
The A-Class Saloon
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The saloon.
Now also as an A-Class.

The new A-Class  พัฒนี้าด้ไซื้น์ี้โฉมูใหมู่ข้องยนี้ต้รกรรมูด้วยการออกแบื้บื้สรร้ะข้องรถืยนี้ต์้
โดยแบื้ง่เป็น็ี้ 3 สว่นี้ เพ้�อชว่ยข้บัื้ลคุสป็อรต์้ใหอ้อกมูาโดดเด่นี้ ด้ไซื้น์ี้ภัายนี้อกแบื้บื้ AMG bodystyling
พรอ้มูด้วยไฟท้ั้ายรปู็แบื้บื้ใหมู่ท้ั้�ใหค้วามูรูส้ก่ป็ราดเป็รย้วในี้ทั้กุมุูมูมูอง
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More spacious feeling.



*ภัาพเพ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้จากสเป็คชท้ั้จาก www.mercedes-benz.co.th



ระบื้บื้ MBUX หรอื Mercedes-Benz User Experience ในี้ The new A-Class 
จะชว่ยใหก้ารข้บัื้ข้ ้�ในี้ชว้ติ้ป็ระจำาวนัี้ข้องคณุ ได้รบัื้ความูสะดวกสบื้ายมูากยิ�งข้ ้�นี้ ด้วยระบื้บื้การจดจำา
พฤติ้กรรมูการข้บัื้ข้ ้� รวมูไป็ถ่ืงจดจำาการใชง้านี้อปุ็กรณ์ต่้างๆ ไมู่วา่จะเป็็นี้การจดจำาเพลงโป็รด ชอ่งวทิั้ยุ
ต้ำาแหน่ี้งเบื้าะ รวมูไป็ถ่ืงการแสดงเสน้ี้ทั้างท้ั้�เหมูาะสมู ชว่ยใหค้ณุเดินี้ทั้างไป็สูจ่ดุหมูายได้อยา่งราบื้ร ื�นี้
สะดวกสบื้ายพรอ้มูด้ไซื้น์ี้ลำ�าสมัูยด้วยหน้ี้าจอแสดงผู้ลแบื้บื้ All-digital instrument display  
ข้นี้าด 10.25 นิี้�ว 2 จอ พรอ้มูสั�งการด้วยระบื้บื้สมัูผัู้สบื้รเิวณหน้ี้าจอ Multimedia ควบื้คมุูงา่ยดาย 
ต้ลอดการเดินี้ทั้าง

Knows the way home.  
And your habits.
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ไมู่วา่จะเป็น็ี้ชว่งชั�วโมูงเรง่ด่วนี้ การเดินี้ทั้างในี้เวลากลางค้นี้อันี้ยาวนี้านี้หรอืเสน้ี้ทั้างท้ั้�ไมู่คุ้นี้เคย 
แต่้เมู้�ออยูห่ลังพวงมูาลัยข้อง The new A-Class คณุจะมู้ระบื้บื้ความูป็ลอดภััยอัจฉรยิะ  
ท้ั้�ถืกูพัฒนี้าบื้นี้แนี้วคิดการป็กป็อ้งทัั้�งก่อนี้ และหลังเกิดเหต้เุข้า้ไวด้้วยกันี้ พรอ้มูทั้ำางานี้อยา่งสอดป็ระสานี้กันี้  
ด้วยโป็รแกรมูควบื้คมุูการทั้รงตั้วอัต้โนี้มัูติ้ ESP, Attention Assist และระบื้บื้ชว่ยเบื้รกแบื้บื้แอคท้ั้ฟ  
ABA (Active Brake Assist System) เพ้�อใหค้ณุถ่ืงจดุหมูายอยา่งป็ลอดภััย

Energising comfort.
And exemplary safety.



