
GLC coupé





Visse personligheder stikker altid ud. Med deres udseende. Med deres 
selvsikkerhed. Og en unik karakter. Som den ny GLC coupé, der som  
ingen anden formår at kombinere de bedste egenskaber fra en SUV og  
en coupé i én og samme bil. På sin helt egen måde. Mere dynamisk  
og sportslig end nogensinde før.

Mere end en SUV.  
Mere end en coupé.  
Mere end nogensinde før.





Den ny GLC coupé forstår ikke kun, hvad du siger, men reagerer også straks på dine  
berøringer og bevægelser. Årsagen til dette er MBUX, den moderne Mercedes-Benz User 
Experience, med mange nye betjenings- og visningselementer. Som for eksempel  
det store mediedisplay med touch-funktion eller det fuldt digitale kombiinstrument med 
navigationsvisning.

Kommunikation er alfa og omega. 





Den ny GLC coupé tiltrækker alles blikke med sit design, der er mere sportsligt end nogensinde. 
Den har bredere skørter, nye udstødningsrørsforlængere og for første gang som standard  
LED High Performance forlygter med moderne lysdesign. Udstyrslinjen AMG (ekstraudstyr) og 
mange nye fælgdesign hæver bilens individuelle sportslighed og elegance til højeste niveau.

Nye køreoplevelser. 
Med sans for det særlige.



Kabinen byder dig velkommen med sine utroligt sportslige og eksklusive 
omgivelser. Store displays, flydende overgange og udsøgte nye indtræk  
lader dig opleve moderne luksus med alle sanser. ENERGIZING pakker  
giver dig ny kraft og energi, hvis du ønsker det, mens ekstraudstyret  
Burmester® surround soundsystem forkæler dig med en lyd i luksusklassen.

Tag plads og 
nyd udsigten.





Med sit atletiske og sportslige udseende vækker bagpartiet på den ny GLC coupé  
opmærksomhed. Kraftfuldt spændte konturer og æstetisk klare designlinjer forenes til 
et gennemført helhedsindtryk. Også det markante skørt og de udsøgte kromelementer 
samt udstødningsrørsforlængerne, der er fast integreret i stødfangeren, fanger blikket. 
Og en særligt iøjnefaldende detalje er de smalle LED-baglygter med moderne lysdesign.

Bagpartiet: Begyndelsen på noget nyt.





I den ny GLC coupé bliver hver meter og hvert sekund til en sportsoplevelse. Og skal 
oplevelsen være endnu mere dynamisk, kan du med ekstraudstyret DYNAMIC BODY 
CONTROL undervogn indstille den ny GLC coupés dæmpning og køreegenskaber indi-
viduelt. Ved blot at trykke på en knap får du enten en mærkbart mere komfortabel  
eller mere dynamisk køreoplevelse. Du kan vælge mellem de tre trin „Comfort“, „Sport“ 
og „Sport+“.

Sæt dig ind i en SUV. 
Og kør en sportscoupé.





Præstationsfremmende komfort  
og forbilledlig sikkerhed.
Uanset om du kører i myldretiden, er undervejs i længere tid om natten 
eller kører på ukendte veje – din ny GLC sørger netop for at aflaste  
dig mærkbart i stressede situationer. Kilden til dette er et koncept, som 
gør hver eneste køretur i en Mercedes-Benz mere sikker og unik:  
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Fordi den tid, du tilbringer bag rattet, 
er din tid. Tid til afslapning. Og tid til at lade op. Så du frem for alt  
når sikkert, men også afslappet frem til målet.

HØJDEPUNKTERNE INDEN FOR KØREASSISTENTSYSTEMER (EKSTRAUDSTYR)

Førerassistentpakke. Begiv dig ud på vejen mod autonom kørsel: Passende til situationen 
hjælper førerassistent systemer dig med at tilpasse hastigheden, styre, skifte vognbane og  
endda undgå kollisioner. Risikoen for ulykker falder, og passagerer og andre trafikanter beskyttes 
effektivt. På den måde når du afslappet og sikkert frem.

