
GLC SUV



Η νέα GLC SUV με τα πολύπλευρα ταλέντα της είναι o πρακτικός σας σύντροφος, 
σε κάθε διαδρομή, εντός ή εκτός δρόμου. Η σπορ σχεδίαση τονίζει τον δυναμικό 
χαρακτήρα της, ενώ το εσωτερικό εντυπωσιάζει με υλικά υψηλής ποιότητας 
και ψηφιακό κόκπιτ. Οι σύγχρονοι κινητήρες υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων 
και τα πρωτοποριακά συστήματα υποβοήθησης την καθιστούν την ιδανική επιλογή 
για κάθε σκοπό.

Μαζί σου. Παντού.

Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και τα συστήματα ασφαλείας είναι βοηθητικά και δεν σας απαλλάσσουν από την ευθύνη σας ως οδηγοί. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στις Οδηγίες Χρήσης και τα όρια των συστημάτων που περιγράφονται εκεί.



Το ψηφιακό κόκπιτ με την κεντρική οθόνη στραμμένη προς τον οδηγό, το νέο 
τιμόνι και τα διακοσμητικά στοιχεία υψηλής ποιότητας αντιπροσωπεύουν μια 
σύγχρονη πολυτέλεια. Υψηλής ποιότητας υλικά προσφέρουν μοναδική άνεση 
που νιώθετε σε κάθε διαδρομή.

Η τεχνολογία συναντά  
την πολυτέλεια.



Τα πολλά πλεονεκτήματα της νέας GLC SUV διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Ο χώρος  
αποσκευών έχει αυξηθεί στα 620 λίτρα και η ανανεωμένη σχεδίαση χώρου βελτιώνει σημαντικά τη 
χρηστικότητα. Το πίσω καπό EASY-PACK είναι βασικός εξοπλισμός για πρώτη φορά.  
Το βασικό πακέτο άνεσης χώρου αποσκευών αυξάνει ακόμα περισσότερο τα πρακτικά οφέλη.

Ένα από τα πολλά ταλέντα της:  
Ευελιξία.



Η σχεδίαση της νέας GLC SUV χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και δυναμικές 
αναλογίες. Το πρωτοποριακό DIGITAL LIGHT με λειτουργία προβολής (διατίθεται προαι-
ρετικά) προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Ενώ το 
δυναμικό μπροστινό μέρος με τα ξεχωριστά Powerdomes και Star Grill στην AMG Line 
χαρίζει σπορ εμφάνιση.

Το δυναμικό SUV.



Με το προαιρετικό Πακέτο ENERGIZING Plus, παραμένετε σε καλή φυσική κατάσταση και  
χαλαροί στη νέα GLC SUV. Οι διάφορες λειτουργίες μασάζ σάς επιτρέπουν να βελτιώσετε  
την ευεξία σας. Επιπλέον, η λειτουργία του ατμοσφαιρικού φωτισμού προσαρμόζεται στη  
διάθεσή σας – με έως και 64 διαφορετικά χρώματα.

Η άνεση βρίσκεται στο επίκεντρο.



Τα πίσω φώτα δυο τμημάτων με τρισδιάστατο εσωτερικό και κινούμενη λειτουργία είναι ένα από  
τα κορυφαία στοιχεία σχεδίασης στη νέα GLC SUV. Αυτό χαρίζει στο ισχυρό πίσω άκρο ένα δυναμικό 
τελείωμα. Εδώ ταιριάζουν επίσης τα νέα σκαλοπάτια επιβίβασης τα οποία θυμίζουν τον δυναμικό  
χαρακτήρα του οχήματος σε κάθε επιβίβαση.

Κάνει την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα.



Το παίρνει προσωπικά: MBUX.
Το νέο SUV GLC διαθέτει πολλές λειτουργίες που προσαρμόζονται σε εσάς, όπως π.χ. η φωνητική υποβοήθηση MBUX. Χάρη στην τελευταία γενιά 
MBUX, η εμπειρία οδήγησης είναι ψηφιακά δικτυωμένη περισσότερο από ποτέ. Με τα προσωπικά προφίλ χρηστών, το MBUX αναγνωρίζει τους αγαπη-
μένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς, τις λίστες αναπαραγωγής ή τις διαδρομές πλοήγησης. Ανακαλύψτε περισσότερα.

Αποκλειστικά εξοπλισμένο.
Η νέα GLC SUV δεν αφήνει καμία επιθυμία ανικανοποίητη. Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης, όπως το πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° ή το  
σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας, μπορούν να αυξήσουν την οδηγική άνεση αποφορτίζοντάς σας. Το διαφανές καπό του κινητήρα είναι 
ένα πρωτοποριακό χαρακτηριστικό, που σας παρέχει πραγματικά άμεση ορατότητα σε εδάφη εκτός δρόμου.

Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και τα συστήματα ασφαλείας είναι βοηθητικά και δεν σας απαλλάσσουν από την ευθύνη σας ως οδηγοί. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στις Οδηγίες Χρήσης και τα όρια των συστημάτων που περιγράφονται εκεί.



