
Yeni GLC SUV



Yeni GLC hiç olmadığı kadar akıllı, dinamik ve üstün bir performansla 
sahnede. Günden güne size daha fazla ayak uyduran, büyüleyici ve 
modern kumanda sistemiyle. Konfor ve emniyet sistemleri, size ve 
zindeliğinize her zamankinden daha fazla önem veren donanımlara 
sahip.

Yeni GLC.
Gücünü karakterinden alır.



Kolay. Sezgisel. Kelimelerinizle, dokunuşlarınızla kontrol edebildiğiniz, tamamen yeni bir kullanıcı 
deneyimi. Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi, yani MBUX işte budur. Yeni dijital ekranlar ve 
dokunmatik kumanda düğmeleri, doğal bir konuşma hissi veren sesli kullanım sistemi ve ayrıca her 
gün sizi daha yakından tanıma yeteneği. Onu özel kılan özelliklerden sadece birkaçı.

Direksiyona geçin. Yeni GLC’nin 
size anlatacağı çok şey var.



AMG tasarım konseptli Yeni GLC, güçlü ve atletik yapısı 
sayesinde her baktığınızda sizi tekrar cezbedecek bir görünüme 
sahip. Daha geniş apronlar, entegre egzoz çıkışı süslemeleri ve 
yeni jant tasarımıyla gücü ve üstünlüğü daha iyi yansıtır. Ayrıca 
düzleştirilmiş yeni arka farlarda ilk kez standart olarak LED 
lambalar kullanılmıştır. 

Gözlerinizi şımartın.



İç mekanı tek bir amaç için tasarlandı: Zamanınızı en rahat şekilde 
değerlendirmek. Konforunuz için opsiyonel olarak sunulan spor 
koltuklar ve ENERGIZING paketleriyle dilerseniz bu deneyimi bir 
adım öteye taşıyabilirsiniz. Burmester® Surround ses sistemi ile 
dinlediğiniz her şarkı, birinci sınıf bir müzik dinleme deneyimine 
dönüşür.

Enerjinizi yeniden depolayın.



Daha çarpıcı bir radyatör tasarımı, daha zarif krom
süslemeler, daha dar tasarımlı farlar. Tüm bunlar
sayesinde Yeni GLC’nin ön kısmı, SUV otomobillere
özgü hakimiyet ve varoluş hissini daha iyi yansıtır.

Duruşu, üstünlüğün simgesi.



Adaptif yürüyen aksamlar, tüm tekerleklerden çekiş sistemi ve elektrikli 
motorlar… Bunların hepsi Yeni GLC’de mümkün. Son derece yüksek 
sürüş stabilitesi sağlayan opsiyonel AIR BODY CONTROL süspansiyon, 
tüm tekerleklerden çekiş sistemi sağlayan 4MATIC ve ayrıca EQ Boost’a 
sahip yeni elektrikli benzinli motoruyla Yeni GLC, size unutulmayacak 
bir sürüş deneyimi yaşatmaya hazır.

 Sadece Yeni GLC bu şekilde kullanılabilir.



Karmaşık trafik durumlarında yönünüzü bulmanız açısından navigasyon için MBUX 
 Augmented Reality (artırılmış gerçeklik) sanal dünyayı gerçek dünyaya bağlar. Tekno-
loji, grafik navigasyon ve trafik hatırlatmalarını canlı resimler ile yansıtır. Daha hızlı, 
 güvenli ve stressiz bir şekilde hedefe ulaşırsınız.

MBUX sesli komut. Yeni GLC için sezgisel sesli komuta sahip MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) bilgi ve eğlence sistemi temin edilebilir. Her sözünüzü anlar ve tamamen 
doğal bir şekilde sizinle konuşur ve cevap verir. İki kelime yeterlidir: “Hey Mercedes”. Ve 
yeni GLC sadece sizi dinler.

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, kontrol etmek 
istediğiniz doğru menülere ulaşmanız için sürücü ve ön yolcu arasında ayrım yapabilir.

Mercedes-Benz kullanıcı deneyimi.
Yeni GLC’de neredeyse her şeye artık sezgisel bir şekilde 
kumanda edebilir ve ayarlayabilirsiniz. Büyük dokunmatik 
ekran, yeni dokunmatik panel veya yeni direksiyon 
simidindeki dokunmatik kontrol tuşları üzerinden 
kolayca. Gösterge stillerini, ambiyans aydınlatmasını veya 
bilgi ve eğlence sistemini isteklerinize göre uyarlamak 
için bir dokunuş yeterlidir.

