
C-Klasse   T-Modell
GLC   suv



Siktar mot stjärnorna
Nu kan du få uppleva körning på en ny nivå, tack vare nya GLC. Klassens mest  
framtidsinriktade suv är mer nytänkande och atletisk än någonsin samtidigt  
som den är tyst och effektiv. GLC kan till exempel beställas med luftfjädring  
AIR BODY CONTROL eller som laddhybrid PLUG-IN HYBRID*. Välkommen att  
stiga in i en kupé som är lika rymlig som elegant. Du kan lita på att nya GLC tar  
fram det bästa i alla lägen.

* Laddhybriden lanseras preliminärt under december 2015.





En bil som sticker ut







Fågel, fisk och mittemellan
Hög komfort på långresor, sportig körning på landsväg och praktiska funktioner för vardagen – 
nya GLC ger prov på sällan skådad flexibilitet. Med körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT kan 
du välja mellan upp till fem olika körprogram som påverkar egenskaperna hos drivning, chassi 
och styrning. Upplev hur bilens karaktär kan förändras och vilka känslor som kan förmedlas med 
bara en knapptryckning. Gör varje körning till en unik upplevelse!



Renodlad körkultur

Kan gropar och ojämnheter vara en njutning? Ja faktiskt, med nya 
luft fjädringen AIR BODY CONTROL (tillval). Detta kontinuerligt inställ-
bara dämpningssystem med krängningsreducerande luftfjädring 
skämmer bort passagerarna efter ingenjörskonstens alla regler. Vill 
du ha en särskilt dynamisk körupplevelse finns ett speciellt an-
passat sportläge. Ojämnheter i vägbanan kan tas upp och dämpas 
nästan helt och en automatisk höjdreglering ger högre stabilitet 
och lägre förbrukning beroende på bilens hastighet. På steniga vägar 
eller med tung last kan bilens höjd dessutom anpassas manuellt 
med reglaget för nivåreglering. Söker du avspänd och rolig körning 
från start till mål gör du rätt i att välja nya GLC.





Det finns inget dåligt underlag





Ladda för framtiden med PLUG-IN HYBRID-driften
Nya GLC 350 e 4MATIC tar fram det bästa i varje drivsystem – kraft, harmoni och  
effektivitet. Drivenheten består av en turboladdad 4-cylindrig bensinmotor med 155 kW 
(211 hk) och ett maximalt vridmoment på 350 Nm samt en hybridmodul med 85 kW 
(116 hk) och ett maximalt vridmoment på 340 Nm. Vid körning på enbart el kan du köra 
i upp till 140 km/h i upp till 34 km. Vill man hålla en högre hastighet eller vid körning 
i branta uppförsbackar skiftar nya GLC helt automatiskt till drift med förbränningsmotorn.

Genom laddhybridtekniken kan bilen laddas med 3,0 kW i ett vanligt vägguttag. Ett helt 
urladdat batteri laddas fullt på drygt fyra timmar. Tack vare en smart driftstrategi laddas 
batteriet till och med automatiskt så snart du släpper gaspedalen. Det gör att bilen kan 
nå ett lokalt CO2-utsläppsvärde på 0 g/km.

GLC 350 e 4MATIC

Tack vare laddhybridteknik kan batteriet laddas från 20 till 
100 %1 på under två timmar via en väggbox, eller på drygt fyra 
timmar via ett vanligt vägguttag.
1 | 4-cylindrig bensinmotor
2 | Regenerativt bromssystem
3 | Elmotor
4 | Högvoltsbatteri av litiumjontyp
5 | Laddningsuttag

1  Laddningstid 20–100 %, mellan 1,9 och 4 h beroende på strömkälla  
(400 V/16 A–230 V/8 A).



Utan omvägar med Offroad Teknikpaket Raka vägen i grundutförandet
I kombination med tillvalet Offroad Teknikpaket får körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT 
ytterligare upp till fem förinställda körprogram för ännu bättre framkomlighet i terräng.  
Programmen hanteras via Offroad-knapparna, den centrala kontrollpanelen och pekplattan 
Touchpad. Offroad-inställningarna ger en optimal fordonskonfiguration även när de yttre 
omständigheterna inte är de bästa. Program som kan väljas är ”vinter”, ”offroad”, ”släp-
vagn”, ”stigning” samt i kombination med luftfjädringen AIR BODY CONTROL ”gunga 
loss”.

I grundutförande är nya GLC utrustad med körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT,  
halogenstrålkastare inklusive integrerat LED-varselljus och positionsljus samt lättmetall-
fälgar i 10-ekerdesign. Kupén välkomnar med paneler i pianolackoptik och läderratt  
som ger grepp om situationen. Även multimediesystemet Audio 20 CD ingår i grundutfö-
randet liksom bränslebesparande ECO-start/stopp-funktion, förutseende kollisions-
varnare COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS och trötthetsvarnare ATTENTION ASSIST.



