
MERCEDES AMG
GT 4-KAPI COUPÉ



DIŞINA ÇIKMAZ.
İDEAL ÇİZGİSİNİN

  Mercedes-AMG 4-Kapı Coupé, en yeni dört kapılı spor otomobil olarak 
ilk bakışta hangi yöne gitmeniz gerektiğini söyler: ileri. AMG’ye 

    özgü radyatör kaplaması, ince MULTIBEAM LED farlar ve iki güç bombesine 
ve büyük hava girişlerine sahip uzun motor kaputu tam anlamıyla 

AMG tasarım felsefesini temsil eder: duyumsal netlik, çarpıcı orantılar  
ve hacim dolu bir vücut. Süslemeli Jet-Wing tasarımına sahip çarpıcı ön 

kısım, ilk bakışta şunu ortaya koyar: Gerçek bir AMG GT söz konusudur.



Sınır alanında tavizlere yer yoktur. AMG DNA’sı ön göğsün her ayrıntısında hissedilebilir ve 
görünebilir: Ayrıca son derece kaliteli malzeme ve mükemmel üretim kalitesi ile hayran bırakır. 

    Hem Exclusive Nappa deri AMG koltuklarda hem de renkli kontrast süsleme dikişlerine 
 sahip sportif DINAMICA kumaşından AMG Performance koltuklarında. DINAMICA mikrofiber AMG 

  Performance direksiyon simidi ve direksiyondaki yeni ilave AMG kumanda tuşları ile otomobilinizin 
önemli tüm fonksiyonlarına ellerinizi direksiyondan çekmeden rahatça kumanda edebilirsiniz. 

Kısıtlanmadan zorlu sürüş manevralarına konsantre olabilir ve yeniAIR-BALANCE Kokulandırma Paketi 
   sayesinde sürüş keyfinin tadını tüm duyularınızla çıkartabilirsiniz. Sürüş performansı, Mercedes-AMG GT 

4-Kapı Coupé’de isteğe göre dört veya beş koltukta deneyimlenebilir. Üstelik isteğe bağlı olarak
dokunmatik ekranla donatılabilen yüksek kaliteli bir arka bölüm ile.

EVİNDE.
SINIR ALANINDA,



KADAR ÜSTÜN 
PERFORMANS.

EN İNCE AYRINTISINA

AMG GT ailesi üyeliği ilk bakışta anlaşılır. Bu görünüm, AMG yüksek 
performanslı kompozit fren tertibatı ile birlikte net bir performans 

ortaya koyan çapraz kollu tasarıma sahip 21 inç AMG dövme jantlar ile 
güçlendirilir. Ortadaki soğuk hava girişinin önünde bulunan ve AIRPANEL 

adı verilen radyatör panjuru aerodinamik olarak aracın verimliliğini
   iyileştirir. Araç, dışa sürülebilen arka spoyler ile birlikte sadece aktif 
 değil aynı zamanda akıllı bir aerodinamik örneğidir.
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GÜÇ.
MÜKEMMEL

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé’nin arkadan görünümü de AMG GT tasarım dilinin 
çarpıcı unsurlarını yansıtır: Bilinen sıralı yanan sinyal sistemine sahip oldukça ince LED 

  arka lambalar  ve opsiyonel sabit arka spoyler, GT ailesine üye olduğunun altını çizer. 
Kaslı omuzlar, klasik Fastback tasarımı ile tamamlanan arka bölüm ve daha dayanıklı

davlumbazlar, gaz pedalına bastıktan sonra daha da  yoğunlaşan duyguları 
uyandırır. AMG Performance egzozsisteminin sesi mükemmel boyutlandırılmış çift

   tertibatının sesi mükemmel boyutlandırılmış çift egzozdan duyulur. Birçok kişisel 
donanım paketi sayesinde, örneğin dış mekanda daha fazla bireysellik sunulur: 

 Oldukça sportif karbondan son derece seçkin kroma varana dek; her şey dahil. 
Sonsuz GT hissiyatı. 



ÖZGÜR.
STIL.

Zarafet saf sportiflikle buluşuyor: Çerçevesiz yan camlar ve ayırca 
düz ve arkaya kadar uzanan ön cam, klasik Coupé mimarisinin elemanları 

ile etkileşime giriyor. Arka bölümdeki koltuk sırası sadece yeni özgürlük 
olanakları aynı zamanda AMG GT modellerinin karakteristik hatlarına 

 neredeyse pürüzsüz bir şekilde uyum sağlar. Mercedes-AMG 4 kapılı 
GT'nin coupé formlu dizaynı, geniş omuz ve daha dayanıklı arka 

 davlumbazlar ile net bir ifadeyi ortaya koyar: Sportifliğin yeni formu 
dört kapılıdır.



