
Mercedes-AMG GLC Coupé



BESTPROSPECTSFOR
        JEALOUS LOOKS.

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé
บัญญัติใหม่แห่งยนตรกรรมอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต

เติมเต็มความเร้าใจกับรูปลักษณ์ดีไซน์สไตล์คูเป้ พร้อมสะกดทุกสายตา
บ่งบอกเอกลักษณ์ด้วยชุดแต่ง AMG Bodystyling รอบคัน

กระจังหน้าตกแต่งแบบ AMG-specific radiator grille
ถ่ายทอดความสปอร์ตดุดันแบบฉบับ AMG ผสานดีไซน์แบบ jet -wing

และ AMG diffuser สีดำาใต้กันชนหลัง เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมความดุดัน
เสริมลุคสปอร์ตกับ AMG spoiler- lip สีเดียวกับรถ

ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวทุกรายละเอียด สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
AMG Performance exhaust system ท่อไอเสียคู่แบบ

tailpipe trim element ถ่ายทอดจิตวิญญาณนักแข่งที่แท้จริง
ยกระดับรูปลักษณ์ให้สปอร์ตขีดสุด พร้อมให้เสียงคำารามเร้าใจ

ต่างกันตามโหมดการขับขี่ แด่ผู้หลงใหลยนตรกรรมอเนกประสงค์ หัวใจสปอร์ต 

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

MERCEDES-AMGGLC63S4MATIC+COUPÉ





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



UNTAMED
    URBANITY. 

จิตวิญญาณนักแข่ง ถ่ายทอดสู่รูปลักษณ์ SUV Coupé ตอบสนองทุกการใช้งาน และความเร้าใจ
ในหนึ่งเดียวก้าวข้ามขีดจำากัดกับ Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

ตกแต่งล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG สีเทา แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 20" ที่ให้ความรู้สึก
โฉบเฉี่ยวทรงพลัง เสริมความสปอร์ต และสมรรถนะด้วย AMG spoiler-lip สีเดียวกับรถช่วย

ปลุกความเร้าใจให้สุดทาง สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย AMG Performance exhaust 
system ท่อไอเสียคู่แบบ tailpipe trim element ให้คุณเข้าถึงจิตวิญญาณสนามแข่ง

ทั้งรูปลักษณ์ความสปอร์ต ตลอดจนเสียงคำารามเร้าใจที่ต่างกันตามโหมดการขับขี่ ขับเคลื่อนอารมณ์
นักแข่ง และนักผจญภัย ด้วยดีไซน์ผสานความสปอร์ตแบบฉบับ AMG เข้ากับความแข็งแกร่ง

แบบ SUV อย่างลงตัว เสริมความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยรูปลักษณ์สไตล์คูเป้ นี่คือนิยาม
ใหม่ของยนตรกรรมอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต ที่จะสะกดทุกลมหายใจตั้งแต่แรกเห็น

MERCEDES-AMGGLC434MATICCOUPÉ



Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé พร้อมหน้าจอ
บนพวงมาลัยแบบ AMG steering wheel buttons พวงมาลัยท้ายตัด

พร้อมปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยสีเงินโครเมียม ตกแต่งด้วยหนังแบบ nappa สีดำา
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX ระบบ AI อัจฉริยะที่เรียนรู้

และเชื่อมโยงคุณกับรถด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง และ Touch Pad 
พร้อมปรับรูปแบบข้อมูลหน้าจอได้หลากหลาย เสริมกลิ่นอายความสปอร์ต

ด้วย AMG instrument cluster หน้าปัดแสดงผลการขับขี่แบบ
ดิจิทัลมัลติฟังก์ชันขนาด 10.25 นิ้ว ล้อมด้วยโครเมียม สัมผัสความรู้สึก

เดียวกับนักแข่งด้วยเบาะนั่งแบบ AMG Performance seats
หุ้มหนังแบบตัดสลับ DINAMICA microfiber