Intensitet med designversion EXCLUSIVE Framåtsträvande med AMG Line

1 Designversion EXCLUSIVE och AMG Line finns som tillval.

Designversion EXCLUSIVE Exteriör1 har optiskt, kromat underredsskydd fram och bak, 
två kromade slutrör, takreling i eloxerat aluminium samt fönsterkantslister och fönsterramar 
i polerat aluminium. Den markanta designen framhävs ytterligare av lättmetallfälgar i 
5-eker design. Designversion EXCLUSIVE Interiör1 har klädsel i tyg/konstläder ARTICO medan 
instrumentpanelen och dörrkanten under fönstren är klädda i konstläder ARTICO. Detta 
matchas med träpaneler i brun, blank lind.

AMG Line Exteriör1 framhäver dynamiken hos nya GLC med AMG frontspoiler och bakkjol 
samt AMG lättmetallfälgar i 5-dubbelekerdesign. Du kommer också att känna av dynamiken 
genom chassits sportiga avstämning. Fönsterkantslisten är i polerat aluminium och det 
optiska underredsskyddet fram och bak är i krom, medan takrelingen glänser i eloxerat 
aluminium. Kupén visar toppform med AMG Line Interiör1 med klädsel i DINAMICA/
konstläder ARTICO, treekrad multifunktionssportratt samt sportpedalställ.



Utmana med designversion OFF-ROAD Locka med Night Package
I kombination med designversion OFF-ROAD utstrålar nya GLC ren äventyrslust.  
Den främre stötfångaren med en sluttningsvinkel på 28° ger nya GLC en karakteristisk  
uppsyn. Fönsterkantslisten och takrelingen är i polerat aluminium och det optiska  
underredsskyddet är i krom. Bland de särskilt iögonfallande detaljerna hos designversion 
OFF-ROAD finns också lättmetallfälgar i 5-ekerdesign och kromade slutrör.

Tillvalet Night Package understryker nya GLC:s sportiga och uttrycksfulla karaktär. Det 
optiska underredsskyddet fram och bak går i högblankt svart. Ytterligare höjdpunkter  
är lättmetallfälgarna i 5-ekerdesign i kombination med designversion EXCLUSIVE eller  
de svartlackerade AMG lättmetallfälgarna i 5-dubbelekerdesign i kombination med  
AMG Line. Lika eleganta som coola är detaljerna i svart, exempelvis kylargrillen, ytterback-
speglarna, fönsterramarna och fönsterkantslisterna. Mörktonade rutor från bakdörrarna 
och takrelingen i matt svart gör det lilla extra.



301001

314101

101115

105221

114235

Klädslar och paneler

Klädslar

001
101
105
114
115
221
224
225
234
235
301
314
651
971
975

Tyg Aberdeen svart
Konstläder ARTICO svart1

Konstläder ARTICO sidenbeige/espressobrunt1

Konstläder ARTICO espressobrunt/svart1

Konstläder ARTICO sidenbeige/svart1

Läder svart1

Läder espressobrunt/svart1

Läder sidenbeige/espressobrunt1 
Läder sadelbrunt/svart1

Läder sidenbeige/svart1

Konstläder ARTICO/tyg Grenoble svart1, 3

Konstläder ARTICO/tyg Grenoble espressobrunt/svart1, 3

Konstläder ARTICO/mikrofiber DINAMICA svart1, 2

designo nappa svart1

designo nappa platinavit pärl/svart1

Paneler

H80
H07
736
H09
731
H24
739
H73

Pianolackoptik svart 
Träpanel i brun, blank lind1, 4

Träpanel i svart, öppenporig ask1

Träpanel i brun, öppenporig ask1

Träpanel i brun, blank valnöt1

Träpanel i ljusbrun, blank lind1

Aluminium, ljust längsslipat1, 2

AMG panel i kolfiber/ljust längsslipat aluminium1

EXCLUSIVE1Utrustning

1  Tillval. 2 Ingår för AMG Line Interiör. 3 Ingår för designversion EXCLUSIVE. 
4 Ingår för designversion EXCLUSIVE Interiör och designo Interiör svart.
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1  Tillval.
 Fler individuella lacker från designo finns hos din Mercedes-Benz återförsäljare.

Lacker

Solida lacker

040 Svart
149 Polarvit

Metalliclacker1

197
755
775
796
890
988
992

Obsidiansvart
Tenoritgrå
Iridiumsilver
Citrinbrun
Cavansitblå
Diamantsilver
Selenitgrå