Each line a clear statement.
The new A-Class มูาพรอ้มูกับื้การออกแบื้บื้อันี้ป็ราดเป็รย้วด้วย AMG bodystyling ท้ั้�ชว่ยลดแรงต้้านี้อากาศ 
ข้ณะข้บัื้ข้ ้�ได้เป็น็ี้อยา่งด้ พรอ้มูกระจงัหน้ี้าแบื้บื้ Diamond Grille สงา่งามูด้วยไฟหน้ี้าแบื้บื้ LED High Performance 
ท้ั้�ชว่ยเพิ�มูวสิยัทัั้ศน์ี้ข้องการข้บัื้ข้ ้�ในี้ทั้กุสถืานี้การณ์
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The new A-Class

Just climb abroad.
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Personalization (Profile)

จะต้ำาแหน่ี้งท้ั้�นัี้�ง หรอืสถืาน้ี้วทิั้ยุท้ั้�ชอบื้ ก็สามูารถืบัื้นี้ท่ั้กการ
ตั้�งค่าสว่นี้บุื้คคลไวใ้นี้โป็รไฟล์ได้ หากมู้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้�ใชร้ถืรว่มูกันี้ 
ก็สามูารถืเรย้กใชก้ารตั้�งค่าข้องแต่้ละคนี้ได้อย่างงา่ยดาย

Accident Recovery

เช ื�อมูต่้อด้วยเสย้งกับื้ศนูี้ย์บื้รกิารฉกุเฉินี้ข้อง
Mercedes-Benz โดยระบื้บื้จะทั้ำางานี้เมู้�อต้รวจจบัื้
การชนี้ในี้ทุั้กครั�ง เพ้�อข้อความูชว่ยเหล้อใหมู้าจดุเกิดเหต้ ุ
โดยเรว็ท้ั้�สดุ พรอ้มูระบื้บื้โทั้รฉกุเฉินี้ด้วยปุ็�มู SOS ในี้รถื

Linguatronic offboard
assistant "Hey Mercedes"
ระบื้บื้อัจฉรยิะ ท้ั้�สั�งงานี้ได้ด้วยเสย้งภัาษาอังกฤษ สามูารถืจดจำา 
และเรย้นี้รูเ้สย้งข้องคณุ เพ้ยงพูดวา่ "Hey Mercedes"  
ก็เร ิ�มูต้้นี้เพลิดเพลินี้กับื้ฟังก์ชนัี้ความูบัื้นี้เทิั้ง และการทั้ำางานี้
ข้องรถืได้งา่ยๆ



เข้า้ถ่ืงข้อ้มููลสำาคัญ และสถืานี้ะข้องรถืคณุได้ต้ลอดเวลา
ผู่้านี้แอป็พลิเคชนัี้ Mercedes me หรอื Mercedes me Portal
รวมูถ่ืงวนัี้ท้ั้�ต้้องนี้ำารถืยนี้ต์้เข้า้รบัื้บื้รกิารครั�งต่้อไป็

Vehicle monitoring

เช ื�อมูต่้อคณุเข้า้กับื้รถืยนี้ต์้ข้องคณุ เพ้�อต้รวจสอบื้วา่
รถืยนี้ต์้ข้องคณุอยูท้่ั้�ใด และกำาหนี้ดพ้�นี้ท้ั้�ในี้การข้บัื้ข้ ้�ได้
พรอ้มูแจง้เต้้อนี้การเคล้�อนี้ไหวท้ั้�ผิู้ดป็กติ้ข้องรถื
ผู่้านี้สมูารท์ั้โฟนี้ข้องคณุ

Remote Door Locking
and Unlocking

Remote Retrieval
of Vehicle Status

ไมู่วา่คณุจะอยูมุู่มูใดข้องโลก ก็สามูารถืล็อก-ป็ลดล็อก 
ป็ระต้รูถืยนี้ต์้คณุผู่้านี้สมูารท์ั้โฟนี้ได้ ด้วยแอป็พลิเคชนัี้ 
Mercedes me หรอื Mercedes me Portal
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MBUX + All-digital instrument display
หน้ี้าจอแสดงผู้ลข้นี้าดใหญแ่บื้บื้ดิจทัิั้ลกวา้ง 10.25 นิี้�ว พรอ้มูระบื้บื้บัื้นี้ท่ั้กรปู็แบื้บื้
และป็รบัื้เป็ล้�ยนี้รปู็แบื้บื้การแสดงผู้ลได้ต้ามูต้้องการ ทั้ำางานี้อยา่งสอดป็ระสานี้กับื้ระบื้บื้ป็ฏิิบัื้ติ้การ
มัูลติ้มู้เด้ยแบื้บื้ MBUX รองรบัื้การสั�งงานี้ด้วยระบื้บื้ Artificial Intelligence (AI)
อันี้ชาญฉลาดท้ั้�เรย้นี้รู ้และจดจำาคำาสั�งข้องคณุอยา่งด้เย้�ยมู พรอ้มูจดจำาพฤติ้กรรมูการข้บัื้ข้ ้�
รวมูถ่ืงจดจำาการใชง้านี้อปุ็กรณ์ต่้างๆ ไมู่วา่จะเป็็นี้การจดจำาเพลงโป็รด ชอ่งวทิั้ยุ หรอืต้ำาแหน่ี้งเบื้าะ

