
Позашляховик GLC



Новий GLC виразніше, ніж будь-коли демонструє свій інтелект, динамічність та 
впевненість. З захоплюючою сучасною системою керування, що з кожним днем 
краще підлаштовується під Вас. З іще більш вражаючим дизайном позашляховика. 
А також із системами комфорту та безпеки, які як ніколи піклуються про Вас та 
Ваше гарне самопочуття.

Сильний характер  
із зовсім новими гранями. 





Про абсолютно новий характер управління автомобілем. Просто. Інтуїтивно.  
З Вашими словами, доторками та жестами. Це MBUX, новий Mercedes-Benz  
User Experience. Основні переваги: нові цифрові дисплеї та сенсорні елементи  
керування, традиційна система голосового управління та здатність з кожним  
днем краще адаптуватися до Вас.

Сідайте. Новому GLC  
є багато чого Вам розповісти.





Ніщо не привертає увагу більше, ніж сильна та спортивна енергія. Спор-
тивного вигляду позашляховику GLC надає AMG Line. Завдяки ширшим  
бризковикам, вбудованим насадкам вихлопних труб і новим дизайном  
коліс він випромінює ще більшу силу та велич. Крім того сплощені задні  
ліхтарі вперше серійно сяють світлодіодами.

Дайте своїм очам  
щось особливе.







Усі елементи інтер’єру мають єдину мету: зробити Ваше перебування в автомобілі 
максимально комфортним. У цьому допоможуть пакети ENERGIZING, які підвищують 
Ваш комфорт та нові, доступні у якості опції, спортивні сидіння, що забезпечують 
відчутно більшу бічну підтримку та комфорт. А також акустична система об’ємного 
звучання Burmester®, що відтворює музику з першокласним звучанням.

Підзарядіться енергією.





Адаптивна ходова частина, повний привід та електрифіковані двигуни. Це все можливе для 
нового GLC. Унікальні переваги: додаткова пневмопідвіска AIR BODY CONTROL для         
забезпечення достатньо високої курсової стійкості, практичний повний привод 4MATIC, 
а також широкий асортимент бензинових електродвигунів з технологією EQ Boost.

Так рухається лише новий GLC.



Комфорт, що вимагає потужності,  
та зразкова безпека.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРЕСИВНИХ ДОПОМІЖНИХ СИСТЕМ

Пакет допоміжних систем. Вирушайте в дорогу з мінімальним навантаженням на водія: 
Найсучасніші системи підтримують Вас залежно від ситуації при коригуванні швидкості, 
кермуванні, зміні смуги руху і, звичайно, при небезпеці зіткнення. Небезпека аварії змен-
шується – пасажири та учасники дорожнього руху ефективно захищені. Так Ви досягаєте 
пункту призначення розслаблено та безпечно.

Інноваційна система PRE-SAFE® Sound може генерувати шум з динаміків у разі немину-
чого зіткнення, викликаючи захисний рефлекс: слух на короткий час відключається і 
таким чином вберігається від різких звуків зіткнення.

Паркувальний пакет із функцією огляду на 360°. Оптимальний сервіс паркування на 
борту. Активна система допомоги під час паркування з функцією огляду на 360° допоможе 
Вам у пошуку вільних місць для паркування, а також полегшить в’їзд на паркувальне місце  
та виїзд з нього. Ви маєте вибір: самостійне паркування завдяки круговому огляду або автома-
тичне паркування без зайвого стресу.

У годину пік, під час тривалої нічної подорожі або на невідомих шля-
хах Ваш новий GLС зніме напругу за будь-якої стресової ситуації. За 
цим стоїть принцип того, що робить кожну поїздку в Mercedes-Benz 
ще більш безпечною та унікальною: Mercedes-Benz Intelligent Drive. 
Адже час, який Ви проводите за кермом – це Ваш час. Час для 
відпочинку. Час заряджання енергією. Щоб досягнення пункту при-
значення було не тільки безпечним, але й спокійним процесом.



Mercedes-Benz User Experience.

ПЕРЕВАГИ КОМФОРТУ КЕРУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Доповнена реальність MBUX для навігаційної системи поєднує віртуальний світ з реаль-
ним, забезпечуючи краще орієнтування у складних дорожніх ситуаціях. За допомогою цієї 
технології навігаційні інструкції та інформація про дорожній рух виводяться на дисплей у 
вигляді живих зображень. Ви прибудете до місця призначення швидко, безпечно та спокійно.

Голосове управління MBUX. Для нового GLC за бажанням доступна система інформа-
ційних розваг MBUX (Mercedes-Benz User Experience) з інтуїтивним голосовим управлінням. 
Він розуміє Вас зі слова і цілком природно звертається та відповідає. Потрібні лише два 
слова: «Hey. Mercedes». І новий GLC слухає лише Вас.

У новому позашляховику GLC можна змінювати налаштування та  
виконувати керування одним доторком. Просте керування забезпечу-
ється 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.



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

З сучасним принципом сенсорного керування MBUX Ви можете визначити, що Вам 
потрібно бачити, і як Ви бажаєте цим керувати. Так само інтуїтивно, як на смартфоні. 
Простим порухом руки на новій панелы сенсорного керування, кнопками сенсорного 
керування на новому рульовому колесі або на сенсорному екрані. У Вас є вибір. 

Комбінація повністю цифрових приладів.Інтуїтивно просте сенсорне керування.



Спортивні сидіння.
Акустична система об’ємного звучання Burmester® у новому GLC забезпечує 
унікальне звучання. Для видатної якості звучання з системою працюють ідеально 
налаштовані та узгоджені з салоном автомобіля 13 високопотужних динаміків, 
технологія Frontbass, а також 9-канальний підсилювач DSP з загальною вихідною 
потужністю 590 Вт.