ให้ทุกวินาทีแห่งการขับขี่ราวกับเป็นสนามแข่ง

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé สัมผัสความ
เร้าใจของ AMG sport steering wheel พวงมาลัยท้ายตัด

พร้อมปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยจัดวางให้ใช้งานง่ายเพื่อสมาธิการขับขี่
ที่ดีเยี่ยมแบบฉบับ Formula 1 สัมผัสจิตวิญญาณนักแข่งกับ

เบาะน่ังแบบ AMG sport seat with DINAMICA microfiber
พร้อมเสริมกลิ่นอายความสปอร์ตด้วยเข็มขัดนิรภัยสีแดง

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX ระบบ AI อัจฉริยะที่เรียนรู้
พร้อมปรับการทำางานให้เหมาะกับคุณที่สุดผ่านการสั่งงานด้วยเสียง 

และ Touch Pad เสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ
นี่คือนิยามใหม่ของอรรถรสการขับขี่ที่เร้าใจขีดสุด

HIGH-ENDISJUSTTHE
BEGINNING.

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ขับเคลื่อนอย่างทรงพลังไปกับ GLC 63 S 4MATIC+ Coupé 
ด้วยเครื่องยนต์จาก AMG แบบ V8 ขนาด 4.0 ลิตร แบบ

biturbo ที่ให้พละกำาลังสูงสุดถึง 510 แรงม้า
พร้อมพุ่งทะยาน 0 -100 กม. /ชม. ในเวลาเพียง 3.8 วินาที

เพิ่มการตอบสนองความเร็วด้วยระบบส่งกำาลังแบบ
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G พร้อมเทคโนโลยีแห่งสนามแข่ง

ปรับจูนอย่างพิถีพิถัน เพื่อการขับขี่เร้าใจ และแรงที่สุดในตระกูล 
SUV ขนาดกลางตามสถิติที่บันทึกไว้ ณ สนาม North loop of 

the Nürburgring

INDOMITABLE
POWER.

ขับขี่เร้าใจทุกวันกับ GLC 43 4MATIC Coupé ด้วยเครื่องยนต์
จาก AMG ขนาด 3.0 ลิตร แบบ biturbo ที่ให้พละกำาลังสูงสุดถึง 

390 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 520 นิวตันเมตร
พร้อมพุ่งทะยาน 0-100 กม. /ชม. ในเวลาเพียง 4.9 วินาที
ขับเคลื่อนอย่างเร้าใจผ่านระบบส่งกำาลังแบบ 9G-TRONIC

และ AMG RIDE CONTROL ระบบช่วงล่างสไตล์สปอร์ต
ปรับเข้ากับ 3 โหมดการขับขี่ทันที ทั้งโหมด Comfort, Sport

และ Sport+ เหมาะกับทุกสถานการณ์อย่างแท้จริง



INDOMITABLE
POWER.

ขับขี่เร้าใจทุกวันกับ GLC 43 4MATIC Coupé ด้วยเครื่องยนต์
จาก AMG ขนาด 3.0 ลิตร แบบ biturbo ที่ให้พละกำาลังสูงสุดถึง 

390 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 520 นิวตันเมตร
พร้อมพุ่งทะยาน 0-100 กม. /ชม. ในเวลาเพียง 4.9 วินาที
ขับเคลื่อนอย่างเร้าใจผ่านระบบส่งกำาลังแบบ 9G-TRONIC

และ AMG RIDE CONTROL ระบบช่วงล่างสไตล์สปอร์ต
ปรับเข้ากับ 3 โหมดการขับขี่ทันที ทั้งโหมด Comfort, Sport

และ Sport+ เหมาะกับทุกสถานการณ์อย่างแท้จริง

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



*สำาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV จะสามารถใช้ระบบ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Mercedes-AMG GLC Coupé.