DIGITAL LIGHT με λειτουργία προβολής.
Η νέα GLC SUV παραδίδεται με πίσω καπό EASY-PACK στον βασικό εξοπλισμό. Αυτό  
παρέχει ευρυχωρία, πρακτικότητα και υψηλού επιπέδου διαμόρφωση. Με το πακέτο άνεσης 
χώρου αποσκευών στον βασικό εξοπλισμό, η GLC γίνεται ακόμη πιο άνετη.

Με το DIGITAL LIGHT απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες φωτισμού. Αυτό το σύστημα HD 
λειτουργεί ως συσκευή προβολής και αντιδρά με φως που προσαρμόζεται συνεχώς όταν 
αλλάζουν οι συνθήκες της κυκλοφορίας, του οδοστρώματος ή του καιρού ενώ εντυπωσιάζει 
επίσης με τις λειτουργίες προβολής του.

Όγκος χώρου αποσκευών 1.640 λίτρα.
Με 20 mm επιπλέον απόσταση από το έδαφος και την τεχνική προστασία κάτω μέρους  
μπροστά και στο πλάι, η οδηγική απόλαυση συνεχίζεται ακόμα και εκτός ασφαλτοστρω-
μένων δρόμων. Η τεχνική προστασία κάτω μέρους μπορεί να εμποδίσει την πρόκληση  
ζημιάς στα εξαρτήματα του οχήματος στο υποδάπεδο, στις διαδρομές σας εκτός δρόμου.

Ανεξάρτητα από τη διάρκεια της διαδρομής σας, τα καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος 
με λειτουργία μασάζ σας βοηθούν να φτάσετε αποφορτισμένοι.

Πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad.
Καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος  
με λειτουργία μασάζ.



Δυναμικοί και οικονομικοί:  
νέοι 4-κύλινδροι κινητήρες.

Ευφυείς υβριδικές τεχνολογίες με οικονομικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και αποδο-
τικούς ηλεκτροκινητήρες εξασφαλίζουν λιγότερες εκπομπές ρύπων. Έτσι, μπορείτε να  
οδηγείτε ήδη σήμερα χωρίς τοπικές εκπομπές στις πόλεις και να απολαμβάνετε άνεση  
χωρίς συμβιβασμούς σε μακρινές διαδρομές.

Οι νέας σχεδίασης 4-κύλινδροι πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες αναπτύχθηκαν 
για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών χωρίς να θυσιάζεται η άνεση 
και η απόδοση κατά την οδήγηση. Διακρίνονται για την ομαλή λειτουργία και την υψηλή 
άνεση ως προς την εκπομπή θορύβου.

Υβριδικές τεχνολογίες.
Σε χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες, το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα υποστηρίζει ένα  
ευέλικτο στυλ οδήγησης και παρέχει μεγαλύτερη ευκινησία λόγω του μικρότερου κύκλου 
στροφής, ενώ στις υψηλές ταχύτητες φροντίζει για ευστάθεια και μεγαλύτερη οδηγική 
άνεση. (Διατίθεται με το πακέτο τεχνολογίας)

Η νέα Mercedes-Benz GLC SUV με plug-in υβριδική τεχνολογία εντυπωσιάζει με υψηλές 
επιδόσεις, σύντομους χρόνους φόρτισης και πρακτική ηλεκτρική αυτονομία. Η απόδοση 
συναντά τα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης. Ανακαλύψτε τα πολλά πλεονεκτήματα των 
σύγχρονων κινητήρων υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα.
Σύγχρονα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης:  
Κινητήρες υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων.



AVANTGARDE ως βασικός εξοπλισμός.
Η AMG Line προσδίδει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας ορατά και αισθητά περισσότερο 
σπορτίφ χαρακτήρα. Μεταξύ των πολυάριθμων κορυφαίων χαρακτηριστικών είναι η δί-
χρωμη ταπετσαρία από δερματίνη ARTICO και μικροΐνες MICROCUT και το σύστημα σπορ 
πεντάλ AMG. Το εκφραστικό στυλ της AMG Line προσθέτει στο εξωτερικό μια αίσθηση δυ-
ναμισμού. Ο εξοπλισμός παρέχει υψηλή οδηγική απόλαυση, όπως η σπορ ανάρτηση με σπορ 
άμεση διεύθυνση (όχι για plug-in υβριδικά μοντέλα).

Το εξωτερικό AVANTGARDE στον βασικό εξοπλισμό αναδεικνύει τη δυναμική και την υψη-
λή ποιότητα της GLC σας. Τα επιδέξια συνδυασμένα σχεδιαστικά στοιχεία δημιουργούν 
ένα επιθυμητό όχημα από κάθε οπτική γωνία, το οποίο υπογραμμίζεται από προβολείς LED 
High Performance. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό AVANTGARDE στον βασικό εξο-
πλισμό, με κομψή σπορ εμφάνιση και κορυφαία ποιότητα. Η ιδιαίτερη εσωτερική διακόσμηση, 
με μεγάλη οθόνη και ατμοσφαιρικό φωτισμό, εξασφαλίζει πάντα μεγάλη απόλαυση.

