
The CLS Coupé



*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้ในี้ต้ารางท้ั้ายแคต้ต้าล็อกน้้ี้

หลงใหลไปกัับสุุนทรียีภาพแห่งดีีไซน์
The new CLS ยนี้ต้รกรรมูสป็อรต์้คเูป็ ้4 ป็ระต้ ูเหน้ี้อระดับื้และโฉบื้เฉ้�ยวด้วยไฟหน้ี้า 
MULTIBEAM LED ด้ไซื้น์ี้ใหมู่ ลงตั้วด้วยกระจงัหน้ี้าแบื้บื้ diamond grille 
และชอ่ง Air-intake ด้านี้ล่าง ทั้รงพลังด้วยเคร ื�องยนี้ต์้ด้เซื้ล 1,950 ซื้ซ้ื้ ้
194 แรงมู้า พรอ้มูทั้ะยานี้นี้ำาคณุสูท่ั้กุความูสำาเรจ็อยา่งมู้สไต้ล์





*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้ในี้ต้ารางท้ั้ายแคต้ต้าล็อกน้้ี้

ดึีงดูีดีทุกัสุายตา ท้าทายทุกันวัตักัรีรีม
ด้วยด้ไซื้น์ี้ท้ั้�โดดเด่นี้เป็น็ี้เอกลักษณ์ สะท้ั้อนี้แนี้วความูคิดข้องการออกแบื้บื้รถืข้องเมูอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ไ์ด้อยา่งสมูบูื้รณ์แบื้บื้ 
ป็ราดเป็รย้วท้ั้�สดุในี้รถืข้นี้าดเด้ยวกันี้ด้วยค่าสมัูป็ระสทิั้ธ์ิ�แรงเสย้ดทั้านี้ต้ำ�าเพ้ยง 0.26 เสรมิูความูมัู�นี้ใจด้วยนี้วตั้กรรมู
ความูป็ลอดภััยอัจฉรยิะ อาทิั้ ระบื้บื้ป็อ้งกันี้ก่อนี้เกิดเหต้ ุPRE-SAFE® system และระบื้บื้ชว่ยเต้้อนี้เมู้�อมู้รถือยูใ่นี้
จดุอับื้สายต้า Blind Spot Assist



  Risk anAffair



*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้ในี้ต้ารางท้ั้ายแคต้ต้าล็อกน้้ี้



สัุมผัสุโลกัแห่งควัามหรีหูรีาสุะดีวักัสุบาย
การต้กแต่้งภัายในี้หรหูราเหน้ี้อระดับื้เสมู้อนี้ executive lounge สว่นี้ตั้ว ด้วยระบื้บื้ไฟเรอืงแสง 
ล้อมูรอบื้หอ้งโดยสาร (Ambient Lighting) 64 ส ้และ Digital widescreen cockpit หน้ี้าจอแสดงผู้ล
ความูละเอย้ดสงูข้นี้าด 31.2 ซื้มู. 2 จอต่้อเน้ี้�อง สวยงามูโดดเด่นี้ด้วยไฟเรอืงแสงล้อมูรอบื้
ชอ่งป็รบัื้อากาศด้ไซื้น์ี้ใหมู่ ซื้่�งได้รบัื้แรงบัื้นี้ดาลใจมูาจากเคร ื�องยนี้ต์้ข้องอากาศยานี้



