
The GLC Sport Utility Vehicle
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A Strong Character with new facets.
The new GLC ได้ถูกยกระดับใหม่ให้พัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ภายใน รวมไปถึงดีไซน์ SUV อันเป็นเอกลักษณ์
พร้อมที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตของคุณได้อย่างลงตัวในทุกๆ วัน
และยังมีการออกแบบภายในจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
และคอยรักษาความปลอดภัยให้คุณได้อย่างดีที่สุด
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Come on in!
The new GLC has plenty of
Surprises in store.

พลิกโฉมการสั่งการรถยนต์ในแบบเดิมๆ ไปกับ MBUX หรือ Mercedes-Benz User Experience
ที่ให้คุณสั่งการรถยนต์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย ผ่านการสัมผัสและการพูด พร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่ 
อุปกรณ์ควบคุมระบบสัมผัส และระบบส่ังการด้วยเสียง โดยระบบจะเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือตอบสนองคุณให้ดีท่ีสุดในทุกๆ วัน
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Treat your eyes
to something special.

ไม่มีอะไรจะน่าตื่นตาตื่นใจไปกว่ารูปลักษณ์อันแข็งแกร่งที่มอบความรู้สึกสุนทรีย์ในเวลา
เดียวกัน และนอกเหนือจากนี้ GLC ใน AMG LINE ยังมีดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ต
มากข้ึน ด้วยกันชนท่ีกว้างข้ึน ปลอกท่อไอเสียท่ีผสานเป็นหน่ึงกับดีไซน์และการออกแบบล้อ 
ที่ให้ความรู้สึกถึงพละกำาลัง และไฟท้าย LED ที่ส่องสว่างไม่เหมือนใคร





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



Top up your energy levels.
ห้องโดยสารของ GLC ถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์อันสำาคัญที่สุด นั่นก็คือการมอบความรู้สึกผ่อนคลาย
และเพลิดเพลินในขณะขับขี่ เพื่อสร้างประสบการณ์แห่งความผ่อนคลายสูงสุดให้กับคุณ พร้อมห้องโดยสาร
อันกว้างขวาง และเบาะที่นั่งแบบสปอร์ตที่ให้ความสบายกว่าที่เคย รวมไปถึงชุดลำาโพง Burmester®
ที่มีเฉพาะรุ่น GLC 220 d AMG Dynamic ที่จะเปลี่ยนเพลงโปรดของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์
ความบันเทิงระดับโลก
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Commanding presence from
A standing start.

โฉบเฉี่ยวไปอีกขั้นด้วยกระจังหน้าแบบ diamond radiator grille สีเงิน
และไฟหน้าที่ดูเพรียวขึ้น ช่วงหน้าของ GLC จึงสะท้อนภาพลักษณ์
ในแบบฉบับยนตรกรรม SUV ได้อย่างลงตัว
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Only the new GLC handles like this.
ขับขี่ได้อย่างมั่นใจด้วยระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต ให้คุณพร้อมไปในทุกเส้นทาง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูงสุด



Active Distance Assist DISTRONIC.
The new GLC จะไม่ทำาให้คุณต้องวิตกกังวล ด้วยระบบการขับขี่ที่ช่วยให้คุณปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ 
Active Distance Assist DISTRONIC ที่ช่วยรักษาระยะห่างระหว่างรถคันหน้า และด้วยแนวคิดของเมอร์เซเดส-เบนซ์ 
ที่ต้องการให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย พร้อมกับได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด จึงทำาให้ช่วงเวลาที่คุณอยู่หลัง
พวงมาลัยของ GLC ไม่ใช่แค่การเดินทางที่ไปถึงจุดหมาย แต่มันคือช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายขั้นสูงสุด

DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS.
—————
Active Blind Spot Assist เทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการชนกับรถยนต์์คันอื่นที่อยู่ในจุดอับสายตาในขณะเปล่ียน
ช่องจราจร ระบบจะส่งไฟเตือนท่ีกระจกมองซ้ายและขวาทันทีท่ีระบบตรวจจับรถท่ีเข้าใกล้ในระยะท่ีกำาหนด
—————
Parking Package with 360-degree camera ระบบกล้อง 360 องศา ที่ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ของคุณให้กว้างไกลและ
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน ช่วยให้คุณสามารถค้นหาที่จอดรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมฟังก์ชันการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ

CONTROL AND DISPLAY CONVENIENCE.
—————
MBUX Augmented Reality for Navigation ระบบนำาทางที่จะเชื่อมต่อโลกเสมือนจริง เข้ากับความเป็นจริง
เพื่อให้คุณเข้าถึงสภาพการจราจรที่ซับซ้อน และให้คุณเดินทางไปในเส้นทางที่ดีที่สุดได้
—————
MBUX Voice Control ระบบที่ช่วยให้คุณสั่งการต่างๆ บนรถยนต์ได้อย่างง่ายดายด้วยเสียงของคุณ
เพียงแค่คุณพูดว่า “Hey Mercedes” ระบบก็พร้อมที่จะรับฟังคำาสั่งของคุณ และทำาตามได้ในทันที

