
GLC kupe





Obstajajo osebnosti, ki takoj izstopajo. S svojim videzom. Samozavestjo. 
In edinstvenim značajem. Tako kot novi kupe GLC, ki ve, kako združiti 
 najboljše lastnosti športnega terenskega vozila in kupeja. Na svoj edinstven 
način. Dinamičen in športen kot še nikoli doslej.

Več kot športno terensko vozilo.  
Več kot kupe.  
Več kot kadar koli prej.





Novi kupe GLC vas ne uboga samo na besedo, ampak se takoj odzove tudi na vaše dotike 
in kretnje. Za to skrbi MBUX, sodobni sistem Mercedes-Benz User Experience, z mnogimi 
novimi upravljalnimi in prikazovalnimi elementi. Kot je na primer velik medijski prikazovalnik 
z upravljanjem s prsti ali popolnoma digitalni kombinirani inštrument s prikazom navigacije.

Ker komunikacija danes pomeni vse 





Športen kot še nikoli doslej – novi kupe GLC privlači poglede. Podaljšan sprednji odbijač s širšimi 
odprtinami za zrak, novimi okvirji dvojnih cevi in prvič serijsko vgrajenimi visokozmogljivimi 
 žarometi LED z modernim svetlobnim dizajnom. Opcijska različica opreme AMG Line in številni 
novi dizajni platišč pripeljejo njegovo individualno športnost in eleganco na najvišjo raven.

Z vsakim metrom drugačen. 
Vedno poseben.



Atletski in športni zadnji del novega kupeja GLC pritegne številne poglede. Tu se močno 
napeti obrisi ter čutne in jasne linije združijo v veliko celoto. Impozanten ščitnik in 
 plemeniti kromirani elementi prav tako padejo v oči kot okvirji izpušnih cevi, vgrajeni 
v odbijač. Posebej opazne so ozke LED-luči na zadku s sodobnim svetlobnim dizajnom.

Zadek: začetek nečesa novega





V novem kupeju GLC postane vsak meter in vsaka sekunda športni dogodek. Še bolj 
okreten je z opcijskim podvozjem DYNAMIC BODY CONTROL, ki vam omogoča, da 
 individualno prilagodite lastnosti blaženja in upravljanja novega kupeja GLC. S pritiskom 
gumba do občutno udobnejšega ali bolj dinamičnega doživetja vožnje. Za to so na 
 voljo tri stopnje: „Comfort“, „Sport“, in „Sport+“.

Vstopite v športno terensko vozilo. 
In vozite športni kupe.





Udobje, ki povečuje storilnost,  
in zgledna varnost
V prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali na cestah, ki jih ne 
 poznate – vaš novi kupe GLC vas zlasti v stresnih situacijah občutno 
razbremeni. V ozadju je zasnova, s katero vsaka vožnja z vozilom 
 Mercedes-Benz postane varnejša in edinstvena: Mercedes-Benz 
 Intelligent Drive. Saj je čas, ki ga preživite za volanom, vaš čas.  
Čas za sprostitev. Čas za regeneracijo. Predvsem zato, da boste na  
cilj prispeli varno, a tudi sproščeno.

ODLIKE OPREME: ASISTENČNI SISTEMI ZA VOŽNJO

Paket z asistentom za vožnjo. Podajte se na pot proti popolnoma avtomatizirani vožnji: najso-
dobnejši sistemi vas glede na dejanske razmere podpirajo pri prilagoditvi hitrosti, krmiljenju, 
menjavi voznega pasu in celo pri nevarnosti trka. Tveganje za nezgode se zmanjša – sopotniki 
in udeleženci v prometu so učinkovito zaščiteni. Tako boste varno in sproščeno prispeli na cilj.

Inovativni zvok PRE-SAFE® povzroči šumenje iz zvočnikov in sproži zaščitni refleks: sluh za kratek 
čas otopi, kar ga obvaruje pred glasnim hrupom ob nezgodi.

Paket za parkiranje s 360-stopinjsko kamero. Storitev, ki zagotavlja optimalno parkiranje. 
Aktivni asistent za parkiranje s 360-stopinjsko kamero olajša tako iskanje parkirnega prostora 
kot tudi parkiranje in zapuščanje parkirišča. Pri tem lahko izbirate, ali boste suvereno parkirali 
sami s pomočjo preglednosti v vse smeri ali pa boste to udobno prepustili vozilu.



