GLC

Sport Utility Vehicle

Een sterk karakter
met heel nieuwe facetten.
De nieuwe GLC is intelligenter en dynamischer dan ooit. Met een fascinerend, modern
bedieningssysteem dat zich steeds beter op u instelt. Met een nóg expressiever
SUV-design. En met comfort- en veiligheidssystemen die zich meer dan ooit volledig
op uw welzijn richten.

Stap in.
De nieuwe GLC heeft u
veel te vertellen.
Over een heel nieuwe manier om een auto te bedienen. Eenvoudig. Intuïtief. Met
gebaren, spraak, en door het scherm aan te raken. Dát is MBUX, de nieuwe
Mercedes-Benz User Experience. Highlights zijn onder andere nieuwe digitale
displays, touchbedieningselementen, bediening met natuurlijke spraak en
uiteraard de vaardigheid van de GLC om zich steeds beter op u in te stellen.

Gun uw ogen
iets bijzonders.
Niets is fascinerender dan een krachtige, atletische uitstraling. De nieuwe GLC
met AMG Line oogt dan ook heel sportief. Met bredere skirts, geïntegreerde
uitlaatsierstukken en nieuwe velgen heeft de nieuwe GLC een nóg sterkere
en stoerdere uitstraling. Bovendien zijn de nieuwe, smalle achterlichten voor
het eerst standaard volledig als leds uitgevoerd.

Nieuwe energie opdoen.
In het interieur heeft alles slechts één doel: ervoor zorgen dat u uw tijd in de auto
zo aangenaam mogelijk doorbrengt. Met een ENERGIZING-pakket, bijvoorbeeld,
waarmee u zelf uw welzijn kunt bevorderen. Met nieuwe, als optie leverbare
sportstoelen voor meer zijdelingse ondersteuning en meer comfort. En met een
eveneens als optie leverbaar Burmester® surround sound system, waarmee u kunt
genieten van een eersteklas audioweergave.

Oogt stilstaand al heel stoer.
Het front van de nieuwe GLC straalt nu nóg duidelijker de stoerheid van
een SUV uit. De grille is markanter geworden, de chroomsierelementen eleganter en de koplampen smaller.

Alleen de nieuwe GLC rijdt zo.
Adaptieve onderstellen, vierwielaandrijving en geëlektrificeerde motoren. Dat kan
allemaal bij de nieuwe GLC. De als optie leverbare AIR BODY CONTROL-luchtvering
voor een zeer hoge rijstabiliteit, de praktische vierwielaandrijving 4MATIC en de
nieuwe geëlektrificeerde benzinemotoren met EQ Boost vormen slechts een selectie
van de vele highlights waaruit u kunt kiezen.

Stimulerend comfort
en voorbeeldige veiligheid.
Tijdens de spits, tijdens lange nachtritten of op onbekende trajecten –
uw nieuwe GLC zorgt ervoor dat u, vooral in stressvolle situaties, minder
wordt belast. Met Mercedes-Benz Intelligent Drive is elke rit in uw
auto niet alleen veilig, maar ook uniek. De tijd die u namelijk achter het
stuur doorbrengt, is uw eigen tijd. Tijd om te ontspannen. Tijd om energie
op te doen. Zodat u niet alleen veilig op uw bestemming aankomt, maar
ook ontspannen.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS RIJASSISTENTIESYSTEMEN
Rijassistentiepakket. Begeef u op weg naar autonoom rijden met ultramoderne systemen
die u, afgestemd op de rijsituatie, assisteren bij het aanpassen van de snelheid, de besturing,
wisselen van rijbaan, en zelfs wanneer mogelijk botsingsgevaar dreigt. Hierdoor neemt
het risico op ongevallen af en worden uw inzittenden en de overige verkeersdeelnemers
effectief beschermd. Zo bereikt u veilig en ontspannen uw bestemming.
Bij het innovatieve PRE-SAFE® Sound klinkt in noodgevallen een ruis uit de luidsprekers
om een beschermingsreflex teweeg te brengen. Uw gehoor sluit zich heel even af, waardoor
bescherming wordt geboden tegen de harde geluiden die optreden bij een ongeval.
Parkeerpakket met 360°-camera. Optimale parkeerservice aan boord. Met de actieve
parkeerassistent met 360°-camera wordt zowel het zoeken naar een parkeerplaats als het
in- en uitparkeren aanzienlijk eenvoudiger. U kunt daarbij kiezen of u soepel parkeert dankzij
het zicht rondom of de auto zelf laat parkeren.

Mercedes-Benz User Experience.
In de nieuwe GLC kunt u vrijwel alles intuïtief met slechts één vinger
bedienen en instellen. Heel eenvoudig met het grote touchscreen,
het nieuwe touchpad of de touch control-buttons op het nieuwe stuurwiel. Eén aanraking is voldoende om bijvoorbeeld de weergavestijl van
de instrumenten, de sfeerverlichting of het infotainmentsysteem aan uw
wensen aan te passen.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS BEDIENINGS- EN WEERGAVECOMFORT
Om ervoor te zorgen dat u in complexe verkeerssituaties heer en meester blijft, wordt met behulp
van MBUX augmented reality voor navigatie de virtuele wereld aan de realiteit gekoppeld.
Met behulp van deze technologie worden grafische navigatie- en verkeersaanwijzingen in live
beelden weergegeven. Zodat u snel, veilig en ontspannen op uw bestemming aankomt.
MBUX-spraakbediening. Voor de nieuwe GLC is als optie het infotainmentsysteem MBUX
(Mercedes-Benz User Experience) met intuïtieve spraakbediening leverbaar. Het systeem
begrijpt u woord voor woord en en staat volledig tot uw dienst. Daarvoor hoeft u maar twee
woorden te zeggen: “Hey Mercedes”. De nieuwe GLC is dan één en al oor.
MBUX-interieurassistent. Geniet van contactloos bedieningscomfort. Dit innovatieve systeem
neemt bewegingen die u met uw handen en armen maakt waar, en interpreteert deze ver
volgens. Een aantal functies kunt u dus letterlijk in een handomdraai bedienen. Bovendien kan
het systeem onderscheid maken tussen de bestuurder en voorpassagier, zodat alle menu’s
die u wilt bedienen zich binnen handbereik bevinden.