รีะบบมัลติมเีดีีย MBUX
ผูู้้ชว่ยท้ั้�จะมูอบื้ป็ระสบื้การณ์การข้บัื้ข้ ้�ใหค้ณุได้รบัื้ความูสะดวกสบื้ายสงูสดุ โดยท้ั้�ระบื้บื้
จะเรย้นี้รู ้และจดจำาพฤติ้กรรมูการข้บัื้ข้ ้� และป็รบัื้แต่้งใหเ้หมูาะกับื้คณุ รวมูไป็ถ่ืงระบื้บื้
สั�งการทั้ำางานี้ต่้าง ๆ ด้วยเสย้ง ซื้่�งสามูารถืป็ระมูวลผู้ลป็ระโยคท้ั้�ใกล้เค้ยงกับื้คำาสั�งทัั้�วไป็ได้ 
เพ้ยงพูดวา่ “Hey Mercedes” และต้ามูด้วยคำาสั�งเชน่ี้ “I'm cold” ระบื้บื้จะทั้ำาการป็รบัื้
อณุหภัมิููใหเ้หมูาะสมู พรอ้มูทัั้�งจดจำา และเรย้นี้รูก้ารสั�งงานี้ข้องคุณ เพ้�อสรา้งความูเช ื�อมูโยง
ระหวา่งคุณกับื้รถืได้อย่างไรท้้ั้�ติ้ พรอ้มูหน้ี้าจอแสดงผู้ลด้ไซื้น์ี้สดุลำ�าท้ั้�จะทั้ำาใหคุ้ณป็ระทัั้บื้ใจ
ตั้�งแต่้แรกเหน็ี้ ด้วยหน้ี้าจอแสดงผู้ลข้นี้าดใหญ่พิเศษ จำานี้วนี้ 2 จอต่้อเน้ี้�องกันี้ โดยสามูารถื
เป็ล้�ยนี้รปู็แบื้บื้แสดงผู้ลข้องหน้ี้าจอ เพ้�อสรา้งบื้รรยากาศแหง่การข้บัื้ข้ ้�ท้ั้�หลากหลาย
และมูอบื้ความูสะดวกสบื้ายด้วยระบื้บื้สมัูผัู้ส สำาหรบัื้หน้ี้าจอแสดงผู้ลข้อ้มููลสว่นี้กลาง

เทคโนโลยรีีะบบ MULTIBEAM LED
เทั้คโนี้โลยช้ั�นี้สงูท้ั้�ชว่ยใหทั้ั้ศนี้วสิยัการข้บัื้ข้ ้�ในี้ยามูคำ�าค้นี้เป็็นี้ไป็อยา่งมู้
ป็ระสทิั้ธ์ภิัาพสงูสดุ หลักการทั้ำางานี้ข้องระบื้บื้ฯ ตั้�งอยูบ่ื้นี้พ้�นี้ฐานี้ข้องไฟหน้ี้า 
แบื้บื้ MULTIBEAM LED ทั้ำาหน้ี้าท้ั้�ควบื้คมุูหลอดไฟแบื้บื้ LED จำานี้วนี้ 84 หลอด 
ใหป้็รบัื้ระดับื้ความูสวา่งอยา่งเป็น็ี้อิสระจากกันี้ โดยมู้ระบื้บื้เซื้น็ี้เซื้อรต์้รวจจบัื้ 
ความูเคล้�อนี้ไหว และคำานี้วณระดับื้ความูสวา่งอัต้โนี้มัูติ้ และต้อบื้สนี้อง
ความูเคล้�อนี้ไหวท้ั้�เป็ล้�ยนี้แป็ลงได้อยา่งรวดเรว็แมู่นี้ยำา ท้ั้�สำาคัญค้อความูป็ลอดภััย 
ในี้ข้ณะมู้รถืสวนี้ทั้าง ด้วยระบื้บื้สอ่งสวา่งอัจฉรยิะ (ILS-Intelligent Light System)  
ป็รบัื้เป็ล้�ยนี้การทั้ำางานี้ใหส้อดคล้องกับื้สถืานี้การณ์การข้บัื้ข้ ้�และรปู็แบื้บื้ข้องถืนี้นี้ 
ระบื้บื้ ALS-Active Light System ป็รบัื้โคมูไฟหน้ี้ารถื ต้ามูการเล้�ยวข้องพวงมูาลัย
 ระบื้บื้ Cornering Light เพิ�มูความูสอ่งสวา่งข้ณะเล้�ยวโค้ง และระบื้บื้ Adaptive 
Highbeam Assist Plus ป็รบัื้ไฟสงูอัต้โนี้มัูติ้เพ้�อไมู่ใหร้บื้กวนี้สายต้าข้อง 
ผูู้้ข้บัื้ข้ ้�รถืยนี้ต์้ท้ั้�ว ิ�งอยู่ในี้เลนี้ต้รงข้้ามู ยิ�งไป็กวา่นัี้�นี้ MULTIBEAM LED ยังต้รวจจับื้ 
ทั้างโค้งมุูมูอับื้สายต้าได้ในี้ระยะทั้าง ท้ั้�ไกลมูากกวา่เดิมูอยา่งทัั้�วถ่ืง และป็รบัื้ใหแ้สง 
มู้ความูสวา่งเต็้มูพ้�นี้ท้ั้�เพ้�อเพิ�มูความูป็ลอดภััยสงูสดุ

