GLC

Coupé

Повече от SUV.
Повече от Coupé.
Повече от всякога до сега
Има личности, които се открояват веднага. С техния облик. Тяхното
самочувствие. И техния изключителен характер. Така както новия
GLC Coupé, който като никой друг разбира, как да обедини в себе си
най-добрите качества на SUV и Coupé. По съвсем свой собствен
начин. По-динамично и спортно от всякога.

Защото комуникацията днес е всичко
Новият GLC Coupé Ви разбира не само с една дума, той също реагира веднага на
Вашето докосване и жестове. Затова се грижи MBUX, модерният Mercedes-Benz User
Experience, с много нови управляващи и известителни елементи. Като напирмер
големият мултимедиен дисплей с Touch-функция или напълно цифровият комбиинструмент с навигационна индикация.

На всеки метър различен.
С всеки поглед особен
Спортен като никога, новият GLC Coupé привлича погледите върху себе си. С по-широки
престилки, нови ауспухови накрайници и за пръв път серийно монтирани LED High
Performance-фарове с модерен светлинен дизайн. Опционалната AMG линия и много нов
дизайн на джантите извеждат неговия индивидуален спортен характер и елегантност
до най-високо ниво.

Седнете и се насладете
на изгледа
Купето Ви приема изключително спортно и значимо. Големи дисплеи,
плавни преходи и изискана нова тапицерия Ви оставят да преживеете
модерния лукс с всички сетива. ENERGIZING пакети при желание Ви
подаряват нова сила и енергия, докато опционалния Burmester®
съраунд озвучителна система Ви глези с звучене на висшата класа.

Задната част: Началото на нещо ново
Атлетична и спортна задната част на новото GLC Coupés привлича погледите към
себе си. Тук силно опънати контури и чувствено ясно изразени линии се обединяват
в едно голямо цяло. Внушителната престилка и изисканите хромирани елементи
правят впечатление също като неподвижно вградените в бронята ауспухови накрайници. Ясно забележими: тесените LED-задни светлини с модерен светлинен дизайн.

Да седиш в SUV.
Да шофираш спортно купе
В новия GLC Coupé всеки метър и всяка секунда се превръща в спортно изживяване.
Още по-динамичен става с опционалната DYNAMIC BODY CONTROL ходова част,
чрез която Вие можете индивидуално да напасвате демпферирането и пътното поведение на новия GLC Coupés. С едно натискане на бутона, за осезаемо комфортно
или динамично удоволствие от шофирането. За това можете да избирате от три степени
„Comfort“, „Sport“ и „Sport+“.

Впечатляващ комфорт
и безупречна безопасност

Mercedes-Benz User Experience

В час пик, при дълго шофиране през нощта или по непознати
отсечки, Вашият нов GLC Coupé 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 да се заредите с енергия.
За да достигнете Вашата цел преди всичко безопасно, но и без
напрежение.

В новия GLC Coupé сега Вие можете да управлявате почти всичко
толкова интуитивно като на Вашия смартфон. Много лесно през
големия тъчскрийн, новия тъчпад или Touch-Control-бутоните на новия
волан. Едно докосване е достатъчно, за да адаптира стиловете на
индикация, амбиентното осветление или инфотейнмънт системата
според Вашите желания.

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО КОМФОРТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И ИНДИКАЦИЯТА

Пакет Пътни асистенти. Тръгнете на път към автономното шофиране: Най-модерни системи

За да се справите със сложни пътни ситуации, MBUX Augmented Reality за навигация

Ви подпомагат в съответствие със ситуацията при адаптиране на скоростта, завъртане на

свързва в мрежа виртуалния свят с реалния. Техниката показва графични навигационни

волана, смяна на пътната лента и дори при опасност от сблъсък. Рискът от възникване на

указания и указания за трафика в Live-изображения. Ще пристигате бързо, безопасно

инцидент се понижава – пътниците и участниците в пътното движение са ефективно

и без стрес до целта.

защитени. Така достигате до Вашата цел безопасно и без напрежение .

При желание новият GLC Coupé с MBUX гласово управление не само Ви изслушва,

Иновативният PRE-SAFE® звук генерира шум от високоговорителите и може да задейства

а също разбира всяка дума и говори с Вас. Можете да разговаряте толкова лесно и така

защитен рефлекс: Вашият слух се настройва за кратко време и по този начи се предпазва

да регулирате и настройвате почти всичко в автомобила. Просто кажете: „Здравей,

от силния шум при сблъсъка.

Mercedes“. Новият GLC Coupé вече е готов на всичко.

Пакет Паркиране с камера 360°. Оптимална услуга за паркиране на борда. Активният

MBUX интериорни-асистенти. Насладете се на безконтактен комфорт на управление:

асистент за паркиране с камера 360° Ви улеснява както при търсенето на паркомясто,

тази иновативна система регистрира и интерпретира движенията на китките и ръцете Ви.

така и при паркирането и напускането на паркомястото. В този случай Вие избирате: благо-

По този начин буквално за един миг можете да активирате избрани функции. При това

дарение на панорамната видимост да паркирате уверено – или да възложите паркиране

системата може да прави разлика между водач и спътник – за да стигнете точно до тези

без стрес.

менюта, които искате да управлявате.