Mercedes-Benz User Experience.
ผู้ช่วยท่ีจะมอบประสบการณ์การขับข่ีให้คุณได้รับความสะดวกสบายสูงสุด คุณสามารถใช้บริการต่างๆ และต้ังค่าได้ผ่านปลายน้ิวสัมผัส 
กับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อม Touchpad รุ่นใหม่ และปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย เพื่อให้คุณควบคุมและสั่งการได้อย่าง
ง่ายดายที่สุด
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Intuitive touch -control concept.
หน้าจอสัมผัสพร้อม touchpad และระบบสัมผัสบนพวงมาลัยจะช่วยให้คุณ
ได้รับบริการแบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ด้วย MBUX ที่ใช้งานได้ง่ายเพียงสัมผัสหรือพูด

All -Digital Instrument Display.
หน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบที่มีการแสดงผลแบบ “Classic”, “Progressive”
และ “Sporty” ทำาให้คุณตัดสินใจเลือกข้อมูลที่สำาคัญ และประเภทการแสดงผลข้อมูล
ดังกล่าวได้ ผ่านจอแสดงผลขนาด 31.2 ซม. (12.3 นิ้ว) ถ่ายทอดภาพที่คมชัด
และสามารถเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสง
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Standard equipment.
พบกับการตกแต่งภายนอกอันโฉบเฉี่ยวทุกมุมมองได้ในอุปกรณ์มาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งโครเมียม
และจานกระทะล้อแบบอลูมิเนียมที่ดึงดูดสายตา ปลอกปลายท่อไอเสียชุบโครเมียมสร้างไดนามิกที่แตกต่างให้รถยนต์

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control

ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18"

GLC 220 d



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

The AMG Line.
การตกแต่งภายนอกที่เน้นความคมชัดของ AMG Line ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตไม่เหมือนใคร AMG Line เป็นถ้อยแถลงที่แสดงให้เห็นถึง
การออกแบบอันทรงพลังได้อย่างชัดเจน ความพิเศษด้านเทคนิคมอบความเร้าใจในการขับขี่ที่มากกว่าเดิมจนคุณรู้สึกได้ ด้วยระบบ
กันสะเทือนพร้อมระบบบังคับเลี้ยวโดยตรงแบบสปอร์ตช่วยให้ควบคุมการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน sport steering wheel ตกแต่งด้วยหนัง nappa  
พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19"
ตกแต่งด้วยสี tremolite grey

GLC 220 d AMG Dynamic
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Burmester® surround sound system.
ด้วยระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® ที่เลือกติดตั้งได้จะช่วยให้ภายในห้องโดยสารของ
รถยนต์ GLC 220 d AMG Dynamic รุ่นใหม่กลายเป็นประสบการณ์ทางเสียงที่หรูหรา
อย่างแท้จริง โดยที่ลำาโพงจะผลิตเสียงขึ้นมาอย่างดี และเหมาะสมกับพื้นที่ภายในห้องโดยสาร
ของคุณ ผ่านลำาโพงคุณภาพดีเยี่ยม 13 ตัว และเทคโนโลยี Frontbass ลำาโพงประสิทธิภาพ
สูง 15 ตัว เครื่องขยายสัญญาณ DSP แบบ 9 ช่องพร้อมกำาลังไฟที่จ่ายออกรวม 590 วัตต์ 
เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมขณะรักษาระดับ

Electric panoramic sliding glass sunroof.
หลังคา panoramic sliding glass sunroof ท่ีมีเฉพาะใน GLC 220 d AMG Dynamic 
ที่สามารถเลื่อนเปิด -ปิด ด้วยระบบไฟฟ้าให้คุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่า สว่างกว่า อิสระกว่า



สีภายในแบบมาตรฐาน  (STANDARD UPHOLSTERTY) สีภายในแบบมาตรฐาน  (STANDARD UPHOLSTERTY)

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

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

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

197 obsidian black 831 graphite grey 775 iridium silver

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

149 polar white

101 ARTICO man-made leather-black (For GLC 220 d) 161 ARTICO man-made leather-black  (For GLC 220 d AMG Dynamic)

สีมาตรฐาน  (NON-METALLIC PAINT)

สีมาตรฐาน เมทาลิก  (METALLIC PAINTS)

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



รายละเอียดด้านเทคนิค GLC 220 d GLC 220 d AMG Dynamic

เครื่องยนต์ ดีเซล แถวเรียง/4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ/ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ดีเซล แถวเรียง/4 สูบ/4 วาล์วต่อสูบ/ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ 

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,950 1,950

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) 143 (194)/3,800 143 (194)/3,800

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) 400/1,600-2,800 400/1,600-2,800

