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Ценова листа 2
за автомобили Mercedes-Maybach GLS
Мощност

Базови модели
Mercedes-Maybach
GLS 600 4MATIC+

1
2
3

4

[ кВт / к.с. ]

Работен
обем
[ см3 ]

410+16 / 557+22

3 982

Серия

167.987

Скоростна
кутия

9G-TRONIC
автоматична

Разход на гориво 3 Средни емисии
комбиниран
СО2 3
[ л / 100 км ]
[ грама / км ]

13,4-13,0

305-296

Въртящ момент
[ Нм / обороти ]

Ускорение
0-100 км/ч, [ сек ] /
макс. скорост, [ км/ч ]

730 / 1750-4500

4,9 / 250

Цена в България
с/без ДДС 4,
[ Евро ]

Цена в България
с/без ДДС,
[ Лева ]

161 056,94

315 000,00

134 214,12

262 500,00

Изображенията имат илюстративен характер.
Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели.
Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "WLTP CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности.
Посочените стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и варират в зависимост от избраните специални изпълнения.
Цената включва транспортни разходи до гр. София и продуктова такса.
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Серийно оборудване (извадка)
ЕКСТЕРИОР
радиаторна решетка с хромирани вертикални ламели
надпис Maybach в горната част на радиаторната решетка

декоративни елементи от дъб антрацит с открити пори (H31)
декоративни елементи с разширен обхват (735)
таван в микрофазер DINAMICA, черно (61U)

звезда Mercedes-Benz на капака на двигателя
предна броня с хромирани вложки и хромирана решетка на въздухозаборниците
долна част на предната броня лакирана в черно гланц с интегрирана хромирана декоративна защита

ел. регулируеми предни седалки с памет
мултиконтурни предни седалки (399)
задни седалки: EXECUTIVE седалки (453) или мултиконтурни седалки

уширения на калниците в цвета на купето
пакет „Огледала“ вкл. комфортно осветяване около автомобила вкл. проектиране на MAYBACH логото

комфортни подглавници за предните места
предна дясна седалка с възможност за регулиране от мястото отзад (452)

прагове в черно гланц с хромирана вложка
хромирана декоративна лайсна на B-колоните
осветени степенки с автоматично електрическо изваждане и емблема MAYBACH

табло и горни панели на вратите в кожа напа (U38)
двойни сенници за предните места (543)
амбиентно осветление с 64 цвята (876)

емблема Maybach на D-колоната
надпис Maybach на задния капак

i-Size закопчалки за детски столчета на задните места
поставка за чаши за задните места, темперираща (307)

хромирани ауспухови накрайници с MAYBACH-специфичен дизайн и хоризонтален делител
пакет „Паркиране“ с камера 360°

седалка за пътника отпред със сензор за тегло
пакет „Хром, интериор“

ГУМИ И ДЖАНТИ
алуминиеви джанти Maybach 22'' (55,9 см), многоспицов дизайн (R63)
TIREFIT система за поправяне спукани гуми на път (B51)
ЗАДВИЖВАНЕ И ОКАЧВАНЕ
9G-TRONIC автоматична скоростна кутия (421)
окачване с електронно управляема демпферерна система AIRMATIC с ADS Plus (489)
DSR (система за регулиране на скоростта при спускане)
TEMPOMAT вкл. регулируем ограничител на скоростта
DYNAMIC SELECT програми за шофиране
4ETS (електронна система за контрол на тракцията при задвижване на четирите колела )
4MATIC задвижване на всички колела с Torque on Demand
педална уредба от полирана благородна стомана с емблема Maybach
СВЕТЛИНИ И ВИДИМОСТ
фарове MULTIBEAM LED (642)
панорамен люк (413)
ИНТЕРИОР И СЕДАЛКИ
тапицерия кожа напа, черна (951)
1