TOPLULUK.
YÜKSEK PERFORMANSLI

Aslında AMG GT ailesinin en genç üyesi ama yine de ağabey gibi. Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, GT modellerinin 
alışılmış sportifliğini eşi benzeri olmayan bir sürüş keyfi için en yüksek konfor ile sunar. Farklı motorlara ek olarak 

çok sayıda kişileştirme olanağı da sunulur. Üç çeşit arka koltuk sırası seçeneğinin yanı sıra iç ve dış mekan 
için özel paketler ve ayrıca birçok boya, jant ve fren seçeneği bulunur. 



PERFORMANS.

PARMAK UÇLARINA 
KADAR

Orta konsolda yeni ve eşsiz: sürüş programları, 
şanzımana kumanda edilebilmesi, yürüyen aksam, 

ESP®, egzoz tertibatı, ECO Start-Stop fonksiyonu, 
     ses ayarı ve arka spoyler için entegre edilmiş ve 
yüksek çözünürlüklü ekrana sahip sekiz kumanda. 

      Bir yenilik daha: Orta konsolda dokunmatik 
  kumanda şeridi. Dokunmatik geçişlerle hem geri görüş

kamerasına hem de navigasyon, radyo, medya, telefon 
ve araç ayarlarına kumanda edilebilir. Özel yanı: 

Sadece tek tuş söz konusudur. Kombine göstergenin 
düzeni de performans odaklı Supersport ekran 

sayesinde yeni bir görünümle parlar. 

İsteğe bağlı olarak temin edilebilen ve AMG 
Performance direksiyon simidine entegre edilen 

ilave tuşlar sayesinde yolla doğrudan göz temasını 
kaybetmezsiniz ve spor otomobilinizin farklı paramet-

    relerini sorunsuz bir şekilde değiştirirsiniz. Tuşlar, sürüş 
programlarına kumanda edilebilmesi için sağ 

direksiyon kolu altında bulunan yuvarlak bir ayar 
düğmesinden ve sol direksiyon kolu altında bulunan 

ve isteğe göre yapılandırılabilen iki dikey ve renkli 
      dokunmatik ekran ve iki tuştan oluşur. Bu iki tuş  
    sayesinde orta konsoldaki diğer AMG fonksiyonları 
direksiyon simidine aktarılabilir.



ATILMA İSTEĞİ.
ILERI

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé gerçek dört kapılı spor otomobil 
olarak kendi segmentinde sürüş keyfinin yeni boyutlarını sunar. 

Yeni taleplere göre özel olarak uyarlanmış AMG 9 ileri vitesli şanzıman 
son derece kısa vites değiştirme süreleri ile ön plana çıkar. Yeni sürüş 

ş programı özelliği AMG DYNAMICS sayesinde spor otomobilin sürü   
tutumu daha çevik bir hale gelir. “Basic” (Temel), “Advanced” (İleri), 

“Pro” (Profesyonel) ve “Master” (Uzman) fonksiyonları, sürüş programına 
   bağlı olarak otomatik bir şekilde seçilir. Adaptif sönümleme sistemlerine 
sahip AMG RIDE CONTROL ve AMG RIDE CONTROL+ yürüyen 

aksamları ek bir sürüş dinamiği avantajını garanti eder. Eşit derecede 
     önemli: ideal güç dağılımı. Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC+ 
sürekli tahrik edilen arka aksı ön aksa değişken bir şekilde bağlayarak 

         olası en iyi tork dağılımını ve traksiyon odaklı tüm tekerleklerden        
      çekişten saf arka tekerleklerden itişe kademesiz geçişi sağlar. Arka   
  aks yönlendirme sistemi, iyileştirilmiş bir çeviklik ve stabilite kombinas-

    yonunu mümkün kılar. Savrulma modunu da içeren ilave sürüş programı  
 RACE, 4 kapılı aracı tamamen saf bir spor otomobile dönüştürür.



FRENLER.
YÜKSEK PERFORMANSLI

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, fabrika çıkışlı olarak çepeçevre 
içten havalandırmalı ve delikli yüksek performanslı kompozit 

fren tertibatı ile teslim edilir. Giriş modelleri için kompozit fren disklerine 
(360 x 36 mm ön, 360 x 26 mm arka) sahip gümüş renkli fren kali-

perleri rezerve edilmiştir. Performance modelleri (390 x 36 mm ön, 
360 x 26 mm arka) kırmızı veya sarı bir renk ile ön plana çıkar. Hep-

sinde siyah bir “AMG” yazısı bulunur.

İsteğe bağlı yüksek performanslı AMG seramik kompozit fren tertibatı, 
tıpkı motor sporlarında olduğu gibi bir frenleme performansı sunar. 

