
                                                         

 

Mercedes Benz GLC SUV 300d 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 51 516 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 56 400 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 69 800 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 892 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 151 

Registračný poplatok (€ s DPH) 1900 

MOTOR 

Typ vznetový, bi-turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 2143 
Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie 15,5 

Max. výkon kW(k) ot min-1 180(245)/3800 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 500/1600 
Pohon Všetkých kolies 

Prevodovka 9-st. automat 

PODVOZOK 

Predná náprava viacprvková 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,60 
Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové chladené 

Pneumatiky 235/60 R18 
KAROSÉRI/A 

Typ karosérie SUV 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4658 - 1890 - 1644 

Rázvor (mm) 2873 
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1621/1617 

Svetlá výška (mm) 181 

Brodivosť (mm) 700 
Nájazdový uhol vpredu/vzadu (st.) 22/23 

Objem batožinového priestoru (l) 550/1600 

Objem palivovej nádrže (l) 50 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1944 
Užitočná hmotnosť (kg) 665 

Celková hmotnosť (kg) 2510 

Hmotnosť brzd./nebrzd.prívesu (kg) 700 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 
Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1510 

Vnútorná šírka minimum 1440 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 959/995 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 295/350 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 815 
Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1490 

Vnútorná šírka minimum 1420 

Vzdialenosť sedák - strop 890 

Vzdialenosť podlaha - sedák 330 
Dĺžka predný sedák 510 

Dĺžka zadný sedák 460 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 6,5 

Maximálna rýchlosť (km/h) 231 
Spotreba mesto (l/100 km) 6,8 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,0 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) WLTP 6,5 
Emisie CO2 (kg.km-1) 151 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 7,2 
Zrýchlenie z 80 - 120 km/h 5,1 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,6 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,7 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,8 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 7,7 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 
1. rok pri najazdení 15.000 km 4 433 

1. rok pri najazdení 30.000 km 6 172 

2. rok pri najazdení 30.000 km 7 216 

2. rok pri najazdení 60.000 km 11 196 

3. rok pri najazdení 45.000 km 9 656 

3. rok pri najazdení 90.000 km 18 899 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 19 233 

1. rok pri najazdení 30.000 km 20 972 

2. rok pri najazdení 30.000 km 29 016 
2. rok pri najazdení 60.000 km 32 996 

3. rok pri najazdení 45.000 km 35 466 

3. rok pri najazdení 90.000 km 48 699 
Cena PHM diesel (€/liter) 1,250 

Normohodina (€ s DPH) 90 

Gar. kontroly (km) 25 000/ 1 rok 

Výmena oleja (km) 25 000/ 1 rok 
CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 820 

Predný blatník 372 
Svetlomet. + smerovka 1272 



Spätné zrkadlo el. 865 
Predný nárazník 554 

Predný tlmič 406 

Predné brzdové platničky 145 

Predné tyčky stabilizátora 59 
Spojka - 

Batéria  392 

ZÁRUKA (roky) 
Prehrdzavenie karosérie 30 (prehrdzavenie z vnútra von) 

Lak 2  

Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 55 000 

Po 2. roku 60.000 km 48 000 
Po 3. roku 90.000 km 40 000 

 

 

VÝBAVA 
Balík pochrómovaných doplnkov exteréru, koncovky výfuku z ušľachtilej ocele, 18“ zliat.disky kolies, kožené sedadlá,  
navigáciu,360-st. kamera,  balík zrkadiel, multimediálny displej,  ozvučovací systém Burmester s priestorovým 
zvukom, vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca,  náladové osvetlenie, bezdrôtový systém nabíjania pre 
mobilné koncové zariadenia, MULTIBEAM LED, asistent sledovania dopravných značiek, plne digitálny združený 
displej (464); integrácia, chytrého telefónu, panoramatická posuvná strecha, balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO 

 
 

 

PLUSY MÍNUSY 
imidž značky 

robustná a pevná karoséria 

pomer jazdné výkony a spotreba 

príjemne ovládateľný 

istý jazdný prejav v zákrutách aj na menej kvalitnom povrchu 

všestrannosť (pohon 4×4) 
multimediálny systém MBUX 

viac spôsobov obsluhy MBUX ( dotykový displej, dotykové plôšky na volante a na stredovom tuneli, hlasom) 

odhlučnenie kabíny 
luxusne pôsobiaci interiér 

aj pre vyššie postavy vzadu voľnosť v oblasti hlavy a kolien 

objem a praktický tvar kufra 

MÍNUSY 
pomerne nenápadný vzhľad 

vyšší nárast ceny s doplnkovou výbavou 

vzadu kratšie sedáky 

umiestnenie radiacej páky pod volantom a obsluha stieračov nemusí každému vyhovovať 

nie úplne prekryté prahy dverí 

vyššia cena testovaného modelu 
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