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Apresentação mundial digital do novo GLC: A nova 

geração do SUV mais dinâmico da Mercedes-Benz  

 

A Mercedes-Benz vai revelar o novo GLC na próxima quarta-feira, dia 1 de junho 

de 2022 às 16h00, na plataforma online da Mercedes me media em 

https://media.mercedes-benz.com/GLC. O GLC é líder de mercado global no seu 

segmento e o SUV mais dinâmico e bem-sucedido da Mercedes-Benz. A nova 

geração continuará a fortalecer esta posição começando com uma unidade híbrida 

e duas de combustão interna, excelentes funcionalidades dentro e fora de estrada 

e um cockpit maioritariamente digitalizado com  múltiplas funcionalidades. De 

forma a enriquecer o SUV, o mesmo irá contar com a linha AVANTGARDE de série, 

para os motores de combustão e com a linha AMG de série, para as motorizações 

híbridas, elevando assim a fasquia no mercado. 

O novo GLC combina um design único com um interior luxuoso. Para além de um espaço 

variável e da nova telemática MBUX, o GLC caracteriza-se por excelentes propriedades 

off-road graças à tração integral 4MATIC e aos três modos de condução que permitirá 

desfrutar da viatura em vários cenários possíveis. Com a aposta no desenvolvimento da 

autonomia elétrificada dos híbridos plug-in, anunciamos agora uma autonomia superior 

a 100 quilómetros que permite uma utilização diária praticamente livre de emissões. 

 

https://media.mercedes-benz.com/GLC
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A estreia mundial digital baseia-se num conceito completamente inovador. O espectador 

descobre os destaques do novo GLC como um observador dos preparativos para as 

filmagens no set de cinema - com um realizador apaixonado mas ligeiramente confuso, 

uma equipa demasiado zelosa e um piloto inteligente de Fórmula 1. 

A apresentação mundial será transmitida em direto para o público em diversos canais 

digitais, sendo que poderão acompanhar no canal Youtube ou na página de Facebook da 

Mercedes-Benz Portugal. A função virtual de Q&A com especialistas da Mercedes-Benz 

permite que questões individuais possam ser respondidas no contexto da estreia mundial 

digital. 

 