Safety and assistance.
ระบื้บื้ชว่ยเบื้รกแบื้บื้อัต้โนี้มัูติ้ (Active Brake Assist) จะชว่ยต้รวจจบัื้ระยะหา่งระหวา่ง
รถืยนี้ต์้คันี้หน้ี้าผู่้านี้ระบื้บื้สญัญาณเรดาร ์และเต้้อนี้ด้วยเสย้งเพ้�อใหผูู้้้ข้บัื้ข้ ้�เหยย้บื้เบื้รก
เพ้�อชะลอความูเรว็ ชว่ยลดอบัุื้ติ้เหต้ ุและอันี้ต้รายท้ั้�เกิดจากการชนี้รถืคันี้หน้ี้า
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เครือ่งยนต์เบนซนิ 1.3 ลิตร มาพรอ้มกับ
ระบบส่งกำาลัง แบบ 7G-DCT
automatic transmission
The new A-Class มูาพรอ้มูกับื้เคร ื�องยนี้ต์้ข้นี้าด 1,332 ลิต้รท้ั้�มู้แรงมู้าสงูสดุ 
ถ่ืง 163 แรงมู้าและระบื้บื้เก้ยรท้์ั้�สามูารถืต้อบื้สนี้องการข้บัื้ข้ ้�ได้อยา่งยอดเย้�ยมูในี้ทุั้กสถืานี้การณ์ 
ด้วยเก้ยรอั์ต้โนี้มัูติ้แบื้บื้ 7G-DCT ท้ั้�ใหค้ณุเป็ล้�ยนี้เก้ยรแ์ละเรง่ความูเรว็ได้อยา่งนีุ้่มูนี้วล
ไมู่มู้สะดดุต้ลอดการเดินี้ทั้าง

LED High Performance
ไฟหน้ี้า LED High Performance มูาพรอ้มูด้ไซื้น์ี้อันี้งดงามู และชว่ยเพิ�มูความูป็ลอดภััย
ในี้ยามูคำ�าค้นี้ โดยใชพ้ลังงานี้น้ี้อยกวา่หลอดไฟทัั้�วไป็ อก้ทัั้�งยังชว่ยใหค้ณุเดินี้ทั้างได้อยา่งมัู�นี้ใจ
ในี้ทั้กุสถืานี้การณ์



*ตั้วอยา่งสอ้าจแต้กต่้างจากสร้ถืข้องจรงิ เน้ี้�องจากระบื้บื้การพิมูพ์
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DYNAMIC SELECT.
ระบื้บื้ป็รบัื้รปู็แบื้บื้การข้บัื้ข้ ้� (DYNAMIC SELECT) ใหค้ณุข้บัื้ข้ ้�ได้ในี้แบื้บื้ท้ั้�คณุโป็รดป็รานี้
ตั้�งแต่้การเล้อกโหมูดเพ้�อความูสะดวกสบื้ายในี้การข้บัื้ข้ ้� ความูสป็อรต์้เรา้ใจในี้การข้บัื้ข้ ้�
หรอืรปู็แบื้บื้การข้บัื้ข้ ้�ท้ั้�เป็น็ี้เอกลักษณ์เฉพาะตั้วข้องผูู้้ข้บัื้ข้ ้�เอง อาทิั้ โหมูด ECO
ท้ั้�ชว่ยป็ระหยัดและรกัษาป็ระสทิั้ธิภิัาพในี้การเผู้าผู้ลาญเช ื�อเพลง โหมูด Comfort
ท้ั้�มุู่งเน้ี้นี้ความูนีุ้่มูนี้วลข้ณะโลดแล่นี้บื้นี้ท้ั้องถืนี้นี้ โหมูด Sport ท้ั้�ชว่ยใหค้ณุข้บัื้ข้ ้�ได้
อยา่งคล่องแคล่ว และมูอบื้สมัูผัู้สแหง่พละกำาลังอยา่งเต็้มูกำาลัง และโหมูด Individual
ท้ั้�ป็รบัื้การทั้ำางานี้ข้องอปุ็กรณ์ต่้างๆ ได้อย่างอิสระ

