W jaki sposób możesz wykorzystać
OnlineCode?
Wprowadź ten kod w pole wyszukiwania na

GLC 200 4MATIC

homepage’u Mercedes-Benz, aby mieć
dostęp do swojej konfiguracji lub pokaż go
swojemu dealerowi.
OnlineCode

Cena łączna

246 790 zł

M24KDETP

Twój kod online jest ważny do 3.10.2022.
Po każdym połączeniu jest on dostępny
przez kolejne 45 dni.

OnlineCode

M24KDETP

GLC 200 4MATIC

Zużycie paliwa, emisje CO₂ i efektywność energetyczna
Informacje na temat średniego zużycia
Fuel consumption low
Fuel consumption high
Średnie zużycie paliwa [2 ]
Średnia emisja CO₂ [2 ]

11 l/100km
6,2 l/100km
7,4 l/100km
167 g/km

Dane techniczne
Szczegóły dotyczące wydajności, wymiarów i masy

Moc

Wymiary

Rodzaj paliwa
super
Cylindry
4
Pojemność skokowa
1 999 cm3
Moc [4]
150 kW + 17 kW (204 KM + 23 KM)
Skrzynia
biegów Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h
7,8 s
Prędkość maksymalna
221 km/h
Torque
320 Nm

Długość
Szerokość
Wysokość
Koło zawracania

Masa

Szczegóły

Masa własna (UE)
1 925 kg
Ładowność (UE)
585 kg
Dopuszczalne obciążenie dachu
75 kg
Dopuszczalna masa całkowita
2 510 kg
Dopuszczalna masa przyczepy
(hamowana przy 12 %)
750 kg (2 400 kg)

Miejsca siedzące
Drzwi
Pojemność zbiornika (seria)
Rezerwa zbiornika

4 716 mm
2 076 mm
1 640 mm
11,8 m

5
5
62 l
7l

OnlineCode

M24KDETP

GLC 200 4MATIC

Wyposażenie standardowe

240 100 zł

zawarte w cenie podstawowej

Nadwozie

Wnętrze

Linia AVANTGARDE – elementy zewnętrzne

12 V gniazdo ładowania
EASY-PACK - elektrycznie otwierana klapa
bagażnika
Elementy wykończenia wnętrza – srebrnoszary
wzór (romby)
Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
Komfortowe fotele
Linia AVANTGARDE – elementy wewnętrzne

• Aluminiowe relingi dachowe

Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 18”
Opony letnie
Pakiet lusterek

• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
• Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki

Reflektory w technologii LED, statyczne
Wycieraczka przedniej szyby sterowana
czujnikiem deszczu

• Dywaniki welurowe

Manetki przy kierownicy
Osłona przestrzeni bagażowej
Pakiet schowków
• Podwójny uchwyt na napoje

Podsufitka materiałowa – szara
Regulacja odcinka lędźwiowego
Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą

Pakiety

Dodatki

Pakiet Advanced

Android Auto
Apple CarPlay
Asystent limitu prędkości
Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC
Centralna poduszka powietrzna
CPA - system zapobiegający kolizjom
Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów
siedzących z tyłu pojazdu
DYNAMIC SELECT
Fotel pasażera z rozpoznawaniem wagi
Funkcje MBUX
Gaśnica
Integrated Starter Generator
KEYLESS-GO – starter
MBUX Nawigacja Premium

• Pakiet schowków
• EASY-PACK - system do mocowania bagażu
• Adaptacyjny asystent świateł drogowych
Highbeam
• Pakiet chrom – elementy wewnętrzne
• Aktywny asystent utrzymania pasa jazdy
• Oświetlenie Ambient
• Bezprzewodowe ładowanie i podłączenie
Bluetooth
• Wyświetlacz centralny
• Pakiet Chrom
• Składane oparcie tylnej kanapy
• Pakiet lusterek
• Widescreen Cockpit - panoramiczny wyświetlacz
centralny
• Podgrzewane przednie siedzenia
• Pakiet foteli komfortowych
• Pakiet USB
• Zestaw TIREFIT
• Czytnik linii papilarnych
• Pakiet integracyjny „smartphone”
• Pakiet parkowania z kamerą cofania
• Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji

•
•
•
•

Mapa nawigacji - 3. letnie uaktualnienia gratis
Przygotowanie do Live Traffic Information
Przygotowanie do usług nawigacyjnych
Nawigacja na dysku twardym

Moduł komunikacyjny LTE
Norma czystości spalin EU6
Pakiet ochrony przed kradzieżą URBAN GUARD
Plus
• ANTI-THEFT PROTECTION
• Alarm antywłamaniowy
• System monitorowania wnętrza samochodu

Pakiet oświetlenia wnętrza

Pakiet AVANTGARDE Advanced

• EASY-PACK - system do mocowania bagażu
• Adaptacyjny asystent świateł drogowych
Highbeam
• MBUX Nawigacja Premium
• Przygotowanie do usług Car Sharing
• Oświetlenie Ambient
• Bezprzewodowe ładowanie i podłączenie
Bluetooth
• Wyświetlacz centralny
• Pakiet lusterek
• Widescreen Cockpit - panoramiczny wyświetlacz
centralny
• Podgrzewane przednie siedzenia
• Pakiet foteli komfortowych
• Zestaw TIREFIT
• Pakiet USB
• Czytnik linii papilarnych
• Usługi „Remote Services”
• Fluorescencyjna kamizelka dla kierowcy
• Pakiet integracyjny „smartphone”
• Przyciemniane szyby z funkcją termoizolacji

Wybrane wyposażenie
za dopłatą i bez dopłaty

Pakiet parkowania z kamerą cofania
• Czujniki parkowania PARKTRONIC
• Kamera cofania

Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
DAB
Radio cyfrowe
Rozrusznik EQ Boost
System alarmowego połączenia „Emergency
call
System monitorowania ciśnienia w oponach
System multimedialny MBUX
Zawieszenie AGILITY CONTROL – z selektywnym
tłumieniem drgań

6 690 zł

Nadwozie
Czerń obsydianu metalik

4 573 zł

Wnętrze
Tapicerka sztuczna skóra ARTICO – czarna
Konsola środkowa srebrnoszara z wzorem

Cena łączna:

1 270 zł
847 zł

246 790 zł

[2] Podane wartości zostały ustalone wg zalecanej procedury pomiarowej. Chodzi o „wartości CO₂ WLTP” zgodnie z
art. 2 pkt. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153.Zużycie paliwa jest obliczane na podstawie tych
wartości.Zużycie prądu zostało określone na podstawie rozporządzenia 683/2008/WE. Dane nie odnoszą się do
określonego pojazdu i nie są składnikiem oferty, lecz służą wyłącznie do porównywania różnych typów pojazdów. Te
wartości różnią się w zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego.
[4] Moc: Moc silnika składa się z wartości dla silnika spalinowego (lewa wartość) i wartości dla silnika elektrycznego
(prawa wartość).
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