
GLS Sport Utility Vehicle



Новият GLS носи с гордост буквата S в своето име. Както никой друг на света 
той обединява независимостта на един SUV с присъщата вътрешна стойност  
на S-класа. Качете се и насладете на възвишен лукс, осезаем комфорт и безу-
пречна безопасност на безпрецедентно ниво.

Голямо пространство и комфорт  
се постигат само в новия GLS



В новия GLS всеки поглед, всяко докосване е първокласно преживяване. 
Плавните преходи, изискани дървени декоративни елементи и напълно цифров 
широкоекранен кокпит се свързват хармонично в превъзходния значим  
интериор. Освен това е първият Mercedes от луксозната класа с инфотейнмънт 
система MBUX и Ви разбира толкова по-добре, както никога досега.

Качете се и се потопете  
в модерния лукс



Максимален комфорт. 
Почти минималистичен дизайн



Елегантен и със самоуверен стил новият GLS домирина на сцената  
със своето изчистено присъствие. Още по-елегантен става и с EXCLUSIV 
интериора, електрически панорамен плъзгащ се люк и до 23 инчови 
колела. Фарове MULTIBEAM LED в предната част и LED-лампи в задната 
част му придават допълнителен блясък. 

Нищо не е по-ценно  
от добрия стил



Купето на новия GLS е буквално превъзходно: Огромното пространство  
е покана за седем лица. На всяка седалка се наслаждавате на комфорта 
на луксус класата и на инфотейнмънт оферта, която дори прозира  
оттам. Вторият ред седалки е електрорегулируем, а третия толкова удобен, 
като никога до сега.

Задна част на купето  
като никоя досега



Оставате невъзмутими, дори при голям натиск: Товя е изкуство, което новият 
GLS владее с напълно активна ходова част E-ACTIVE BODY CONTROL, като  
никой друг в неговата класа. На и извън пътя. Нов електрифициран двигател 
както и пълен ON&OFFROAD пакет при желание увенчават неговия извисен  
над всички комфорт.

Най-суверенната ходова 
част на света



Mercedes-Benz Intelligent Drive
В час пик, при дълго шофиране през нощта или по непознати отсечки, 
Вашият нов GLS SUV Ви облекчава осезаемо именно в стресови  
ситуации. Зад това стои концепцията, която прави всяко шофиране 
в Mercedes-Benz безопасно и уникално: Mercedes-Benz Intelligent 
Drive. Защото времето, което прекарвате зад волана, е Вашето време. 
Време за релаксиране. Време, за да се заредите с енергия. За да 
достигнете Вашата цел преди всичко безопасно, но и без напрежение.

Mercedes-Benz User Experience

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО КОМФОРТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И ИНДИКАЦИЯТА

Augmented Reality Video Ви помага да се справите по-добре в сложни пътни ситуации. 
Опционално предлаганата система заснема околното пространство на пътя с камера, 
комбинира живите изображения с практични виртуални указания за трафика и Ви показва 
прегледно всичко на мултимедийния дисплей.

Две думи от Ваша страна са достатъчни: „Здравей, Mercedes“. Така стартира естествената 
обучителна Гласова система LINGUATRONIC, която разбира почти всяка Ваша дума  
и даже може да преработва индирактна реч. Така например климатизацията вече реагира 
на „Студено ми е“ и задава по-висока температура.

Подчертаване съдържания на мултимедийния дисплей, стартиране на предпочитани функции 
или активиране лампа за четене: Това и много повече се случва в новия GLS напълно  
безконтактно. Благодарение на MBUX интериор-асистент, който като съставна част на 
опционален MBUX пакет Иновации ригистрира прецизно чрез камера ръчните жестове  
на водача и спътника. 

Инфотейнмънт на най-високо GLS ниво. Новият Mercedes-Benz 
User Experience ще Ви очарова. С всеки поглед, всяка дума  
и всяко докосване.

АКЦЕНТИ НА ОБОРУДВАНЕТО АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ

Пакет Пътни асистенти Plus предлага висша степен комфорт и безопасност по пътя към 
автономното шофиране. Допълнително към пакет Пътни асистенти получавате активен 
асистент за задръствания, който Ви разтоварва оптимално по автомагистралите. Следващ 
плюс на този пакет: При причинен от друг страничен сблъсък PRE-SAFE® Impuls Side може 
допълнително да Ви запази.

Иновативният PRE-SAFE® звук генерира шум от високоговорителите и може да задейства  
защитен рефлекс: Вашият слух се настройва за кратко време и по този начи се предпазва 
от силния шум при сблъсъка.

Оптимална услуга за паркиране на борда. активен асистент за паркиране с камера 360° 
Ви улеснява както при търсенето на паркомясто, така и при паркирането и напускането  
на паркомястото. В този случай Вие избирате: благодарение на панорамната видимост да 
паркирате уверено – или да възложите паркиране без стрес.