 Mercedes me connect
Mercedes me connect ให้คุณพร้อมออกเดินทางทุกเส้นทางด้วยบริการช่วยเหลือคุณ
จากสถานการณ์ฉุกเฉิน Mercedes-Benz emergency call system ที่จะติดต่อ 
Emergency Customer Contact Center ศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่ช่วยประสานงาน
ด้านความปลอดภัยให้คุณได้รับความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการซ่อมบำารุง
มาตรฐานระดับโลก กับบริการ Remote Retrieval of Vehicle Status รายงานสถานะ
รถยนต์สู่ Mercedes me นำาทางคุณสู่ทุกจุดหมาย ด้วยแผนที่นำาทาง Navigation 
system ซึ่งอัปเดตข้อมูลเส้นทางแบบออนไลน์ แม้ในเส้นทางของคนท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว 
แม่นยำา และสามารถป้อนข้อมูลที่ต้องการได้ผ่าน Touch Pad สะดวกสบายด้วยระบบ
Pre-entry Climate Control* เปิดระบบเครื่องปรับอากาศทางไกลก่อนถึงรถ
เพื่อให้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อยู่ในการควบคุมของคุณ

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX
ต่ืนตากับความงาม และชาญฉลาดของระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX เลือกการแสดง
ข้อมูลได้หลากหลาย พร้อมแผงหน้าปัดแสดงผลข้อมูลการขับขี่ AMG-specific display 
ล้ำาสมัยด้วยระบบสัมผัส และส่ังงานด้วยเสียง พร้อมประมวลผลประโยคท่ีใกล้เคียงคำาส่ังท่ัวไปได้
เพียงพูดว่า "Hey Mercedes" และตามด้วยคำาสั่งเช่น "I'm cold" ระบบจะทำาการปรับ
อุณหภูมิให้เหมาะสมพร้อมจดจำา และเรียนรู้การส่ังงานของคุณ เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
คุณกับรถอย่างไร้ที่ติ



*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé. Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé.

H73 AMG carbon-fibre/light
longitudinal -grain aluminium trim

H73 AMG carbon-fibre/light
longitudinal -grain aluminium trim

Y05 designo seat belts in red

736 Open-pore black ash 
wood trim

H31 Anthracite open-pore 
oak wood trim elements

197 obsidian black197 obsidian black 775 iridium silver

สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINTS)สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINTS)

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINTS)สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINTS)

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

วัสดุตกแต่งภายในมาตรฐาน (Standard trim)

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

วัสดุตกแต่งภายในมาตรฐาน (Standard trim)

วัสดุตกแต่งภายในสั่งพิเศษ (Optional Extra)

cavansite blue

Information
Titles cavansite blue 
Code 890 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information Metallic paint finish 
Background information 

1/1

obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

brilliant blue

Information
Titles brilliant blue 
Code 896 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 4.3.2013 
Additional information 
Background information 

1/1

selenite grey

Information
Titles selenite grey 
Code 992U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 17.4.2014 
Additional information 
Background information 

1/1

graphite grey

Information
Titles graphite grey 
Code 831U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 24.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

831 graphite grey

896 brilliant blue890 cavansite blue 992 selenite grey

iridium silver

Information
Titles iridium silver 
Code 775U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

black

Information
Titles black 
Code 040 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

040 black

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

graphite grey

Information
Titles graphite grey 
Code 831 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 24.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

149 polar white149 polar white

831 graphite grey

เบาะนัง่ (UPHOLSTERY) เบาะนัง่มาตรฐาน (Standard Upholstery)

เบาะนั่ง (UPHOLSTERY)

เบาะนั่งมาตรฐาน (Standard Upholstery)

อุปกรณ์ตกแต่ง -ล้อ (WHEELS)

ล้อมาตรฐาน (Standard Wheels)

อุปกรณ์ตกแต่ง -ล้อ (WHEELS) ล้อมาตรฐาน (Standard Wheels)

 
ล้อสั่งพิเศษ (Optional Extras)