хромирани управляващи елементи и хромирана декоративна лайсна във вратите ~ EASY-ENTRY бутони в сребрист хром ~
управляващи елементи в ляво до волана в сребрист хром ~ поставка за ръката и поставка за чаши на централната
конзола в сребрист хром или със сребриста рамка ~ бутони за управление на климатичната инсталация в сребрист хром

КЛИМАТИЗАЦИЯ
автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC (581)
автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC с 5 зони (582)
пакет "Отопление на предните седалки PLUS" (902)
пакет "Отопление на външните задни седалки PLUS" (903)
климатизирани предни седалки (401)
климатизирани задни седалки (402)
ел. щори за стъклата на задните врати (297)
тонирани многослойни стъкла с инфрачервен филтър, шумоизолационни
подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла (840)
ВОЛАН
мултифункционален волан в кожа напа (L3B) с емблема Maybach в долната част
Mercedes me connect 1
комуникационен модул (LTE) за услугите Mercedes me connect (362)
Mercedes-Benz аварийно повикване (351)

наличните в зависимост от оборудването на автомобила услуги трябва да бъдат активирани в Mercedes me Portal (http://www.mercedes.me)

www.mercedes-benz.bg
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дистанционни услуги PLUS (33U)
ТЕЛЕМАТИКА
MBUX мултимедийна система вкл. LINGUATRONIC (с естествено гласово разпознаване,
активиране посредством „Hey Mercedes“)
MB навигация с интегриран твърд диск
Bluetooth® свързаност вкл. Dual Phone Mode
разговорна уредба с HD Voice, възпроизвеждане на аудио съдържание от сдвоеното устройство (Bluetooth
Audio Streaming) и др.

Widescreen Cockpit (868)
инструментално табло и мултимедиен екран като общ компонент с непрекъснато покривно стъкло ~ два дисплея
с диагонал на екрана 12,3‘‘ (31,24 см) и разделителна способност 1920 х 720 писела ~ мултимедиен дисплей с
Touch-функционалност ~ специфичен стил на визуализация „Maybach“

озвучителна система Burmester® Surround (810)
MBUX таблет за задните места (447)
тъчпад на средната конзола
БЕЗОПАСНОСТ И АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ
въздушна възглавница за коленете на водача
фронтални въздушни възглавници за шофьора и седящия до шофьора
странични въздушни възглавници за предните места (въздушни възглавници за таза и торса)
въздушни възглавници за страничните стъкла

3

ATTENTION ASSIST (разпознаване на умора или липса на концентрация)
PRE-SAFE® система за превантивна безопасност с реверсивен обтегач на коланите на предните
места и автоматично затваряне на прозорците и люка
система за следене налягането на гумите (475)
индикация в инструменталното табло на статуса на коланите за задните места
автоматично деактивиране на фронталната въздушна възглавница за пътника до водача (U10)
ESP® с асистент за динамично преминаване през завои
ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
пакет „KEYLESS Go” (P17)
EASY-PACK автоматичен капак на багажника (890)
лайсни на праговете с надпис Maybach
кора за товарното отделение с емблема Maybach
резервоар с обем 90 л (915)
електронен ключ в черно гланц с декоративна рамка от хром гланц (B67) и лого Maybach
безжично зареждане за мобилни устройства за предните места (897)
сребристи метални закачалки за дрехи на B-колоните
плюшени стелки (U12)
пакет „Акустичен комфорт“ (PAF)

въздушна възглавница за задните врати (под нивото на стъклата)
пакет „Асистиращи системи“ (23P)

www.mercedes-benz.bg
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Специални изпълнения

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

0,00
1 014,06
1 014,06

0,00
1 983,33
1 983,33

0,00
2 380,00
2 380,00

17 927,17 35 062,50

42 075,00

Външен цвят
Цвят металик
Цвят MANUFAKTUR bright
Цвят MANUFAKTUR металик
MAYBACH двуцветен лак

(кодове: 197 обсидиан черен | 859 Мохаве сребрист | 922 high-tech сребрист | 989 смарагд зелен | 992 селенит сив)
(код:

