
C-Klasse   T-Modell
GLC   Sport Utility Vehicle



Komfortní. Bezpečné.
Prožijte každou jízdu na zcela nové úrovni. Nové GLC. Progresivnější a atletičtější 
než kdy dřív, zároveň velmi tiché a účinné – to vše je nejpokročilejší SUV  
ve své třídě. Za příplatek s pohonem PLUG-IN HYBRID a vzduchovým odpružením 
AIR BODY CONTROL.    





Vyniká. Kdekoliv.







Stylové. Moderní.
V novém GLC Vás kromě nejvyšší kvality čeká především větší prostor, větší flexibilita, bohatší 
výbava, no zkrátka více možností. Obsluha špičkového touchpadu je jednoduše pohádka.  
Řadu funkcí lze navíc ovládat zcela intuitivně, a to především díky kombinaci s velkým centrálním 
displejem.    



Vychutnejte si každý metr s novým systémem AIR BODY CONTROL. 
Systém nastavitelných adaptivních tlumičů korigující nežádoucí  
náklony karoserie rozmazluje cestující podle všech pravidel inže-
nýrského umění (příplatková výbava). Pro dynamický či komfortní 
jízdní zážitek lze díky příplatkové výbavě DYNAMIC SELECT volit 
z pěti precizně vyladěných jízdních režimů. Automatická regulace 
výšky vozidla zajišťuje v závislosti na rychlosti vyšší stabilitu a nižší 
spotřebu. Navíc lze výšku vozidla na kamenitých cestách nebo 
při velkém zatížení manuálně přizpůsobit pomocí přepínače světlé 
výšky vozidla.  

Dálnice. Polní cesta.





Nové GLC pro každý povrch.





Promyšlený do posledního detailu: pohon PLUG-IN HYBRID.
Nové GLC 350 e 4MATIC. Pohonná jednotka se skládá z přeplňovaného 4válcového spalo-
vacího motoru s výkonem 155 kW (211 k) a maximálním točivým momentem 350 Nm  
a z hybridního modulu s výkonem 85 kW (116 k) a maximálním točivým momentem 340 Nm. 
Jízda čistě na elektromotor je možná do rychlosti 140 km/h na vzdálenost až 34 km. Při 
rychlejší jízdě nebo v příkrém stoupání přepne nové GLC zcela automaticky do spalovacího 
režimu.

Technologie PLUG-IN HYBRID navíc umožňuje nabíjení v běžné zásuvce z 0 na 100 %  
maximálně za necelé čtyři hodiny. Jakmile během jízdy uberete plyn, nabíjí se akumulátor 
automaticky prostřednictvím inteligentní strategie provozu, čímž vozidlo dosahuje  
lokální hodnoty emisí CO2 0 g/km.

GLC 350 e 4MATIC

Technologie PLUG-IN HYBRID umožňuje rychlé externí nabíjení  
z 20 % na 100 %1 pomocí wallboxu za pouhé dvě hodiny, v běžné 
zásuvce za necelé čtyři hodiny.
1 | Čtyřválcový zážehový motor.
2 | Rekuperační brzdový systém.
3 | Elektromotor.
4 | Lithium-iontový vysokonapěťový akumulátor.
5 | Nabíjecí zásuvka.

1  Doba nabíjení z 20 % na 100 % se v závislosti na zdroji energie pohybuje mezi 
1,9 a 4 h (400 V/16 A–230 V/8 A).



Sada Offroad Technik. Standardní výbava.
V kombinaci s příplatkovou sadou Offroad Technik je systém DYNAMIC SELECT vybaven 
pěti předkonfigurovanými jízdními programy pro optimální použití v terénu. Programy  
se ovládají pomocí tlačítka Offroad, centrální ovládací jednotky a touchpadu, který je také 
součástí příplatkové výbavy. Nastavení Offroad umožňují optimální konfiguraci vozidla  
i za nepříznivých vnějších podmínek. 

Nové GLC je standardně vybaveno systémem DYNAMIC SELECT, halogenovými světlomety, 
včetně integrovaného denního svícení LED a obrysových světel, a také 10loukoťovými koly  
z lehké slitiny. Multimediální systém Audio 20 USB je také součástí standardní výbavy, stejně 
jako funkce ECO start-stop snižující spotřebu paliva, předvídavý asistent prevence kolize 
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS a asistent sledování bdělosti ATTENTION ASSIST.



