
Mercedes-AMG GT Coupé and Roadster



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



Mercedes-AMG GT R ถูกพัฒนาขึ้นตามแบบฉบับของนักแข่งรถมืออาชีพ กับรูปลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยความดุดัน 
และสมรรถนะที่ทรงพลัง ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ AMG V8 ขนาด 4.0 ลิตร พร้อม biturbo (AMG 4.0- litre 

V8 biturbo engine) แรงม้าสูงสุดถึง 585 แรงม้า แรงบิดถึง 700 นิวตันเมตร โฉบเฉี่ยวเหนือระดับกับไฟหน้า 
LED High Performance และ daytime running lamps ดีไซน์ใหม่ ช่วยให้ทัศนวิสัยการขับขี่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมสะกดทุกสายตา ด้วยชุดตกแต่งภายนอกสีดำา AMG Exterior Night package และคมเข้มกว่า
ที่เคยด้วย ไฟท้ายแบบ LED ตกแต่งด้วยสีดำา มั่นใจในทุกสภาพการขับขี่ด้วยสปอยเลอร์แบบ Static rear aerofoil 

สามารถเพิ่มแรงกด และการไหลเวียนของอากาศได้อย่างน่าทึ่ง

Developed on the Racetrack.

BUILT FOR
THE ROAD. 



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



THE THRILL.

Mercedes-AMG GT C สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบ ทั้งสมรรถนะการขับขี่ 
และที่สุดแห่งดีไซน์ ด้วยกระจังหน้าแบบ AMG-specific radiator grille

ดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่รังสรรค์ขึ้นโดยทีมวิศวกรจาก AMG มาพร้อมเสียงสุดเร้าใจของ
เครื่องยนต์ V8 และเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับ ไฟหน้า LED 

High Performance และ daytime running lamps ดีไซน์ใหม่ เปิดกว้างกับ
ประสบการณ์ขับขี่มากกว่าที่เคย กับ Mercedes-AMG GT C ด้วยหลังคาเปิดประทุน

แบบ fabric soft top และท่อไอเสีย AMG Performance Exhaust System 
ที่พร้อมปลุกจิตวิญญาณนักแข่งของคุณให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง

Experience



ควบคุมทุกความแรงของ Mercedes-AMG GT R ได้ในมือคุณด้วย
พวงมาลัยแบบ AMG Performance steering wheel ตกแต่งด้วย 

DINAMICA microfibre พร้อมปุ่มควบคุมทุกการขับขี่แบบสปอร์ตได้ดั่งใจ
เพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยหน้าจอแสดงผลบนพวงมาลัยระบบสัมผัส AMG 

steering wheel buttons พร้อมมาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์
แบบ AMG instrument cluster ขนาด 12.3 นิ้ว และระบบปฏิบัติการ

มัลติมีเดีย COMAND Online หน้าจอ 10.2 นิ้ว สะดวกสบายกว่าที่เคย
ด้วยหน้าจอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลางแบบ AMG DRIVE UNIT in 

stylised V8 นอกจากนี้ยังมี AMG TRACTION CONTROL (9-Step 
rotary switch) ที่สามารถเลือกปรับได้มากถึง 9 ระดับ เป็นเทคโนโลยีเดียว

กับ Mercedes-AMG GT3 ปลุกจิตวิญญาณนักแข่งกับเบาะนั่งแบบ
AMG sports bucket seat หุ้มด้วยหนัง nappa ตัดสลับ DINAMICA

microfibre สีดำา ท่ีสามารถปรับให้กระชับกับผู้ขับข่ีได้ เฉกเช่นเบาะของรถแข่ง

ให้ทุกถนนรู้สึกราวกับเป็นสนามแข่งด้วย Mercedes-AMG GT C ที่มา
พร้อมพวงมาลัยแบบ AMG Performance steering wheel ตกแต่ง

ด้วย DINAMICA microfibre พร้อมหน้าจอแสดงผลบนพวงมาลัยระบบ
สัมผัส AMG steering wheel buttons ให้ทุกการขับขี่แบบสปอร์ต

ดั่งใจนึก หน้าจอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลางแบบ AMG DRIVE UNIT 
in stylised V8 ดีไซน์ใหม่ที่ตกแต่งด้วยหนัง และวัสดุคุณภาพสูง ช่วยให้

ทุกการขับขี่สมบูรณ์แบบ เบาะนั่งแบบ AMG Performance seats 
สามารถปรับให้กระชับกับสรีระเพิ่มความสบาย และแฝงไปด้วยความสปอร์ต

อย่างลงตัว

  FOR REAL
RACERS.

