
Aukalega í Progressive (umfram Pure)

• 19” álfelgur
• 235/55 R19 + 255/50 R19 sumardekk
• Distance Pilot DISTRONIC hraðastillir  

(smart cruise)
• Blindpunktsviðvörun
• Hiti í stýri
• Advanced hljóðkerfi (225w / 9 hátalarar)
• 60kW DC hleðslugeta
• USB PLUS hleðslutengi
• Upplýst “Mercedes-Benz” í hurðarfölsum
• 360° bakkmyndavél
• Handfrjáls opnun á skotthlera
• DIGITAL LIGHT snjallljósakerfi

*Virkt/Virkur gefur til kynna að búnaður getur gripið inn í til aðstoðar við ökumann

GLC verðlisti

Staðalbúnaður GLC Pure
• 18” álfelgur
• 235/60 R18 + 255/55 R18 sumardekk
• 11 kW AC hleðslugeta
• 12V hleðslutengi í farangursrými
• Active Brake Assist árekstrarvörn
• AVANTGARDE innréttingarpakki
• AVANTGARDE útlitspakki
• Bakkmyndavél
• Dráttarbeisli með ESP stöðugleikastýringu
• DYNAMIC Select akstursstillingar
• Forhitun á miðstöð með tímastilli og fjarræsingu
• Gummímottur
• Hirslupakki
• Hiti í framsætum
• Hleðslukapall Type 2 (3P-16A)
• Inniljósapakki

• Íslenskt leiðsögukerfi
• Langbogar úr áli
• LED aðalljós með sjálfvirkri aðlögun háuljósa
• LED afturljós
• LED stemningslýsing að innan
• Lykillaust aðgengi og ræsing
• MBUX margmiðlunarkerfi
• Mercedes-Benz e-call
• Mjóbaksstuðningur
• Nálgunarvarar að framan og aftan
• Neyðarhleðslutæki (230V)
• Rafdrifin framsæti með minni
• Rafdrifinn skotthleri
• Rafdrifnir, aðfellanlegir hliðarspeglar
• Regnskynjari
• Skrautlisti - silfurgrár

Gírkassi

9G-Tronic

9G-Tronic 

9G-Tronic

Hö/Tog

313 / 550

333 / 750 

381 / 650

Eyðsla frá
(l/100km)

0,6

0,5

0,6

Magn CO2
g/km

12-15

10-14

12-15

Gerð

Plug-in hybrid
GLC 300 e 4MATIC

GLC 300 de 4MATIC

GLC 400 e 4MATIC

Power

 14.990.000
15.290.000
15.890.000

Verð miðast við standard felgur og dekk

Aukalega í Power (umfram Progressive)

• 20” AMG álfelgur
• 255/45 R20 + 285/40 R20 sumardekk
• Burmester 3D Surround hljóðkerfi  

(710 W / 15 hátalarar)

Stærð 
rafhlöðu

31 kWh

31 kWh

31 kWh

Drægi allt 
að (km)*

122

120

122

Hröðun
sek.

6,7

6,4

5,6

• Snjallsímapakki (Apple CarPlay+Android Auto)
• Stafrænt mælaborð
• THERMATIC loftfrískun
• TIREFIT dekkjakvoða
• TPMS dekkjaþrýstingskerfi
• Tvöfaldur bollahaldari
• Virk akreinaaðstoð
• Þráðlaus hleðsla fyrir farsíma
• Þægindasæti
• Sex ára eða 100.000km ábyrgð á rafhlöðu  

hvort sem fyrr kemur
• Tveggja ára ábyrgð með ótakmörkuðum akstri
• Þriggja ára ábyrgð eða 60þ.km  

hvort sem fyrr kemur

Progressive

13.490.000
13.690.000
14.290.000

Pure

 12.490.000
12.690.000

• AMG innréttingarpakki
-AMG sportstýri 
-ARTICO leðurlíki á mælaborði
-Álpedalar
-Silfurkrómaðar lofttúður
-Sportsæti
-Svart áklæði í toppi

• AMG útlitspakki
-AMG fram- og afturstuðarar
-AMG stjörnugrill að framan
-Breiðari brettakantar
-Samlitaðir brettakantar
-Sportfjöðrun
-Stærri bremsudiskar að framan

• Akstursstoðkerfapakki PLUS
-Virk hjálparstýring
-Virk akgreinaskipting
-Virkur akreinavari
-Virk blindpunktsaðvörun
-PRE-SAFE PLUS með hljóðviðvörun
-Virkt Stop-And-Go
-Viðvörun við opnun hurða
-Vegskiltalesari
-PRE-SAFE Impulse Side

*Samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda eftir WLTP staðli. Drægi hverrar týpu getur verið breytileg eftir aukabúnaði.
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*Verð á aukabúnaði geta verið breytileg eftir hvaða útfærslu er átt við. 

Mercedes-Benz aukabúnaður er mjög fjölbreyttur.  
Nánari upplýsingar um aukahluti í bílum fást hjá sölufulltrúa Mercedes-Benz í síma 590 2140 eða í gegnum netfangið mercedes-benz@askja.is 
 
Verð eru miðuð við útgáfudag verðlista og geta tekið breytingum án fyrirvara samkvæmt gengi ISK/EUR, og/eða vegna verðbreytinga birgja, breytinga á 
vörugjöldum og virðisaukaskatti. Allar upplýsingar í verðlistanum eru birtar með fyrirvara um innsláttar- og prentvillur. 

Aukabúnaður frá verksmiðju
Litir 
996 MANUFAKTUR hyacinth red metallic
799 MANUFAKTUR diamond white bright
  
Innréttingar  
2XX Leðuráklæði
8XX Nappa leðuráklæði (aðeins með POWER útfærslu)

Pakkar
P20 Akstursstoðkerfapakki PLUS
 Distronic, BLIS, akreinavari, steering pilot, pre-safe o.fl

PAD Tæknipakki
 Loftpúðafjöðrun og 10° afturhjólastýring

P55 Næturpakki (aðeins með POWER útfærslu)

PDD Premium plus pakki (aðeins með Progressive og Power)

 Panoramic sólþak, head-up display, THERMOTRONIC  

 4-svæða loftfrískun

PAV Vetrarpakki (std. í Progressive & Power)

 Hiti í stýri, upphitað rúðuþvottakerfi
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 2

02
3

Annar aukabúnaður  
846 Stigbretti úr áli 
401 Hiti- og kæling í framsætum (tekur með sér leðuráklæði)

810 Burmester 3D Surround hljóðkerfi (710 W / 15 hátalarar)

239 Active Distance Assist DISTRONIC  

 (sjálfvirkur hraðastillir)

Hleðslubúnaður  
 Zaptec GO heimahleðslustöð
 Uppsetning á heimahleðslustöð 

Þjónusta og viðhald  
VAXXX 5 ára ábyrgð (+2) / 100.000km   
 (Sjá nánar ábyrgðarskilmála hjá söluráðgjöfum) 

125.000
55.000

265.000
235.000

134.900
130.000

248.000

VERÐVERÐ
225.000
315.000

405.000
680.000

630.000

720.000

120.000
725.000

95.000

GLC Pure GLC Progressive GLC Power


