
GLC Coupé



Bazı karakterler vardır, anında göze çarpar. Görünümleri, 
özgüvenleri ve eşsiz karakterleriyle daha ilk saniyeden dikkatinizi çekerler 
SUV ve Coupé kavramlarının en iyi özelliklerini eşsiz bir şekilde birleştiren 
GLC Coupé de böyledir. Kendine has stiliyle şimdi her zamankinden daha 
dinamik ve daha sportif.

GLC.
Gücünü karakterinden alır.



GLC Coupé sadece sözünüzü dinlemekle kalmaz; aynı zamanda  
dokunduğunuzda veya el hareketi yaptığınızda anında tepki verir. Bunu 
çok sayıda yeni kontrol ve medya sistemine sahip olan ve MBUX 
olarak adlandırılan modern Mercedes-Benz User Experience sağlar. 
Dokunmatik 10.25 inç, merkezi medya ekranı ve dijital gösterge paneli 
bunun bir örneğidir.

İletişim her şey demektir. 



Her zamankinden daha sportif tasarımıyla GLC Coupé, bakışları üzerine 
çekme konusunda oldukça iddialı. Daha geniş omuzlar, yeni egzoz çıkışı 
süslemeleri ve modern ışık teknolojisine sahip yüksek performanslı LED farlar 
da bunun kanıtı. Opsiyon olarak sunulan AMG tasarım konsepti ve çok sayıda 
yeni jant tasarımı aracın bireysel sportifliğini ve zarafetini en yüksek seviyeye 
taşır.

Her noktası sportif. 
Her bakışta daha zarif.



Iç mekan size devasa sportifliğiyle kucak açar. Büyük 
ekranlar, akıcı geçişler ve yeni, zarif döşemeler lüksün 
modern halini tüm duyularınızla deneyimlemenizi sağlar. 
ENERGIZING paketleri, opsiyon olarak sunulan Burmester® 
Surround ses sistemi birinci sınıf bir ses ile sizi şımartırken 
isteğiniz üzerine size yeniden güç ve enerji kazandırır.

Yerinizi alın ve 
manzaranın keyfini çıkarın.



GLC Coupé’nin atletik ve sportif arka kısmı bakışları üzerine çekiyor. 
Burada güçlü bir şekilde gerilmiş konturlar ve duyumsal açıdan net 
tanımlanmış çizgiler kusursuz bir bütün oluşturuyor. Tampona sabit şekilde 
entegre edilen zarif egzoz çıkışı süslemelerinin yanı sıra etkileyici apron ve 
yeni krom süslemeler de göze çarpıyor. Modern bir tasarıma sahip LED 
arka farlar ise son derece göz alıcı. 

Arka kısım: Yeni bir şeyin başlangıcı.



GLC Coupé’de her metre ve her saniye sportif bir deneyime dönüşür. Opsiyon olarak sunulan 
DYNAMIC BODY CONTROL yürüyen aksam ile bu deneyim daha çevik bir hal alır. Bu 
fonksiyon üzerinden GLC Coupé’nin sürüş tutumunu kişisel olarak ayarlayabilirsiniz. Tek 
tuşla fark edilebilir düzeyde konforlu veya dinamik bir sürüş keyfi yaşayabilirsiniz. Bunun için 
üç kademe mevcuttur: “Comfort” (konfor), “Sport” (spor) ve “Sport+” (spor+)

Bir SUV direksiyonunda olmanıza rağmen 
bir spor Coupé deneyimi yaşayın. 



Performansı destekleyen konfor 
ve örnek niteliğinde güvenlik.
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, uzun gece 
sürüşlerinde ya da bilmediğiniz yollarda… GLC 
Coupé’niz en stresli durumlarda üzerinizdeki yükü 
belirgin şekilde hafifletir. Bunun arkasında Mercedes-
Benz ile her sürüşü daha güvenli ve benzersiz kılan bir 
konsept vardır: Mercedes-Benz Intelligent Drive (akıllı 
sürüş). Çünkü direksiyonun ardında geçirdiğiniz zaman 
sizin zamanınızdır. Rahatlama zamanı. Enerjinizi 
doldurma zamanı. Böylece gideceğiniz yere emniyetli 
ve rahat bir şekilde gidersiniz.