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



  FOR REAL
RACERS.

The Real Deal.



   THAT DEFIES
GRAVITY.

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Driving Force



เคร่ืองยนต์ของ Mercedes-AMG GT R ท่ีออกแบบ แบบ front mid-engine
และระบบส่งกำาลังพิเศษด้วยเทคโนโลยีจาก Mercedes-AMG GT3

ตัวรถจะกระจายน้ำาหนักจากเพลาหน้าสู่เพลาหลัง 47.3-52.7% ปราดเปรียว
แม้ทางจะคดเคี้ยว พุ่งทะยานจาก 0-100 กม. ในเวลาเพียง 3.6 วินาที 

พร้อมเพิ่มระบบควบคุมทิศทางด้วยล้อหลัง (rear-wheel steering) ให้คุณ
เข้าโค้งอย่างมั่นใจพร้อมทำาลายทุกสถิติ เมื่อขับขี่ด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. 

ขึ้นไป ล้อหลังจะปรับทิศทางตรงกันข้ามกับล้อหน้า ให้คุณสามารถเข้าโค้งด้วย
ความเร็วที่สูงยิ่งขึ้น พร้อมควบคุมรถขณะเข้าโค้งได้ง่ายขึ้น เพิ่มการตอบสนอง

เร็วขึ้นกับ AMG SPEEDSHIFT DCT 7G พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วกว่า กับ 3 โหมดการขับขี่ รองรับการขับแบบ

เกียร์ธรรมดา และฟังก์ชัน RACE START ที่ออกตัวได้อย่างมั่นใจ
ให้คุณเป็นผู้ชนะได้ในทุกเส้นทาง

Mercedes-AMG GT C พร้อมพาคุณทะยานเหนือจินตนาการด้วยขุมพลัง
เคร่ืองยนต์ AMG V8 เทอร์โบคู่ ขนาด 4.0 ลิตร (AMG 4.0 V8 biturbo) 

ที่มาพร้อมเทคโนโลยีชั้นสูง เปิดรับบรรยากาศแห่งการขับขี่ที่เร้าใจ ไปพร้อม
แรงม้าสูงสุดถึง 557 แรงม้า มาคู่กับแรงบิดสูงสุดถึง 680 นิวตันเมตร

พุ่งทะยานจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 3.7 วินาที ด้วยระบบส่ง
กำาลังแบบ AMG SPEEDSHIFT DCT 7G ให้คุณเปล่ียนเกียร์ได้ในเส้ียววินาที 

ปลุกสปิริตนักแข่งในตัวคุณ กับฟังก์ชัน RACE START ท่ีให้คุณออกตัวได้
อย่างม่ันใจ พร้อมป้องกันการล่ืนไหลของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ



*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

040 black

982 designo iridium silver 
magno

 RXA AMG 10-spoke forged wheels RXO AMG 5- twin -spoke light -alloy wheels

RXB AMG 10-spoke forged
wheels (Optional Extra)

RXP AMG 5-twin-spoke light-
alloy wheels (Optional Extra)

658 AMG cross-spoke forged 
wheels (Optional Extra)

659 AMG cross-spoke forged 
wheels (Optional Extra)

RXC AMG Performance 
5-twin-spoke forged wheels 
(Optional Extra)

RXQ AMG 10-twin-spoke light-
alloy wheels (Optional Extra)

RXR AMG 10-twin-spoke light-
alloy wheels (Optional Extra)

589 jupiter red

799 designo diamond white 
bright

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC PAINTS)

ล้อสั่งพิเศษ (Optional Extras) ล้อสั่งพิเศษ (Optional Extras)

สีมาตรฐาน เมทาลิก  
(METALLIC PAINTS)

สสีัง่พเิศษ (Optional Extras)

(designo)

อุปกรณ์ตกแต่ง -ล้อ Mercedes-AMG GT R

ล้อมาตรฐาน (Standard Wheels)

อปุกรณ์ตกแต่ง - ล้อ Mercedes-AMG GT C Roadster

ล้อมาตรฐาน (Standard Wheels)

สีส่ังพิเศษ (Optional Extras)

(AMG)

brilliant blue

Information
Titles brilliant blue 
Code 896 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 4.3.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

black

Information
Titles black 
Code 040 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

designo diamond white bright

Information
Titles designo diamond white bright 
Code 799 
Grouping designo paintwork 
Approval status Approved 
Status 15.10.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

designo selenite grey magno

Information
Titles designo selenite grey magno 
Code 297U 
Grouping designo paintwork 
Approval status Approved 
Status 22.5.2014 
Additional information 
Background information 