Intuïtief touchbedieningsconcept.

Volledig digitaal combi-instrument.

Het touchscreen, het touchpad en de touch control-buttons op het stuurwiel zorgen
voor een geheel nieuwe vorm van bediening. Uiteraard dankzij MBUX met intuïtieve
aanrakingen, spraak en gebaren.

Bij het volledig digitale instrumentendisplay met de weergavestijlen ’Klassiek’, ’Progressief’
en ’Sportief’ kunt u zelf beslissen welke informatie voor u belangrijk is en hoe deze
wordt weergegeven. Het 31,2 cm (12,3 inch) display levert een scherp beeld dat onder
alle lichtomstandigheden uitstekend kan worden afgelezen.

Burmester® surround sound system.

Sportstoelen.

Met het als optie leverbare Burmester® surround sound system kunt u van eersteklas
audio genieten in het interieur van de nieuwe GLC. Het systeem bestaat uit dertien
hoogvermogensluidsprekers, frontbasstechnologie en een negenkanaals DSP-versterker
met een uitgangsvermogen van 590 watt, voor een perfect georkestreerde en op het
interieur afgestemde klank.

De nieuwe sportstoelen van de AMG Line bieden vooral bij dynamische ritten aanzienlijk
meer zijdelingse ondersteuning en comfort. De fraaie tweekleurige bekleding in lederlook
ARTICO cranberryrood en zwart, almede het AMG-specifieke stoeldesign vormen daarbij
visuele highlights.

De standaarduitvoering.

De uitrustingslijn EXCLUSIVE interieur.

Al bij de standaarduitvoering van de nieuwe GLC wordt u verwelkomd door een stijlvol
exterieur. Daartoe behoren onder andere exclusieve designelementen in chroom
en aantrekkelijke lichtmetalen velgen. De zichtbare, verchroomde uitlaatsierstukken
benadrukken de dynamische uitstraling van het model.

Met het EXCLUSIVE interieur laat u zien dat elegantie en kwaliteit tot in het kleinste
detail belangrijk voor u zijn. Dankzij de luxe accenten en fraaie uitstraling van het
interieur, met onder andere exclusief vormgegeven stoelen en een hoogwaardig bekleed
dashboard, is het elke dag weer genieten in uw GLC.

DE AMG Line.

Het nightpakket.

De aansprekende styling van de AMG Line zorgt ervoor dat het exterieur sportiviteit
en exclusiviteit uitstraalt. Daarmee wordt een duidelijk statement voor krachtig design
gemaakt. De technische eigenschappen zorgen voor merkbaar meer rijplezier omdat
het sportonderstel met SPORT DIRECT STEERING pure dynamiek op het wegdek overdraagt.

De in zwart uitgevoerde exterieurelementen van het nightpakket zijn ware blikvangers.
Daarmee wordt niet alleen de sportiviteit maar ook het individuele karakter van het
model benadrukt. Bovendien demonstreert u daarmee uw passie voor expressief design
en exclusieve sportiviteit.

Adaptieve onderstellen.
De nieuwe GLC past zich niet alleen perfect aan elke ondergrond aan maar ook aan uw wensen, met het standaard
AGILITY CONTROL-onderstel dat puur voor hoog rijcomfort ontworpen is. Bovendien kan de nieuwe GLC worden
uitgerust met vierwielaandrijving 4MATIC en het sportieve DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel met stalen vering en
verstelbare demping. Een absolute highlight vormt de AIR BODY CONTROL-luchtvering, voor hoge rijstabiliteit,
uitstekend comfort en soepele wendbaarheid.

Vierwielaandrijving 4MATIC.
4MATIC, de verbeterde permanente vierwielaandrijving van Mercedes-Benz, zorgt bij een groot aantal motorvarianten
van de nieuwe GLC standaard voor uitstekende offroad-performance en optimale tractie. Niet alleen bij het wegrijden
en accelereren, maar ook wanneer er dynamisch door bochten of in het terrein wordt gereden. De vierwielaandrijving is
continu geactiveerd, zodat er geen reactietijd benodigd is om in te grijpen. Op deze manier zorgt het systeem, vooral
op een gladde ondergrond, bijvoorbeeld bij regen, op ijs of in de sneeuw, voor een unieke rij- en spoorstabiliteit.

Technische gegevens.
Dieselmotoren
GLC 200 d 4MATIC

GLC 220 d 4MATIC

Cilinderinhoud (cm3)

1.950

1.950

Max. vermogen1 (kW [pk])

120 (163)

143 (194)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

8,9

7,9

Topsnelheid (km/h)

205

215

gecombineerd l/100 km

5,4-5,2

5,4-5,2

gecombineerd km/l

18,5-19,2

18,5-19,2

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km)

144-137

144-137

Efficiëntieklasse

Euro 6d-ISC

Euro 6d-ISC

Brandstofverbruik

2

3

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.

1

 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007
O
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een
voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.
Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website mercedes-benz.be mercedes-benz.nl

Afmetingen.
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Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.
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2873
4655

1475

1436

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (03/19).

België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0319

www.mercedes-benz.be

www.mercedes-benz.nl

