
GLC Sport Utility Vehicle



GLC се представя интелигентен, динамичен и суверенен както никога досега. С очаро-
вателно модерна система за управление, която всеки ден се адаптира по-добре към 
Вас. С още по-изразителен SUV-дизайн. Както и със системи за комфорт и безопасност, 
които се грижат за Вас и Вашия комфорт по-добре от всякога.

Силен характер  
с изцяло нови аспекти 



За новия начин да бъде управляван един автомобил. Лесно. Интуитивно.  
С Вашите думи, докосвания и жестове. Това е MBUX, новият Mercedes-Benz  
User Experience. Акцентите: нови дигитални дисплеи и елементи за упра-
вление с докосване, естествена система за гласово управление и умението 
ежедневно да се адаптира по-добре към Вас.

Качете се. 
GLC има много  
да разказва



Нищо не очарова очите повече от силно, атлетично излъчване. GLC е особе-
но спортен с линия AMG. С по-широки престилки, интегрирани ауспухови  
накрайници и нов дизайн на джантите излъчва още повече сила и динамика. 
В допълнение скосените задни светлини за пръв път светят серийно в LED.

Погалете сетивата  
си с нещо особено



Тук в купето всичко преследва една цел: да направи времето Ви възможно 
най-приятно. С пакети ENERGIZING, които при желание повишават Вашия  
комфорт. С новите опционални спортни седалки за по-голяма странична  
опора и комфорт. И с Burmester® съраунд озвучителна система, която по  
желание превръща Вашата музика в преживяване от висша класа.

Заредете нова енергия



Адаптивна ходова част, задвижване на всички колела и електрифицирани  
двигатели. Всичко това е възможно за GLC. Като абсолютни акценти може  
да изберете опционално окачване AIR BODY CONTROL за много висока  
стабилност при движение, практично задвижване на всички колела 4MATIC  
и новия електрифициран бензинов двигател с EQ Boost.

Така се движи само GLC



Впечатляващ комфорт  
и безупречна безопасност
В час пик, при дълго шофиране през нощта или по непознати  
отсечки, Вашият GLC Ви облекчава осезаемо в стресови ситуации. 
Зад това стои концепцията, която прави всяко шофиране в 
Mercedes-Benz безопасно и уникално: Mercedes-Benz Intelligent 
Drive. Защото времето, което прекарвате зад волана, е Вашето  
време. Време за релаксиране. Време за зареждане с енергия.  
За да достигнете целте преди всичко безопасно, но и без  
напрежение.

Mercedes-Benz User Experience

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕ КОМФОРТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

За да се справите със сложни пътни ситуации MBUX Augmented Reality за навигация 
свързва в мрежа виртуалния свят с реалния. Техниката показва графични навигационни 
указания и такива за трафика в Live-изображения. Пристигате до целта бързо, безопасно 
и без стрес.

MBUX гласово управление. За GLC опционално се предлага инфотейнмънт системата 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивно гласово управление. Той разбира 
Вашите думи и Ви предоставя напълно естествено реч и отговор. Две думи стигат: 
„Здравей, Mercedes“. И GLC вече слуша само Вас.

Сега в GLC можете да управлявате и настройвате почти всичко само 
с един пръст. Много лесно през големия тъчскрийн, новия тъчпад 
или Touch-Control-бутоните на новия волан. Едно докосване е дос-
татъчно, за да адаптира стиловете на индикация, амбиентното  
осветление или инфотейнмънт системата според желанията Ви.

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ

Пакет Пътни асистенти. Тръгнете на път към автономното шофиране: Най-модерни  
системи Ви помагат според ситуацията при адаптиране на скорост, завъртане на волан, 
смяна на пътна лента и при опасност от сблъсък. Рискът от инцидент се понижава –  
пътниците и участниците в движението са ефективно защитени. Така достигате целта си 
безопасно и без напрежение.

Иновативният PRE-SAFE® звук генерира шум от високоговорителите и може да задейства 
защитен рефлекс. Така вътрешното ухо се щади чрез демпфериране на шума от пътното 
произшествие.

Пакет Паркиране с камера 360°. Оптимална услуга за паркиране на борда. Активният 
асистент за паркиране с камера 360° Ви улеснява при търсене на паркомясто и при  
паркиране и напускане оттам. При това Вие избирате: заради панорамната видимост да 
паркирате уверено – или да възложите такова без стрес.



Изцяло цифровият дисплей на инструмента с индикация на стиловете „Klassisch“, 
„Progressiv“ и „Sportlich“ ви позволява да решите коя информация е важна за Вас и 
по какъв начин да бъде показана. Големият дисплей 31,2 см (12,3") предоставя  
ясно изображение, което може да се разчита много добре при всякакви светлинни 
съотношения.

Модерната MBUX Touch-концепция за управление Ви оставя да определите до детайл, 
какво да Ви показва и как искате да я обслужвате. И това става толкова интуитивно 
като на смартфон. Само с едно движение на ръката по новия тъчпад, през Touch-
Control-бутона на новия волан или на тъчскрийна. Вие избирате.

Напълно цифров дисплей на инструментаИнтуитивна концепция за управление Touch Спортни седалки
С опционално предлаганата Burmester® съраунд озвучителна система превръщате 
GLC в изключително акустично преживяване. Зад системата работят, перфектно орке-
стрирани и настроени за купето, 13 мощни високоговорителя, предни бас-технологии 
както и 9-канален-DSP-усилвател с изходяща мощност от общо 590 ват. За отличното 
качество на звука при високи резервни нива.

