
Η τελευταία γενιά συστημάτων υποστήριξης οδηγού επιτρέπει την ημιαυτόματη 
οδήγηση (Επίπεδο 2).*

Ακόμα κι αν ο οδηγός πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση κυκλοφορίας, 
οι αισθητήρες της GLC του επιτρέπουν να φρενάρει και να διατηρήσει τη λωρίδα 
ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

*Τα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας του οδηγού μας είναι βοηθήματα και 
δεν σας απαλλάσσουν από την ευθύνη σας ως οδηγοί. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες 
στο Εγχειρίδιο Κατόχου και τα όρια συστήματος που περιγράφονται εκεί.

Τεχνολογία για πολυτελή
& ασφαλή οδήγηση.

Το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC, το πρόγραμμα οδήγησης εκτός δρόμου DYNAMIC SELECT 
και ο ρυθμιστής ταχύτητας κατάβασης (DSR) διασφαλίζουν ότι η GLC μπορεί να ανταπεξέλθει 
και σε συνθήκες εκτός δρόμου.

Για πρώτη φορά, η ειδική λειτουργία off-road εμφανίζει πληροφορίες της εκτός δρόμου διαδρομής 
στην κεντρική οθόνη της GLC.

Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό είναι το “διαφανές καπό” που προβάλλεται στην κεντρική οθόνη 
σε συνδυασμό με την προαιρετική κάμερα 360°, που κάνει ορατή την περιοχή μπροστά από το 
όχημα στην κεντρική οθόνη και έτσι διευκολύνει την οδήγηση εκτός δρόμου.

Απεριόριστη ελευθερία:
Αυξημένες δυνατότητες
off-road.

Η νέα GLC SUV.

Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν να μετακινηθούν σε θέση φόρτωσης εάν απαιτείται. 
Αυτό αυξάνει τον όγκο του χώρου φόρτωσης στα 600 λίτρα - σημείο αναφοράς μεταξύ των 
ανταγωνιστών και αύξηση 50 λίτρων σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά μοντέλων.

Best-in-Class: Μεγαλύτερος
και πιο εργονομικός χώρος 
φόρτωσης.

Η GLC έχει επίσης αποκτήσει το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης τέταρτης γενιάς. 
Αξιοποιώντας τους ίδιους βασικούς κινητήρες, ο εξηλεκτρισμός έχει κάνει άλλο ένα μεγάλο βήμα. 
Με ηλεκτρική ισχύ πλέον 100 kW, ροπή στρέψης 440 Nm και συνολική ηλεκτρική αυτονομία άνω 
των 100 χιλιομέτρων (WLTP).

Δύο προγράμματα οδήγησης επιτρέπουν στον οδηγό να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες 
του συστήματος κίνησης plug-in άκρως στοχευμένα:

BATTERY HOLD: Προτεραιότητα δίνεται στη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας 
υψηλής τάσης, π.χ. όταν έχει προγραμματιστεί για αργότερα οδήγηση στο κέντρο της πόλης 
ή σε ζώνη χαμηλών εκπομπών. Το υβριδικό σύστημα κίνησης επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα 
ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και την απόσταση.

ELECTRIC: Ηλεκτρική οδήγηση έως 140 km/h, ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας, ενεργοποίηση 
του κινητήρα εσωτερικής καύσης μετά το σημείο πίεσης του πεντάλ γκαζιού.

Ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης.

Η GLC είναι εξοπλισμένη στον βασικό εξοπλισμό με την ανάρτηση AGILITY CONTROL με σύστημα 
επιλεκτικής απόσβεσης. Όσοι θέλουν περισσότερο δυναμική οδήγηση μπορούν να επιλέξουν 
τη σπορ ανάρτηση με πιο σταθερή απόσβεση, η οποία περιλαμβάνει επίσης σύστημα Sports 
Direct-Steer.

Το Engineering Package προσφέρει την ευρύτερη γκάμα διαφορετικών οδηγικών εμπειριών. 
Περιλαμβάνει την αερανάρτηση AIRMATIC, η οποία δίνει πολλαπλές επιλογές: σπορ, σταθερή, 
απαλή ή άνετη.