KUMANDA VE GÖSTERGE SİSTEMLERİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Performansı destekleyen konfor 
ve örnek niteliğinde güvenlik.
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, uzun gece sürüşlerinde ya 
da bilmediğiniz yollarda… Yeni GLC’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 uyarlamasında, 
manevralarda, şerit değişimlerinde ve çarpma 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.



Tam dijital kombine gösterge.
“Klasik”, “Progressive” ve “Sportif” gösterge tarzlarına sahip tam 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.

Sezgisel dokunmatik kontrol konsepti.
Dokunmatik ekran, dokunmatik panel ve direksiyondaki dokunmatik  
kontrol tuşları tamamen yeni bir kontrol türünü mümkün kılar. MBUX 
sayesinde elbette sezgisel dokunuşlar, konuşma ve el kol hareketleriyle.

Spor koltuklar.
AMG tasarım konseptinin yeni spor koltukları özellikle de dinamik sürüşlerde 
oldukça yüksek bir yan destek ve konfor sunar. Kızılcık kırmızısı ve siyah  
iki renkli zarif suni deri ARTICO döşemeler ve ayrıca AMG’ye özgü etkileyici 
tasarım görsel olarak öne çıkan özelliklerdir.

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



EXCLUSIVE iç mekan tasarım konsepti. AMG tasarım konsepti.Standart donanım.
Standart donanımda bile sizi genel olarak zarif bir dış mekan bekler. 
Buna krom dış mekan tasarım konsepti 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 süslemesi siyah renge sahiptir. Bu, aracınızın sportif 
karakterini ve özel kişiselliğini vurgular. Böylelikle etkileyici tasarım 
ve seçkin  sportiflik düşüncesini yansıtır.



Adaptif yürüyen aksamlar.
Yeni GLC sadece her zemine değil taleplerinize de ayak uydurur: Standart olarak, yüksek sürüş 
konforuna göre tasarlanmış AGILITY CONTROL yürüyen aksamı sunar. Ayrıca temin edilebilir: Tüm 
tekerleklerden tahrik sistemi 4MATIC ve ayrıca çelik süspansiyon ve ayarlanabilir sönümlemeye 
sahip sportif tasarımlı yürüyen aksam DYNAMIC BODY CONTROL. Son derece özel: Seçiminizi son 
derece yüksek sürüş stabilitesi ve ayrıca olası en iyi konfor ve çeviklikten yana yaptığınız AIR BODY 
CONTROL havalı süspansiyon.

Tüm tekerleklerden çekiş sistemi 4MATIC.
İster aracı hareket ettirirken, ister hızlanmada, ister dinamik viraj sürüşlerinde, ister kolay 
arazide: Mercedes-Benz’in iyileştirilmiş sürekli tüm tekerleklerden çekiş sistemi 4MATIC yeni 
GLC’de birçok motorda standart olarak mükemmel bir Offroad performansı sunar. Tüm  
tekerleklerden çekiş sistemi sürekli etkindir ve müdahale etmek için tepki süresine ihtiyaç  
duymaz. Böylelikle özellikle ıslak, buzlu veya karlı gibi kaygan zeminlerde kusursuz bir sürüş ve 
şerit stabilitesi sağlar.



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 belirlenen “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 Benzinli motorlar

GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 200

Silindir hacmi (cm3) 1.950 cc 1.950 cc 1.991 cc 

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 143 [194]/3.800 kW [hp] 180 [245]/4.200 kW [hp] 145 [197]/5.500 kW [hp]

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 7,9 s 6,5 s 7,8 s

Azami hız (km/saat) 215 km/sa 231 km/sa 217 km/sa

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

6,2-5,9 l/100 km
5,0-4,9 l/100 km
5,4-5,2 l/100 km

7,1-7,0 l/100 km
5,3-5,0 l/100 km
5,9-5,7 l/100 km

8,6-8,5 l/100 km
5,9-5,6 l/100 km
6,9-6,6 l/100 km

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 158.0-137.0 g/km 157.0-151.0 g/km 157.0-152.0 g/km
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