*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้ในี้ต้ารางท้ั้ายแคต้ต้าล็อกน้้ี้



รีะบบมลัติมเีดีีย MBUX
ผูู้้ชว่ยท้ั้�จะมูอบื้ป็ระสบื้การณ์การข้บัื้ข้ ้�ใหค้ณุได้รบัื้ความูสะดวกสบื้ายสงูสดุ โดยท้ั้�ระบื้บื้
จะเรย้นี้รู ้และจดจำาพฤติ้กรรมูการข้บัื้ข้ ้� และป็รบัื้แต่้งใหเ้หมูาะกับื้คณุ รวมูไป็ถ่ืงระบื้บื้
สั�งการทั้ำางานี้ต่้าง ๆ ด้วยเสย้ง ซื้่�งสามูารถืป็ระมูวลผู้ลป็ระโยคท้ั้�ใกล้เค้ยงกับื้คำาสั�งทัั้�วไป็ได้ 
เพ้ยงพูดวา่ “Hey Mercedes” และต้ามูด้วยคำาสั�งเชน่ี้ “I'm cold” ระบื้บื้จะทั้ำาการป็รบัื้
อณุหภัมิููใหเ้หมูาะสมู พรอ้มูทัั้�งจดจำา และเรย้นี้รูก้ารสั�งงานี้ข้องคุณ เพ้�อสรา้งความูเช ื�อมูโยง
ระหวา่งคุณกับื้รถืได้อย่างไรท้้ั้�ติ้ พรอ้มูหน้ี้าจอแสดงผู้ลด้ไซื้น์ี้สดุลำ�าท้ั้�จะทั้ำาใหคุ้ณป็ระทัั้บื้ใจ
ตั้�งแต่้แรกเหน็ี้ ด้วยหน้ี้าจอแสดงผู้ลข้นี้าดใหญ่พิเศษ จำานี้วนี้ 2 จอต่้อเน้ี้�องกันี้ โดยสามูารถื
เป็ล้�ยนี้รปู็แบื้บื้แสดงผู้ลข้องหน้ี้าจอ เพ้�อสรา้งบื้รรยากาศแหง่การข้บัื้ข้ ้�ท้ั้�หลากหลาย
และมูอบื้ความูสะดวกสบื้ายด้วยระบื้บื้สมัูผัู้ส สำาหรบัื้หน้ี้าจอแสดงผู้ลข้อ้มููลสว่นี้กลาง

*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้ในี้ต้ารางท้ั้ายแคต้ต้าล็อกน้้ี้

Touchpad พรอ้มูระบื้บื้ต้รวจจบัื้การควบื้คมุูคณุภัาพสงู           ระบื้บื้เสย้งรอบื้ทิั้ศทั้าง Burmester® surround sound system

ระบื้บื้ชว่ยนี้ำารถืเข้า้จอดอัต้โนี้มัูติ้ พรอ้มูกล้องแสดงภัาพรอบื้ทิั้ศทั้าง
(Parking Pilot including Active Parking Assist)

หน้ี้าจอแสดงผู้ลข้อ้มููลแบื้บื้ Digital widescreen cockpit

ระบื้บื้กญุแจ KEYLESS-GO พรอ้มูฟังก์ชนัี้เป็ดิ-ป็ดิฝากระโป็รงท้ั้าย
อัต้โนี้มัูติ้โดยไมู่ต้้องใชมู้้อ (HANDS-FREE ACCESS)

ระบื้บื้แสดงผู้ลข้อ้มููลการข้บัื้ข้ ้�บื้นี้กระจกบัื้งลมูหน้ี้า 
(Head-up display)