PRE-SAFE® Sound er en innovativ funktion, der genererer en lyd i bilens højttalere, så der  
udløses en beskyttelsesrefleks inde i øret: Høresansen kobles kortvarigt fra og kan på den 
måde beskytte sig selv mod høje kollisionslyde.

Parkeringspakke med 360° kamera. Optimal parkeringsservice inkluderet. Den aktive parke-
ringsassistent med 360° kamera gør det nemmere for dig både at finde en parkeringsplads 
og at parkere samt at forlade en parkeringsplads. Du vælger selv: Takket være udsynet til alle 
sider kan du selv parkere ubesværet – eller du kan lade bilen parkere for dig uden stress.



Mercedes-Benz User Experience.
I den ny GLC coupé kan du nu betjene næsten alt lige så intuitivt  
som på din smartphone. Helt enkelt via den store touchscreen, den nye 
touchpad eller touch control-knapperne på det nye rat. En enkelt  
berøring er nok til at tilpasse f.eks. visningsstil, ambientebelysning eller 
infotainmentsystemet efter dine ønsker.

HØJDEPUNKTER INDEN FOR BETJENINGS- OG DISPLAYKOMFORT (EKSTRAUDSTYR)

For at du kan orientere dig i komplekse trafiksituationer, integrerer MBUX Augmented Reality 
til navigation den virtuelle verden i den virkelige. Teknologien viser grafiske navigations- og 
trafikoplysninger i live-billeder, så du når hurtigt og sikkert frem uden stress.

Med dette ekstraudstyr lytter den ny GLC coupé med MBUX stemmestyring ikke kun til dig, 
den forstår dig også og taler med dig. Du kan kommunikere helt naturligt med den og på den 
måde indstille og betjene næsten alt i bilen. Du behøver bare sige „Hey Mercedes“. Så er den 
ny GLC coupé klar til at hjælpe dig med hvad som helst.

MBUX interiørassistent. Nyd den berøringsfrie betjeningskomfort. Dette innovative system  
registrerer og fortolker dine hånd- og armbevægelser. Du kan således bogstaveligt talt aktivere 
udvalgte funktioner i en håndevending. Systemet kan oven i købet skelne imellem fører og  
forsædepassager, så du kommer frem til lige præcis de menuer, du ønsker.



Fuldt digitalt kombiinstrument.
Når du vælger at bestille et Burmester® surround soundsystem som ekstraudstyr, for-
vandler du den ny GLC coupé til en koncertsal. 13 højeffekthøjttalere, en 9-kanalers 
DSP-forstærker, en samlet systemeffekt på 590 watt samt elektronik- og akustikelementer, 
der er tilpasset præcist til kabinen, giver dig en enestående lyd. Surroundfunktionen  
eller lydoptimeringen på de forreste og bageste siddepladser gør lydoplevelsen endnu 
mere intensiv.

I det fuldt digitale instrumentdisplay med visningstyperne „Klassisk“, „Progressiv“ og  
„Sportslig“ kan du selv bestemme, hvilke oplysninger der er vigtige for dig, og hvordan 
de skal vises. Det 12,3" store display leverer et knivskarpt billede, som er nemt at aflæse 
under alle lysforhold.

Burmester® surround soundsystem.



Den ny GLC coupé holder sig ikke tilbage og er altid klar til at gå skridtet videre. Du kan 
således helt fra start vælge fra et endnu større sortiment af eksklusive fælge med mange 
nye design. Fra 18" til 20", fra elegant til sportsligt. Du vælger selv.

Giver dig det perfekte udsyn: De adaptive MULTIBEAM LED forlygter med lysdioder, der 
kan styres enkeltvis, reagerer på trafiksituationen. Det delvise fjernlys går uden om  
andre trafikanter, så de ikke blændes. ULTRA RANGE fjernlyset øger rækkevidden til det 
maksimalt tilladte. Også dreje- og kurvelyset sikrer optimal belysning i dit synsfelt.

Sportsligt fælgdesign.MULTIBEAM LED forlygter.



Standardudstyret.
Allerede med standardudstyret får du et helt igennem stilfuldt eksteriør. Hertil hører 
blandt andet eksklusive designelementer i krom og attraktive letmetalfælge. De synlige 
udstødningsrørsforlængere i krom understreger bilens dynamiske design.

