
The GLC Coupé



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



More than an SUV.
More than a coupé.
More than ever before.

โดดเด่นด้วยบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ถ่ายทอดผ่านดีไซน์ภายนอกอันโฉบเฉี่ยว
จากการผสมผสานดีไซน์ในแบบฉบับรถยนต์คูเป้ และความเป็นรถยนต์ SUV
ทั้งหมดนี้ทำาให้ GLC Coupé คือยนตรกรรมที่มีตัวตนที่ไม่เหมือนใครในท้องถนน
เพราะนี่คือยนตรกรรมที่ได้ถูกยกระดับให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



Something special. 
On every trip, from any angle.

ตราตรึงในทุกมุมมองไปกับดีไซน์ของ GLC Coupé ด้วยช่วงท้ายที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้น
พร้อมดีไซน์ที่ถ่ายทอดความสปอร์ตได้มากกว่าที่เคย กับปลายท่อไอเสียแบบใหม่ และไฟท้ายแบบสปอร์ต LED
ที่ดีไซน์ได้อย่างลงตัว เหมาะกับการตกแต่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดี
มากยิ่งขึ้น GLC Coupé มาพร้อมล้ออัลลอยดีไซน์โฉบเฉี่ยวจาก AMG พร้อมพัฒนาให้ช่วยลดแรงเสียดทาน
ได้ดียิ่งขึ้น และดูสง่างามมากขึ้นอีกด้วย



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



Because communication  
is everything today.

The new GLC Coupé ไม่เพียงแค่ฟังในสิ่งที่คุณพูด แต่พร้อมที่จะตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของคุณ 
ด้วยระบบ MBUX หรือ Mercedes-Benz User Experience ที่ทำางานร่วมกันกับแผงคอนโทรล
และหน้าจอดิจิทัลที่จะแสดงระบบการนำาทางได้แบบเต็มหน้าจอ และพร้อมอำานวยความสะดวกสบายให้คุณ
ได้อย่างสูงสุด รวมไปถึงระบบเสียงรอบทิศทาง Burmerster® ที่เปลี่ยนให้เพลงโปรดของคุณกลายเป็น
ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก



Plug - in Hybrid
เติมเต็มทุกอารมณ์ ขับเคลื่อนสมรรถนะการขับขี่ ด้วยเทคโนโลยี Plug - in Hybrid

ก้าวสู่โลกสีเขียวแห่งอนาคตด้วยยานยนต์กำาลังสูงอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบ Plug - in Hybrid ใน GLC 300 e 4MATIC Coupé เป็นการผสาน

การทำางานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 211 แรงม้า และจากมอเตอร์ไฟฟ้า 122 แรงม้า
โดยกำาลังสูงสุดจากการผสานการทำางานนี้ (System output) อยู่ที่ 320 แรงม้า เมื่อเบรกหรือชะลอความเร็ว

มอเตอร์จะทำาหน้าท่ีในการดึงพลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อสำารองไว้ใช้ได้ต่อไป
ซึ่งจะช่วยให้การขับขี่ของคุณประหยัดสูงสุด และขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

DYNAMIC BODY CONTROL
ระบบช่วงล่างที่สามารถเลือกปรับรูปแบบได้ตามต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบ Sport+ ที่เพิ่มความเร้าใจในการขับขี่แบบสปอร์ต
เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนแต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบาย

และเพิ่มความนุ่มนวลตลอดการขับขี่ ด้วยระบบช่วงล่าง DYNAMIC BODY CONTROL
เป็นระบบสปริงเหล็กกล้าที่แข็งแกร่ง และสามารถตอบสนองการปรับระดับแรงกระแทกได้อย่างแม่นยำา

เพื่อสอดรับกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT ในโหมดต่างๆ ได้ในแบบที่ต้องการ

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

All -Digital Instrument Display
หน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบที่มีการแสดงผลแบบ “Classic”,
“Progressive” และ “Sporty” ทำาให้คุณตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่สำาคัญ และประเภทการแสดงผลข้อมูลดังกล่าวได้ ผ่านจอแสดงผล
ขนาด 31.2 ซม. (12.3 นิ้ว) ถ่ายทอดภาพที่คมชัด และสามารถเห็นได้
ชัดเจนในทุกสภาพแสง