Напълно цифров комбиинструмент

Burmester® съраунд озвучителна система

MULTIBEAM LED фар

Спортен дизайн на колелата

Изцяло цифровият дисплей на инструмента с индикация на стиловете „Класически“,
„Прогресивен“ и „Спортен“ 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.

С опционалната Burmester® съраунд озвучителна система Вие превръщате новия GLC
Coupé в концертна зала. 13 мощни високоговорителя, 9-канален-DSP-усилвател,
общо 590 вата системна мощност както и прецизни настроени за купето електронни
акустични елементи се грижат за изключителното озвучаване. Съраунд-функцията
или оптимизирането на звука за предните и задните места правят акустичното изживяване още по-интензивно.

За Вашата перфектна видимост: Адаптивните фарове MULTIBEAM LED реагират на
пътната ситуация с отделно управляеми светодиоди. Частичните дълги светлини щадят
другите участници в пътното движение, без да ги заслепяват. Дългите светлини ULTRA
RANGE повишават обхвата до допустимия максимум. Светлини помощ при завиване и
светлини в завои осветяват оптимално зрителното поле.

Новият GLC Coupé не се оставя да го спреш и винаги е една стъпка по-напред. Така
той веднага Ви предлага още по-голям избор на ексклузивни колела с много нов
дизайн на джантите. От 45,7 см (18 инчов) до 50,8 см(20 инчов), от елегантен до
спортен: Вие избирате.

Серийно оборудване

Линия на оборудване EXCLUSIVE Interieur

Линия AMG

Пакет Night

Още в серийното оборудване Ви очаква напълно стилен екстериор. Тук спадат между
другото ексклузивни елементи на дизайна хромиран 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 Вашето купе, 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 осезаемо повече удоволствие от шофирането, защото динамично настроената спортна ходова част със спортно директно кормилно управление се грижи
за подчертано динамично управление.

Пакет Night задава допълнителни оптични точки на привличане: Много елементи на
екстериора са изпълнени в черно. Това подчертава спортния характер и специалната
индивидуалност на Вашия автомобил. И Вие демонстрирате чувство за експресивен
дизайн и ексклузивен спортен характер.

DYNAMIC BODY CONTROL

Задвижване на всички колела 4MATIC

С опционалната DYNAMIC BODY CONTROL ходова част можете индивидуално да напаснете демпферирането
и пътното поведение на новия GLC Coupés. С едно натискане на бутона, за осезаемо комфортно или динамично
удоволствие от шофирането. За това можете да избирате от три степени „Comfort“, „Sport“ и „Sport+“. Според
това, дали искате да Ви е особено удобно, спортно или extra спортно на пътя. Демпферирането се извършва безстепенно и за всяко колело поотделно. За още по-голяма степен на безопасност и комфорт на движение.

Дали на асфалтиран път или на лек пресечен терен: С 4MATIC новият GLC Coupé показва своята особена сила
при лоши пътни условия, като напирмер влага, лед, сняг. Благодарение на взаимодействието на отделните колела
постоянното задвижване на всички колела гарантира по всяко време безупречна стабилност при движение и
сцепление. За общо повече динамика, комфорт и безопасност.

Технически данни

Размери
Дизелови двигатели

Бензинови двигатели

GLC 200 d 4MATIC

GLC 220 d 4MATIC

GLC 350 d 4MATIC

GLC 200 4MATIC

GLC 220 4MATIC

Работен обем на двигателя (см )

1 950

1 950

1 950

1 991

1 991

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин)

120 [163] /3 200- 4 600

143 [194] /3 800

180 [245] /4.200

145 [197] /5 500- 6 100

190 [258] /5 800- 6 100

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

9,0

7,9

6,6

8,0

6,3

Максимална скорост (км/ч)

206

217

233

216

240

3

1600

6,0 - 5,2

6,0 - 5,2

6,0 - 5,8

8,1 - 7,0

8,1 - 7,1

CO2-емисии4 комбинирани (г/км)

158-137

158-137

159-152

186-161

186-161

4

830

1617
2096

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

1028

2873
4731

1455

Данни за номиналната мощност сългасно разпоредба (EG) Nr. 715/2007 във валидната към момента версия. 2 Налични за кратко. 3 Електронно регулиране. 4 Посочените стойности са определени съгласно зададения
метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 Регламент за изпълнение (EU) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези стойности.
Допълнителна информация относно официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емисии на новите леки автомобили могат да бъдат намерени в „Ръководство за разхода на гориво, CO2-емисии и
потреблението на електроенергия на новите леки автомобили“, което 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
отделните държави. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

562

366

1499

1

653
1512
997

767

1621
1890

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

722
488

459
523
348

Разход на гориво (л/100 км)
комбиниран

972

1045

1475

1436

Mercedes-Benz е един от учредителите на глобалното движение Laureus Sport for Good Foundation, което беше
основано 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“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 28.02.2019 е възможно да са възникнали

специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се разпространява

промени в продукта. Промени в конструкцията или формата, отклонения в нюанса на цвета както и промени в обхват

в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче

на доставката от страна на производителя остават по време на срок на доставка, в случай че промените или

само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази публикация. Поради

отклоненията като вземете предвид интересите на продавача са приемливи за купувача. Само от това, че продавачът

тази причина за последната версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz търговски партньор.

или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет на

www.mercedes-benz.com

покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари и
Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0319