SÜRÜŞ YARDIM SİSTEMLERİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Sürüş yardım paketi. Otonom sürüşe giden yola girin: Modern sistemler hız uyarlama-
sında, manevralarda, şerit değişimlerinde ve çarpışma tehlikelerinde bile size duruma 
uygun bir şekilde destek olur. Kaza riski azalır; yolcular ve trafik katılımcıları etkili bir 
 şekilde korunur. Böylelikle hedefinize rahat bir şekilde ulaşırsınız.

Yenilikçi PRE-SAFE® ses sistemi, hoparlörlerden bir ses üreterek bir koruma refleksi 
 tetikleyebilir: Duyu organınız kendini kısa bir süreliğine kapatır ve böylelikle kendini yüksek 
çarpışma seslerinden koruyabilir.

360°kameralı park paketi. Araçta ideal park hizmeti. 360° kameralı aktif park yardımcısı 
hem park yeri aramayı hem de park yerine girmeyi ve park yerinden çıkmayı kolaylaştırır. 
Seçim sizin: Çepeçevre görüş sayesinde kendiniz park edin veya stressiz bir şekilde aracın 
park edilmesini sağlayın.

Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi 
(MBUX).
GLC Coupé’de artık her şeye neredeyse akıllı telefo-
nunuzdaki kadar sezgisel kontrol edebilirsiniz. Büyük  
dokunmatik erkan, yeni dokunmatik panel veya yeni 
direksiyon simidindeki dokunmatik kontrol tuşları 
üzerinden  kolaylıkla. Gösterge stillerini, ambiyans 
aydınlatmasını veya bilgi ve eğlence sistemini 
isteklerinize göre ayarlamak için bir dokunuş yeterlidir.

KUMANDA VE GÖSTERGE SİSTEMLERİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Karmaşık trafik durumlarında yönünüzü bulmanız açısından navigasyon için MBUX 
 Augmented Reality (artırılmış gerçeklik) sanal dünyayı gerçek dünyaya bağlar. Teknoloji, 
grafik navigasyon ve trafik hatırlatmalarını canlı resimler ile yansıtır. Daha hızlı, güvenli  
ve stressiz bir şekilde hedefe ulaşırsınız.
MBUX sesli komut sistemine sahip GLC Coupé istek üzerine sadece sizi dinlemekle 
kalmaz, aynı zamanda sizi anlar ve sizinle konuşur. Doğal bir şekilde sohbet edebilir 
ve böylelikle araçtaki her şeyi ayarlayabilir ve bunlara kumanda edebilirsiniz. İki 
kelime yeterlidir: “Hey Mercedes”. Ve GLC Coupé her şeyi yapmaya hazırdır.

MBUX iç mekan yardımcısı. Dokunmasız kumanda konforunun keyfini çıkarın. Bu yeni-
likçi sistem el ve kol hareketlerinizi tespit eder. Seçili fonksiyonları böylelikle kelimenin 
tam anlamıyla tek el hareketiyle etkinleştirebilirsiniz. Bu sırada sistem, kumanda etmek 
istediğiniz doğru menülere ulaşmanız için sürücü ve ön yolcu arasında ayrım yapabilir.



Dijital gösterge paneli.
“Klasik”, “Progressive” ve “Sportif” gösterge tarzlarına sahip dijital 
gösterge paneli, hangi bilgilerin önemli olduğuna ve bunların hangi 
şekilde gösterileceğine sizin karar vermenizi sağlar. 12,3 inç 
büyüklüğündeki  ekran tüm ışık koşullarında iyi okunabilen net bir görüntü 
sunar.

Burmester® Surround ses sistemi.
Opsiyon olarak sunulan Burmester® Surround ses sistemi ile GLC 
Coupé’yi konser salonuna dönüştürürsünüz. Yüksek performanslı 13 
hoparlör, 9 kanallı bir DSP amplifikatörü, toplam 590 Watt sistem gücü ve 
ayrıca tam olarak iç mekana uyarlanmış elektronik ve akustik parçaları 
eşsiz bir ses sunar. Surround fonksiyonu ile ön ve arka koltuklar için ses 
optimizasyonu, ses deneyimini daha da yoğunlaştırır.

Mükemmel görüş için: Adaptif MULTIBEAM LED farlar, ayrı ayrı kontrol edi-
lebilen LED’lerle mevcut trafik durumuna göre tepki verir. Kısmi uzun far, 
diğer trafik katılımcılarını gözlerini kamaştırmadan teğet geçer. ULTRA RANGE 
uzun farın aydınlatma mesafesini müsaade edilen azami mesafeye yükseltir. 
Dönüş ışığı ve viraj farı da görüş alanını ideal bir şekilde aydınlatır.

