
GLC 220 d 4MATIC

Celková cena

1 878 639 Kč

OnlineCode

MH64954K

Jak můžete používat online kód?

Zadejte tento kód do vyhledávacího pole

domovské stránky Mercedes-Benz, čímž

získáte přístup ke své konfiguraci, nebo ho

ukažte svému prodejci.

Váš online kód je platný do 25. 12. 2022. Po

každém načtení je Vám opět k dispozici po

dobu 45 dní.



GLC 220 d 4MATIC

OnlineCode

MH64954K

Spotřeba paliva, emise CO₂ a energetická účinnost (WLTP)
Informace o průměrné spotřebě

Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) 142 g/km
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) 5,4 l/100km

Technické údaje
Podrobnosti k výkonu, rozměrům a hmotnosti

Výkon
Druh paliva Vznětový motor
Válce 4
Zdvihový objem 1 993 ccm
Výkon 145 kW + 17 kW (197 k + 23 PS)
PřevodovkyAutomatická 9stupňová převodovka 9G-TRONIC
Zrychlení 0−100 km/h 8 s
Maximální rychlost 219 km/h
Torque 440 Nm

Rozměry
Délka 4 716 mm
Šířka 2 076 mm
Výška 1 640 mm
Průměr otáčení 11,8 m

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost (EU) 2 000 kg
Zatížení (EU) 550 kg
Příp. zatížení střechy 75 kg
Příp. celková hmotnost 2 550 kg
Příp. hmotnost přívěsu
(brzděného při 12 %) 750 kg (2 500 kg)

Podrobnosti
Místa k sezení 5
Dveře 5
Objem palivové nádrže (standardní výbava) 62 l
Rezerva paliva 7 l
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GLC 220 d 4MATIC

OnlineCode

MH64954K

Standardní výbava
obsaženo v základní ceně

1 462 890 Kč

Exteriér
Letní pneumatiky (SA-R01)

Linie AVANTGARDE exteriér (PC-P15)

Sada komfortních funkcí zrcátek (PC-P49)

Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem
(SA-345)

Interiér
12V zásuvka (SA-U35)

Automatická klimatizace THERMATIC (SA-580)

Bederní opěrky nastavitelné 4 směry (SA-U22)

Elektrické otevírání/zavírání víka zavazadlového
prostoru EASY-PACK (SA-890)

Komfortní přední sedadla (SA-7U2)

Kryt zavazadlového prostoru EASY-PACK (SA-723)

Linie AVANTGARDE interiér (PC-P14)

Multifunkční volant potažený kůží (SA-L3E)

Sada osvětlení interiéru (SA-876)

Sada úložných prostorů (PC-30P)

Středová konzole - lesklá černá (SA-757)

Systém čištění výfukových plynů pomocí SDPF
(SA-U30)

Upozornění na zapnutí zadních bezpečnostních
pásů na sdruženém přístroji (SA-U01)

Řadicí pádla na volantu (SA-428)

Sady
Typ Advanced (PC-PDA)

Multimédia a bezpečnost
Android Auto (SA-17U)

Apple CarPlay (SA-16U)

Digitální přijímač rozhlasového vysílání DAB
(SA-537)

Integrovaný startovací generátor (SA-B01)

Integrovaný startovací generátor 2. generace
(SA-94B)

KEYLESS-GO start (SA-893)

Komunikační modul LTE pro služby Mercedes
me connect (SA-383)

Mercedes-Benz e-call (SA-351)

Monitorování tlaku v pneumatikách (SA-475)

Multimediální systém MBUX (SA-521)

Multimediální systém MBUX s rozšířenými
funkcemi (SA-355)

Příprava pro digitální rádio (SA-79B)

Sada navigace MBUX Premium (PC-PBG)

Střešní podélné nosiče, hliníkové (SA-725)•

Vnější elektricky sklopná/výklopná zpětná
zrcátka (SA-500)

•

Osvětlení nástupního prostoru s projekcí loga
Mercedes-Benz (SA-587)

•

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou funkcí
proti oslnění (SA-252)

• Velurové koberečky (SA-U12)•

Dvojitý držák nápojů (SA-310)•

Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony
(SA-897)

•

Sada pro zavazadlový prostor (SA-942)•
Determální tmavá skla od B sloupku (SA-840)•
Vyhřívání předních sedadel (SA-873)•
Centrální 11,9" displej (SA-868)•
Sada Chrome interiér (PC-901)•
Sada Chrome exteriér (PC-900)•
Aktivní asistent jízdy v pruzích (SA-243)•
Sklopná opěradla zadních sedadel (SA-287)•
Sada úložných prostorů (PC-30P)•
Sdružený 12,3" displej (SA-464)•
Sada pro smartphone (SA-14U)•
Snímač otisků prstů (SA-321)•
Ambientní osvětlení (SA-891)•
Dodatečné USB zásuvky (SA-75B)•
Sada na opravu pneumatik TIREFIT (SA-B51)•
Sada komfortních funkcí zrcátek (PC-P49)•
Sada komfortního nastavení sedadel (PC-P65)•

Příprava pro Live Traffic Information (SA-367)•
Mercedes me connect - Příprava pro navigační
služby (SA-01U)

•

Navigace umístěná na pevném disku (SA-365)•
3 letá bezplatná aktualizace mapových podkladů
pro navigaci (SC-502)

