
GLB



Нищо не остава, каквото е. Светът се променя все по-бързо и е пълен с шансове.  
Всичко е възможно, когато човек е отворен – и има автомобил, с който прави  
почти всичко заедно. Насладете се на пространство, както никога: Запознайте се  
с GLB на Mercedes-Benz.

Open for whatʼs next



Всяка линия, всеки детайл на характерния SUV-дизайн са подчинени само  
на едно: да Ви осигурят максимална свобода. Като пръв от своя вид GLB щедро  
определя пространството по нов начин. Позволява Ви по всяко време да  
вършите или да възложите, което е необходимо в момента. Един голям проект  
за всички с големи планове.

Най-красивата форма на свобода



Бъдете гъвкави и се настанете удобно. Вторият ред седалки, който  
при желание се регулира надлъжно, в комбинация с опционален трети  
ред осигурява пространство, което подхожда точно на живота Ви – а  
благодарение на климатизацията на седалките и много допълнителни  
функции винаги ще бъдете в зоната на комфорта.

Комфортът расте. По размер



GLB знае, какво следва – и в непроходим пресечен терен. Концепцията за безопасност  
на GLB Ви гарантира, че ще се движите уверено по всеки терен. Неговата програма  
Offroad оптимизира сцеплението по полски пътища или груб терен – и адаптира разгръ-
щането на мощността и ABS-регулирането встрани от асфалтирани пътища.

Предвиждащ. Във всички посоки



MBUX мултимедийната система Ви държи винаги в течение. Тя не само е лесна за  
боравене, но и може да бъде адаптирана по различни начини. Просто следвайте своята  
интуиция – и се свържете със света и с всички, които обичате.

Разширява възможностите. Интуитивно



Любопитството ни движи. Любопитство към предстоящото. Добре  
е, когато не е нужно да се замисляш, дали най-новата идея е под-
ходяща за автомобила и обратно – а просто можеш да потеглиш.  
Запознайте се с GLB: С втория ред седалки, който опционално се  
регулира надлъжно и опционалните до седем седалки винаги сте  
гъвкави. Независимо какви планове имате за живота си – и животът  
Ви за Вас.

Създаден, за да прави  
нови открития



Когато резервирате: програмата Offroad оптимизира сцеплението  
по полски пътища или груб терен – и адаптира разгръщането на  
мощността и ABS-регулирането встрани от асфалтирани пътища.

Тръгнете на път към автономното шофиране: Най-модерни сис-
теми Ви подпомагат според ситуацията при адаптиране скорост,  
завъртане волан, смяна пътна лента и дори при опасност от сблъ-
сък. Рискът от инцидент се понижава – пътниците и участниците  
в движението са ефективно защитени. Така достигате до цела Ви  
безопасно и сигурно.

Система за гласово  
управление LINGUATRONIC
Естественото гласово управление може да се разшири и върху  
Mercedes-Benz онлайн услугите – за информация за времето,  
интернет радио и управлява функции на автомобила като клима-
тична система и отопление на седалки.

Head-up дисплей
Най-добри изгледи за спортно удоволствие и суверенно усещане  
при шофиране: Head-up дисплеят превръща предното Ви стъкло в  
очароващ дигитален кокпит. Така най-важната информация винаги  
е директно пред очите Ви. Вашето пълно внимание принадлежи на  
пътя и на пътната обстановка пред Вас.

Пакет Пътни асистенти Пакет Offroad техника



3. ред седалки за 2 лица с надлъжно регулиране на втория ред седалки
Предлаганите седящи места и обемът на товарното отделение на автомобила Ви са също променливи, както и живота Ви. При необходимост  
може да преместите цялата задна седалка със 140 мм и така да увеличите товарното отделение или свободното място за крака в задната  
част на купето. Третият ред седалки за до двама допълнителни пътници може да бъде сгънат и разгънат бързо по всяко време. Използвайте
гъвкавостта изцяло по необходимост – в зависимост от това, дали искате да вземете още пътници или голям багаж.

MULTIBEAM LED и фарове за мъгла
За перфектна видимост: Адаптивните фарове MULTIBEAM LED реагират на пътната  
ситуация с отделно управляеми светодиоди. Частични дълги светлини щадят другите  
участници в движението, без да ги заслепяват. Светлините помощ при завиване и в  
завои осветяват оптимално полето на видимост и Вие по-бързо разпознавате опас-
ностите. Фаровете за мъгла разпръскват светлината по-широко от основните фарове  
и така осветяват по-добре областта на ръба.

