
Купе GLC



Є особистості, що завжди привертають увагу своїм зовнішнім  
виглядом, впевненістю в собі та неповторним характером. Так  
само і новий унікальний GLC Coupé, що поєднує в собі найкращі  
характеристики позашляховика та купе й вирізняється власним 
 динамічним і спортивним стилем.

Більше ніж позашляховик. 
Більше ніж купе.  
Більше ніж будь-коли.



Новий GLC Coupé розуміє не лише Ваші слова, а й рухи та жести. І все це завдяки  
сучасній системі MBUX (Mercedes-Benz User Experience) з безліччю елементів  
керування та індикаторів. Ця система виглядає як великий мультимедійний дисплей  
із сенсорним управлінням або комбінація повністю цифрових приладів з індикацією  
навігаційної системи.

У наші часи немає нічого  
важливішого за комунікацію. 



Новий спортивний GLC Coupé завжди в центрі уваги завдяки ширшим бризковикам, новим
насадкам випускних труб і вперше випущеним у серійне виробництво високопродуктивним
світлодіодним фарам із сучасним дизайном. Новий купе GLC поєднує справжній спортивний дух та 
витончену елегантність завдяки додатковому стайлінгу AMG Line та різноманітному дизайну коліс.

Інший з кожним метром. 
Особливий з першого погляду.



Салон автомобіля дуже спортивний і стильний. Великі дисплеї, плавні 
переходи та нова елегантна м’яка оббивка дозволяють відчути сучасну 
розкіш автомобіля всіма органами чуття. Завдяки пакетам ENERGIZING 
Ви відновите сили та енергію, а додаткова акустична система об’ємного 
звучання Burmester® забезпечить висококласне звучання.

Займіть зручне місце в салоні
та насолоджуйтеся виглядом.



Задня частина нового GLC Coupé привертає увагу своїм спортивним зовнішнім
виглядом. Гострі контури та витончені чіткі лінії кузова виглядають як єдине ціле. 
Стильні бризковики та елегантні хромовані елементи привертають увагу до      
дизайну автомобіля. Особливі переваги: сучасні вузькі світлодіодні елементи.

Задня частина: початок чогось нового.



У новому GLC Coupé кожен метр і кожна секунда перетворюються на справжні
спортивні досягнення. Система Dynamic Body Control дозволяє регулювати 
амортизацію та ходові властивості нового купе GLC. Обирайте власний стиль 
руху одним натисканням кнопки. Доступні режими: Comfort, Sport, Sport+.

Автомобіль із салоном позашляховика
та характеристиками спорт-купе.



Покращений комфорт  
і зразкова безпека.
У годину пік, під час довгих нічних поїздок або на невідомих шляхах – 
ваш новий GLC Coupé ідеально знімає з водія надмірне навантаження 
саме у стресових ситуаціях. Це робить кожну поїздку в Mercedes-Benz 
ще більш безпечною та унікальною: Mercedes-Benz Intelligent 
Drive. Час, який Ви проводите за кермом, – це Ваш час. Час, щоб 
розслабитися. Час, щоб зарядитися енергією. Час, щоб досягти 
пункту призначення безпечно та комфортно.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРЕСИВНИХ ДОПОМІЖНИХ СИСТЕМ

Пакет допоміжних систем. Вирушайте в дорогу без водія: найсучасніші системи              
забезпечують підтримку відповідно до ситуації під час адаптації швидкості, водіння, зміни 
смуги руху та навіть у разі небезпеки зіткнення. Ризик нещасних випадків зменшується 
завдяки ефективному захисту пасажирів і водія. Таким чином Ви прибуваєте в пункт  
призначення безпечно та без зайвого стресу.

Інноваційна система PRE-SAFE® Sound може генерувати шум з динаміків, викликаючи  
захисний рефлекс: слух на короткий час вимикається і таким чином вберігається від       
голосних звуків зіткнення.

Паркувальний пакет із функцією огляду на 360°. Оптимальна паркувальна служба на 
борту. Активна система допомоги під час паркування з системою камер з оглядом на  
360° полегшує пошук місця паркування, заїзд та виїзд з нього. Ви маєте вибір : самостійне 
паркування завдяки круговому огляду або автоматичне паркування без зайвого стресу.