•



Typ AVANTGARDE Advanced (PC-PSE) Sada nástrojů pro výměnu pneumatiky (SA-B12)

Středový airbag (SA-325)

Systém čištění výfukových plynů BlueTEC 4.
generace (SA-6U7)

Upozornění zapnutí zadních bezpečnostních
pásů na sdruženém přístroji (SA-U10)

Výfukový systém s filtrem pevných částic 2.
generace (SA-972)

Pohon a podvozek
Automatická 9stupňová převodovka 9G-TRONIC
(GC-421)

Ovladač DYNAMIC SELECT (SA-B59)

Podvozek AGILITY CONTROL se selektivními
tlumiči a sníženou světlou výškou (SA-677)

Sada navigace MBUX Premium (PC-PBG)•
Sada konektivity (SA-00U)•
Bezpečnostní vesta pro řidiče (SA-70B)•
Příprava pro převzetí digitálního klíče (SA-20U)•
Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony
(SA-897)

•

Sada pro zavazadlový prostor (SA-942)•
Determální tmavá skla od B sloupku (SA-840)•
Vyhřívání předních sedadel (SA-873)•
Centrální 11,9" displej (SA-868)•
Sada Chrome interiér (PC-901)•
Sada Chrome exteriér (PC-900)•
Aktivní asistent jízdy v pruzích (SA-243)•
Sklopná opěradla zadních sedadel (SA-287)•
Sada úložných prostorů (PC-30P)•
Sdružený 12,3" displej (SA-464)•
Sada pro smartphone (SA-14U)•
Snímač otisků prstů (SA-321)•
Ambientní osvětlení (SA-891)•
Dodatečné USB zásuvky (SA-75B)•
Sada na opravu pneumatik TIREFIT (SA-B51)•
Sada komfortních funkcí zrcátek (PC-P49)•
Sada komfortního nastavení sedadel (PC-P65)•



Zvolené výbavy
za příplatek a bez příplatku

415 749 Kč

Exteriér
Panoramatické elektricky ovládané střešní okno (SA-413) 43 282 Kč
Sada DIGITAL LIGHT (PC-P35) 41 148 Kč

Tažné zařízení s ESP pro stabilizaci přívěsu (SA-550) 29 718 Kč
Metalíza - černá obsidian (LU-197) 24 689 Kč
19" disky kol z lehké slitiny, 10dvoupaprskové (SA-78R) 22 861 Kč
Funkce projekce animací (SA-43U) bez přirážky k ceně

Interiér
Kůže béžová macchiato/černá (AU-205) 54 559 Kč
Nezávislé topení/větrání (SA-228) 37 186 Kč
Čalounění stropu - tkanina černá (SA-51U) 10 669 Kč
Ozdobné výplně interiéru - pletený kov "Metal-weave" (SA-H64) 10 364 Kč

Multimédia a bezpečnost
Sada jízdních asistentů Plus (PC-P20) 74 067 Kč

Surround soundsystém Burmester® 3D (SA-810) 30 785 Kč
Sada pro parkování s 360° kamerou (PC-P47) 14 020 Kč

Sada ochrany vozidla GUARD 360° (PC-P54) 13 412 Kč

Asistent dopravního značení (SA-513) 8 992 Kč
Streamovací služby MBUX (SA-22U) bez přirážky k ceně
Personalizace zvuku (SA-32U) bez přirážky k ceně
Zadní senzory pro asistenta jízdy v pruzích (SA-262) bez přirážky k ceně
Aktivní asistent řízení (SA-266) bez přirážky k ceně
Asistent pro podporu vyhýbacího manévru (SA-272) bez přirážky k ceně
Asistent rychlostního omezení Speedlimit Assist (SA-546) bez přirážky k ceně
Prodloužený automatický restart při popojíždění v dopravní zácpě (SA-K33) bez přirážky k ceně
Aktivní asistent změny jízdního pruhu (SA-K32) bez přirážky k ceně
Asistent přizpůsobení rychlosti (SA-K34) bez přirážky k ceně

Celková cena: 1 878 639 Kč

Naše asistenční a bezpečnostní systémy jsou podpůrná zařízení, která Vás jako řidiče nezbavují odpovědnosti.
Dodržujte, prosím, pokyny uvedené v návodu k obsluze a omezení systému, která jsou zde popsána.

[2] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO2 podle WLTP“
ve smyslu čl. 2 bodu 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočítány na základě
těchto hodnot. Spotřeba elektrického proudu byla zjištěna na základě nařízení 683/2008/ES. Údaje se nevztahují na

Světlomety DIGITAL LIGHT (SA-318)•
Asistent adaptivních dálkových světel Plus (SA-628)•

Aktivní adaptivní tempomat DISTRONIC (SA-233)•
PRE-SAFE® systém (SA-299)•
PRE-SAFE® Impulse side (SA-292)•

Funkce průhledné kapoty (SA-04U)•
Aktivní parkovací asistent s funkcí PARKTRONIC (SA-235)•
360° kamera (SA-501)•

Alarm včetně ochrany proti odtahu (SA-551)•
Monitorování interiéru vozidla - alarm (SA-882)•



konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty
se liší v závislosti na zvolených příplatkových výbavách.

[4] Charakteristika motoru je dána výkonem spalovacího motoru (levá hodnota) a výkonem elektrického motoru
(pravá hodnota).
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