Maksimal elegance og førsteklasses kvalitet ned i mindste detalje. Hver eneste dag vil 
du glæde dig over de luksuriøse detaljer og den eksklusive atmosfære i kabinen, blandt 
andet med eksklusivt udformede sæder og udsøgt beklædt instrumentpanel.



AMG.
Den udtryksstærke AMG styling giver eksteriøret et sportsligt og eksklusivt præg. Dermed 
viser du, at du lægger vægt på kraftfuldt design. De særlige tekniske elementer øger  
desuden din køreglæde mærkbart, fordi det dynamisk afstemte sportsophæng med direkte 
sportsstyretøj sørger for forstærkede dynamiske egenskaber.

Nightpakken.
Nightpakken giver bilen en række attraktive visuelle detaljer. Mange eksteriørelementer  
er udført i sort, hvilket fremhæver bilens sportslige karakter og særlige individualitet.  
Og dermed signalerer du, at du har flair for ekspressivt design og eksklusiv sportslighed.



DYNAMIC BODY CONTROL.
Med DYNAMIC BODY CONTROL undervognen som ekstraudstyr kan du tilpasse dæmpningen og køreegenskaberne  
individuelt i den ny GLC coupé. Ved blot at trykke på en knap får du enten en mærkbart mere komfortabel eller mere 
dynamisk køreoplevelse. Du kan vælge mellem de tre trin „Comfort“, „Sport“ og „Sport+“. Og således vælge om du  
vil køre komfortabelt, sportsligt eller ekstra sportsligt. Dæmpningen indstilles trinløst og tilpasses separat for hvert hjul. 
For endnu mere køresikkerhed og kørekomfort.



Firehjulstræk 4MATIC.
Uanset om du kører på asfalt eller i let terræn: Med 4MATIC beviser den ny GLC coupé, at den er særligt stærk, når 
vejforholdene er dårlige, f.eks. i vådt føre, på is eller sne. Det permanente firehjulstræks samspil mellem de enkelte hjul 
sikrer til enhver tid en forbilledlig kørestabilitet og perfekt vejgreb. For generelt øget dynamik, komfort og sikkerhed.



Tekniske data.

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

Dieselmotorer

GLC 220 d 4MATIC GLC 250 d 4MATIC GLC 350 d 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 2.143 2.143 2.987

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 125 [170] / 3.000 - 4.200 150 [204] / 3.800 190 [258] / 3.400

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 8,3 7,6 6,2

Tophastighed (km/t.) 210 222 238

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel 14,5 14,7 13,5

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 181 178 193

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B C

Benzinmotorer

GLC 250 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 43 4MATIC GLC 63 4MATIC GLC 63 S 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.991 1.991 2.996 3.982 3.982

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 155 [211] / 5.500 180 [245] / 5.500 270 [367] / 5.500 - 6.000 350 [476] / 5.500 - 6.250 375 [510] / 5.500 - 6.250

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 7,3 6,5 4,9 4,0 3,8

Tophastighed (km/t.) 222 236 250 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l) ved blandet kørsel 11,2 10,8 9,4 8,3 8,2

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 202 210 240 271 276

Emissionsklasse5/energiklasse6 D D F G G

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Kan bestilles snart. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De angivne værdier er fastlagt i overensstemmelse med den foreskrevne 
målemetode. Værdierne er ”WLTP CO2-værdier” i henhold til Art. 2 stk. 3 Implementerings forordningen (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet ud fra disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brændstof-
forbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i ”Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen”, der fås gratis på alle salgssteder samt hos 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. Værdierne varierer alt efter det 
valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på  
www.mercedes-benz.dk



Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.
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Mercedes-Benz er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der blev  
etableret i 2000. Den er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz. Laureus Sport for  
Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver nyt håb og formidler  
vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. „Change the Game for Kids“  
er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber en Mercedes-Benz, støtter du  
samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 28. marts 2019 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser 
i farvenuancer og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges 
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 

nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 
standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige 
bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 
afslutning. Spørg derfor venligst din Mercedes-Benz forhandler om de gældende regler.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 03-2019