Mercedes-Benz User Experience.
Керування новим GLC Coupé настільки ж інтуїтивно просте, як керування 
звичайним смартфоном. Просте керування забезпечується  
завдяки великому сенсорному екрану, новій сенсорній панелі або 
сенсорним кнопкам керування на новому кермі. Стилі індикації, 
комфортну підсвітку салону або інформаційно-розважальну систему 
можна налаштувати одним доторком.

ПЕРЕВАГИ КОМФОРТНОГО КЕРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЇ

Щоб допомогти Вам зорієнтуватися в складних ситуаціях на дорозі, доповнена реальність 
MBUX для навігації поєднує віртуальний світ з реальним. Ця технологія відображає графічні 
вказівки з навігації та інформацію про ситуацію на дорогах у режимі реального часу. Ви 
прибуваєте в пункт призначення швидко, безпечно та без зайвого стресу.

Новий GLC Coupé з голосовим управлінням MBUX не лише чує Вас, але й розуміє Ваші  
слова та відповідає Вам. Він може не лише взаємодіяти з Вами, а й змінювати практично всі 
налаштування автомобіля та керувати ним. Просто скажіть: «Агов, Мерседесе». І новий 
GLC Coupé буде готовий слухати команди.

Система MBUX. Насолоджуйтеся безконтактним простим управлінням: ця інноваційна  
система розпізнає та розуміє Ваші жести руками. Ви можете миттєво активувати вибрані 
функції. Система розпізнає водія та переднього пасажира, що дозволяє Вам перейти  
в потрібне меню.



Комбінація повністю цифрових приладів.
Акустична система об’ємного звучання Burmester® перетворює новий GLC COUPÉ на 
концертну залу. 13 потужних динаміків, 9-канальний підсилювач динамічної системи   
програми перемикання передач, загальне споживання енергії 590 Вт, а також високоточні 
електронні та акустичні елементи в салоні автомобіля забезпечують унікальний звук. 
Функція об’ємного звучання чи оптимізація звучання для передніх і задніх сидінь    
лоскочуть слух пасажирів звуком найвищої якості.

Повністю цифровий інструментальний дисплей зі стилями індикації «Класичний», 
«Прогресивний» і «Спортивний» дає можливість вирішити, яка інформація є важливою 
для Вас і яким чином вона має відображатися. Дисплей на 31,2 см (12,3") надає чітке 
зображення, яке можна гарно розібрати за будь-яких умов освітлення.

Акустична система об’ємного звучання Burmester®.
Новий GLC Coupé не зупинити. Він завжди на крок попереду. Тепер доступний  
ще ширший вибір ексклюзивних коліс з низкою нових варіантів дизайну. Від 45,7 до 
50,8 см (від 18 до 20 дюймів), від елегантних до спортивних: Ви маєте вибір.

Для ідеальної видимості: адаптивні фари MULTIBEAM LED завдяки системі керування 
окремими світлодіодами LED швидко реагують на поточну ситуацію на дорозі. Обмежене 
дальнє світло освітлює учасників руху, але не сліпить їх. Дальнє світло ULTRA RANGE 
підвищує запас ходу до допустимого максимуму. Система освітлення на поворотах 
також оптимально підсвічує поле зору.

Спортивний дизайн коліс.Фари MULTIBEAM LED.



Серійна комплектація. Комплектація інтер’єру EXCLUSIVE. AMG Line.
Стильний зовнішній вигляд навіть у серійній комплектації. У комплектацію входять: 
ексклюзивні хромовані елементи дизайну та привабливі легкосплавні дискові колеса.  
Видимі хромовані насадки випускних труб підкреслюють динамічний вигляд автомобіля.

Інтер’єр салону EXCLUSIVE показує, що саме для Вас важливо: максимальна елегантність 
і зразкова якість у найменших деталях. Розкішні акценти й шляхетна атмосфера салону 
з ексклюзивними сидіннями та високоякісною панеллю інструментів щодня даруватимуть 
Вам багато позитивних емоцій.

Виразний стайлінг AMG Line надає екстер’єру спортивно-ексклюзивного відтінку. Таким 
чином Ви чітко заявляєте про прагнення до потужного дизайну. При цьому технічні 
характеристики надають Вам відчутно більше насолоди від руху, оскільки динамічна 
спортивна підвіска зі спортивним кермовим керування та змінним передавальним  
відношенням забезпечують налаштовані динамічні характеристики.