designo lacker1

271 
799
996

designo citrinbrun magno 
designo diamantvit bright
designo hyacintröd metallic

Solida lacker Metalliclacker1 designo lacker1



Tekniska data

1  Uppgifter om effekt och vridmoment enligt direktiv 80/1269/EEG i dess gällande lydelse. 2 Uppgifterna har beräknats i enlighet med föreskrivna mätmetoder (EG-direktiv 715/2007 i dess gällande lydelse). 
Uppgifter enligt direktiv 1999/94/EEG i dess gällande lydelse: Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse med andra fordon. Samtliga  
utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, framför allt däckdimensioner, och eventuell svensk standardutrustning ger högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella  
uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se 3 Gäller endast inom EU. Nationella avvikelser kan förekomma. 4 Värdena har fastställts baserat på uppmätt  
CO2-utsläpp med hänsyn till bilens vikt. 5 Uppgifter enligt direktiv 70/156/EEG i version 2000/40/EG. 6 Uppgifter enligt direktiv 92/21/EG i version 95/48/EG (vikt i körklart tillstånd, bränsletanken fylld  
till 90 %, med förare, 68 kg, och bagage, 7 kg) för bilar i grundutförande. Bilar avsedda för den svenska marknaden kan ha utökad standardutrustning och därmed högre tjänstevikt, med reducerad nyttolast  
till följd. 7 Måtten är medelvärden. De avser olastad bil med grundutrustning. 8 Tillgänglig fr.o.m. december 2015. 9 Uppgifterna gäller elmotorn. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor.

DIESELMOTORER BENSINMOTORER

GLC 220 d 4MATIC GLC 250 d 4MATIC GLC 250 4MATIC GLC 350 e 4MATIC8

Motortyp/antal cylindrar R4 R4 R4 R4

Cylindervolym, cm3 2 143 2 143 1 991 1 991

Effekt1, kW (hk) vid v/min
Effekt1 E-motor, kW (hk) vid v/min  
Systemeffekt1, kW (hk) vid v/min

125 (170)/3 000–4 200 
– 
–

150 (204)/3 800 
– 
–

155 (211)/5 500 
– 
–

155 (211)/5 500
85 (116)/3 500 
235 (320)/5 000

Vridmoment1, Nm vid v/min 400/1 400–2 800 500/1 600–1 800 350/1 200–4 000 350/1 200–1 400
340/0–2 000

Växellåda 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC

Acceleration 0–100 km/h, s 8,3 7,6 7,3 5,9

Topphastighet, ca km/h 210 222 222 235

Däck fram/bak 235/65 R 17 235/65 R 17 235/65 R 17 235/60 R 18

Bränsle Diesel Diesel 95-oktanig bensin 95-oktanig bensin

Bränsleförbrukning2, l/100 km 
Stadskörning 
Landsvägskörning 
Blandad körning

 
5,5–6,3 
4,7–5,1 
5,0–5,5

 
5,5–6,3 
4,7–5,1 
5,0–5,5

 
8,1–8,5 
5,6–6,3 
6,5–7,1

 
– 
– 
2,6

Energiförbrukning NEDC, kWh/100 km9 – – – 20

Elektrisk räckvidd, km9 – – – 34

CO2-utsläpp2, g/km, blandad körning 129–143 129–143 152–166 60

Utsläppsklass3/Energiklass3 Euro 6/A Euro 6/A Euro 6/B Euro 6/A+

Tankvolym, varav reserv, ca l 50/7,0 50/7,0 66/7,0 50/7,0

Bagageutrymmets volym5, l 550 550 550 395

Vändradie, m 11,80 11,80 11,80 11,80

Tjänstevikt6, kg 1 845 1 845 1 735 2 025

Totalvikt, kg 2 500 2 500 2 400 2 605

Längd7/bredd inkl. speglar7, mm 4 656/2 096 4 656/2 096 4 656/2 096 4 656/2 096

Axelavstånd7, mm 2 873 2 873 2 873 2 873

Spårvidd fram7/bak7, mm 1 621/1 617 1 621/1 617 1 621/1 617 1 614/1 605



Om uppgifterna i denna trycksak: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak  
(20 februari 2015). Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och  
förändrad leveransomfattning, under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. 
Med reservation för eventuella feltryck. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter 
för beställning eller för en beställd produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla 
tillbehör eller tillval som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska 
skäl. I denna katalog kan modeller och tjänster erbjudas som inte finns att tillgå i alla länder. Information om lagar, rättig-
heter och skatter är dock endast giltig i Tyskland vid broschyrens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz 
återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige. 
www.mercedes-benz.se
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Producentansvar för bilar. Vi tar hand om din Mercedes-Benz och ser till att den hanteras på ett miljömässigt 
riktigt sätt i enlighet med EU:s direktiv för hantering av uttjänta fordon. Fast det är ju många år innan du behöver tänka 
på det. 

Det finns ett brett nätverk av insamlingsställen och demonteringsfirmor som hjälper dig med återvinningen. Du kan 
lämna in din bil utan kostnad. Genom att lämna in din Mercedes för återvinning bidrar du till att sluta kretsloppet och 
spara på jordens resurser. 

Du kan läsa mer på www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan stiftelsen ”Laureus Sport for 
Good Foundation” grundades år 2000.
Sedan dess stödjer och sponsrar Mercedes-Benz det viktiga arbetet hos detta globala program, som med hjälp av  
olika idrottsprojekt vill ge ett bättre liv åt socialt utsatta eller sjuka barn och ungdomar. Laureus har blivit en viktig del av  
det samhällsansvar som vi på Mercedes-Benz tar på största allvar. Varje ny Mercedes kan därför betraktas som en 
ambassadör för våra värderingar. När du köper en Mercedes stödjer du stiftelsen ”Laureus Sport for Good Foundation”.