Mercedes-Benz User Experience
V novem kupeju GLC lahko zdaj skoraj vse upravljate tako intuitivno 
kot s pametnim telefonom. Povsem preprosto na velikem zaslonu na 
 dotik, novem Touchpadu ali z gumbi za upravljanje na dotik na novem 
volanu. Dovolj je že dotik, da boste lahko denimo sloge prikaza,  
ambi entno osvetlitev ali informacijsko-razvedrilni sistem prosto prila-
gajali po svojih željah.

ODLIKE OPREME: UDOBJE UPRAVLJANJA IN PRIKAZOVANJA

Da boste obdržali pregled tudi, ko je dogajanje v prometu zapleteno, povezuje razširjena 
 resničnost MBUX za navigacijo virtualni svet z resničnim. Tehnologija združuje grafične 
 navigacijske in prometne informacije s prenosom slike v živo. Tako boste prišli na cilj hitro, 
varno in sproščeno.

Na željo vas novi kupe GLC z glasovnim upravljanjem MBUX ne bo le poslušal, temveč vas 
bo tudi razumel in se z vami pogovarjal. Tako se lahko pogovarjate ter nastavite in upravljate 
 skoraj vse v vozilu. Preprosto recite: „Pozdravljen, Mercedes.“ In že je novi kupe GLC pripravljen 
na vse.



Popolnoma digitalni kombinirani inštrument
Z opcijskim sistemom za prostorski zvok Burmester® boste novi kupe GLC spremenili 
v koncertno dvorano. 13 zmogljivih zvočnikov, 9-kanalni ojačevalnik DSP, zmogljivost 
 sistema skupno 590 W ter z notranjostjo natančno uglašeni elektronski in akustični 
 elementi omogočajo edinstveno zvočno sliko. Prostorska funkcija ali optimizacija zvoka 
za sprednja in zadnje sedeže omogočajo še intenzivnejše slušno doživetje.

Povsem digitalni prikazovalnik instrumentov s slogi prikaza „Klassisch“ (klasičen), 
 „Progressiv“ (napreden) in „Sportlich“ (športen) vam ponuja izbiro, da se odločite,  
katere informacije so za vas pomembne in na kakšen način naj bodo prikazane. 
31,2-centimetrski (12,3-palčni) prikazovalnik zagotovi ostro sliko, ki je pri vseh  
svetlobnih razmerah zelo dobro vidna.

Sistem za prostorski zvok Burmester®



Novega kupeja GLC ni mogoče ustaviti in vedno gre še korak dlje. Zdaj vam ponuja še 
širši izbor ekskluzivnih platišč z mnogimi novimi dizajni platišč. Od 45,7 cm (18 palcev) 
do 50,8 cm (20 palcev), od elegance do športnosti: izbira je vaša.

Za popolno vidljivost: prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzorovanimi 
LED-diodami hitro odzivajo na dogajanje v prometu. Spremenljive dolge luči svetijo tako, 
da ne slepijo drugih udeležencev v prometu. Dolge luči ULTRA RANGE povečajo doseg 
svetlobnega snopa na zakonsko dovoljeno maksimalno dolžino. Tudi luči za osvetlitev 
notranje strani ovinka in luči, ki aktivno sledijo ovinku, optimalno osvetlijo vidno polje.

Športni dizajn platiščŽarometi MULTIBEAM LED



Serijska oprema Različica opreme EXCLUSIVE za notranjost
Že s serijsko opremo vas pričakuje v vseh pogledih stilsko bogata zunanjost.  
Sem med drugim sodijo ekskluzivni oblikovalski elementi v kromu in atraktivna  
platišča iz lahke kovine. Opazni, kromirani okvirji končnih cevi poudarjajo  
dinamični videz vozila.

Z opremo EXCLUSIVE za notranjost pokažete, kaj je za vas pomembno: maksimalna 
 eleganca in vrhunska kakovost do zadnje podrobnosti. Luksuzni poudarki in žlahten 
 ambient notranjosti, med drugim ekskluzivno oblikovani sedeži in z dragoceno oblogo 
 izdelana armaturna plošča, vas bodo vsak dan znova navduševali.



AMG Line
Izrazito oblikovanje opreme AMG Line daje zunanjosti vašega vozila športno ekskluzivni 
pridih. S to opremo se jasno opredelite za močno oblikovanje. Tehnične značilnosti  
poleg tega nudijo občutno več užitka v vožnji, saj okretno športno podvozje s športnim 
nepos rednim krmiljenjem skrbi za poudarjeno dinamično vodljivost.