799 диамант бял)

(код:

996 хиацинт червен)

(кодове: C20 high-tech сребрист / океанско син | C21 обсидиан черен / рубелит червен |
C23 обсидиан черен / MANUFAKTUR Калахари златист | C24 смарагд зелен / Мохаве сребрист |
C25 иридий сребрист / MANUFAKTUR диамант бял | C31 high-tech сребрист / селенит сив

Тапицерии
9__ Тапицерия естествена кожа напа
код:

951 черно
954 MANUFAKTUR Exclusive напа, махагония кафяво / макиато бежово /не с 61U/71U/79U; само с 293+U38/

0,00

0,00

13 828,31 27 045,83

32 455,00

0,00

9__ Тапицерия естествена кожа напа
код:

959 MANUFAKTUR кристално бяло / сребристосива перла /само с U61/

Тавани
61U Таван в микрофазер DINAMICA, черно /серия/
65U Таван в микрофазер MANUFAKTU, макиато бежов /само с тапицерия 954/
71U Таван в кожа напа MANUFAKTUR, черна /само с U61; само с тапицерия 951/
75U Таван в кожа напа MANUFAKTUR, макиато бежова /само с тапицерия 954/
79U Таван в кожа напа MANUFAKTUR, кристално бяла /само с U61; само с тапицерия 959/

--,--0,00
0,00
0,00
0,00

--,--0,00
0,00
0,00
0,00

--,--0,00
0,00
0,00
0,00

587,99
0,00
--,--587,99
287,60
--,---

1 150,00
0,00
--,--1 150,00
562,50
--,---

1 380,00
0,00
--,--1 380,00
675,00
--,---

--,--605,03
266,30

--,--1 183,33
520,83

--,--1 420,00
625,00

Декоративни елементи
H11 Декоративни елементи MANUFAKTUR черен пиано лак с интегрирани линии, гланц
H22 Декоративни елементи от орех в кафяво с открити пори
H31 Декоративни елементи от дъб антрацит с открити пори /серия/
H34 Декоративни елементи MANUFAKTUR от липа в кафяво гланц с надлъжни светли линии
H35 Декоративни елементи от ясен в черно с открити пори
735 Декоративни елементи с разширен обхват /серия/

Волани
L3B Мултифункционален спортен волан в кожа напа /серия/
L3D Мултифункционален спортен волан в комбинация кожа напа / дърво /не с H31/H35/
443 Ел. отопляем мултифункционален волан /само с L3D/

www.mercedes-benz.bg
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Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

7 170,87 14 025,00

16 830,00

12 805,73 25 045,83

30 055,00

Пакети интериор
PBE Пакет „Кожа MANUFAKTUR Exclusive” /само с U61/
облицовка на таблото и долната част на A и B колоните в синтетична кожа ARTICO с оптика кожа напа в избрания цвят; в комбинация с тапицерия кристално
бяло / сребриста перла (959) в кожа напа ~ облицовка на рамките на прозорците в кожа напа, черна

U61 Пакет „Кожа MANUFAKTUR"
два броя декоративни възглавнички в цвета на интериора с емблема „MAYBACH”, двуцветни ~ две възглавнички за поставките за краката в цвета на
интериора ~ таван в кожа напа с видими шевове вкл. кожена облицовка на сенниците, на страничните колони и на джобовете на гърбовете на предните
седалки (71U в комбинация с тапицерия 951; 75U в комбинация с тапицерия 954; 79U в комбинация с тапицерия 959) ~ конзоли на предните седалки в кожа
напа в цвета на интериора ~ облицовка на рамката на задното стъкло в синтетична кожа ARTICO с оптика напа

