
GLC Coupé



Spelar huvudrollen i en värld  
full av statister

Ingenting är mer spännande än att se det som verkar oförenligt förenas. Styrka och  
estetik. Dynamik och funktion. Suv och coupé. Här kombineras imponerande egenskaper 
från två världar till något helt nytt, i ett möte mellan det moderna och det tillbakalutade.



Utrymme för de högsta kraven
De högt placerade sätena ger GLC Coupé en aura av upphöjd elegans.  
Känslan av toppkvalitet är påtaglig.



Den idealiska profilen från två världar
Med en kombination av element från både suv och coupé förenar GLC Coupé spännande 
former till en ny, självsäker helhet.



Omättlig och anspråksfull
GLC Coupé överträffar förväntningarna. Den bryter konventioner. Sporrar till  
banbrytande idéer. Och väcker fascination med sina funktioner.



Höjer ribban inom kvalitet och design
Exklusiv klädsel, ett uttrycksfullt färgkoncept och generösa displayer. Knappt någon annan 
suv i mellansegmentet bjuder på lika genomtänkt och hög komfort.



Adaptivt LED-strålkastarpaket

Parkeringspaket med  
360°-kamerasystem

Vindrutevisning Head-up Display

DYNAMIC SELECT

LED-strålkastarna är inte bara snygga. De ger också ökad 
säkerhet i mörker, en situationsanpassad ljusfördelning 
och en ljusfärg som liknar dagsljus.

Med hjälp av fyra sammankopplade närområdeskameror 
kan bilen och dess omgivning visas i fågelperspektiv på 
multimediesystemets display. På så sätt ser föraren även 
hinder under fönsterkanten. Därmed kan du exempelvis 
undvika att köra emot trottoarkanter. I vissa vyer visas även 
hjälplinjer som underlättar vid parkering.

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

Med körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT kan du  
med bara ett finger välja komfortbetonade, sportiga,  
extra sportiga, effektivitetsbetonade eller helt individuella  
kör egen skaper. Egenskaperna för motor, växellåda,  
chassi och styrning anpassas i enlighet med det valda 
körprogrammet.



Vidga dina vyer Sitt högre, kör bekvämareBekväm lastning och plats för allt Burmester® Surround Sound System
Den elstyrda takluckan ger en behaglig och så gott som dragfri luftcirkulation i kupén. 
Utförandet i glas släpper samtidigt in mer ljus. Takluckan har en justerbar del som fungerar 
som solskydd.

Den upphöjda sittpositionen i GLC Coupé ger en suverän körkänsla. Utifrån denna  
ledarposition kan du njuta av kördynamiken och smidigheten hos en sportcoupé – 
en unik upplevelse.

Trots den plana coupé-taklinjen erbjuder bagageutrymmet på knappt 500 liter gott om 
plats. GLC Coupé är i grundutförandet utrustad med ett delbart (40/20/40) baksätes-
ryggstöd, som bekvämt kan regleras elektriskt och har en maximal lastutrymmesvolym 
på upp till 1 400 liter.

13 prestandahögtalare med elektronik- och akustikelement som är specialanpassade till 
kupén skapar den fantastiska ljudmiljön från Burmester®. Surroundfunktionen och ljud-
optimeringen för de främre och bakre platserna gör ljudupplevelsen ännu mer intensiv.



Grundversion Designversion AMG Line
I den eleganta kupén återfinns redan i grundversion 
bland annat stolar med exklusiv design, vågrät kviltning och 
klädsel i konstläder ARTICO. Dessutom ingår en multi-
funktions ratt i läder och dekorpaneler i pianolackoptik 
med detaljer i elegant silverkrom. Stora lätt metall fälgar, 
diamantgrill med svarta pins och design detaljer i krom 
fulländar den sportiga coupékaraktären.

Den sportiga utrustningen i AMG Line Exteriör är perfekt  
avstämd – från dynamikkomponenterna i AMG Styling till 
diamantgrillen med krompins och de stora AMG lätt-
metall fälgarna med olika däckdimensioner fram och 
bak. I denna designversion utstrålar interiören både sport-
känsla och påkostad elegans. Bland höjdpunkterna finns 
sportstolar, läderklädd multifunktionsratt i sportutförande 
med silver färgade växelpaddlar och avfasad nedtill, AMG 
sportpedalställ samt kombiinstrument i tubdesign.



Luftfjädring AIR BODY CONTROLdesigno
Luftfjädringssystemet kombineras med en steglös dämpningsreglering som arbetar helautomatiskt och styrs elektroniskt.  
Genom att dämpningskarakteristiken anpassas snabbt och precist till körsituationen och vägförhållandena dämpas bilen 
och hjulen optimalt. Säkerhetskänslan vid högre tempo förbättras avsevärt genom hastighetsberoende, kontinuerlig  
anpassning av dämpningen.

Den fina skillnaden. Med exklusiva lacker och material skänker 
designo extra lyx åt din Mercedes-Benz GLC Coupé.

Night Package
Markanta designdetaljer i svart understryker bilens sportiga och uttrycksfulla karaktär – från lamellerna 
i kylargrillen till ytterbackspeglarna och lättmetallfälgarna. Paketet bygger på grundversionens exteriör 
resp. AMG Line exteriör.



Race Utility Vehicle
Mercedes-AMG GLC Coupé

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 maximal  
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. Det är människor 
som skapar gränser, och det är också vi människor som 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 anges i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastad bil i grundutförande.

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

Dieselmotorer

GLC 200 d 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 400 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 - 4.400

Acceleration 0 –100 km/h, s 8.9 7.9 6.6 5.1

Maxhastighet, km/h 206 217 233 240

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

5,8 - 7,3 5,8 - 7,3 6,4-7,1  7,0-7,7 

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 152 - 191 152 - 191 167-187 183-201

Utsläppsklass /energiklass B B B C

 
Bensinmotorer

GLC 200 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

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 8.0 6.3 4.9 4.0 3.8

Maxhastighet, km/h 216 240 250 250 250

Bränsleförbrukning, l/100 km
Blandad körning

8,1 - 9,6 8,1 - 9,6 10,1 - 10,8 12,5 - 12,9 12,7 - 12,9 

CO2-utsläpp blandad körning, g/km 184 - 217 184 - 217 230 - 245 283 - 293 288 - 293

Utsläppsklass /energiklass C D E G G
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 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.



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”.