Επιπλέον, το επίπεδο του οχήματος μπορεί να ρυθμιστεί, για παράδειγμα για μεγαλύτερη 
απόσταση από το έδαφος κατά την οδήγηση εκτός δρόμου. Περιλαμβάνει επίσης το σύστημα 
διεύθυνσης του πίσω άξονα έως και 4,5° που επιτρέπει μεγαλύτερη οδηγική σταθερότητα στις 
υψηλές ταχύτητες και μεγαλύτερη ευελιξία στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες.

Οδηγική συμπεριφορά 
στα μέτρα σας: Αναρτήσεις.

Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από τη Mercedes-Benz και έχει 
συνολική χωρητικότητα 31,2 kWh. Ακόμη και αν έχει αδειάσει εντελώς η μπαταρία, μπορεί 
να επαναφορτιστεί πλήρως σε περίπου 30 λεπτά με τον προαιρετικό φορτιστή συνεχούς 
ρεύματος 60 kW. Για τη φόρτιση με τριφασικό ρεύμα σε wallbox συνδεδεμένο με το οικιακό 
δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος διατίθεται ένας τυποποιημένος φορτιστής 11 kW 
(ανάλογα με την αγορά).

Αμιγώς Υβριδικές εκδόσεις
(PHeV).

Γραμμές Εξοπλισμού

AVANTGARDE

ADVANCED

Seat Comfort Package P65
Mirror Package P49
MBUX Navigation Premium PBG 

ADVANCED

ΜΟΝΤΕΛΟ

GLC 200 4Matic****

GLC 300 4Matic****

GLC 220 d 4Matic****

GLC 300 d 4Matic****

*Απόδοση γεννήτριας 48V (ηλεκτρική) (ΜHeV) **Απόδοση ηλεκτροκινητήρα (PHeV)  ***Εκπομπές συνδυασμένου κύκλου ****9G-TRONIC αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

*Απόδοση γεννήτριας 48V (ηλεκτρική) (ΜHeV) **Απόδοση ηλεκτροκινητήρα (PHeV)  ***Εκπομπές συνδυασμένου κύκλου ****9G-TRONIC αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ισχύς (kW | HP)

150+17 | 204+23*

190+17 | 258+23*

145+17 | 197+23*

198+17 | 269+23*

Κυβισμός (cc)

1.999

1.999

1.993

1.993

Εκπομπές CO2 (g/km)***

167–186

167–186

155–136

146–163

Βασικός Εξοπλισμός Α.Π.Λ.Τ.Π.Φ.

€49.844

€54.826

€52.057

€56.877

Λ.Τ.Μ.Φ.

€70.350

€77.350

€72.650

€79.350

Ε.Τ.Τ.

€8.543

€9.365

€8.098

€8.821

Seat Comfort Package P65
Mirror Package P49
MBUX Navigation Premium PBG 

ADVANCED PLUS

Traffic Sign Assist 513
Blind Spot Assist 234
Memory Seats 275

AMG Line

Τεχνικά Στοιχεία

MHeV 

PHeV

GLC - Τιμοκατάλογος: κινητήρες εσωτερικής καύσης (MHeV / ήπια υβριδικά σύνολα)

GLC - Τιμοκατάλογος: κινητήρες εσωτερικής καύσης (PHeV / αμιγώς υβριδικά σύνολα)

www.mercedes-benz.gr

ADVANCED PLUS

Traffic Sign Assist 513
Blind Spot Assist 234
Memory Seats 275

PREMIUM

Parking package with 360° cam
Digital Light
Keyless GO

PREMIUM PLUS

THERMOTRONIC
Digital Light incl. projection
Head-up display

Κλείστε test-drive!

Ζητήστε προσφορά!

Ζητήστε προσφορά!

Κλείστε test-drive!

AMG Line &
Advanced (PSF)

AVANTGARDE Line &
Advanced (PSE)
AMG Line &
Advanced (PSF)
AVANTGARDE Line &
Advanced (PSE)

Baumuster

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Διάταξη κυλίνδρων

Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο

Κυλινδρισμός (cc)

Ισχύς (kW [hp] @ rpm)

Ηλεκτρική ισχύς (kW [hp])

Ροπή στρέψης (Nm @ rpm)

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου /reserve (l)

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

[WLTP] Εκπομπές CO₂ συνδυασμένου κύκλου g/km

[WLTP] κατανάλωση καυσίμου l/100 km

ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απόβαρο / Ωφέλιμο (kg)

Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)

Μέγ. Επιτρεπόμενη μάζα ρυμούλκησης χωρίς / 
με συστήματα πέδησης [@ 12%] [kg]

