
GLC Kupé





Vozidlo pro všechny příležitosti.
Dynamické jako kupé, silné jako SUV. Jedinečná kombinace, jedinečná jízda. 
Poznejte moderní luxus ve zcela nové podobě: nové GLC kupé spojuje jízdní 
dynamiku s funkčností a expresivním designem – ideální kombinace pro vozidlo, 
které zanechá trvalý dojem. 



Nové GLC kupé pohání odvaha, průbojnost a touha po nových zážitcích – o další se  
postarají inovativní technologie: pohon všech kol 4MATIC, automatická převodovka 
9G-TRONIC a vzduchové odpružení AIR BODY CONTROL. Novým prvkem podporujícím 
jízdní dynamiku je adaptivní nastavení podvozku s ocelovým odpružením DYNAMIC 
BODY CONTROL. Umožňuje velmi individuální nastavení, které Vás ohromí svými spor-
tovními či komfortními vlastnostmi.

Dynamika a síla inovace.





Možnosti digitálního připojení,
které nemají konkurenci.



Nové GLC kupé Vám nyní nabízí fascinující možnosti propojení vozidla a osobního života. Rozsáhlé 
služby Mercedes me connect přináší komfortní, zábavnou a bezpečnou jízdu. Vychutnejte si  
bohatou multimediální nabídku: ve spojení s příplatkovou sadou jízdních asistentů Plus Vám nové 
GLC kupé významně usnadní život. Tato výbava dokáže automaticky rozpoznat řadu nebezpečí,  
a dokonce jim i zabránit.



* Zobrazený model GLC 350 e 4MATIC bude dostupný od 12/2016.



Sportovní silueta nového GLC kupé* je nekompromisním projevem elegance. Široké 
tvary karoserie a horizontálně umístěná zadní světla dodávají vozu výrazný vzhled. 
Dynamický design skrývá více prostoru a větší flexibilitu, než můžete najít v kterémkoli 
jiném sportovním kupé. Zavazadlový prostor nabízí po sklopení zadních sedadel  
objem až 1400 litrů. 

Nevšední, 
ale praktický design.



Za příplatek dodávané vícekomorové vzduchové odpružení AIR BODY CONTROL zajišťuje 
v kombinaci s plynulou regulací tlumení jízdní komfort a dynamiku na vysoké úrovni. 
Tlumení se na každém kole vždy přizpůsobí aktuální jízdní situaci a stavu vozovky. Cestující 
ocení měkké základní odpružení a při vzrůstající rychlosti vysokou jízdní stabilitu. Tužší 
nastavení odpružení, například při jízdě v zatáčkách nebo při brzdění, účinně redukuje 
náklon karoserie. Při nastavení jízdního programu „Comfort“ a „Sport“ lze zdůraznit 

Odpružení a podvozek.
komfortnější nebo sportovnější vlastnosti systému AIR BODY CONTROL. Pro individuální 
zážitek z jízdy, který lze kdykoli přizpůsobit Vašim požadavkům, je za příplatek k dispozici 
také adaptivní nastavení podvozku s ocelovým odpružením DYNAMIC BODY CONTROL. 
Základem je standardní sportovní podvozek, jehož parametry tlumení lze měnit ovladačem 
DYNAMIC SELECT. Řidič může volit mezi třemi stupni: „Comfort“, „Sport“ a „Sport+“.



Pohon a převodovky.
Na výběr jsou čtyři motory zajišťující energickou, kultivovanou a velmi hospodárnou jízdu. 
Novinkou v nabídce je model GLC 350 e 4MATIC* s pohonem PLUG-IN HYBRID. Při  
celkovém výkonu 235 kW (320 k) a maximálním točivém momentu 560 Nm činí emise 
CO2 podle normy NEDC 64–59 g/km. Dokonce je možná jízda lokálně zcela bez emisí. 
Hybridní pohon je vybaven 7stupňovou automatickou převodovkou, ostatní verze GLC kupé 
mají převodovku 9G-TRONIC. Jedná se o celosvětově první 9stupňovou automatickou 

převodovku s hydrodynamickým měničem točivého momentu v segmentu prémiových  
vozidel, kterou lze použít s podélně monto vanými motory. Přesvědčí rychlým, téměř nepo-
střehnutelným řazením a vysokým jízdním komfortem. Standardní výbavou je rovněž 
pohon všech kol 4MATIC pro dynamické a bezpečné jízdní vlastnosti na vozovkách  
a v lehkém terénu a také pro vyšší trakci a jízdní stabilitu na kluzkém povrchu, například  
na sněhu a ledu.