หลังคาซื้นัี้รฟูเล้�อนี้เป็ดิ-ป็ดิได้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า

ไฟเรอืงแสงล้อมูรอบื้หอ้งโดยสารป็รบัื้ได้ 64 ส ้
(Ambient Lighting)

ฟังก์ชนัี้เช ื�อมูต่้อโทั้รศพัท์ั้มู้อถ้ือระบื้บื้ป็ฎิิบัื้ติ้การ 
iOS (Apple CarPlayTM) และ Android Auto

อุุปกัรีณ์์มาตรีฐาน



CLS 220 d AMG Premium
สงา่งามูป็ราดเป็รย้วด้วยรปู็ทั้รงอันี้เป็็นี้เอกลักษณ์สไต้ล์สป็อรต์้คเูป้็ด้วยไฟหน้ี้าแบื้บื้ MULTIBEAM LED ด้ไซื้น์ี้ใหมู่ ลงตั้วด้วยกระจงัหน้ี้าแบื้บื้ diamond grille  
และกันี้ชนี้หน้ี้า-หลังด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG เพ่ิมูมูนี้ต์้เสน่ี้หด้์วยล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้ใหมู่จาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 19 น้ิี้ว

*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์้ในี้ต้ารางท้ั้ายแคต้ต้าล็อกน้้ี้ 



Grey open-pore ash wood trim

Information
Titles Grey open-pore ash wood trim 
Code H32 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 27.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

H32 Grey open-pore ash wood trim

ลายไม้ (TRIM ELEMENT)

*ตั้วอย่างสอ้าจแต้กต่้างจากสร้ถืข้องจรงิ เน่้ี้องจากระบื้บื้การพิมูพ์

เบาะหนัง

Nappa leather - black (801A)

เบาะหนัง

Nappa leather, two-tone - bengal red/black (887A)

149 polar white

สีมาตุรฐาน (NON-METALLIC PAINT) 
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

149 polar white

สีมาตุรฐาน (NON-METALLIC PAINT) 
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

197 obsidian black

สีมาตุรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINT)
obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

197 obsidian black

สีมาตุรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINT)
obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

831 graphite grey



รีายละเอุยีดีด้ีานเทคนิค CLS 220 d AMG Premium

เคร ื�องยนี้ต์้ ด้เซื้ลแบื้บื้แถืวเรย้ง/4 สบูื้ พรอ้มูเทั้อรโ์บื้คู่ และอินี้เต้อรค์ลูเลอร์

ป็รมิูาต้รกระบื้อกสบูื้ (ซื้ซ้ื้)้ 1,950

แรงมู้าสงูสดุ (กิโลวตั้ต์้ (แรงมู้า)/รอบื้ต่้อนี้าท้ั้) 143 (194)/3,800

แรงบื้ดิสงูสดุ (นิี้วตั้นี้เมูต้ร/รอบื้ต่้อนี้าท้ั้) 400/1,600-2,800

อัต้ราเรง่ 0-100 กมู./ชมู. (วนิี้าท้ั้) 7.5

ความูเรว็สงูสดุโดยป็ระมูาณ (กมู./ชมู.) 237

ความูจถัุืงนี้ำ�ามัูนี้ (ลิต้ร) 66

ระบื้บื้สง่กำาลัง 
เก้ยรอั์ต้โนี้มัูติ้เดินี้หน้ี้า 9 จงัหวะ (9G-TRONIC)
พรอ้มูระบื้บื้เป็ล้�ยนี้เก้ยรท้์ั้�พวงมูาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) 

ข้นี้าดล้อและยาง-หน้ี้า 245/40 R19

ข้นี้าดล้อและยาง-หลัง 275/35 R19

มิูติ้ตั้วถัืง (กวา้งxยาวxสงู) (มิูลลิเมูต้ร) 1,896x4,996x1,436



รีะบบควัามปลอุดีภัย CLS 220 d AMG Premium

ระบื้บื้ป็อ้งกันี้ก่อนี้เกิดเหต้ ุPRE-SAFE® system •

ถืงุลมูนิี้รภััยด้านี้หน้ี้า 2 ต้ำาแหน่ี้ง สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้า • 