MULTIBEAM LED 
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้ทัศนวิสัยการขับขี่แม้ในยามค่ำาคืนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทำางานของระบบฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของไฟหน้า
แบบ MULTIBEAM LED ทำาหน้าที่ควบคุมหลอดไฟแบบ LED จำานวน 
84 หลอด ให้ปรับระดับความสว่างอย่างเป็นอิสระจากกัน โดยมีระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และคำานวณระดับความสว่างอัตโนมัติ 
สามารถตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแม่นยำา 
ยิ่งไปกว่านั้น MULTIBEAM LED ยังตรวจจับทางโค้งมุมอับสายตาได้ใน
ระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมอย่างทั่วถึง และปรับให้แสงมีความสว่างเต็มพื้นที่
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย ULTRA RANGE 
Highbeam โดยระบบจะปรับความยาวของลำาแสงไฟหน้าให้ส่องได้ไกลกว่า 
650 เมตร โดยอัตโนมัติ หากไม่พบรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมา



ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester* ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี 
(Ambient Lighting)

ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO พร้อมระบบ
เปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ

ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ พร้อมกล้องแสดง
ภาพรอบทิศทางขณะถอยจอด*

มาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์แบบ
All-Digital Instrument Display ขนาด 12.3 นิ้ว

ระบบควบคุม และสั่งงานแบบสัมผัส (Touchpad)

ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า
(Active Distance Assist DISTRONIC)*

ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจร
(Blind Spot Assist)

อุปกรณ์มาตรฐาน

*เฉพาะรุ่น GLC 300 e Coupé 4MATIC AMG Dynamic เท่านั้น
***ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ถ่ายทอดความเป็น AMG Line ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกที่มีความสปอร์ต และสัมผัสได้ถึงพละกำาลัง
นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยสมรรถนะระดับสูง ที่ช่วยให้คุณขับเคลื่อนได้อย่างมั่นใจ และเพลิดเพลินเร้าใจได้อย่างเต็มพิกัด

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน sport steering wheel พร้อมปุ่มควบคุมแบบ 
Touch Control

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19"
ตกแต่งด้วยสีดำา

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



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
*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

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

739 Black piano lacquer- look light
longtitudinal -grain aluminium

739 Black piano lacquer- look light
longtitudinal -grain aluminium

149 polar white

261 Leather-black 297 Leather, two- tone- cranberry red/black

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT) วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

เบาะนั่ง เบาะนั่ง

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINT)

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINT)

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC PAINT)

graphite grey

Information
Titles graphite grey 
Code 831 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 24.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

831 graphite grey



ล้ำาและแรงไปอีกขั้น ด้วยการทำางานร่วมกันของเครื่องยนต์เบนซิน และมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
และยังสามารถพาคุณทะยานไปได้ไกลว่าที่เคย ด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน sport steering wheel พร้อมปุ่มควบคุมแบบ 
Touch Control

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 20"
ตกแต่งด้วยสี tremolite grey



*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

736 Open-pore black ash wood trim 736 Open-pore black ash wood trim

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

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

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 black149 polar white 149 polar white

261 Leather-black 297 Leather, two- tone- cranberry red/black

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT) วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

เบาะนั่ง เบาะนั่ง

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINT)

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINT)

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC PAINT)

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC PAINT)

graphite grey

Information
Titles graphite grey 
Code 831 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 24.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

831 graphite grey



รายละเอียดด้านเทคนิค GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

เคร่ืองยนต์ ดีเซล แถวเรียง/4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ/ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ เบนซนิ แถวเรยีง/4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ/เทอร์โบ พร้อมอนิเตอร์คูลเลอร์ 

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,950 1,991

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) 143 (194)/3,800 155 (211)/5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร /รอบต่อนาที) 400/1,600-2,800 350/1,300-4,000

กำาลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ /แรงม้้า) - 90/122

แรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นิวตันเมตร) - 440

อัตราเร่ง 0-100 กม. /ชม. (วินาที) 7.9 5.8

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. /ชม.) 217 230

ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร) 66 50

พื้นท่ีบรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 500 -1,400 350 -1,250

ระบบส่งกำาลัง เกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์

ท่ีพวงมาลัย ตกแต่งแป้นเกียร์ด้วย Galvanized

(Steering -wheel Gearshift Paddles)

เกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปล่ียนเกียร์

ท่ีพวงมาลัย ตกแต่งแป้นเกียร์ด้วย Galvanized

(Steering -wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อ และยางหน้า 235/55 R19 255/45 R20

ขนาดล้อ และยางหลัง 255/50 R19 285/40 R20

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,890x4,731x1,600 1,890x4,731x1,600

ระบบความปลอดภัย GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า • •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า • •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร • •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าสำาหรับผู้้ขับขี่ • •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง • •
ระบบแจ้งเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยตำาแหน่งผู้โดยสารตอนหลัง
(Rear seat belt status indication in the instrument display) • •
  