801 nappa leather-black

241 AMG leather-black

851 Leather, two-tone- 
platinum white pearl/black

857 nappa leather, two-
tone-red pepper/black

858 Leather, two-tone-
magma grey/black

RZS 20" AMG 5-twin-spoke 
light -alloy wheels painted in 
titanium grey 

RZY 20" AMG 5-twin-spoke 
light-alloy wheels painted in 
high-gloss black

RZT 20" AMG multi -spoke 
light-alloy wheels painted in 
matt black

RWK 21" AMG multi -spoke 
light-alloy wheels painted in 
titanium grey (Optional Extra)

RWL 21" AMG multi -spoke 
light-alloy wheels painted in 
matt black (Optional Extra)

RWD 21" AMG cross-spoke
forged wheels painted in titanium 
grey with (Optional Extra)

RWE 21" AMG cross-spoke
forged wheels painted in black



รายละเอียดด้านเทคนิค GLC 43 4MATIC Coupé GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

เครื่องยนต์ เบนซิน แบบวี /6 สูบ พร้อม Biturbo และอินเตอร์คูลเลอร์ เบนซิน แบบวี /8 สูบ พร้อม Biturbo และอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2,996 3,982

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) 287 (390)/5,500-6,000 375 (510)/5,500-6,250

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) 520/1,800-5,800 700/1,750-4,500

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาท)ี 4.9 3.8

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) 250 280

ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร) 66 66

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 500-1,400 500-1,400

ระบบส่งกำาลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (AMG SPEEDSHIFT TCT เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (AMG SPEEDSHIFT MCT

9G Transmission) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ 9G Transmission) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ

(Steering-wheel gearshift paddles) (Steering-wheel gearshift paddles)

ขนาดล้อ และยาง -หน้า 255/45 R20 265/45 R20

ขนาดล้อ และยาง -หลัง 285/40 R20 295/40 R20

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,930x4,749x1,578 1,930x4,748x1,584

ระบบความปลอดภัย GLC 43 4MATIC Coupé GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ (PRE-SAFE system)  -  •
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า  •  •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า  •  •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้้ขับขี่ และผู้้โดยสาร  •  •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าสำาหรับผู้ขับขี่  •  •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง  •  •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program)  •  •
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system)  •  •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill-Start Assist  •  •
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า (Active Distance Assist DISTRONIC)  •  -



ระบบความปลอดภัย GLC 43 4MATIC Coupé GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)  •  •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light)  •  •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)  •  •
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจร (Blind Spot Assist)  •  •
ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator)  •  •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง และหน้าจอแสดงสถานะลมยาง (Tyre pressure monitoring system)  •  •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี ่(ATTENTION ASSIST)  •  •
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำารถเข้าจอด (PARKTRONIC)  •  •
ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist)  •  •
กล้องแสดงภาพรอบทิศทางขณะถอยจอด  •  •
Mercedes me connect  •  •
ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินแบบ emergency call system  •  •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 43 4MATIC Coupé GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน  •  •
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED  •  •
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (Active Light System)  •  •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (Cornering light)  •  •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)  •  •
ระบบไฟสูงแบบ ULTRA RANGE Highbeam ระยะส่องสว่าง 650 เมตร  •  •
ไฟสำาหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED day time running lights  •  •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED  •  •
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า  •  •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ  •  •
กุญแจรีโมทคอนโทรล  •  •
หลังคาซันรูฟ เลื่อนเปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า (Electric sliding glass sunroof)  •  •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS)  •  •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า  •  •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 43 4MATIC Coupé GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

ระบบกันสะเทือนถุงลมแบบ AMG RIDE CONTROL+  •  •
ตกแต่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling (กันชนหน้า -หลัง)  •  •
สปอยเลอร์์ด้้านหลังบนประตูท้ายแบบ AMG  •  •
กระจังหน้าแบบ AMG specific - radiator grille  •  •
ระบบส่งกำาลังแบบ AMG Performance 4MATIC+  -  •
ระบบส่งกำาลังแบบ AMG Performance 4MATIC  •  -
เฟืองท้้ายแบบ AMG rear -axle limited-slip differential  -  •
ระบบท่อไอเสียแบบ AMG performance exhaust system  •  •
ปลายท่อไอเสีย 2 ท่อตกแต่งด้วยโครเมียม (4 -pipe look)  •  •
บันไดข้างแบบสเตนเลสดีไซน์สปอร์ต  •  •
ระบบเบรกแบบ AMG high -performance composite brake ตกแต่งคาลิปเปอร์์สีแดง  -  •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน  •  •
คาลิปเปอร์์เบรกสีเทาพร้้อมสัญลักษณ์์ AMG  •  -
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 20" ตกแต่งด้วยสีเทา  -  •
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 20" ตกแต่งด้วยสีดำา  •  -
อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน TIREFIT  •  •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 43 4MATIC Coupé GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