Comfort suspension.
ข้บัื้ข้ ้�ได้อยา่งนีุ้่มูนี้วลกวา่ท้ั้�เคย ด้วยระบื้บื้ควมูคมุูการทั้รงตั้ว ท้ั้�จะป็รบัื้ใหเ้หมูาะกับื้การข้บัื้ข้ ้�
ในี้ทั้กุสภัาวะได้อยา่งรวดเรว็และแมู่นี้ยำา ชว่ยใหค้ณุข้บัื้ข้ ้�ได้อยา่งมัู�นี้ใจในี้ทุั้กๆ สถืานี้การณ์



polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

สมัูผัู้สด้ไซื้น์ี้อันี้โฉบื้เฉ้�ยว พรอ้มูเฉิดฉายในี้ทั้กุท่ั้วงท่ั้าท้ั้�ข้บัื้เคล้�อนี้ด้วยเสน้ี้สายการออกแบื้บื้ 
ท้ั้�สอดรบัื้อยา่งลงตั้วทั้กุสดัสว่นี้ ใหค้ณุรูส้ก่ถ่ืงความูป็ราดเป็รย้วแต่้ยังคงกลิ�นี้อายความูหรหูรา
ไวไ้ด้อยา่งมู้เอกลักษณ์ในี้ทั้กุๆ รายละเอย้ด

The Progressive Line.

101 ARTICO man-made leather black

สีมีาตุรฐาน เมทาลิิก  (METALLIC PAINTS)

ล้ออัลลอยแบื้บื้ 10 ก้านี้ ข้นี้าด 17"

อุุปกรณ์์ตุกแตุ่ง-ล้ิอุ เบาะน่�ง

สีมีาตุรฐาน (NON-METALLIC PAINT)

วัส่ีดุตุุกแตุ่งภายใน (TRIM ELEMENT)

149 polar white

H59 carbon-fibre look

191 cosmo black 775 iridium silver 787 mountain grey

*ตั้วอยา่งสอ้าจแต้กต่้างจากสร้ถืข้องจรงิ เน้ี้�องจากระบื้บื้การพิมูพ์
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*ตั้วอยา่งสอ้าจแต้กต่้างจากสร้ถืข้องจรงิ เน้ี้�องจากระบื้บื้การพิมูพ์
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จากความูสำาเรจ็ข้อง AMG ท้ั้�ได้รบัื้การยอมูรบัื้ในี้การออกแบื้บื้ A-Class จง้มูาพรอ้มูกับื้การต้กแต่้ง
ทัั้�งภัายในี้และภัายนี้อกสไต้ล์สป็อรต์้ ผู่้านี้การออกแบื้บื้ด้วย AMG bodystyling เพ้�อใหค้วามูรูส้ก่
สป็อรต์้ได้อยา่งเต็้มูพิกัด รวมูไป็ถ่ืงระบื้บื้การทั้รงตั้ว และการต้กแต่้ง 
หอ้งโดยสารภัายในี้ ท้ั้�พรอ้มูจะมูอบื้ป็ระสบื้การณ์การข้บัื้ข้ ้�ได้อยา่งไรข้้ด้จำากัด

The AMG Dynamic Line.