ถืงุลมูนิี้รภััยบื้รเิวณหวัเข้า่สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� •

ถืงุลมูนิี้รภััยด้านี้ข้า้ง 2 ต้ำาแหน่ี้ง สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้า •

มู่านี้ถืงุลมูนิี้รภััยด้านี้ข้า้งป็อ้งกันี้ศร้ษะ 4 ต้ำาแหน่ี้ง •

เข้ม็ูข้ดันิี้รภััยแบื้บื้ 3 จดุ 5 ท้ั้�นัี้�ง •

โป็รแกรมูควบื้คมุูการทั้รงตั้วอัต้โนี้มัูติ้ ESP® (Electronic Stability Program) •

ระบื้บื้ป็อ้งกันี้ล้อหมุูนี้ฟร ้ASR (Acceleration skid control) •

ระบื้บื้เบื้รกป็อ้งกันี้ล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) •

ระบื้บื้เบื้รก ADAPTIVE BRAKE พรอ้มูฟังก์ชนัี้ HOLD และ Hill-Start Assist •

ไฟเบื้รกกะพรบิื้ฉกุเฉินี้ (Adaptive brake light) •

ระบื้บื้ชว่ยเบื้รกแบื้บื้แอคท้ั้ฟ (Active Brake Assist) •

ระบื้บื้ชว่ยเต้้อนี้เมู้�อมู้รถือยูใ่นี้จดุอับื้สายต้า (Blind Spot Assist) •

ระบื้บื้รกัษาระดับื้ความูเรว็ (Cruise control) และระบื้บื้จำากัดความูเรว็ (SPEEDTRONIC) •

ระบื้บื้เต้้อนี้เพ้�อนี้ำารถืเข้า้ศนูี้ยบ์ื้รกิาร (ASSYST service interval indicator) •

ระบื้บื้แจง้เต้้อนี้ระดับื้นี้แรงดันี้ลมูยาง (tyre pressure loss warning system) •

ระบื้บื้ชว่ยเต้้อนี้อาการเหน้ี้�อยล้าข้ณะข้บัื้ข้ ้� (ATTENTION ASSIST) •

ระบื้บื้ชว่ยนี้ำารถืเข้า้จอดอัต้โนี้มัูติ้ (Parking Pilot including Active Parking Assist) •

เซื้น็ี้เซื้อรช์ว่ยในี้การนี้ำารถืเข้า้จอด (PARKTRONIC) •

กล้องแสดงภัาพรอบื้ทิั้ศทั้าง •

ระบื้บื้แจง้เต้้อนี้เข้ม็ูข้ดันิี้รภััยต้ำาแหน่ี้งผูู้้โดยสารต้อนี้หลัง 
(Rear belt status indication in the instrument display)

•

Mercedes me connect •



อุุปกัรีณ์์มาตรีฐานภายนอุกั CLS 220 d AMG Premium

ใบื้ป็ดันี้ำ�าฝนี้ทั้ำางานี้โดยอัต้โนี้มัูติ้ พรอ้มูเซื้น็ี้เซื้อรว์ดัป็รมิูาณนี้ำ�าฝนี้ •

ไฟหน้ี้าแบื้บื้ MULTIBEAM LED •

ระบื้บื้ป็รบัื้โคมูไฟหน้ี้ารถืต้ามูการเล้�ยวข้องพวงมูาลัย ALS (Active Light System) •

ระบื้บื้เพิ�มูความูสอ่งสวา่งข้ณะเล้�ยวโค้ง (cornering light) •

ระบื้บื้ป็รบัื้ไฟสงูอัต้โนี้มัูติ้ (Adaptive Highbeam Assist) •

ไฟ daytime สำาหรบัื้การข้บัื้ข้ ้�ในี้เวลากลางวนัี้ •

ไฟเล้�ยวท้ั้�กระจกมูองข้า้ง และไฟเบื้รกดวงท้ั้� 3 แบื้บื้ LED •

ไฟท้ั้ายแบื้บื้ LED พรอ้มูเทั้คโนี้โลย้ไฟเบื้อรอ์อฟติ้ก •

กระจกมูองข้า้งป็รบัื้ระดับื้ และพับื้เก็บื้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า •