1/1

designo hyacinth red metallic

Information
Titles designo hyacinth red metallic 
Code 996 
Grouping designo paintwork 
Approval status Approved 
Status 16.10.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

selenite grey

Information
Titles selenite grey 
Code 992 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 17.4.2014 
Additional information 
Background information 

1/1

magnetite black

Information
Titles magnetite black 
Code 183 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

183 magnetite black

644 designo brilliant blue 
magno

278 AMG solarbeam 376 AMG green hell magno 
(เฉพาะรุ่น GT R)

896 brilliant blue

297 designo selenite grey 
magno

992 selenite grey

996 designo hyacinth red 
metallic

Mercedes-AMG GT Coupé and Roadster

775 iridium silver

iridium silver

Information
Titles iridium silver 
Code 775U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1



H77 AMG matt carbon-fibre 
trim

H73 AMG carbon-fibre trim

740 Soft - top colour black

Black seat belts

Y04 Seat belts in 
silver
(Optional Extra)

Y05 Red seat 
belts
(Optional Extra)

Y06 Seat belts in 
yellow
(Optional Extra) 
(เฉพาะรุ่น GT R)

743 Soft - top colour beige 747 Soft - top colour red

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

วัสดุตกแต่งภายในมาตรฐาน  (Standard trim)

วัสดุตกแต่งภายใน (Seat Belts)

เข็มขัดนิรภัยมาตรฐาน (Standard Seat Belts)

อปุกรณ์ตกแต่ง - หลงัคา Mercedes-AMG GT C Roadster

เข็มขัดนิรภัยสั่งพิเศษ (Optional Extras)

วัสดุตกแต่งภายในสั่งพิเศษ (Optional Extras)

เบาะนั่ง Mercedes-AMG GT R

เบาะนั่งมาตรฐาน (Standard Upholstery)

เบาะนั่ง Mercedes-AMG GT C Roadster

เบาะนั่งมาตรฐาน (Standard Upholstery)

804 nappa leather-marron/
black

621 Exclusive nappa leather/ 
DINAMICA microfibre-black 
(Optional Extra)

631 Exclusive nappa leather/ 
DINAMICA microfibre-black 
(Optional Extra)

564 STYLE Exclusive nappa 
leather-saddle brown/black 
(Optional Extra)

565 STYLE Exclusive nappa 
leather-macchiato beige/ 
black (Optional Extra)

568 STYLE Exclusive nappa
leather, two-tone-silver pearl/
black (Optional Extra)

601 Exclusive nappa leather/
DINAMICA microfibre-black 
(Optional Extra)

857 nappa leather, two-tone- 
red pepper/black

858 nappa leather, two-tone- 
silver pearl / black

H21 AMG Interior piano 
lacquer package

661 Black nappa leather/
DINAMICA microfibre with 
grey contrasting topstitching

621 Black Exclusive nappa 
leather/DINAMICA microfibre
with grey contrasting
topstitching (Optional Extra)

651 Black Exclusive nappa 
leather/DINAMICA microfibre
with yellow contrasting
topstitching (Optional Extra)

801 nappa leather-black

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Mercedes-AMG GT Coupé and Roadster

เบาะนั่งสั่งพิเศษ (Optional Extras) เบาะนั่งสั่งพิเศษ (Optional Extras)



รายละเอียดด้านเทคนิค Mercedes - AMG GT C  Roadster Mercedes - AMG GT R

เครื่องยนต์ เบนซิน แบบวี/8 สูบ พร้อมเทอร์โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์ เบนซิน แบบวี/8 สูบ พร้อมเทอร์โบคู่ และอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 3,982 3,982

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) 410 (557)/5,750-6,750 430 (585)/6,250

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) 680/2,100-5,500 700/2,100-5,500

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาท)ี 3.7 3.6

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) 316 318

ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร) 75 75

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 165 175

ระบบส่งกำาลัง 
เกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 7G ) พร้อมระบบ
เปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles)

เกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 7G ) พร้อมระบบ
เปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อ และยาง - หน้า 265/35 ZR19 275/35 ZR19

ขนาดล้อ และยาง - หลัง 305/30 ZR20 325/30 ZR20

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 2,075x4,551x1,260 2,075x4,551x1,284