651 ARTICO man-made leather /

DYNAMICA microfibre - black

สีมีาตุรฐาน เมทาลิิก  (METALLIC PAINTS)

ล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 18"

อุุปกรณ์์ตุกแตุ่ง-ล้ิอุ เบาะน่�ง

สีมีาตุรฐาน (NON-METALLIC PAINT)

วัส่ีดุตุุกแตุ่งภายใน (TRIM ELEMENT)

149 polar white

H44 Light longtitudinal-grain aluminium

191 cosmo black 775 iridium silver 787 mountain grey



รายละเอียดด้านเทคนิค A 200 Progressive A 200 AMG Dynamic

เคร ื�องยนี้ต์้

เบื้นี้ซื้นิี้แบื้บื้แถืวเรย้ง/4 สบูื้/4 วาล์วต่้อสบูื้ 

เทั้อรโ์บื้ พรอ้มูอนิี้เต้อรค์ลูเลอร์

(เคร ื�องยนี้ต์้สามูารถืรองรบัื้นี้ำ�ามัูนี้ E85 ได้)

ป็รมิูาต้รกระบื้อกสบูื้ (ซื้ซ้ื้)้ 1,332

แรงมู้าสงูสดุ (กิโลวตั้ต์้ (แรงมู้า)/รอบื้ต่้อนี้าท้ั้) 120 (163)/5,500

แรงบื้ดิสงูสดุ (นิี้วตั้นี้เมูต้ร/รอบื้ต่้อนี้าท้ั้) 250/1,620-4,000

อัต้ราเรง่ 0-100 กมู./ชมู. (วนิี้าท้ั้) 8.1

ความูเรว็สงูสดุโดยป็ระมูาณ (กมู./ชมู.) 230

ความูจถัุืงนี้ำ�ามัูนี้ (ลิต้ร) 43

พ้�นี้ท้ั้�บื้รรทั้กุสมัูภัาระ (ลิต้ร) 420

ระบื้บื้สง่กำาลัง

เก้ยรอั์ต้โนี้มัูติ้เดินี้หน้ี้า 7 จงัหวะ (7G-DCT)

พรอ้มูระบื้บื้เป็ล้�ยนี้เก้ยรท้์ั้�พวงมูาลัย 

(Steering-wheel Gearshift Paddles) 

ข้นี้าดล้อ และยาง หน้ี้า-หลัง 205/55 R17 225/45 R 18
มิูติ้ตั้วถัืง (กวา้งxยาวxสงู) (มิูลลิเมูต้ร) 1,796x4,549x1,425 1,796x4,556x1,425



แผู่้นี้ป็ดิท้ั้ายรถืเพ้�อกันี้รอยข้ณะข้นี้ถ่ืายสนิี้ค้า(พับื้เก็บื้ได้) A253 693 2000ถืาดปู็ท้ั้ายรถืแบื้บื้เต้้�ย A177 814 00 00

A-Class Genuine Accessories

ฝาป็ดิท้ั้�เติ้มูลมูยาง 

ลาย AMG 4 ช ิ�นี้

B6 647 2005 

ฝาป็ดิท้ั้�เติ้มูลมูยาง 

B6 647 2002 

ฝาครอบื้ดมุูล้อ ลาย AMG 4 ช ิ�นี้ A000 400 31 00ล้ออัลลอย AMG แบื้บื้ Multi-spoke สด้ำาเดินี้ข้อบื้สมู้ ข้นี้าด 19 นิี้�ว

(ข้นี้าดล้อและยาง 225/40 R19) A177 401 16 00/9Y14

ยางปู็พ้�นี้รถืสด้ำา 

สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้�และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้า A177 680 80 02/9G33

สำาหรบัื้ผูู้้โดยสารด้านี้หลัง A177 680 85 02/9G33



ชดุดาวบื้นี้กระจงัหน้ี้าแบื้บื้มู้ไฟ สำาหรบัื้รุน่ี้ A200 Progressive กรณุาสอบื้ถืามูรหสัสนิี้ค้าและข้อ้มููลท้ั้�ผูู้้จำาหน่ี้ายฯ อย่างเป็น็ี้ทั้างการ

ชดุกล้องติ้ดรถืยนี้ต์้ Mercedes-Benz Dashcam พรอ้มูระบื้บื้ Radar และระบื้บื้ G-sensor 