Спортните седалки на линия AMG предлагат осезаемо висока странична опора  
и комфорт особено при динамично шофиране. Оптичен акцент е изисканата  
двуцветна тапицерия в синтетична кожа ARTICO червена боровинка и черно, както  
и AMG-специфичния вълнуващ дизайн.

Burmester® съраунд озвучителна система



Серийно оборудване Линия на оборудване EXCLUSIVE Interieur Линия AMG
Още в серийното оборудване Ви очаква напълно стилен екстериор. Тук спадат ексклу-
зивни хромирани елементи на дизайна и атрактивни алуминиеви джанти. Видимите, 
хромирани ауспухови накрайници подчертават динамичния външен вид на автомобила.

С EXCLUSIVE Interieur показвате, какво е важно за Вас: максимална елегантност  
и първокласно качество до най-малките детайли. Луксозните акценти и благородната 
атмосфера на купето, между другото с ексклузивно оформени седалки и арматурно 
табло с висококачествено покритие, ще Ви доставят радост отново и отново всеки ден.

Изразителният стил на линията AMG придава на екстериора спортно-ексклузивна 
нотка. По този начин давате ясно послание за силен дизайн. Техническите особености 
Ви предлагат повече удоволствие от шофирането, защото динамично настроената 
спортна ходова част със спортно директно кормилно управление се грижи за подчер-
тано динамично управление.

Пакет Night
Пакет Night задава още оптични точки на привличане: Много елементи на екстери-
ора са изпълнени в черно. Това подчертава спортния характер и специалната  
индивидуалност на автомобила. А Вие демонстрирате чувство за експресивен дизайн  
и ексклузивен спортен характер.



Адаптивна ходова част Задвижване на всички колела 4MATIC
GLC не само се приспособява към всеки терен, но и към Вашите изисквания: серийно той Ви предлага констру-
ираната с висок комфорт при шофиране ходова част AGILITY CONTROL. Освен това се предлага: Задвижване  
на всички колела 4MATIC и подчертано спортната ходова част DYNAMIC BODY CONTROL с стоманено окачване  
и регулируемо демпфериране. Абсолютен акцент: Окачване AIR BODY CONTROL, с което избирате много висока  
стабилност при движение, както и възможно най-добър комфорт и маневреност. 

Дали при потегляне, при ускоряване, при динамично движение в завой или на лек пресечен терен: 4MATIC,  
подобреното постоянно задвижване на всички колела на Mercedes-Benz в GLC осигурява изключителен Offroad-
пърформанс и оптимално сцепление серийно за много двигатели. Системата за задвижване на всички колела  
е постоянно активна и не се нуждае от време за реакция, за да се намеси. Така, особено на хлъзгави терени, като 
напр. при мокро пътно платно, лед или сняг, тя се грижи за изключителна стабилност на шофиране върху пътя.



Нужда от SUV. От AMG
Всеки Mercedes-AMG е неподражаем шедьовър с характер, който няма да сбъркате. Това, което 
обединява нашите пърформанс и спортни автомобили, е техният неукротим спортен дух. Тяхната 
страст за най-добър пърформанс. Появява се там, където инженерното изкуство се обединява 
със специалното състояние: духът на AMG. Ние вярваме, че трябва да приемаме предиз-
викателството да разширяваме границите, за да постигаме нови цели. Не приемаме 
нищо за даденост. Границите се създават от хората и те са тези, които трябва да ги 
преодоляват. С този характер постигаме отличен пърформанс за моторния спорт – 
и по пътищата.

Добре дошли в света на AMG.

www.mercedes-amg.com



Размери

Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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Технически данни

1 Данни за номиналната мощност съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 На разположение за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 Посочените стойности са определени 
съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емиисии за нови леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и
CO2-емисиите за нови пътнически автомобили категория М1“, който се предлага безплатно във всички търговски обекти. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са съставна част от оферта, а служат само за 
сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване. 5 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, 
специфични за съответните държави. 6 Определени са въз основа на измерените CO2 емисии, като е взета предвид масата на автомобила.
Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

Най-доброто за двигателя: 
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3) 1950 1950 1991 1991
Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 143 [194] /3800 180 [245] /4200 145+10[197+14]/5500-6100

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 7,9 6,5 7,9 6,2
Максимална скорост (км/ч) 215 231 215 240
Разход на гориво4 (л/100 км) комбиниран 7,3 - 5,9 7,2 - 6,4 9,6-8,0 9,6 - 8,0

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 191 - 154 188 -167 217 - 185 217 - 185

Клас емисии5/Клас ефективност6 Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Mercedes-AMG E 43 4MATIC+

287[390] 5500-6100

247 - 231

Euro 6D-ISC-FCM

Plug-in-хибриди

143[194]/3800 | 90/122

6,2

7,0-6,3

183-164

Euro 6D-ISC-FCM

Разход на електроенергия (Втч/км) ... ... 244-226... ... ... 291-248

GLC 300 e 4MATIC

155[211]/5500 | 90/122

5,7

8,9-7,9

Euro 6D-ISC-FCM

1991

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+

190+10[258+14]/5800-6100

2996 3982

375[510] 5500-6250

4,9 3,8

250250

10,9 - 10,2 13,2 - 12,9
...

298 - 293

Euro 6D-ISC-FCM

201-179

230 230

GLC 300 de 4MATIC

1950



За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 03.06.2020 може да са възникнали промени 
в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или формата, 
отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или отклоненията 
са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че продавачът или 
производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет на покупко-
продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари и специално 

оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се разпространява в цял свят. 
Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче само за  
Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази публикация. Относно 
задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG търговски партньор.
www.Mercedes-Benz.bg

, 27-0620

Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която 
беше основана през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz. 
Чрез социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага 
им перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change
the Game for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на 
Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.