Cömert boyutlara sahip seramik fren disklerinde (402 x 39 mm
ön, 360 x 32 mm arka) ise karmaşık teknoloji etkileyici performans ile 

buluşur. En ekstrem şartlarda bile en kısa fren mesafesi, hassas basınç 
noktası ve en iyi fren mukavemeti. Geleneksel kompozit fren tertibat-

ları ile karşılaştırıldığında sadece yaklaşık % 40 daha hafif değildir, aynı 
zaman da görsel olarak da duruşunu sergiler: Fren kaliperleri bronz 

 rengine boyanmış olup siyah “AMG” Carbon Ceramic ibaresini taşırlar.



DONANIM.
STANDART

DONANIM.

4 Araca binin ve kendinizi evinizde hissedin; ambiyans aydınlatmasıyla 
bu mümkün. Dolaylı aydınlatılan iç mekan, gece sürüşlerinde güvenliği 
 artırmakla kalmayıp bireysel olarak ayarlanabilen bir atmosfer de yaratır.

5 Koltuk ısıtma konforundan sadece sürücü ve ön yolcu faydalanmaz. 
İsteğe bağlı olarak arkadaki yolcular için de koltuk ısıtması temin edilir.

1 MULTIBEAM LED farlar, Akıllı Işık Sisteminin fonksiyonunu geliştirir ve yolu ideal bir şekilde 
aydınlatır. Viraj farı karanlıktaki sürüşleri daha güvenli hale getirir.

2 Geri görüş kameralı park paketi sayesinde park etmek çocuk oyuncağıdır. Arka 
bölümdeki kamera, görüntüyü multimedya sisteminin ekranına aktarır.

3 “Klasik”, “Sportif” ve “Super Sport” gösterge tarzlarına sahip 12,3 inç yüksek çözünürlüklü 
iki ekran, Performance modellerinde multimedya sisteminin fonksiyonlarını gösterir.

3 COMAND müzik, eğlence sistemi ve navigasyon ön hazırlığı sayesinde 
motor sporları tutkunları sürücünün sürüş tarzını analiz eden entegre

    AMG TRACK PACE uygulamasından faydalanabilir. Ayrıca araca özgü veriler 
 çağrılabilir, kaydedilebilir ve sosyal ağlarda paylaşılabilir.

4 İsteğe bağlı Nappa deri, Exclusive Nappa deri, Exclusive Nappa deri/DINAMICA 
ve Exclusive STYLE Nappa deri AMG Performance koltuklar, sürücü ve ön yolcu  

için yan tutuşu daha güçlü tasarlanmış koltuk formu ve ayarlanabilir yan 
destekleriyle hissedilebilir bir şekilde iyileştirir.

5 Burmester® High-End 3D-Surround ses sitemi ile yolcularınızla birlikte tüm 
koltuklardaki sıra dışı ses kalitesinin tadını çıkarabilirsiniz. Ses, tercihe ve müzik 

türüne göre kişisel olarak ayarlanabilir.

1 AMG yüksek performanslı seramik kompozit fren 
ter tibatı, istisnai durumlarda bile güvenebileceğiniz yavaş-
lama değerleri sunar. Normal fren tertibatından % 40’a 

 kadar daha hafiftir ve daha fazla sürüş dinamiği ve 
çeviklik sağlar.

2 Yüksek kaliteli arka bölümde yeni lüks: Tekli arka 
koltuk seçeneği ve dokunmatik ekranla yüksek kaliteli  

bir ambiyans yaratılır. Yolcular, arka koltuklarda
daha rahat oturur ve kapsamlı bilgi-eğlence 
fonksiyonlarına ve konfor özelliklerine erişim sağlar.
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Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.

TEKNIK
VERILER.

Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+

Silindir hacmi (cm3)/düzeni 2.999 / Sıralı 6

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 270 (367) / 5.500 - 6.100

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 4,9

Azami hız (km/saat) 270

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı 
Karma

11,5
7,3
8,8

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 202

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 D

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+

2.999 / Sıralı 6

320 (435) / 6.100

4,5

285

11,7
7,3
8,8

202

D

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

3.982 / V8

470 (639) / 5.500 - 6.500

3,2

315

15,2
10,2
12,5

286

G

1  Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (AT) göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre belir-
lenmiştir. 2017/1153 sayılı uygulama direktifinin (AB) 2. maddesinin 1 numaralı hükmüne göre belirlenen “NEFZ-CO2 değerleri” söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Akım tüketimi, 
692/2008/EG yönetmeliği uyarınca tespit edilmiştir. Yeni otomobillerin resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler tüm satış noktalarından ve www.dat.de üzerinden Automobil Treuhand 
GmbH’dan ücretsiz olarak temin edilebilen “Yeni otomobillerin yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve akım tüketimi ile ilgili kılavuz”dan öğrenilebilir. Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir; sadece 
çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, seçilen özel donanımlara göre farlılık göstermektedir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar  
olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.de adresinde bulabilirsiniz.
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