
GLC 300 4MATIC Coupé 
Thông số kỹ thuật 

Động cơ 

Hộp số 

Công suất 

Dung tích công tác 

Mô-men xoắn 

Tăng tốc 0-100 km/h 

Kích thước (DxRxC) 

I4  

Tự động 9 cấp 9G-TRONIC 

180 kW [245 hp] tại 5500 vòng/phút 

1991 (cc) 

370 Nm tại 1300 – 4000 vòng/phút 

7,9s 

4656 x 1890 x 1644 (mm) 

  

Trang bị tiêu chuẩn 

 Nội thất ốp gỗ Open-pore ash màu đen 

 Tay lái đa chức năng 3 chấu bọc da 

 Bảng đồng hồ dạng 2 ống với màn hình màu 5,5 inch 

 Ốp bệ cửa trước với logo ‘Mercedes-Benz’ phát sáng 

 Hệ thống treo khí nén AIR BODY CONTROL mang lại khả năng vận hành êm ái, thoải mái 

 Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực & tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ giúp đem lại 

cảm giác lái tối ưu, hỗ trợ đánh lái thoải mái & chính xác 

 Cụm đèn trước LED toàn phần (Full-LED) thông minh, tự động mở rộng góc chiếu khi vào cua & tự 

động điều chỉnh tầm chiếu xa (Adaptive Highbeam Assist Plus) 

 Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED 

 Chức năng ECO start/stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng; giúp giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu 

& khí xả 

 Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC dò tìm không gian đỗ 

xe phù hợp; tự động điều khiển tay lái và phanh để đưa xe vào chỗ đỗ (cả trong trường hợp đỗ xe 

song song & đỗ xe vuông góc) 

 Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST 

 Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh 

 Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp 

 Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD; màn hình màu TFT 7-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối 

Bluetooth 

 Touchpad điều khiển cảm ứng trên bệ trung tâm 

 Hệ thống âm thanh vòm Burmester®  

 Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC 

 Hệ thống khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO 

 

 

Giá công bố  

2.149.000.000 VND 

 

- Giá có thể sẽ thay đổi vào thời điểm ký hợp đồng và xuất hóa đơn 

 

 