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาท)ี 7.7 7.7

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) 217 217

ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร) 66 66

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) 550 -1,600 550 -1,600

ระบบส่งกำาลัง เกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ ที่พวง

มาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles)

เกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ ที่พวง

มาลัย ตกแต่งแป้้นเกียร์์ด้วย Galvanized

(Steering-wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อ และยาง หน้า - หลัง 235/60 R18 235/55 R19

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,890x4,655x1,644 1,890x4,655x1,644

ระบบความปลอดภัย GLC 220 d GLC 220 d AMG Dynamic

ระบบปกป้องก่่อนเกิดเหตุ (PRE -SAFE system)  - •
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า • •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า • •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร • •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าสำาหรับผู้้ขับขี่ • •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง • •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP (Electronic Stability Program) • •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) • •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill -Start Assist • •
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) • •



ระบบความปลอดภัย GLC 220 d GLC 220 d AMG Dynamic

ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) • •
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า (Active Distance Assist DISTRONIC)  - •
ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) • •
ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจร (Blind Spot Assist)  - •
ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) • •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (Tyre pressure loss warning system) • •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) • •
เซ็นเซอร์ช่วยในการนำารถเข้าจอด (PARKTRONIC) • •
ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) • •
กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยจอด •  -
กล้องแสดงภาพรอบทิศทางขณะถอยจอด  - •
Mercedes me connect • •
ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินแบบ emergency call system • •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 220 d GLC 220 d AMG Dynamic

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน • •
ใบปัดนำ้าฝนสำาหรับกระจกบานหลัง • •
ไฟหน้าแบบ LED High Performance •  -
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED  - •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)  - •
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (Active Light System)  - •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (Cornering light)  - •
ระบบไฟสูงแบบ ULTRA RANGE Highbeam ระยะส่องสว่าง 650 เมตร  - •
ไฟสำาหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED day time running lights • •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 220 d GLC 220 d AMG Dynamic

กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้้วยระบบไฟฟ้้า • •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ • •
กุญแจรีโมทคอนโทรล • •
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด -ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า (Electric panoramic sliding glass sunroof)  - •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS)  - •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า  - •
ระบบกันสะเทือนแบบคอมฟอร์ท •  -
ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต  - •
ตกแต่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling (กันชนหน้า -หลัง)  - •
กระจังหน้าสีเงินเสริมโครเมียม พร้อมตราสัญลักษณ์์เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ •  -
กระจังหน้าแบบ diamond radiator grille สีเงิน พร้้อมตราสัญลักษณ์เมอร์์เซเดส-เบนซ์์  - •
ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ • •
บันไดข้างแบบสเตนเลสดีไซน์สปอร์ต • •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน  - •
ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18" •  -
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19" ตกแต่งด้วยสี tremolite grey  - •
อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉิน TIREFIT •  -
ยางรถยนต์แบบ Run - flat  - •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 220 d GLC 220 d AMG Dynamic

ฟัังก์์ชัน ECO start/stop • •
ระบบปรับโหมดการขับขี่แบบ DYNAMIC SELECT • •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน • •
เบาะนั่งหุ้มหนังแบบ ARTICO •  -
เบาะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มหนังแบบ ARTICO  - •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 220 d GLC 220 d AMG Dynamic

เบาะนั่งสำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้้วยระบบไฟฟ้้า •  -
เบาะนั่งสำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้้วยระบบไฟฟ้้า พร้้อมหน่่วยบันทึกความจำา  - •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้้านหลังพับได้ แบบ 1/3 และ 2/3 • •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control •  -
พวงมาลัยมัลติฟัังก์์ชันแบบ sports steering wheel ตกแต่งด้วยหนังแบบ nappa  - •
พร้อมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control

พวงมาลัยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า  - •
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย -ขวา • •
ชุดคันเร่่ง และแป้นเบรกแบบสปอร์์ต พร้อมปุ่มยางกันลื่น  - •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับองศาได้ • •
แผ่นปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย • •
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง  - •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี (Ambient Lighting) • •
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบ Remote engine start • •
ปุ่มสตาร์์ทเครื่องยนต์ (Push Start) • •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO  - •
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  - •
ระบบสำาหรับเชื่อมต่่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) • •
ระบบควบคุม และสั่งงานแบบสัมผัส (Touchpad) • •
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมตราสัญลักษณ์เมอร์์เซเดส-เบนซ์ • •



หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจจะมีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากโบรชัวร์นี้ได้จัดพิมพ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดย

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นหลัก ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อ ไม่มีสิทธิใดๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ภาพประกอบ

อาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์ เนื่องจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ให้ข้อบ่งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของ

รุ่นรถยนต์ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีให้ในแต่ละประเทศ รถยนต์บางรุ่นอาจจะไม่มีประเภท ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่แสดงในประเทศของคุณหรืออาจมีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ รถยนต์บางรุ่น 

ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำาหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของคุณและการกำาหนดราคานั้น คุณควรติดต่อผู้

จำาหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
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