Колела 23 цола
26 високоговорителя и 1610 вата системна мощност превръщат Burmester® High-End 
3D-съраунд озвучителната система в High-End преживяване, което Вие дирижирате 
като Ваш личен оркестър. Озвучаването се съгласува през пет звукови настройки и се 
регулира индивидуално за всяко място. Освен това компенсиране на шума (VNC)  
напасва звука динамично на пътната ситуация. Също така изискан е дизайнът на висо-
коговорителите, които и при абсолютна тишина показват висока премиум претенция.

С широкоекранния кокпит дисплея на инструмента и мултимедийния дисплей образуват 
едно оптично цяло. Двата напълно цифрови цветни дисплея са обединени под общо 
покриващо стъкло и се вписват хармонично в интериорния дизайн като непрекъсната 
повърхност. За пръв път в това изпълнение мултимедийният дисплей е свободно 
стоящ – елегантна примамка за погледа.

Burmester® съраунд озвучителна системаШирокоекранен кокпит Панорамен плъзгащ се люк
Като индивидуално изготвен за Вашия вкус: Новият GLS Ви предлага до 23 цола колела, 
както и рафиниран избор на различен джанти-дизайн и вариант на цвета. Така придавате 
на Вашия външен вид изцяло индивидуален, последен брилянтен завършек.

С опционалния панорамен плъзгащ се люк ще изпитате очарователно усещане  
за свобода, а в купето ще се наслаждавате на приятна светла амбиентна светлина. 
Отвън тя придава на екстериора лекота и ексклузивност.



Серийно оборудване Линията на оборудване exclusive Interieur Линия AMG
Доминантност и присъствие на високо ниво: Екстериорът обединява SUV-типични 
елементи с модерен, мощен дизайн. Щедрите пропорции излъчват независимост  
и безопасност. Хромирани елементи задават стилно елегантен акцент. Аеродинамична 
оптимизация доставя първокласни ефективни стойности и се грижи за приятна  
спокойна акустика по време на път.

Преживейте елегантност на високо ниво. Висококачествени материали, грандиозни 
размери и интелигентни детайли създават базата за луксозна амбиентна светлина  
и комфортно пътуване до седем места. Серийни между другото са: Мултифункционален 
спортен волан, широкоекранен кокпит, MBUX мултимедийна система и автоматична 
климатична система.

С EXCLUSIVE Interieur показвате какво е важно за Вас: максимална елегантност  
и първокласно качество до най-малките детайли. Луксозните акценти и изисканата 
амбиентна светлина на Вашето купе всеки ден на ново ще Ви досавят много радост  
и ще са израз на добър вкус.

Изразителният дизайн на линия AMG придава на Вашия автомобил изцяло динамична 
нотка. За значително диференциране от базовия модел. По този начин давате ясно 
послание за силен дизайн.



9G-TRONIC E-ACTIVE BODY CONTROL
Оставете на Вашия автомобил смяната на предавките: Смяната на предавката на автоматична предавателна кутия 9G-TRONIC е едва доловима.  
Девет предавки позволяват ниски обороти на двигателя, което понижава разхода на гориво и осигурява по-приятно ниво на шума.

Когато през DYNAMIC SELECT избирате програми за шофиране Comfort и ECO, 9G-TRONIC превключва за Вас нежно и ефективно през девет позиции 
на предавателната кутия и по този начин предлага оптимален комфорт при шофиране. Допълнително предавателната кутия е и искински спортист: 
С едно натискане на бутона ще перживеете спортно бърза смяна на предавки и въпреки това шофирате често в оптимален диапазон на оборотите. 
Така в спортен режим се наслаждавате още повече на удоволствието от шофирането чрез съответните по-добри пътни характеристики.

С E-ACTIVE BODY CONTROL за новия GLS се предлага напълно нова активна ходова част. Тя включва базирано на камера разпознаване на 
 пътното платно ROAD SURFACE SCAN, както и активната функция за наклоняване в завои CURVE и може да оценява пътната ситуация, скоростта  
и натоварването. Демпферирането и регулирането на нивото следователно се адаптират автоматично за всяко колело отделно. За отличен  
комфорт при шофиране и отлична стабилност – в еднаква степен на пътя и извън него.



Технически данни Размери

1 При минимален до максимален брой гуми с нормално или високо ниво. 2 При 100 мм изместена напред задна седалка. Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

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

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 официлания разход на гориво и официалните специфични CO2-емисии на новите леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и емисиите CO2 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. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

Дизелови двигатели

GLS 350 d 4MATIC GLS 400 d 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3) 2.925 2 925

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 210[286]/ 3 400-4 600 243[330]/ 3 600-4 200

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 7,0 6,3

Максимална скорост (км/ч) 227 236

Разход на гориво4 (л/100 км)
комбиниран 7.9-7.6 7,9-7,6

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 208- 201
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За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 22.03.2019 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, като се вземат 
предвид интересите на продавача, промените или отклоненията са приемливи за купувача. Само от това, че 
продавачът 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 публи-
кация. Поради тази причина за последната версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz търговски партньор.
www.mercedes-benz.com

Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0419

Mercedes-Benz е един от учредителите на глобалното движение Laureus Sport for Good Foundation, което беше  
основано 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“.