Пакет Night.
Пакет Night розставляє візуальні акценти: багато елементів екстер’єру мають чорний колір. 
Це підкреслює спортивний характер та особливу індивідуальність Вашого автомобіля.            
Ви випромінюєте надзвичайну експресивність та винятковий спортивний дух.



DYNAMIC BODY CONTROL. Повний привод 4MATIC.
Додаткове шасі DYNAMIC BODY CONTROL дозволяє налаштувати амортизацію та ходові властивості GLC Coupé.  
Обирайте відчутно більш комфортний або динамічний стиль руху одним натисканням кнопки. Доступно три рівні: 
Comfort, Sport і Sport+. Залежно від того, що Вам до вподоби: комфортний, спортивний або суперспортивний  
стиль водіння. Амортизація здійснюється плавно, окремо для кожного колеса. Посилена безпека руху та підвищений 
комфорт водіння.

Для доріг і бездоріжжя: повний привод 4MATIC забезпечує особливу потужність нового GLC Coupé за несприятливих  
дорожніх умов, як-от вологість, ожеледиця та сніг. Завдяки взаємодії окремих коліс постійний повний привод гарантує 
постійну курсову стійкість і тягу. Для збільшення загальної динаміки, комфорту та безпеки.



Технічні характеристики. Габарити.

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.

Лише найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно короткочасно. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками  
вимірювання. Ідеться про «значення NEFZ-CO2» згідно з пункту 1 статті 2 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З додатковою інформацією щодо 
офіційних показників витрати палива та офіційних показників питомих викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Інструкції з витрати палива, викидів CO2 та витрати електроенергії нових легкових  
автомобілів», яку можна безкоштовно отримати у всіх точках продажу та Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайті www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції, а слугують  
винятково для проведення порівняння між різними типами автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення  
в залежності від країни. 6 Визначено на підставі вимірювання викидів CO2 з урахуванням маси автомобіля. Стосується лише Німеччини. З докладними технічними характеристиками можна ознайомитися за адресою 
www.mercedes-benz.de

Дизельні двигуни Бензинові двигуни

GLC 200 d 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+

Обʼєм (см3) 1.950 1.950 1.950 2.996 3.982 

Номінальна потужність1 (кВт [К. С.] при об/хв) 120 [163]/3.200-4.600 143 [194]/3.800 180 [245]/4.200 287 [390]/5.500-6.000 375 [510]/5.500-6.250

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 8,9 7,9 6,6 4,9 3,8

Максимальна швидкість (км/год) 206 217 233 250 280

Витрата палива4 (л/100 км)
У міському циклі
На трасі
У змішаному циклі

6,5-5,8
5,7-4,9
6,0-5,2

6,5-5,8
5,7-4,9
6,0-5,2

7,4-6,8
5,4-5,0 
6,0-5,8

14,5-13,6
8,5-7,9
10,5-10,2

16,8-16,8
9,5-9,5
12,3-12,3

Викиди CO2,4 змішаний цикл (г/км) 158.0-137.0 158.0-137.0 159.0-152.0 240.0-232.0 279.0-277.0

Клас емісії5/ефективності6 B - A B - A B - B G - G G - G

1 617
2 096

767

562

4 731
1 0282 873830

972

488
722

366

1 045

348

523
459 997

1 512
653

1 436

1 475

1 455

1 499

1 890
1 621

1 600



Daimler AG, dialog@daimler.com, 40-0319

Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 28.02.2019 року у виріб можуть вноситись  
зміни. До закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до 
конструкції та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, 
якщо це буде прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замов-
леного предмета використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення  
будь-яких претензій. На ілюстраціях можуть також бути зображені елементи опціонального обладнання, які не 

входять до базового комплекту постачання. Цей проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, 
юридичних розпоряджень і наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише 
для Федеративної Республіки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню  
офіційну редакцію у свого дистриб’ютора Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку було  
засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good»  
підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває для них  
перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість. «Змінити гру для  
дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля Mercedes-Benz Ви  
підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».