Standardní výbava. Příplatkové výbavy.
Nové GLC kupé je standardně vybaveno charakteristickou diamantovou maskou chladiče 
s jednou lamelou, chromovanými ozdobnými prvky a koly z lehké slitiny o velikosti 
45,7 cm (18 palců). Kvalitně provedený interiér zahrnuje ve standardní výbavě sedadla 
s exkluzivním vzorem, horizontálním prošitím a čalouněním syntetickou kůží ARTICO, 
funkci start KEYLESS-GO, multimediální systém Audio 20 CD, zpětnou kameru a víko 
zavazadlového prostoru EASY-PACK.

Za příplatek můžete podvozek přizpůsobit svým požadavkům – prostřednictvím adap-
tivního nastavení ocelového odpružení DYNAMIC BODY CONTROL nebo ve spojení se 
vzduchovým odpružením AIR BODY CONTROL. Dalšími prvky z rozsáhlé nabídky pří-
platkových výbav jsou exkluzivní touchpad, head-up displej, ambientní osvětlení, sada 
AIR-BALANCE a Surround Soundsystem Burmester®.



Linie EXCLUSIVE Interiér. Výbavy designo.
Vybrané výbavy dostupné za příplatek vytváří stylový interiér odrážející nové pojetí  
luxusu: sedadla s exkluzivním vzorem a horizontálním prošitím v syntetické kůži ARTICO, 
přístrojová deska také čalouněná syntetickou kůží ARTICO a velkoplošné dřevěné  
ozdobné prvky. Pro lepší osvětlení uvnitř vozidla je k dispozici sada osvětlení interiéru.

Výbava designo v barvě bílá platin pearl/černá propůjčí interiéru hodnotnější vzhled: 
sedadla v designo kůži nappa se štítky „designo“, multifunkční sportovní volant v černé 
kůži a ozdobné prvky v černém jasanovém dřevě a hliníku. Luxusní interiér designo  
v černé barvě zaujme čalouněním černou designo kůží nappa s kontrastním prošitím 
v barvě šedá crystal a dřevem lípy linestructure v hnědé barvě na středové konzole. 
Výbavu doplňuje multifunkční volant čalouněný také černou kůží.



Linie AMG.
Sportovnější charakter, exkluzivitu a radost z jízdy nabízí linie AMG Exteriér s dokonale 
sladěnými výbavami. Dynamický vzhled z každého úhlu pohledu zajišťuje styling AMG,  
sestávající z předního a zadního nárazníku. Výrazný exteriér dotváří diamantová maska 
chladiče s chromovanými piny a exkluzivní kola AMG z lehké slitiny. 

Linie AMG Interiér zahrnuje sportovní sedadla čalouněná syntetickou kůží ARTICO/mikro-
vláknem DINAMICA (za příplatek s dvoubarevným čalouněním, viz obrázek vpravo dole), 
multifunkční kožený sportovní volant se zploštělou spodní částí a řadicími pádly v barvě 
stříbrná chrome, sdružený přístroj se dvěma kruhovými ciferníky ve tvaru tubusů a s velkým 
multifunkčním displejem a sportovní pedály AMG. Celkový vzhled dotváří ozdobné prošití na 
sedadlech, ozdobné prvky ve světlém, podélně leštěném hliníku ve dveřích a černém 
klavírovém laku na středové konzole a sada osvětlení interiéru.