AMG Line. Σχεδιασμός διαδρομής στη ρυμούλκηση.
Άνεση για όλες τις αισθήσεις. Αυτό το πακέτο συνδυάζει πολλά premium στοιχεία εξοπ-
λισμού με πρωτοποριακή νοημοσύνη. Η Mercedes σας μπορεί να σας ενεργοποιεί και να 
σας περιποιείται στοχευμένα, ώστε να οδηγείτε πιο αποδοτικά και να απολαμβάνετε  
κάθε διαδρομή. Με επτά προγράμματα άνεσης και ελκυστικά πρόσθετα χαρακτηριστικά, 
όπως τα καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος.

Το σύστημα πλοήγησης MBUX μπορεί να λάβει υπόψη κατά τον υπολογισμό της διαδρομής 
εάν η GLC κινείται με λειτουργία ρυμούλκησης. Η διαδρομή υπολογίζεται σύμφωνα με τον 
τύπο του ρυμουλκούμενου – σχάρα ποδηλάτων, μικρά και μεγάλα ρυμουλκούμενα. Για παρά-
δειγμα, αποφεύγονται οι απότομες κλίσεις ή οι στενές στροφές της διαδρομής.

Πακέτο ENERGIZING Plus.



Διαστάσεις.

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

1  Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2007 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Προσωρινή διαθεσιμότητα. 3 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 4 Οι τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη  
διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «μετρηθείσες τιμές CO2 NEDC2» κατά σύμφωνα με το άρθρο 2 αρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις  
τιμές. Περισσότερες πληροφορίες για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσης ειδικές εκπομπές CO2 των καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων μπορείτε να βρείτε στις «Οδηγίες για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές 
CO2 και την κατανάλωση ρεύματος καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων», οι οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και στην Deutsche Automobil Treuhand GmbH στην ιστοσελίδα www.dat.de. Τα στοιχεία 
δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό 
εξοπλισμό. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του  
οχήματος. Ισχύει μόνο για τη Γερμανία. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση mercedes-benz.gr/glc

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:  
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

Πετρελαιοκινητήρες Βενζινοκινητήρες Υβριδικοί κινητήρες

GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 300 e 4MATIC GLC 400 e 4MATIC

Κυβισμός (cm3) 1993 1993 1999 1999 1999 1999

Ονομαστική ισχύς1 (kW [PS] σε σ.α.λ.) 145 [197]/3.600 X198 [269]/4.200 145 [197]/3.600 X198 [269]/4.200 313 [230] 280 [381]

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.) 8 6.3 8 6.3 6.7 5.6

Τελική ταχύτητα (km/h) 2193 2433 2193 2433 2183 2373

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)
Χαμηλή
Μεσαία
Υψηλή 
Πολύ Υψηλή
Συνολική

7.4 - 6.7 
5.7 - 5.2 
5.0 - 4.4 
6.2 - 5.2 
5.9 - 5.2

8.2 - 7.6 
6.1 - 5.6 
5.3 - 4.7 
6.3 - 5.5 
6.2 - 5.6

11.7 - 11.0
7.6 - 6.8
6.9 - 6.2
8.4 - 7.3
8.2 - 7.3

11.7 - 11.0
7.6 - 6.8
6.9 - 6.2
8.4 - 7.3
8.2 - 7.3

11.3 - 10.9
7.9 - 7.3
7.3 - 6.6
8.6 - 7.7
8.4 - 7.7

11.3 - 10.9
7.9 - 7.3
7.3 - 6.6
8.6 - 7.7
8.4 - 7.7

Εκπομπές CO2
4 σε μικτό κύκλο (g/km) 155.0 - 136.0 X163.0 - 146.0 155.0 - 136.0 X163.0 - 146.0 15.0 - 12.0 15.0 - 12.1

Κατηγορία εκπομπών5/ 

κατηγορία αποδοτικότητας6

Euro 6d-ISC-FCM
AP

Euro 6d-ISC-FCM
AP

Euro 6d-ISC-FCM
AP

Euro 6d-ISC-FCM
AP

Euro 6d-ISC-FCM
AP

Euro 6d-ISC-FCM
AP

1640
1890

4716
9852888843

1007

488
719

376

1048

525
459

350

765

1008

733

1438

1480

1455

1499

2076
1627

1640



Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: Το παρόν δόθηκε για δημοσίευση στις 16.08.2022. Μετά την ημερομηνία 
αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά 
τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον 
εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγορα-
στή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποι-
ήσει για τον χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός 

είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν 
ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέ-
πειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης ισχύουν μόνο για  
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους 
Διανομείς της Mercedes-Benz AG.
mercedes-benz.gr/glc


