
GLC Sport Utility Vehicle





Från seriös till äventyrlig
Mercedes-Benz GLC är allt du vill ha i en suv. Alltid med  
utmärkt komfort och hög kvalitet.



Modern lyx fram, 
stor frihet bak

I den eleganta och rymliga kupén till GLC möter du varje resa på en helt ny nivå. 
Det har inte bara att göra med den typiskt höga sätespositionen hos suvar,  
utan också med de genomtänkta komfortfunktionerna som gör att du kan ta dig  
an varje terräng helt avslappnad.





Stad, land och lite till
Med Offroad Teknikpaket tar sig GLC an utmaningar bortom vägbanan  
på ett ypperligt sätt. Den permanenta fyrhjulsdriften 4MATIC ger  
ett optimalt grepp som tar dig över alla stigningar. Upptäck offroad- 
egenskaperna hos GLC.





Ge luft åt dina drömmar
Frihetskänslan i GLC är enorm. Allt ryms i den generösa kupén som erbjuder gott 
om utrymme och fri blick mot himlen även för passagerarna bak. För långa resor, 
stora äventyr eller korta utflykter.





Gott om utrymme för knän  
och fötter på alla platser





Utstrålar ren intelligens

Vindrutevisning Head-up Display

Det adaptiva LED-strålkastarpaket övertygar genom 
omisskännlig design, mycket låg energiförbrukning och  
lång livslängd. Men framför allt bidrar det till bättre  
sikt och därmed högre säkerhet.

Med vindrutevisningen slipper föraren ta ögonen från  
vägen och har ändå den viktigaste informationen i blick-
fånget. Displayen projicerar en virtuell, ca 21 x 7 cm  
stor bild i förarens synfält. Bilden tycks sväva ovanför  
motorhuven ca två meter framför föraren.



Visar mer av världen

Förarassistentpaket

Med parkeringspaketet med 360°-kamerasystem kan  
du parkera och manöverköra med uppsikt runt hela bilen 
tack vare fyra sammankopplade kameror.

De griper in när det behövs och håller sig i bakgrunden 
när det är möjligt. Denna princip utmärker Förarassistent-
paketet. Systemet kombinerar avancerade säkerhets-  
och hjälpsystem.



Panoramataklucka Bagageutrymmet
Med sina generösa glaspartier ger panoramasoltaket en extra ljus och trivsam miljö  
i kupén. Den bakre delen består av ett fast panoramaglastak och fram kan glaset öppnas 
elektriskt så att kupén kan luftas.

Bagageutrymmet till GLC hör till de rymligaste i segmentet och kan tack vare det  
flexibla, nedfällbara baksätesryggstödet transportera såväl stora mängder packning  
som skrymmande utrustning.



COMAND Online AIR-BALANCE-paket
Navigation, telefon, ljud, video, internet – med COMAND Online kan föraren ha koll på 
och styra dessa och många andra funktioner. Informationen visas i färg och med hög  
upplösning på en 21,3 cm (8,4 tum) stor mediedisplay. Manövreringen via pekplattan  
är enkel och intuitiv.

Valet är ditt. Med luftförbättringspaketet AIR-BALANCE kan kupén till Mercedes-Benz GLC 
doftsättas individuellt.



Designversion EXCLUSIVE Designversion AMG Line
Eleganta kromdetaljer förstärker bilens förstklassiga känsla. Stilfyll dynamik förmedlas  
genom 45,7 cm (18") lättmetallfälgar i 5-ekerdesign. Den handplockade utrustningen  
i denna designversion omdefinierar begreppet lyx och skapar en stilbildande interiör.  
Här ingår stolar med exklusiv sätesdesign och horisontell kviltning i konstläder ARTICO/ 
tyg samt generösa dekorpaneler i trä.

Sportigare, exklusivare och ännu roligare att köra – de perfekt avstämda komponenterna 
i AMG Line Exteriör omfattar allt från dynamisk AMG Styling och krompaket till sport-
chassit. I denna designversion utstrålar interiören både sportambition och påkostad  
elegans. Bland höjdpunkterna finns stolar med exklusiv sätesdesign, multifunktionsratt  
sport i läder med silverfärgade växelpaddlar och avfasad nedtill, AMG sportpedalställ 
samt kombiinstrument i tubdesign.



Designversion OFF-ROAD Exteriör Den fina skillnaden – designo
Designversionen OFF-ROAD Exteriör omfattar främre stötfångare med större sluttnings-
vinkel och uttrycksfulla kromdetaljer som förstärker den dynamiska terrängkänslan.  
Väl valda kromdetaljer i designversionen OFF-ROAD Exteriör ger bilen dess suv-karaktär. 
Kylarinklädnaden pryds av en integrerad Mercedes-stjärna och två lameller i matt  
iridiumsilver med krominlägg.