ระบบความปลอดภัย Mercedes - AMG GT C Roadster Mercedes - AMG GT R

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร • •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าสำาหรับผู้ขับขี่ (Kneebag) • •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร • •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 2 ตำาแหน่ง • •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake lights) • •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง • •
กล้องแสดงภาพด้านหลัง และด้านหน้าขณะถอยจอด • •
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในห้องโดยสาร • •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) • •
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำารถเข้าจอด (PARKTRONIC) • •
ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (PRE-SAFE® system) • •
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (tyre pressure monitoring system) • • 
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) • •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ AMG TRACTION CONTROL 9-Step  - •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill -Start Assist • •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system) • •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (ESP®) • •
Mercedes me connect • •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก Mercedes - AMG GT C Roadster Mercedes - AMG GT R

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน • •
ชุดตกแต่งภายนอกด้วยสีดำา (AMG Exterior Night package)  - •
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า • •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ • •
ล้อ AMG 10 ก้าน แบบ forged ล้อหน้า 19"/ล้อหลัง 20"  - •
ล้อ AMG 5 ก้านคู่ แบบ light alloy ล้อหน้า 19"/ล้อหลัง 20" •  -
ยางแบบสปอร์ต (Sports tyres)  - •
ระบบท่อไอเสีย AMG Performance exhaust system • •
หลังคาแบบคาร์บอนไฟเบอร์  - •
หลังคาแบบเปิดประทุน fabric soft top •  -
ระบบช่วงล่างแบบ AMG RIDE CONTROL sports suspension • •
ระบบควบคุมการเลี้ยวด้วยล้อหลัง (AMG rear axle steering)  - • 
ไฟหน้าแบบ LED High Performance • •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) • •
ไฟท้ายแบบ LED ตกแต่งด้วยสีดำา • •
เฟืองท้ายแบบ AMG electronic rear -axle limited-slip differential • •
ระบบพวงมาลัยแบบ AMG speed-sensitive sports steering • •
ระบบเบรกแบบ AMG high-performance composite brake ตกแต่งคาลิปเปอร์สีเหลือง  - •
ระบบเบรกแบบ AMG high-performance composite brake ตกแต่งคาลิปเปอร์สีแดง •  -
สปอยเลอร์แบบ Static rear aerofoil  - •
สปอยเลอร์หลังแบบ Electrically extending rear aerofoil •  -



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน Mercedes - AMG GT C Roadster Mercedes - AMG GT R

ฟังก์ชัน ECO start/stop • •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO • •
พวงมาลยัแบบ AMG Performance steering wheel หุ้มด้วย DINAMICA microfibre สีดำา  - •
พวงมาลยัแบบ AMG Performance steering wheel หุม้ด้วยหนงั nappa/DINAMICA microfibre สีดำา •  -
หน้าจอแสดงผลบนพวงมาลัยระบบสัมผัสแบบ AMG steering wheel buttons • •
เบาะนั่งแบบ AMG sports bucket seat หุ้มด้วยหนัง nappa / DINAMICA microfibre สีดำา  - •
เบาะนั่งแบบ AMG Performance seat หุ้มด้วยหนัง nappa/DINAMICA microfibre สีดำา •  -
ตกแต่งห้องโดยสารแบบ AMG Interior Night package  - •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง • •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC • •
หลังคาหุ้มด้วย designo DINAMICA microfibre •  -
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ COMAND Online ขนาด10.25" แบบ16:9 • • 
มาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์แบบ AMG instrument cluster ขนาด12.3" • •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® • •
ระบบควบคุม และสั่งงานด้วย Touchpad without controller • •
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ Smartphone integration • •
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple Car Play®) • •
ระบบสำาหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) • •
หน้าจอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลางแบบ AMG DRIVE UNIT in stylised V8 • •
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ AMG DYNAMIC SELECT • •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสาร • •
กาบบันไดเรืองแสงประตูหน้าแบบ AMG พร้อมสัญลักษณ์ »AMG« • •
ภายในตกแต่งด้วย AMG Interior Piano Lacquer package • •



หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากโบรชัวร์นี้ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ 

โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อ ไม่มีสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ภาพประกอบ

อาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์ เนื่องจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ให้ข้อบ่งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของ

รุ่นรถยนต์ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีให้ในแต่ละประเทศ รถยนต์บางรุ่นอาจจะไม่มีประเภท ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่แสดงในประเทศของคุณหรืออาจมีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ รถยนต์บางรุ่น 

ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำาหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของคุณและการกำาหนดราคานั้น คุณควรติดต่อผู้

จำาหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
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