Κύκλος στροφής (m)

Κύκλος στροφής  με τετραδιεύθυνση 4ο (m)

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (lt)

GLC 200 4MATIC

254.651

L4

4

1 999

150 [204]/6.100 - 6.100

17  [23]

320/2.000 - 4.000

62/7

9G-TRONIC
αυτόματο κιβώτιο

221

7,8

186 - 167 (WLTP)

8.2 - 7.3

1.925/585

75

750/2.400

11.8

10.9

620 - 1.680

GLC 300 4MATIC

254.647

L4

4

1 999

190 [258]/5.800 - 5.800

17  [23]

400/2.000 - 3.200

62/7

9G-TRONIC 
αυτόματο κιβώτιο

240

6,2

186 - 167 (WLTP)

8.2 - 7.3

1.925/585

75

750/2.400

11.8

10.9

620 - 1.680

GLC 220 d 4MATIC

254.605

L4

4

1 993

145 [197]/3.600 - 3.600

17  [23]

440/1.800 - 2.800

62/7

9G-TRONIC
αυτόματο κιβώτιο

219

8.0

155 - 136 (WLTP)

5.9 - 5.2

2.000/550

75

750/2.500

11.8

10.9

620 - 1.680

GLC 300 d 4MATIC

254.607

L4

4

1 993

198 [269]/4.200 - 4.200

17  [23]

550/4.200

62/7

9G-TRONIC 
αυτόματο κιβώτιο

243

6,3

163 - 146 (WLTP)

5.9 - 5.2

2.025/545

75

750/2.500

11.8

10.9

620 - 1.680

Baumuster

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Διάταξη κυλίνδρων

Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο

Κυλινδρισμός (cc)

Ισχύς (kW [hp] @ rpm)

Ηλεκτρική ισχύς (kW [hp])

Ροπή στρέψης (Nm @ rpm)

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου /reserve (l)

Ροπή στρέψης Ηλεκτροκινητήρα (Nm)

Μπαταρία Υψηλής Τάσης (KWh)

Τελική ταχύτητα αποκλειστικά με ηλεκτροκινητήρα (km/h)

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ

[WLTP] Εκπομπές CO₂ συνδυασμένου κύκλου g/km

[WLTP] Kατανάλωση καυσίμου l/100 km

ΒΑΡΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Απόβαρο / Ωφέλιμο (kg)

Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)

Μέγ. Επιτρεπόμενη μάζα ρυμούλκησης χωρίς / 
με συστήματα πέδησης [@ 12%] [kg]

Κύκλος στροφής (m)

Κύκλος στροφής με τετραδιεύθυνση 4ο (m)

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (lt)

GLC 300 e4MATIC

254.656

L4

4

1 999

150 [204] / 6.100

100  [136]

320/2.000 - 4.000

49/7

440

31,2

140

9G-TRONIC
αυτόματο κιβώτιο

218

6,7

15 - 12 (WLTP)

8.4 - 7.7

2.355/535

75

750/2.000

11.8

10.9

470 - 1.530

GLC 400 e4MATIC

254.655

L4

4

1 999

185 [252] / 5.800

100  [136]

400/2.000 - 3.200

49/7

440

31,2

140

9G-TRONIC
αυτόματο κιβώτιο

237

5,6

15 - 12 (WLTP)

8.4 - 7.7

2.355/535

75

750/2.000

11.8

10.9

470 - 1.530

ΜΟΝΤΕΛΟ

GLC 300 e 4Matic****

GLC 400 e 4Matic****

Ισχύς (kW | HP)

150+100 | 204+136**

185+100 | 252+136**

Κυβισμός (cc)

1.999

1.999

Εκπομπές CO2 (g/km)***

12 – 15

12 – 15

Βασικός Εξοπλισμός Α.Π.Λ.Τ.Π.Φ.

€60.028

€66.815 

Λ.Τ.Μ.Φ.

€78.850 

€87.750 

Ε.Τ.Τ.

€4.414 

€4.898 

AVANTGARDE Line &
Advanced (PSE)
AMG Line &
Advanced (PSF)

ADVANCED

ADVANCED ADVANCED
ADVANCED PLUS

ADVANCED
ADVANCED PLUS
PREMIUM

Tιμή Εκθέματος: €80.446 (GLC 220 d 4MATIC). 