Sada Night.
Sada Night s nápadnými designovými prvky v černé barvě podtrhuje sportovně 
expresivní charakter vozidla. Maska chladiče s jednou lamelou je provedena v černé 
barvě s vysokým leskem. K dalším jedinečným prvkům této sady patří černě lakovaná  

a leštěná kola z lehké slitiny, kryty vnějších zpětných zrcátek, rámy oken a ozdobné 
lišty spodní linie oken v lesklé černé barvě a determální, tmavě tónovaná skla od 
sloupku B.
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Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

101
105
114
115
197
221
224
225
234
235
297
301
314
651
971
975

Syntetická kůže ARTICO, černá
Syntetická kůže ARTICO, béžová silk/hnědá espresso
Syntetická kůže ARTICO, hnědá espresso/černá
Syntetická kůže ARTICO, béžová silk/černá
Syntetická kůže ARTICO, červená cranberry/černá1

Kůže, černá1

Kůže, hnědá espresso/černá1

Kůže, béžová silk/hnědá espresso1

Kůže, hnědá saddle/černá1

Kůže, béžová silk/černá1

Kůže, červená cranberry/černá1

Syntetická kůže ARTICO/tkanina Grenoble, černá1, 2

Syntetická kůže ARTICO/tkanina Grenoble, černá/hnědá espresso1, 2

Syntetická kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, černá1, 3

designo kůže nappa, černá1, 4

designo kůže nappa, bílá platin pearl/černá1, 4

Ozdobné prvky

H80
H07
739
H24 
731
H09
736 
H73

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

Hliník, podélně leštěný, světlý1, 3

Dřevo lípy, linestructure, světle hnědé, lesklé1

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé1

Dřevo jasanu, hnědé, pórovité1

Dřevo jasanu, černé, pórovité1

AMG carbon/hliník, podélně leštěný, světlý1

1  Příplatková výbava 2 Dostupné pouze v kombinaci s linií EXCLUSIVE Interiér. 3 Standardní výbava 
v kombinaci s linií AMG Interiér. 4 Standardní výbava v kombinaci s linií EXCLUSIVE Interiér  
a s interiérem designo v černé barvě.

Linie EXCLUSIVE1Standardní výbava
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Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1

1  Příplatková výbava.

Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

040
149

Černá
Bílá polar

Metalické barevné odstíny1

197
775
796
890
896
988
992

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

Barevné odstíny designo1

271
799
996

designo hnědá citrine magno
designo bílá diamond bright
designo červená hyacint



Technické údaje.

1  Údaje k jmenovitému výkonu a jmenovitému točivému momentu podle nařízení (ES) č. 595/2009 v aktuálním platném znění. 2 Uvedené hodnoty o spotřebě paliva a emisích CO2 byly zjištěny na základě předepsaného postupu 
měření (§ 2 č. 5, 6, 6a výnosu o osobních vozidlech (označení spotřeby energie) v aktuálně platném znění. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů 
vozidel. 3 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Odchylky dle daných zemí jsou možné. 4 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 5 Platí pouze pro plně nabitý vysokonapěťový 
akumulátor. * GLC 350 e 4MATIC bude k dispozici od 12/2016. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

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

VZNĚTOVÉ MOTORY ZÁŽEHOVÝ MOTOR ALTERNATIVNÍ POHON

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

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 výkon elektromotoru1 (kW (k) při ot./min)
Celkový výkon (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)
Jmenovitý točivý moment elektromotoru1 (Nm při 
ot./min)
Celkový točivý moment (Nm při ot./min)

400/1400–2800 
–

–

500/1600–1800 
–

–

350/1200–4000 
–

–

350/1200–4000 
340/0–2000 

560/–

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

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

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 210 222 222 2355

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

6,2–5,7
5,0–4,7
5,4–5,0

6,2–5,7
5,0–4,7
5,4–5,0

8,7–8,4
6,5–6,0
7,3–6,9

–
–
2,7–2,5

Emise CO2
2 (g/km), kombinovaný provoz 143–131 143–131 170–159 64–59

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



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce této publikace dne 4. 3. 2016 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 text je publikován 
mezinárodně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou platné jen pro Spolkovou 
republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich 
důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1632 · 24-00/0616  Printed in Germany

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše GLC kupé 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 vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek.  
V jednom z těchto zařízení můžete své vozidlo bezplatně odevzdat. 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 domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

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“.