Sportif jant tasarımı.
GLC Coupé durdurulamaz ve bir adım daha ileriye gider. Böylelikle çok 
sayıda yeni jant tasarımı içeren geniş bir özel jant yelpazesi sunar. 18 
inç’ten 20 inç’e kadar, zariften sportife kadar: Seçim sizin.

MULTIBEAM LED farlar.



EXCLUSIVE iç mekan tasarım konsepti. AMG tasarım konsepti.Standart donanım.
Standart donanımda bile sizi genel olarak zarif bir dış mekan bekler. Buna 
kromdan özel tasarım süslemeleri ve çarpıcı hafif alaşım jantlar dahildir. 
Görülebilir krom egzoz çıkışı süslemeleri ise aracın dinamik görünümünü 
vurgular.

EXCLUSIVE iç mekan ile sizin için neyin önemli olduğunu gösterirsiniz: en 
ince ayrıntısına kadar maksimum zarafet ve birinci sınıf kalite. İç mekanınızın 
lüks vurguları ve zarif ambiyansı özel olarak tasarlanan koltuklar ve yüksek 
kaliteli gösterge tablosu ile size her gün yeniden mutluluk verecektir.

AMG tasarım konseptinin güçlü gövde tasarımı dış mekana sportif ve özel 
bir hava katar. Böylelikle güçlü tasarımı net bir şekilde ifade edersiniz. 
 Teknik özellikler ise size daha fazla sürüş keyfi sunar; çünkü sportif Direct- 
Steer özelliğiyle çevik şekilde uyarlanmış sportif yürüyen aksam daha 
 dinamik bir kullanım sağlar.

Gece paketi.
Gece paketi ise görsel çekiciliği ön plana çıkarır: Çok sayıda dış mekan 
elemanı siyah renge sahiptir. Bu, aracınızın sportif karakterini ve özel 
 kişiselliğini vurgular. Böylelikle etkileyici tasarım ve seçkin sportiflik düşün-
cesini yansıtır.



DYNAMIC BODY CONTROL (dinamik süspansiyon sistemi).
Opsiyon olarak sunulan DYNAMIC BODY CONTROL yürüyen aksam ile GLC Coupé’nin sönümlemesini ve 
sürüş tutumunu kişisel bir şekilde uyarlayabilirsiniz. Tek tuşla fark edilebilir düzeyde konforlu veya dinamik bir 
sürüş keyfi için. Bunun için üç kademe mevcuttur: “Comfort” (konfor), “Sport” (spor) ve “Sport+” (spor+). 
Son derece rahat, sportif veya ekstra sportif yolculuk yapmak isteyip  istemediğinize bağlı olarak. 
Sönümleme ayarı kademesiz olarak gerçekleşir ve her bir tekerlek için ayrı ayrı yapılır. Daha yüksek sürüş 
güvenliği ve hareket konforu için.

Tüm tekerleklerden çekiş sistemi 4MATIC.
İster asfaltta, ister kolay arazide: GLC Coupé, 4MATIC ile yağmur, gizli buzlanma, kar gibi zorlu yol 
koşullarında özel gücünü gösterir. Her bir tekerleğin birbiriyle etkileşimi sayesinde sürekli tüm  
tekerleklerden çekiş sistemi her zaman örnek niteliğinde bir sürüş stabilitesi ve çekiş gücünü 
garanti eder. Toplamda daha fazla dinamizm, konfor ve güvenlik için.



Teknik değerler. Ölçüler.

Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.

Motor için en iyisi:
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.

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 belirlenmiştir. 2017/1153 sayılı uygulama direktifinin (AB) 2. maddesinin 1 numaralı hükmüne göre “ölçülen NEFZ-CO2 değerleri” 
söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. 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.

Dizel motorlar

GLC 300 d 4MATIC Coupe

Silindir hacmi (cm3) 1.950 cc

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 180 [245]/4.200 kW [hp]

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 6,6 s

Azami hız (km/saat) 233 km/sa

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

7,4-6,8 l/100 km
5,4-5,0 l/100 km
6,0-5,8 l/100 km

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 159-152 g/km

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 B
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