Пакети
23P Пакет „Асистиращи системи” /серия/
активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), автоматично потегляне след спиране при Stop&Go трафик на
автомагистрала, адаптиране на скоростта в зависимост от отсечката (K34) ~ активен кормилен асистент с активен асистент за автономно аварийно спиране с функция SOS
и функция за формиране на тунел за автомобил със специален режим ~ активен спирачен асистент вкл. функция за завиване и кръстовище, аварийно автономно спиране
при достигане край на колона ~ кормилен асистент при избягваща маневра ~ активен асистент за лентата за движение ~ активен асистент за мъртва зона вкл.
предупреждение при отваряне на вратите при приближаващ отзад трафик ~ предупреждение за пешеходци в зоната на пешеходни пътеки ~ PRE-SAFE® PLUS (система за
предвиждане на опасност от удар в задната част на автомобила вкл. предприемане на превантивни дейности по защита на седящите в купето и избягване на вторични последствия) и др.
P17 Пакет „KEYLESS-GO комфорт“ /серия/
KEYLESS-GO система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя) ~ HANDS FREE
ACCESS система за комфортно отваряне и затваряне на багажника с движение на стъпалото под задната броня (871) ~ дръжки на вратите с хромирана вложка

--,---

--,---

--,---

--,---

--,---

--,---

511,29

1 000,00

1 200,00

342,99

670,83

805,00

--,---

--,---

--,---

--,---

--,---

--,---

0,00

0,00

0,00

P20 Пакет „Асистиращи системи PLUS”
активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), автоматично потегляне след спиране при Stop&Go трафик
на автомагистрала, адаптиране на скоростта в зависимост от отсечката (K34) ~ активен кормилен асистент вкл. активен асистент за автономно аварийно спиране с
функция SOS, функция за формиране на тунел за автомобил със специален режим ~ активен спирачен асистент вкл. функция за завиване и кръстовище, аварийно
автономно спиране при достигане край на колона ~ кормилен асистент при избягваща маневра ~ активен асистент за лентата за движение ~ активен асистент за
мъртва зона вкл. предупреждение при отваряне на вратите при приближаващ отзад трафик ~ предупреждение за пешеходци в зоната на пешеходни пътеки ~ PRESAFE® PLUS (система за предвиждане на опасност от удар в задната част на автомобила вкл. предприемане на превантивни дейности по защита на седящите в купето и избягване на
вторични последствия) ~ активен асистент за задръстване (23U) ~ асистент за разпознаване на пътните знаци (513) ~ PRE-SAFE® Impulse странично отместване (292)
P21 Пакет „AIR-BALANCE” /в комбинация с PBP/PBR – серия/
активно йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето ~ подобрена филтрация на въздуха
P47 Пакет „Паркиране” вкл. камери за създаване на обзор 360° /серия/
асистент за паркиране PARKTRONIC ~ камера за 360° (501)
P49 Пакет „Огледала” /серия/
централно и ляво огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (249) ~ ел. сгъваеми външни огледала (500) ~ комфортно осветяване около
автомобила вкл. проектиране на MAYBACH логото (587)
P82 Пакет "URBAN GUARD Plus" за защита на автомобила /серия/
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за Уведомление при щета на паркинг или кражба (Mercedes
me) ~ дистанционно деактивиране на електронния ключ 1 ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла
1

срок на валидност на Mercedes me услугите: 36 месеца; срокът може да бъде удължен през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me)

www.mercedes-benz.bg
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Специални изпълнения