Нові спортивні сидіння AMG Line надають відчутно більшу бічну підтримку та ком-
форт, особливо при динамічному русі. Серед візуальних особливостей: елегантна 
двоколірна оббивка ARTICO чорного кольору та кольору червоної журавлини, а та-
кож вражаючий дизайн AMG.

Акустична система об’ємного звучання Burmester®.



Серійна комплектація. Комплектація інтер’єру EXCLUSIVE.
Вже в серійній комплектації на Вас очікує стильний екстер’єр. Це, зокрема, ексклюзив-
ні хромовані елементи дизайну та привабливі легкосплавні диски. Виразні хромовані
насадки випускних труб підкреслюють динамічний зовнішній вигляд автомобіля.

Інтер’єр у виконанні EXCLUSIVE показує, що саме для Вас важливо: максимальна еле-
гантність і взірцева якість у найменших деталях. Розкішні акценти та шляхетна атмосфе-
ра салону Вашого авто, зокрема з ексклюзивно оформленими сидіннями та високоякіс-
ною панеллю приладів, щодня додаються Вам приємних емоцій.



AMG Line.
Вражаюча стилізація AMG Line надає екстер’єру спортивно-ексклюзивних ноток.  
Таким чином ми створюємо чітке ствердження потужного дизайну. Технічні особли-
вості пропонують Вам відчутно більше задоволення від руху, оскільки динамічно 
збалан сована спортивна підвіска зі спортивним рульовим керуванням зі змінним 
передавальним відношенням забезпечує підкреслено динамічне поводження.

Пакет Night.
Пакет Night розставляє нові візуальні акценти: багато елементів екстер’єру мають 
чорний колір.  Це підкреслює спортивний характер та особливу індивідуальність 
Вашого автомобіля. І Ви демонструєте цим прагнення до виразного дизайну та 
ексклюзивної спортивності.



Адаптивна ходова частина.
Новий GLC адаптується не лише до будь-якого рельєфу, але й до Ваших вимог: у серійному виконанні його  
оснащено ходовою частиною AGILITY CONTROL, що забезпечує підвищений комфорт під час водіння. Також  
його оснащено: повним приводом 4MATIC, характерною для спортивних автомобілів ходовою частиною  
DYNAMIC BODY CONTROL з підвіскою зі сталевими пружними елементами та функцією налаштування амортиза ції.   
Справжня родзинка: пневмопідвіска AIR BODY CONTROL, що забезпечує дуже високу курсову стійкість,  
а також максимальні комфорт і маневреність.



Повний привід 4MATIC.
Під час руху, набирання швидкості, динамічного повороту або на рівній місцевості: вдосконалений постійний повний
привід 4MATIC Mercedes-Benz у новому GLC забезпечує прекрасні характеристики руху по бездоріжжі та оптимальну тягу. 
Система повного приводу постійно активна і не потребує часу на реакцію для втручання. Так вона забезпечує унікальну 
курсову стійкість та дотримання смуги руху, особливо на нестабільних поверхнях, таких як волога, лід або сніг.



Не позашляховик. AMG.
Кожен Mercedes-AMG є самодостатнім шедевром з унікальним характером. Неприборканий 
спортивний дух – ось що об’єднує наші потужні автомобілі зі спортивними. Їхня пристрасть  
до найвищої продуктивності. Вона виникає там, де інженерне мистецтво зустрічається з 
надзвичайно особливим ставленням: з духом AMG. Ми віримо, що для досягнення нових 
цілей необхідно постійно кидати виклик межам. Ми не сприймаємо нічого як належне. 
Адже межі створюються людьми, і тільки люди можуть їх долати. Завдяки такому  
характеру ми створюємо видатні автомобілі для автоспорту й дорожнього руху.

Ласкаво просимо до світу AMG.

www.mercedes-amg.com





Технічні характеристики.

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.  1Дані 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. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 2 № 1 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 крамницях та Deutsche Automobil Treuhand GmbH на 
сайті www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції та призначені лише для порівняння різних типів 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 
врахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.ua

                        Дизельні двигуни Гібридна силова установка Бензинові двигуни

GLC 200 d 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 e 4MATIC GLC 200 4MATIC Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 

Об’єм (см3) 1.950 cm³ GLC 220 d 4MATIC 1.991 cm³ 1.991 cm³ 2.996 cm³

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 120 [163]/3.200-4.600 143 [194]/3.800 155 [211]/5.500 145 [197]/5.500-6.100 287 [390]/6.100

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 8,9 7,9 5,7 7,9 4,9

Максимальна швидкість (км/год) 205 215 230 215 250

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

6,6-5,8
5,7-4,9
6.0-5.2 

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

0,0-0,0
0,0-0,0
2,5-2,2*

9,6-8,9 
7,3-6,0 
8,1-7,1

14,1-13,6 
8,7-8,2 
10,6-10,2

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 158.0-137.0 158.0-137.0 58.0-51.0 186.0-162.0 242.0-234.0 

Клас емісії5/ефективності6 Euro 6d ISC/B - A Euro 6d ISC/B - A Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC/A+ - A+ Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC/D - C Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC/G - F



Габарити.

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

1 617
2 096

723

775

4 655
9522 873830

1 005

491
724

374

1 064

347

523
459

808

930

1 558
673

1 890
1 621

1 644

1 436

1 475

1 455

1 499



Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 01.10.2019 року можливі зміни виробу. 
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 по-
ставки, якщо це буде прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замов-
лення чи замовленого предмета використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підста-
вою 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 міжнарод-
ним. 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.ua

ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-1219

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».