กระจกมูองข้า้งด้านี้ซื้า้ยป็รบัื้มุูมูเอนี้ลงอัต้โนี้มัูติ้เมู้�อเข้า้เก้ยรถ์ือย •

กระจกมูองข้า้งด้านี้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และกระจกสอ่งหลัง ป็รบัื้ลดแสงสะท้ั้อนี้อัต้โนี้มัูติ้ •

กญุแจรโ้มูทั้คอนี้โทั้รล •

ระบื้บื้กญุแจแบื้บื้ KEYLESS-GO •

ระบื้บื้เป็ดิ-ป็ดิฝากระโป็รงท้ั้ายอัต้โนี้มัูติ้โดยไมู่ต้้องใชมู้้อ (HANDS-FREE ACCESS) •

หลังคาซื้นัี้รฟู เล้�อนี้เป็ดิ-ป็ดิได้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า •

กันี้ชนี้หน้ี้า-หลังด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG •

สเกิรต์้ข้า้งด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG •

แผู่้นี้รองกันี้กระแทั้กใต้้หอ้งเคร ื�อง •

ล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์้จาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 19" •

ยางรถืยนี้ต์้แบื้บื้ Run-flat •
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ฟังก์ชนัี้ ECO start/stop •

ระบื้บื้ป็รบัื้รปู็แบื้บื้การข้บัื้ข้ ้� DYNAMIC SELECT •

ระบื้บื้แสดงผู้ลข้อ้มููลการข้บัื้ข้ ้�บื้นี้กระจกบัื้งลมูหน้ี้า (Head-up display) •

เบื้าะนัี้�งหุมู้หนัี้ง nappa •

เบื้าะนัี้�งสำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้าป็รบัื้ระดับื้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า พรอ้มูหน่ี้วยบัื้นี้ท่ั้กความูจำา •

เบื้าะนัี้�งผูู้้โดยสารด้านี้หลัง พับื้ได้แบื้บื้ 40/20/40 •

ด้านี้บื้นี้ข้องคอนี้โซื้ลหน้ี้า และด้านี้บื้นี้ข้องแผู้งป็ระต้หูุมู้ด้วยหนัี้ง •

พวงมูาลัยมัูลติ้ฟังก์ชนัี้แบื้บื้สป็อรต์้ 3 ก้านี้ท้ั้ายตั้ด หุมู้หนัี้ง nappa พรอ้มูปุ็�มูควบื้คมุูแบื้บื้ Touch Control •

พวงมูาลัยนิี้รภััยพรอ้มูเพาเวอรป์็รบัื้ระดับื้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า แบื้บื้ป็รบัื้นี้ำ�าหนัี้กต้ามูความูเรว็รถื •

มู่านี้บัื้งแดดด้านี้หลัง เล้�อนี้ข้ ้�นี้-ลงด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า •

ระบื้บื้ควบื้คมุูอณุหภัมิููอัต้โนี้มัูติ้ THERMATIC แบื้บื้ 2 โซื้นี้ •

ระบื้บื้ป็ฏิบัิื้ติ้การมัูลติ้มู้เด้ยแบื้บื้ MBUX พรอ้มูระบื้บื้สมัูผัู้ส และหน้ี้าจอข้นี้าด 12.3 นิี้�ว •

หน้ี้าจอแสดงผู้ลข้อ้มููลแบื้บื้ Digital widescreen cockpit •

ฟังก์ชนัี้เช ื�อมูต่้อโทั้รศพัท์ั้มู้อถ้ือระบื้บื้ป็ฏิบัิื้ติ้การ Apple CarPlay™ และ Android Auto •

