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Nya GLC är mer dynamisk och mer oöverträffad än någonsin förr. Med sitt  
moderna manöversystem som förstår dig bättre för varje dag. Med en ännu  
mer distinkt suv-design. Och med komfort- och säkerhetssystem som mer  
än någonsin bryr sig om hur du mår.

En kraftfull karaktär  
med många nya sidor 



Ett helt nytt sätt att hantera en bil. Enkelt och på intuition med ord, beröringar  
och rörelser. Systemet stavas MBUX, nya Mercedes-Benz User Experience.  
Höjdpunkter: nya digitala displayer och touchreglage, ett naturligt röststyrnings-
system samt för mågan att dagligen ställa in sig bättre efter dig.

Välkommen in! Nya GLC  
har mycket att berätta



Inget drar ögat till sig som en kraftfull och atletisk utstrålning. Särskilt  
sportig ter sig den nya GLC med AMG Line. Med breda spoilers, integrerade  
avgasrörsförlängningar och ny fälgdesign utstrålar den ännu mer kraft och  
dominans. De smäckra bakljusen har numera LED-teknik i grundutförandet.

Vila ögonen på något  
alldeles extra



Här i kupén har alla tillval samma mål: Att göra vistelsen där så trevlig som möjligt för 
dig. ENERGIZING-paket som förhöjer ditt välbefinnande. Nya sportstolar som ger 
märkbart bättre sidostöd och komfort. Och ett Burmester® Surround Sound System 
som gör din musik till en upplevelse av allra högsta klass om du så önskar.

Tanka ny energi



Adaptiva chassin, fyrhjulsdrift och elektrifierade motorer. Allt är möjligt i nya GLC. Som 
absoluta höjdpunkter kan vi nämna tillvalet AIR BODY CONTROL luftfjädring för  
mycket hög körstabilitet, den praktiska fyrhjulsdriften 4MATIC samt nya elektri fierade 
bensinmotorer med EQ Boost.

Så är det att köra nya GLC



Prestationshöjande komfort  
och föredömlig säkerhet
Oavsett om du kör i rusningstrafik, i mörker eller på okända vägar så 
avlastas du av din nya GLC i stressiga situationer. Bakom det hela står 
ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie 
i säkerhet: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Ta vara på den tid du till-
bringar bakom ratten. Njut av stunden och tanka energi. Så når du ditt 
mål inte bara säkert, utan också utan stress.

Mercedes-Benz User Experience

UTRUSTNINGSHÖJDPUNKTER ANVÄNDAR- OCH INDIKERINGSKOMFORT

För att du ska hitta rätt i komplexa trafiksituationer förenar MBUX augmented reality för  
navigation den virtuella världen med den verkliga. Tekniken visar grafisk navigations- och  
trafikinformation i live-bilder. Du kommer snabbt och säkert fram till ditt mål utan stress.

MBUX röststyrning. För nya GLC kan infotainmentsystemet MBUX (Mercedes Benz User  
Experience) med intuitiv röststyrning beställas som tillval. Det förstår vad du säger och har 
svar på tal. Två ord räcker: Hej Mercedes! Sedan är nya GLC idel öra.

I nya GLC kan du numera använda och ställa in nästan alla funktioner 
med bara ett finger. Styr systemet enkelt med den stora pekskärmen, 
den nya pekplattan eller pekkontrollknapparna på den nya ratten. 
Det räcker med en beröring för att ändra till exempel visningsstilen, 
panelbelysningen eller infotainmentsystemet efter eget tycke och smak.

UTRUSTNINGSHÖJDPUNKTER KÖRHJÄLPSYSTEM

Förarassistentpaket Följ med på vägen mot autonom körning: Toppmoderna system hjälper 
dig att reglera hastigheten, styra, byta fil och undvika kollisioner, allt beroende på situationen. 
Olycksrisken sänks, de åkande och övriga trafikanter skyddas effektivt och du når dina mål 
avspänt och säkert.

Den innovativa funktionen PRE-SAFE® Sound avger ett ljud från högtalarna, vilket utlöser  
en naturlig skyddsreflex i örat: Din hörsel stängs kortvarigt av, och kan därmed skyddas från 
skadligt höga ljud vid själva kollisionen.

Parkeringspaket med 360°-kamerasystem. En parkeringstjänst i bilen. Den aktiva parke-
ringsassistenten med 360°-kamerasystem gör det lättare att hitta en parkeringsplats och  
att parkera bilen. Du väljer själv: parkera suveränt själv med hjälp av runtomsikt – eller låt  
bilen parkeras stressfritt.



Den helt digitaliserade instrumentdisplayen låter dig själv bestämma vad som ska  
visas och själva utseendet på vyerna med visningsstilarna Classic, Progressive och 
Sport. Den 31,2 cm (12,3") stora displayen ger en knivskarp bild som är lättavläst  
oavsett ljusförhållanden.

Den moderna MBUX touchmanövreringen låter dig bestämma in i minsta detalj vad som 
ska visas och hur du vill sköta manövreringen. Alltihop är lika enkelt och intuitivt som  
på en smartphone. Styr systemet med den nya pekplattan, pekkontrollknapparna på den 
nya ratten eller pekskärmen – Valet är ditt!

Helt digitalt kombiinstrumentIntuitiv touchmanövrering Sportstolar
Med tillvalet Burmester® Surround Sound System får du en unik ljudupplevelse i din nya 
GLC. Bakom systemet finns utrustning som är perfekt arrangerad och anpassad efter 
kupén: 13 prestandahögtalare, Frontbass-teknik samt en 9-kanals DSP-förstärkare med 
en uteffekt på totalt 590 watt, vilket sammantaget ger en enastående ljudkvalitet.