ฟัังก์์ชัน ECO start/stop  •  •
ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ AMG DYNAMIC SELECT  •  •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน  •  •
เบาะนั่งแบบ AMG Performance seat หุ้้มด้วยหนัง nappa ตัดสลับ DINAMICA microfibre  -  •
เบาะนั่งหุ้้มหนังแบบสปอร์์ตตัดสลับ DINAMICA microfibre สีดำา พร้อมตกแต่่งด้้วยด้้ายสีแดง  •  -
ระบบอุ่่นเบาะ (เฉพาะเบาะคู่หน้้า)  •  •
เบาะนั่งสำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้้วยระบบไฟฟ้้า พร้้อมหน่วยบันทึกความจำา  •  •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้้านหลังพับได้ แบบ 1/3 และ 2/3  •  •
พวงมาลัยมัลติฟัังก์ชันแบบ AMG Performance steering wheel ตกแต่งด้วยหนัง nappa  -  •
ตัดสลับ DINAMICA พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 43 4MATIC Coupé GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

หน้้าจอแสดงผลบนพวงมาลัยพร้อมปุ่มควบคุมแบบ AMG steering wheel buttons  -  •
พวงมาลัยนิรภัยพร้อมเพาเวอร์์ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า และปรับนำ้าหนักตามความเร็วรถ  •  •
ตกแต่่งภายในด้้วย Black open-pore ash wood trim  -  •
ตกแต่่งภายในด้้วย AMG carbon- fibre trim และอะลูมิเนียม  •  -
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย -ขวา  •  -
ชุดคันเร่่ง และแป้นเบรกแบบสปอร์์ต พร้อมปุ่มยางกันลื่น  •  •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับองศาได้  •  •
แผ่นปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย  •  •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง  •  •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี (Ambient Lighting)  •  •
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Remote engine start  •  •
ปุ่มสตาร์์ทเครื่องยนต์ (Push Start)  •  •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO  •  •
ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้้า (Head-up display)  •  •
มาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์แบบ All -Digital Instrument Display ขนาด 12.3 นิ้ว  •  •
ระบบปฎิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX หน้าจอขนาด 10.25" พร้อมระบบสัมผัส  •  •
ระบบแผนที่นำาทาง พร้อมระบบรายงานสภาพจราจร  •  •
ระบบเชื่อมต่อแบบ Smartphone integration รองรับ Apple CarPlay™ และ Android Auto  •  •
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester  •  •
ระบบสำาหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth)  •  •
ระบบควบคุม และสั่งงานแบบสัมผัส (Touchpad)  •  •
เข็มขัดนิรภัยสีแดง แบบ designo  •  •
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมตราสัญลักษณ์ >>AMG<<  •  •



หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากโบรชัวร์นี้ ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ผู้ผลิตสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ 

โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อ ไม่มีสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ภาพประกอบ

อาจแสดงอุปกรณ์เสริม และรายการของอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์ เนื่องจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ ให้ข้อบ่งชี้ โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภท

ของรุ่นรถยนต์ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มี ให้ในแต่ละประเทศ รถยนต์บางรุ่นอาจจะไม่มีประเภท ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่แสดงในประเทศของคุณหรืออาจมีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ รถยนต์บางรุ่น 

ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำาหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มี ในประเทศของคุณ และการกำาหนดราคานั้น คุณควรติดต่อ
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