กรณุาสอบื้ถืามูรหสัสนิี้ค้าและข้อ้มููลท้ั้�ผูู้้จำาหน่ี้ายฯ อยา่งเป็น็ี้ทั้างการ

อปุ็กรณ์ Power charge A213 820 2403

ข้าย่ดอปุ็กรณ์ (อปุ็กรณ์จำาเป็น็ี้สำาหรบัื้รองรบัื้การติ้ดตั้�งไมู้แข้วนี้เส้�อ, ต้ะข้อ, โต๊้ะพับื้) A000 810 33 00

ไมู้แข้วนี้เส้�อ       A000 810 34 00

ต้ะข้อแข้วนี้เส้�อ       A000 814 00 00

โต๊้ะพับื้ A000 816 00 00

สาย Media interface adapter 

USB type A & type C  A177 820 2901

กล่องใสส่มัูภัาระ         A203 840 00 20



www.mercedes-benz.co.th/ACLASSebrochure

หมายเหตุุ: เอกสารน้ี้�เป็็นี้ข้้อมููลเบื้้�องต้้นี้และไมู่ถ้ือเป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งข้องสัญญาซื้้�อข้าย ทัั้�งน้ี้� ผูู้้ซื้้�อควรต้รวจสอบื้ข้้อมููลข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์ท้ั้�ระบุื้ไวใ้นี้สัญญาซื้้�อข้ายเป็็นี้สำาคัญ รายละเอ้ยดข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์อาจมู้การเป็ล้�ยนี้แป็ลง
หลังจากการเผู้ยแพร ่กรกฎาคมู 2564 ผูู้้ผู้ลิต้สงวนี้สิทั้ธิใินี้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงการออกแบื้บื้ รปู็แบื้บื้ ส้ และรายละเอ้ยดเฉพาะระหวา่งระยะเวลาการสง่มูอบื้ โดยการเป็ล้�ยนี้แป็ลงเหล่าน้ี้�จะคำาน่ี้งถ่ืงป็ระโยชน์ี้ข้องผูู้้ข้าย
ป็ระกอบื้กับื้ความูเหมูาะสมูแก่ผูู้้ซื้้�อเป็น็ี้สำาคัญ ซื้่�งผูู้้ข้ายหรอืผูู้้ผู้ลิต้จะใชส้ญัลักษณ์หรอืจำานี้วนี้ระบุื้ในี้คำาสั�งซื้้�อ หรอืเก้�ยวกับื้คำาสั�งซื้้�อโดยไมู่ก่อใหเ้กิดสทิั้ธิใิด ๆ ท้ั้�พ่งได้รบัื้จากสิ�งเหล่าน้ี้� ทัั้�งน้ี้� ภัาพป็ระกอบื้อาจแสดงอุป็กรณ์เสรมิู
และรายการข้องอุป็กรณ์เสรมิูข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์ ซื้่�งไมู่ได้เป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งข้องข้้อกำาหนี้ดมูาต้รฐานี้ ส้อาจจะแต้กต่้างเล็กน้ี้อยจากท้ั้�แสดงไว้ในี้โบื้รชวัรอั์นี้เกิดจากข้้อจำากัดข้องกระบื้วนี้การพิมูพ์ โบื้รชวัรน้์ี้�ใหข้้้อบื้่งช ้�โดยทัั้�วไป็
เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องลักษณะ อปุ็กรณ์เสรมิู และ/หรอืสอ้าจมู้ใชร้ว่มูกับื้รุน่ี้อ้�นี้เท่ั้านัี้�นี้ สำาหรบัื้ข้อ้มููลท้ั้�เป็น็ี้ป็จัจบัุื้นี้และเฉพาะเจาะจงมูากข้ ้�นี้เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องรุน่ี้ ลักษณะ อปุ็กรณ์เสรมิู และ/หรอืสท้้ั้�มู้ในี้ป็ระเทั้ศข้องท่ั้านี้
และการกำาหนี้ดราคาข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์นัี้�นี้ กรณุาต้รวจสอบื้ข้อ้มููลรายละเอย้ดข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์อก้ครั�งท้ั้�ผูู้้จำาหน่ี้ายเมูอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้อ์ยา่งเป็น็ี้ทั้างการ ข้องบื้รษัิทั้ เมูอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ ์(ป็ระเทั้ศไทั้ย) จำากัด

www.mercedes-benz.co.th
03-07/2564