De nya sportstolarna i designversion AMG Line ger dig märkbart bättre sidostöd och  
högre komfort när du vill köra dynamiskt. Dessutom är de riktigt snygga och kan 
beställas i tvåfärgad konstläder ARTICO eller läderklädsel i tranbärsröd och svart.

Burmester® Surround Sound System



Grundutrustning Designversionen EXCLUSIVE Interiör AMG Line
Redan grundmodellen ger dig en elegant exteriör över hela linjen. Exklusiva designdetaljer 
i krom och attraktiva lättmetallfälgar ingår bland annat. De synliga, kromade slutrören 
understryker bilens dynamiska look.

Med EXCLUSIVE Interiör visar du vad som ligger dig varmast om hjärtat – elegans till max 
och yppersta kvalitet in i minsta detalj. De lyxiga detaljerna och interiörens eleganta  
atmosfär, bland annat med exklusiva stolar och instrumentpanel med högklassig inklädnad, 
skapar en oslagbar harmoni.

Den uttrycksfulla stylingen hos AMG Line ger exteriören en sportig och exklusiv touch. 
Den kraftfulla designen talar för sig själv och tekniska finesser såsom det dynamiskt  
avstämda sportchassit med sportdirektstyrning ger en kvick respons.

Night Package
Night Package lockar med snygga designdetaljer: Många exteriöra detaljer går i svart. 
Det framhäver bilens sportiga och individuella karaktär, och står för en uttrycksfull design 
och en exklusiv sportkänsla.



Adaptiva chassin Fyrhjulsdrift 4MATIC
Nya GLC anpassar sig inte bara efter varje underlag, utan även efter dina krav: I grundutförandet får du ett AGILITY 
CONTROL-chassi som är konstruerat för högsta åkkomfort. Dessutom kan du beställa det sportavstämda chassit  
DYNAMIC BODY CONTROL med stålfjädring och inställbar dämpning. En särskild höjdpunkt: Luftfjädringen AIR BODY 
CONTROL, som ger mycket hög körstabilitet samt bästa möjliga komfort och dynamik.

Vid start, vid accelereration, vid dynamisk kurvtagning eller i lätt terräng: 4MATIC, den förbättrade permanenta  
fyrhjulsdriften från Mercedes-Benz, skänker för flera motortyper i nya GLC i grundutförande en enastående  
offroad-prestanda och optimalt grepp. Fyrhjulssystemet är alltid aktivt och redo att ingripa. Det ger en avsevärt  
förbättrad kör- och spårstabilitet – i synnerhet på våta, snötäckta eller isiga vägar.



Inte en suv. En AMG
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 Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz originalmotoroljor

De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Det rör sig om “WLTP-CO2-värdet” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har 
beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. 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 tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.

Dieselmotorer

GLC 200 d 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 200 d 4MATIC GLC 200 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.950 1.950 1.950 2.925

Effekt (kW [hk] vid v/min)
120 [163] / 
3.200 - 4.600

143 [194] / 3.800 180 [245] / 4.200
243 [330] / 3.600 - 
4.200

Acceleration 0–100 km/h, s 8.9 7.9 6.5 5.1

Maxhastighet, km/h 205 215 231 240

Bränsleförbrukning (WLTP),
Blandad körning

 
5,8-7,3

 
5,8-7,3

 
6,4-7,1

 
7,0-7,7

CO2-utsläpp, blandad körning, g/km 154-191 153-191 167-188 183-203

Utsläppsklass/energiklass Euro 6d-ISC / A Euro 6d-ISC / A Euro 6d-ISC / B Euro 6d-ISC / B

Plug-In Hybrid

GLC 300 de 4MATIC GLC 300 e 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.950 1.991

Effekt (kW [hk] vid v/min) 143 [194] / 3.800 155 [211] / 5.500

Effekt elmotor 90 [122] 90 [122] 

Kombinerad systemeffekt
225 [306] /  
3.500 - 4.000

235 [320] /  
4.500 - 5.500

Acceleration 0–100 km/h, s 6.2 5.7

Maxhastighet, km/h 230 230

Bränsleförbrukning (WLTP),
Blandad körning

 
1,8-2,2

 
2,3-3,0

CO2-utsläpp4, blandad körning, g/km 48-57 52-68

Utsläppsklass5/energiklass6 Euro 6d-ISC-FCM / A+ Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC / A+

Bensinmotorer

GLC 200 d 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 43 4MATIC GLC 63 4MATIC GLC 63 S 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.991 1.950 2.996 3.982 3.982

Effekt (kW [hk] vid v/min) 145 [197] / 5.500 - 6.100 190 [258] / 5.800 - 6.100 287 [390] / 6.100 350 [476] / 5.500 - 6.250 375 [510] / 5.500 - 6.250

Acceleration 0–100 km/h, s 7.9 6.2 4.9 4.0 3.8

Maxhastighet, km/h 215 240 250 250 250

Bränsleförbrukning (WLTP),
Blandad körning

 
8,1-9,6

 
8,1-9,6

 
10,2-10,9

 
12,7-13,2

 
12,9-13,2

CO2-utsläpp, blandad körning, g/km 185-217 185-217 232-248 288-299 293-298

Utsläppsklass/energiklass Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC / C Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC / C Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC / F Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC / G Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC / G
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4 655
9522 873830
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Om uppgifterna i denna publikation: Produktförändringar kan ha ägt rum efter sista redigering 01.10.2019. 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 fel-
tryck. 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

Daimler AG, dialog@daimler.com,, 09-1219

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”.