ระบบความปลอดภัย GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program) • •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) • •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill -Start Assist • •
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า (Active Distance Assist DISTRONIC)  - •
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) • •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) • •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) • •
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจร (Blind Spot Assist) • •
ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) • •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (Tyre pressure loss warning system) • •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับข่ี (ATTENTION ASSIST) • •
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำารถเข้าจอด (PARKTRONIC) • •
ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) • •
กล้องแสดงภาพขณะถอยจอด •  -
กล้องแสดงภาพรอบทิศทางขณะถอยจอด  - •
Mercedes me connect • •
ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินแบบ emergency call system • •
ระบบเสียงเตือนภายนอกรถแบบ Exterior noise for PHEV  - •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน • •
ไฟหน้าแบบ LED High Performance •  -
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED  - •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) • •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (Active Light System)  - •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเล้ียวโค้ง (Cornering light)  - •
ระบบไฟสูงแบบ ULTRA RANGE Highbeam ระยะส่องสว่าง 650 เมตร  - •
ไฟสำาหรับการขับข่ีในเวลากลางวัน แบบ LED day time running lights • •
ไฟเลี้ยวท่ีกระจกมองข้้าง ไฟท้้าย และไฟเบรกดวงท่ี 3 แบบ LED • •
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้้วยระบบไฟฟ้้า • •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ • •
กุญแจรีโมทคอนโทรล • •
หลังคาซันรูฟ เลื่อนเปิด -ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric sliding glass sunroof)  - •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) • •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า • •
ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต •  -
ระบบกันสะเทือนแบบคอมฟอร์ท พร้อมเพิ่มระดับวามสูงของตัวรถ  - •
ตกแต่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling (กันชนหน้า -หลัง) • •
กระจังหน้าแบบ diamond radiator grille สีเงิน พร้้อมตราสัญลักษณ์เมอร์์เซเดส-เบนซ์ • •
ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ • •
บันไดข้างแบบสเตนเลสดีไซน์สปอร์ต • •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน • •
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19" ตกแต่งด้วยสีดำา •  -
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 20" ตกแต่งด้วยสี tremolite grey  - •
อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน TIREFIT • •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ฟัังก์์ชัน ECO start/stop • •
ระบบปรับโหมดการขับข่ีแบบ DYNAMIC SELECT • •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน • •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

เบาะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มหนังแบบ ARTICO • •
เบาะนั่งสำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้้วยระบบไฟฟ้้าพร้้อมหน่่วยบันทึกความจำา • •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้ แบบ 1/3 และ 2/3 • •
พวงมาลัยมัลติฟัังก์์ชันแบบ sports steering wheel ตกแต่งด้วยหนังแบบ nappa

พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control
• •

พวงมาลัยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า • •
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย -ขวา  - •
ชุดคันเร่ง และแป้นเบรกแบบสปอร์์ต พร้อมปุ่มยางกันลื่น • •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับองศาได้ • •
แผ่นปิดพื้นท่ีเก็บสัมภาระด้านท้าย • •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง • •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี (Ambient Lighting) • •
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Remote engine start •  -
ปุ่มสตาร์์ทเคร่ืองยนต์ (Push Start) • •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO • •
มาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์แบบ All -Digital Instrument Display ขนาด 12.3 นิ้ว • •
ระบบปฎิิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX หน้าจอขนาด 10.25" พร้อมระบบสัมผัส •  -
ระบบปฎิิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX หน้าจอขนาด 7" พร้อมระบบสัมผัส  - •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester  - •
ระบบแผนที่นำาทาง พร้อมระบบรายงานสภาพจราจร • •
ระบบเช่ือมต่อแบบ Smartphone integration รองรับ Apple CarPlay™ และ Android Auto • •
ระบบสำาหรับเช่ือมต่่อโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Bluetooth) • •
ระบบควบคุม และสั่งงานแบบสัมผัส (Touchpad) • •
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมตราสัญลักษณ์ >>Mercedes-Benz<< • •



www.mercedes-benz.co.th/GLCCoupeebrochure

หมายเหต:ุ เอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นสำาคัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเผยแพร่

มกราคม 2564 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นสำาคัญ

ซ่ึงผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาส่ังซ้ือ หรือเก่ียวกับคำาส่ังซ้ือโดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ  ท่ีพึงได้รับจากส่ิงเหล่าน้ี ท้ังน้ี ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงไม่ได้เป็นส่วนหน่ึง

ของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากท่ีแสดงไว้ในโบรชัวร์อันเกิดจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์น้ีให้ข้อบ่งช้ีโดยท่ัวไปเก่ียวกับประเภทของลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอ่ืนเท่าน้ัน สำาหรับข้อมูล

ท่ีเป็นปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากข้ึนเก่ียวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีท่ีมีในประเทศของท่านและการกำาหนดราคาของผลิตภัณฑ์น้ัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อีกคร้ังท่ีผู้จำาหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์

อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
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