ระบื้บื้สำาหรบัื้เช ื�อมูต่้อโทั้รศพัท์ั้เคล้�อนี้ท้ั้� (Bluetooth) •

ระบื้บื้ชารจ์โทั้รศัพท์ั้มู้อถ้ือแบื้บื้ไรส้าย (wireless charging) •

ระบื้บื้ควบื้คมุูและสั�งงานี้ด้วย touchpad •

ระบื้บื้เสย้งรอบื้ทิั้ศทั้าง Burmester® surround sound system •

ไฟเรอืงแสงล้อมูรอบื้หอ้งโดยสารป็รบัื้ได้ 64 ส ้(Ambient Lighting) •

กาบื้บัื้นี้ไดเรอืงแสงพรอ้มูสญัลักษณ์ Mercedes-Benz •

ชดุคันี้เรง่และแป็น้ี้เบื้รกแบื้บื้สป็อรต์้ •

ระบื้บื้แผู้นี้ท้ั้�นี้ำาทั้างแบื้บื้ Hard-disc navigation พรอ้มูแผู้นี้ท้ั้�แบื้บื้ 3 มิูติ้ •
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หมายเหตุุ: เอกสารน้ี้�เป็็นี้ข้้อมููลเบ้ื้�องต้้นี้และไมู่ถ้ือเป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งข้องสัญญาซื้้�อข้าย ทัั้�งน้ี้� ผูู้้ซื้้�อควรต้รวจสอบื้ข้้อมููลข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์ท้ั้�ระบุื้ไว้ในี้สัญญาซื้้�อข้ายเป็็นี้สำาคัญ รายละเอ้ยดข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์อาจมู้การเป็ล้�ยนี้แป็ลง

หลังจากการเผู้ยแพร ่กุมูภัาพันี้ธ์ ์2564 ผูู้้ผู้ลิต้สงวนี้สิทั้ธ์ใินี้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงการออกแบื้บื้ รปู็แบื้บื้ ส้ และรายละเอ้ยดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมูอบื้ โดยการเป็ล้�ยนี้แป็ลงเหล่าน้ี้�จะคำาน่ี้งถ่ืงป็ระโยชน์ี้ข้องผูู้้ข้าย

ป็ระกอบื้กับื้ความูเหมูาะสมูแก่ผูู้้ซื้้�อเป็็นี้สำาคัญ ซื้่�งผูู้้ข้ายหรอืผูู้้ผู้ลิต้จะใชส้ัญลักษณ์หรอืจำานี้วนี้ระบุื้ในี้คำาสั�งซื้้�อ หรอืเก้�ยวกับื้คำาสั�งซื้้�อโดยไมู่ก่อให้เกิดสิทั้ธ์ใิด ๆ ท้ั้�พ่งได้รบัื้จากสิ�งเหล่าน้ี้� ทัั้�งน้ี้� ภัาพป็ระกอบื้อาจแสดง

อุป็กรณ์เสรมิูและรายการข้องอุป็กรณ์เสรมิูข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์ ซื้่�งไมู่ได้เป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งข้องข้้อกำาหนี้ดมูาต้รฐานี้ ส้อาจจะแต้กต่้างเล็กน้ี้อยจากท้ั้�แสดงไว้ในี้โบื้รชวัรอั์นี้เกิดจากข้้อจำากัดข้องกระบื้วนี้การพิมูพ์ โบื้รชวัรน้์ี้�ให ้

ข้้อบื้่งช ้�โดยทัั้�วไป็เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องลักษณะ อุป็กรณ์เสรมิู และ/หรอืส้อาจมู้ใชร้ว่มูกับื้รุน่ี้อ้�นี้เท่ั้านัี้�นี้ สำาหรบัื้ข้้อมููลท้ั้�เป็็นี้ปั็จจุบัื้นี้และเฉพาะเจาะจงมูากข้ ้�นี้เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องรุน่ี้ ลักษณะ อุป็กรณ์เสรมิู และ/หรอืส ้

ท้ั้�มู้ในี้ป็ระเทั้ศข้องท่ั้านี้และการกำาหนี้ดราคาข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์นัี้�นี้ กรณุาต้รวจสอบื้ข้อ้มููลรายละเอย้ดข้องผู้ลิต้ภััณฑ์์อก้ครั�งท้ั้�ผูู้้จำาหน่ี้ายเมูอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้อ์ยา่งเป็็นี้ทั้างการ ข้องบื้รษัิทั้ เมูอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ ์(ป็ระเทั้ศไทั้ย) จำากัด
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