Linie ExCLUSIVE. Linie AMG.

1 Linie EXCLUSIVE a linie AMG dodávané za příplatek lze vzájemně volně kombinovat nezávisle na sadě.

Linie EXCLUSIVE Exteriér1: chromovaná optická ochrana proti podjetí vpředu a vzadu,  
dvě chromované koncovky výfuku, střešní nosič z eloxovaného hliníku a také ozdobná lišta 
spodní linie oken a rámy oken z leštěného hliníku. Výrazný design doplňují 5loukoťová 
kola z lehké slitiny. Linie EXCLUSIVE Interiér1: čalounění tkaninou/umělou kůží ARTICO, 
přístrojová deska potažená umělou kůží ARTICO, dřevěné ozdobné prvky v dekoru lípy  
linestructure.

Linie AMG Exteriér1: přední a zadní nárazník AMG a 5dvouloukoťová kola AMG z lehké slitiny 
ve standardní výbavě zvýrazňují dynamický vzhled nového GLC, který pocítíte také díky spor-
tovnímu naladění podvozku. Ozdobná lišta spodní linie oken je z leštěného hliníku a optická 
ochrana proti podjetí vpředu i vzadu je z chromu. Střešní nosič se leskne v provedení elo-
xovaného hliníku. Linie AMG Interiér1: čalounění mikrovláknem DINAMICA/umělou kůží 
ARTICO, multifunkční sportovní tříramenný volant a také sportovní pedály dodávají interiéru 
špičkový vzhled.



Linie OFF-ROAD. Sada Night.
V kombinaci s linií OFF-ROAD vyzařuje nové GLC touhu po dobrodružství. Přední nárazník 
s nájezdovým úhlem 28° propůjčuje novému GLC mimořádně výrazný vzhled. Ozdobná 
lišta spodní linie oken i střešní nosič jsou z leštěného hliníku a optická ochrana proti podjetí 
z chromu. Obzvlášť výraznými prvky linie OFF-ROAD jsou také 5loukoťová kola z lehké  
slitiny a chromované koncovky výfuku.

Příplatková sada Night podtrhuje sportovně expresivní charakter nového GLC. Optická 
ochrana proti podjetí vpředu a vzadu je provedena v lesklé černé barvě. Dalšími charakte-
ristickými prvky jsou 5loukoťová kola z lehké slitiny v kombinaci s linií výbavy EXCLUSIVE 
nebo 5dvouloukoťová kola AMG z lehké slitiny v černé barvě v kombinaci s linií AMG. Luxusní 
a výrazné: maska chladiče, vnější zpětná zrcátka, rámy oken a ozdobná lišta spodní linie 
oken v černé barvě a také tmavě tónované sklo v zadní části vozu a střešní nosič v barvě 
černá matná.
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Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

001
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Tkanina Aberdeen
Umělá kůže ARTICO, černá1

Umělá kůže ARTICO, béžová silk/hnědá espresso1

Umělá kůže ARTICO, hnědá espresso/černá1

Umělá kůže ARTICO, béžová silk/černá1

Kůže, černá1

Kůže, hnědá espresso/černá1

Kůže, béžová silk/hnědá espresso1 
Kůže, hnědá saddle/černá1

Kůže, béžová silk/černá1

Umělá kůže ARTICO/tkanina Grenoble, černá1, 3

Umělá kůže ARTICO/tkanina Grenoble, hnědá espresso/černá1, 3

Umělá kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, černá1, 2

designo kůže Nappa, černá1

designo kůže Nappa, bílá platin pearl/černá1

Ozdobné prvky

H80
H07
736
H09
731
H24
739
H73

Klavírový lak, černý 
Dřevo lípy linestructure, hnědé, lesklé1, 4

Dřevo jasanu, černé, pórovité1

Dřevo jasanu, hnědé, pórovité1

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé1

Dřevo lípy linestructure, světle hnědé, lesklé1

Hliník, podélně leštěný, světlý1, 2

Ozdobný prvek AMG, karbon/hliník, podélně leštěný, světlý1

Linie EXCLUSIVE1Standardní výbava

1  Příplatková výbava. 2 Standard pro linii AMG Interiér. 3 Standard pro linii EXCLUSIVE. 
4 Standard pro linii EXCLUSIVE Interiér a sadu designo Interiér, černá. 
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1  Příplatková výbava.
  Informace o dalších speciálních barevných odstínech designo získáte u Vašeho prodejce 
Mercedes-Benz.

Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

040 Černá
149 Bílá polar

Metalické barevné odstíny1

197
755
775
796
890
988
992

Černá obsidian
Šedá tenorite
Stříbrná iridium
Hnědá citrine
Modrá cavansite
Stříbrná diamond
Šedá selenite

Barevné odstíny designo1

271 
799
996

designo hnědá citrine magno 
designo bílá diamond bright
designo červená metalíza hyacint

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. 2 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 
715/2007 v příslušném aktuálním platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES v aktuálním platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání  
jednotlivých typů vozidel. 3 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Odchylky dle daných zemí jsou možné. 4 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 5 Údaje dle 
směrnice 70/156/EHS ve znění 2000/40/ES. 6 Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, s řidičem 68 kg a zavazadlem 7 kg) 
pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem sníží užitečné zatížení. 7 Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro nezatížená 
vozidla ve standardní výbavě. 8 K dispozici od prosince 2015. 9 Údaje se vztahují k elektromotoru. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

To nejlepší pro motor:
originální motorové oleje Mercedes-Benz.

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÉ MOTORY

GLC 220 d 4MATIC GLC 250 d 4MATIC GLC 250 4MATIC GLC 350 e 4MATIC8

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 2143 2143 1991 1991

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min)
Jmenovitý výkon1 elektromotoru (kW (k) při ot./min)
Výkon systému1 (kW (k) při ot./min)

125 (170)/3000–4200 
– 
–

150 (204)/3800 
– 
–

155 (211)/5500 
– 
–

155 (211)/5500
85 (116)/3500 
235 (320)/5000

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 400/1400–2800 500/1600–1800 350/1200–4000 350/1200–1400
340/0–2000

Převodovka 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,3 7,6 7,3 5,9

Maximální rychlost cca (km/h) 210 222 222 235

Rozměr pneumatik – přední náprava, zadní náprava 235/65 R 17 235/65 R 17 235/65 R 17 235/60 R 18

Palivo Motorová nafta Motorová nafta Super 95 Super 95

Spotřeba paliva2 (l/100 km) 
Město 
Mimo město 
Kombinovaná

 
6,3–5,5 
5,1–4,7 
5,5–5,0

 
6,3–5,5 
5,1–4,7 
5,5–5,0

 
8,5–8,1 
6,3–5,6 
7,1–6,5

 
– 
– 
2,6

Spotřeba energie podle NEFZ (kWh/100 km9) – – – 20

Dojezd na elektrický pohon (km9) – – – 34

Emise CO2
2 (g/km), kombinovaný provoz 143–129 143–129 166–152 60

Emisní norma3/emisní třída4 Euro 6/A Euro 6/A Euro 6/B Euro 6/A+

Objem nádrže (l), z toho rezerva cca (l) 50/7,0 50/7,0 66/7,0 50/7,0

Objem zavazadlového prostoru5 (l) 550 550 550 395

Průměr otáčení (m) 11,80 11,80 11,80 11,80

Pohotovostní hmotnost6 (kg) 1845 1845 1735 2025

Celková přípustná hmotnost (kg) 2500 2500 2400 2605

Délka7/šířka včetně zrcátek7 (mm) 4656/2096 4656/2096 4656/2096 4656/2096

Rozvor kol7 (mm) 2873 2873 2873 2873

Rozchod kol vpředu7/vzadu7 (mm) 1621/1617 1621/1617 1621/1617 1614/1605



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 20. 2. 2015 mohlo dojít ke změnám produktu.  
Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny 
obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, 
příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají  
z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou 
součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může obsahovat také 
typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich 
důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně 
posledního závazného stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz
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Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše GLC zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí  
Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko. 

Abychom Vám vrácení vozu co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek.  
Vozidlo můžete bezplatně odevzdat v jednom z těchto zařízení. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace 
a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte na domov-
ské stránce společnosti Mercedes-Benz Vaší země.

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od založení nadace roku 2000 podporuje Mercedes-Benz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného 
programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. 
Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti Mercedes-Benz. Každý nový Mercedes  
je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.