Nočni paket
Nočni paket poudarja videz vozila: veliko elementov zunanjosti je črne barve.  
To poudari športni značaj in posebno individualnost vašega vozila. Vi pa pokažete  
smisel za ekspresiven dizajn in ekskluzivno športnost.



DYNAMIC BODY CONTROL
Z opcijskim podvozjem DYNAMIC BODY CONTROL lahko blaženje in s tem obnašanje med vožnjo novega kupeja GLC 
individualno prilagodite. S pritiskom gumba do občutno udobnejšega ali bolj dinamičnega doživetja vožnje. Za to so na 
voljo tri stopnje: „Comfort“, „Sport“, in „Sport+“. Odvisno od tega, ali želite biti na poti še posebej udobno, športno 
ali posebej športno. Blaženje poteka brezstopenjsko za vsako kolo posebej. Za še višjo stopnjo varnosti vožnje in udobja 
med vožnjo.



Vsekolesni pogon 4MATIC
Na asfaltu ali po lažjem terenu: s pogonom 4MATIC kaže novi kupe razreda GLC svojo posebno moč pri neugodnih 
 cestnih razmerah, kot so na primer mokro cestišče, poledica in sneg. Zahvaljujoč kombinaciji posameznih koles, 
 zagotavlja stalni vsekolesni pogon zgledno stabilnost in oprijem v vsakem trenutku. Za več dinamike, udobja in varnosti.



Ni športno terensko vozilo.  
Temveč AMG.
Vsak Mercedes-AMG je edinstvena mojstrovina z razpoznavnim značajem. Kar združuje naše prestižne 
in športne avtomobile, je njihov neukrotljivi športni duh. Njihova strast za vrhunsko učinkovitost. 
Ta se razvije, ko se inženirsko znanje sreča s čisto posebno naravnanostjo: stanjem duha AMG. 
Prepričani smo, da je za doseganje novih ciljev treba presegati meje. Nič ni nemogoče. Meje 
ustvarjajo ljudje in ljudje so tudi tisti, ki jih presegajo. S tako naravnanostjo ustvarjamo 
izjemno zmogljivost za avtomobilistični šport – pa tudi za cesto.

Dobrodošli v svetu AMG.

www.mercedes-amg.com





Tehnični podatki

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile določene po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2 po 
 protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih 
emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano dodatno 
 opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več tehničnih 
podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Dizelski motorji

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

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.950 1.950 2.925

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 120 [163] / 3.200-4.600 143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200 243 [330] / 3.600-4.200

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  8,9 7,9 6,6 5,1

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 206 3 217 3 233 3 240 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 5,8 5,8 6,8 8,1

zunaj naselja 4,9 4,9 5,0 5,3
kombinirana 5,2 5,2 5,8 6,4

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 158 - 137 158 - 137 159 - 152 175-168

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC

Bencinski motorji

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

Mercedes-AMG 
GLC 63 4MATIC+

Mercedes-AMG 
GLC 63 S 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 1.991 1.991 1.991 2.996 3.982 3.982

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 145 [197] / 5.500-6.100 190 [258] / 5.800-6.100 235 [320] / 5.500 287 [390] / 6.100 350 [476] / 5.500-6.250 375 [510] / 5.500-6.250

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  8 6,3 5,8 4,9 4 3,8

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 216 3 240 3 230 3 250 3 250 3 280 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 8,9 8,9 / 13,6 16,8 16,8

zunaj naselja 6,0 6,0 / 8,1 9,0 9,5
kombinirana 7,0 7,1 2,2 10,2 12,1 12,1

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 186 - 161 186 - 161 58-50 240-232 280 - 275 279-277

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC



Mere

Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.
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Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 1. 10. 2019, je morda prišlo do sprememb. Proizvajalec 
si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb obsega dobave 
v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljivi. Če 
 prodajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, iz tega ne 

 izhajajo nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi. Ta katalog  
se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za Slovenijo. Zato 
se za informacije o zadnjem stanju obrnite na svojega prodajnega partnerja znamke Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-1219

Mercedes-Benz je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, ustanovljene  
leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke Mercedes-Benz. Laureus Sport for Good  
s socialnimi športnimi projekti podpira pomoči potrebne otroke in mladostnike, jim odpira perspektive  
ter posreduje pomembne vrednote, kot so ekipni duh, spoštovanje in odločnost. „Change the Game  
for Kids“ je naše vodilo, ki ga želimo deliti z vami. Z nakupom Mercedes-Benza podpirate gibanje  
„Laureus Sport for Good“.