Пакет KEYLESS-GO Сomfort
Максимален комфорт за автомобилното Ви ежедневие: С пакет KEYLESS-GO Сomfort
можете да стартирате и заключите Вашия автомобил, докато просто и лесно носите  
ключа си в себе си. Функцията HANDSFREE ACCESS позволява безконтактно и напълно
автоматично отваряне и затваряне на капака на багажника.



GLB подкупва със своята висока функционалност – дори без нито една отметка в  
списъка с опции. Пример са сгъваемите задни седалки с регулиране наклон облегалка  
в съотношение 40/20/40 и регулируемият във височина под товарно отделение. 
Активният спирачен асистент гарантира неговия стандарт за безопасност.

Серийно оборудване
С линия на оборудване Style Вашият автомобил се отличава от серийното оборудване –  
с високо качество отвътре, катко и отвън. Тук спадат допълнителни елементи като  
специфични и аеродинамично оптимизирани 17-инчови алуминиеви джанти, както и  
ексклузивните за линията тапицерия и декоративни шевове.

Стил
Линия на оборудване Progressive доста повишава стойността на автомобила. Доба-
вена стойност, която виждате и усещате. Насладете се на висококачествена техника  
и изживейте неповторимия, експресивен SUV-стил на живот. Освен това линията  
отваря допълнителни атрактивни комбинации вътре и навън – например с пакет кожа  
и пакет Night.

Progressive
Линията AMG усилва отвън като и отвътре атрактивния спортен външен вид на Вашия  
автомобил. Ексклузивни отличителни белези са AMG Styling и диамантената решетка с
единична ламела. Спортните седалки гарантират добър комфорт на седене зад ско-
сения в долната част спортен волан от кожа Nappa. Директното кормилно управление
засилва удоволствието от шофирането.

Линия AMG



Шофирайте така, както желаете. DYNAMIC SELECT предлага програми за шофиране, които определят предварително двигател,  
предавателна кутия, ходова част или кормилна система. С режим „Sport“ Вие сте подчертано динамично на пътя, а с основната
програма „Comfort“ – много балансирано. „ECO“ залага на висока ефективност, спестява гориво и пари.

DYNAMIC SELECT
Наслаждавайте се на комфорт при дългите пътувания по автомагистрала докато преодолявате тесните завои със спортен  
ентусиазъм. Балансирана комфортна ходова част предлага убедителна комбинация от реагиращи резерви на окачването с  
много добра стабилност при движение. Това прави пътуването безопасно и Ви дава голямо удоволствие от шофирането.

Комфортна ходова част



Технически данни

1 Данни за номиналната мощност съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 На разположение за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 Посочените стойности са определени  съгласно 
зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези  
стойности. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емиисии за нови леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и  
CO2-емисиите за нови пътнически автомобили категория М1“, който се предлага безплатно във всички търговски обекти. Данните не се отнасят за отделен  автомобил и не са съставна част от оферта, а служат само за 
сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване. 5 Данните са валидни само в  рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, специфични 
за съответните държави. 6 Определени са въз основа на измерените CO2емисии, като е взета предвид масата на автомобила.    
Допълнителни технически данни ще намерите на www.Mercedes-Benz.bg

Най-доброто за двигателя:
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

GGGLLLBBB 111888000 ddd GGGLLLBBB 222000000 ddd GGGLLLBBB 222000000 ddd 444MMMAAATTTIIICCC GLB 180 GGGLLLBBB   222000000

Работен обем на двигателя (см3) 1950 1950 1950 1332 1332

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 85[116] / 3400-4400 110[150] / 3400-4400 110[150] / 3400-4400 100[136] / 5500 120[163] / 5500

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 11,3 9,0 9,3 9,9 9,1

Максимална скорост (км/ч) 188 204 201 197 207

Разход на гориво4 (л/100 км)
комбиниран 6,1-5,4 6,1-5,4 6,4-5,7 7,8-6,9 7,8-6,9
CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 160-143 160-143 167-148 176-156 177-156

Клас емисии5/Клас ефективност6 EURO 6D -ISC-FCM EURO 6D -ISC-FCM EURO 6D -ISC-FCM EURO 6D -ISC-FCM EURO 6D -ISC-FCM

Размери

Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 25.05.2020 е възможно да са възникнали
промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или  
формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или откло-
ненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че продава-
чът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет на
покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари  

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се 
разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са 
валидни  обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази 
публикация.  Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG 
търговски партньор. www.Mercedes-Benz.bg

Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която 
беше основана през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz. 
Чрез социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага 
им перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change
the Game for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на 
Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.