Om du vill uttrycka din personlighet på ett helt eget sätt har du kommit rätt hos designo. 
Exklusiva lacker, eleganta material och mästerlig hantverkskonst med sinne för estetik 
och en förkärlek för detaljer gör din GLC fulländad.



Kombinationen mellan dynamik och komfort
9G-TRONIC utgör en milstolpe för modern växlingsteknik. Med nio framåtväxlar tar denna 
automatväxellåda effektivitet, komfort och dynamik till nya nivåer. Den imponerar med 
ännu snabbare växlingar och mjukare växlingsförlopp. Det gör bilen smidigare och minskar 
förbrukningen. För kraftfulla accelerationer kan växellådan hoppa över flera växelsteg  
vid nedväxling. Du glider dessutom fram ovanligt tyst.

DYNAMIC SELECT
Med körprogramsväljare DYNAMIC SELECT i mittkonsolen kan du välja fem komfortabla, 
sportiga och individuella körprogram. På så sätt kan du reglera köregenskaperna med  
en fingertopp.



Kör som på moln
Njut av varje höjdmeter – med nya AIR BODY CONTROL. Luftfjädringen med kontinuerlig adaptiv stötdämpning (tillval) 
får passagerarna att häpna. För en dynamisk körupplevelse har understyrningen minskats avsevärt och ojämnheter  
i körunderlaget absorberas ordentligt. Genom en automatisk höjdreglering ökar stabiliteten samtidigt som förbrukningen 
minskar. Om du kör på steniga vägar eller har tung last kan du manuellt anpassa fordonshöjden.



Race Utility Vehicle
Mercedes-AMG GLC

Varje Mercedes-AMG är ett unikt mästerverk med en omisskännlig karaktär. Det som förenar våra  
prestandabilar och våra sportbilar är den utpräglade sportigheten och passionen för maximala  
prestanda. Detta uppstår när ingenjörskonst möter den alldeles speciella AMG-andan. Vi tror  
att man måste förflytta gränser för att nå nya mål. Och vi tar ingenting för givet. Människor 
skapar gränser och människor kan övervinna dem. Med den här inställningen skapar vi 
enastående prestanda för motorsporten – och vägarna.

Välkommen till Mercedes-AMG!

www.mercedes-amg.com





Tekniska data

1  Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 De angivna värdena har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”NEDC-CO2-värden” 
i enlighet med artikel 2, första stycket i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika 
CO2-utsläpp för nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO2-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del 
av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge 
högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Värdena varierar beroende på vald extrautrustning. 5 Gäller endast 
inom EU. Landsspecifika avvikelser är möjliga. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till fordonets vikt. Gäller endast Tyskland. Det finns fler tekniska data på www.mercedes-benz.se

Vi rekommenderar –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

Dieselmotorer

GLC 220 d 4MATIC GLC 250 d 4MATIC GLC 350 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 2.143 2.143 2.987

Effekt1, kW [hk] vid v/min 125 [170] / 3.000 - 4.200 150 [204] / 3.800 190 [258] / 3.400

Acceleration 0–100 km/h, s 8.3 7.6 6.2

Maxhastighet, km/h 2103 222 238

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad körning

6,8
5,4 - 5,6
5,9 - 6,1

6,9 - 7,1
5,4 - 5,8
6,1 - 6,3

8,5 - 8,6
5,6 - 5,8
6,7 - 6,9

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 156 - 161 161 - 166 177 - 182

Utsläppsklass5/energiklass6 B B C

Bensinmotorer

GLC 250 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 43 4MATIC GLC 63 4MATIC GLC 63 S 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.991 1.991 2.996 3.982 3.982

Effekt1, kW [hk] vid v/min 155 [211] / 5.500 180 [245] / 5.500 270 [367] / 5.500 - 6.000 350 [476] / 5.500 - 6.250 375 [510] / 5.500 - 6.250

Acceleration 0–100 km/h, s 7.3 6.5 4.9 4.0 3.8

Maxhastighet, km/h 2223 2363 2503 2503 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad körning

9,4
6,5 - 6,7
7,5 - 7,7

9,7 - 10,6
6,6 - 6,7
7,8 - 8,0

12,2 - 13,0
7,9 - 8,4
9,7 - 9,8

14,7 - 16,6
9,4 - 10,5
11,6 - 11,9

14,8
10,2
11,9

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 172 - 175 179 - 182 220 - 224 265 - 271 270

Utsläppsklass5/energiklass6 C D E G G



Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0618

Om uppgifterna i denna publikation: Produkten kan ha ändrats efter sista redigering (18 maj 2018). Tillverkaren  
har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under 
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella  
feltryck. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd 
produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår  

i standardleveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och 
skatter är dock endast giltig i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz återförsäljare 
om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport  
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket Mercedes-Benz. 
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att  
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är 
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en Mercedes-Benz stöder du stiftelsen 
”Laureus Sport for Good”.