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

--,---

--,---

--,---

747,76

1 462,50

1 755,00

--,---

--,---

--,---

0,00

0,00

0,00

1 090,76

2 133,33

2 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00
51,13

0,00
100,00

0,00
120,00

--,---

--,----,---

--,---

P64 Пакет „Мемори“ /серия/
предни седалки, кормилна колона и външни огледала с електрическо регулиране и памет ~ ел. лумбална опора за предните седалки, 4-посочна (U22) ~
регулиране дълбочината на предните седалки ~ PRE-SAFE® позиционираща функция на седалката на пътника отпред при разпозната потенциална опасност ~
възможност за регулиране на седалката на пътника от вратата на шофьора
P69 Пакет „Комфортно затопляне“ /в комбинация с PBR – серия/
ел. отопление за предните седалки PLUS (902) ~ ел. отопление на външните места от втори ред (седалки и облегалки) ~ ел. отопление на подлакътниците и
средните панели в предните и задните врати, на подлакътника на централната конзола и на средните панели на вратите (906)
PAF Пакет „Акустичен комфорт” /серия/
челно и странични стъкла с шумоизолационно фолио и инфрачервен филтър (596) ~ допълнителна шумоизолация във вратите, надлъжните греди на купето, B-колоните и др.
PBP Пакет „ENERGIZING” /само с P21+876+(401/P68)/
ENERGIZING програми за комфорт („Refresh“ (освежаване) | “Vitality” (жизненост) | “Training”: видео ръководства, напр. за отпускане на мускулатурата (само
при спрял автомобил) | “Hints“: 3-минутна аудио информация за устойчива грижа за здравето и подобряване на благосъстоянието във всекидневието; за
следните зони на тялото: глава, рамене, горна част на тялото, долна част на гърба и таза) ~ пакет „AIR-BALANCE“ (активно йонизиране и ароматизиране на
въздуха в купето ~ подобрена филтрация на въздуха) ~ специфични програми на амбиентното осветление
PBR Пакет „ENERGIZING Plus” /само с P21+P68+399+876/
допълнителни ексклузивни програми за комфорт („Warmth“ (топлота) | „Joy“ (радост) | „Comfort“ (комфорт) ) ~ пакет „ENERGIZING” (PBP) ~ ENERGIZING
COACH: за интелигентен избор на ENERGIZING комфортна програма, отговаряща на пътната ситуация и кондицията на водача

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)
01U Подготовка за навигационни услуги
На където и да пътувате, винаги ще бъдете предварително добре информирани! Вашият автомобил научава Вашите навици и може да предложи
индивидуално съобразени дестинации.

14U Пакет „Смартфон интеграция“ /серия/
вкл. Apple CarPlay™ (16U) ~ Android Auto (17U)

20U Подготовка за дигитално прехвърляне на ключа
33U Дистанционни услуги PLUS /серия/
дистанционно изтегляне статуса на автомобила (показва пробег, налягане на гумите, ниво на течността за чистачките и др.) ~ програмиране на независимото стационарно
отопление/вентилация (само с код 228) ~ дистанционно отключване и заключване на вратите и следене на състоянието ~ дистанционно отваряне/затваряне на прозорците и
люка (само с 413/414) вкл. положение вентилация ~ персонализация (запазване на настройки като предпочитани радиостанции, цели в навигацията и др. в профила на водача и
възможност за тяхното прехвърляне в друг автомобил със същото поколение мултимедийна система) ~ откриване на паркиран автомобил и пешеходен маршрут до него (в
радиус от 1,5 км) ~ локализиране на автомобил (показва географските координати на автомобила; функцията може да бъде деактивирана от мултимедийната система) ~
географско ограничаване (изпраща push-notificaiton при пресичане на ръчно дефинирана географска зона) ~ зашита на портфейла (информира посредством push-notificaiton
включване или изключване на запалването и придвижване на автомобила извън дефиниран радиус от 1, 2,5 или 5 км) ~ откриване на паркиран автомобил (активиране на
мигачите на автомобила за по-лесно откриване на паркинг) ~ лимит на скоростта (уведомява при превишаване на предварително зададен лимит на скоростта) ~ Send2Car
(изпраща координати и целева дестинация до навигационната система) ~ мениджмънт при произшествие или авария (осъществява връзка с център за обслужване на клиенти за
оказване на помощ в съответствие с възникналата ситуация) ~ управление на техническото обслужване (проактивно изпращане на данни за необходимите сервизни операции
до избран Mercedes-Benz обслужващ сервиз с цел последващо координиране и запазване на час за обслужване) ~ отдалечена автомобила диагностика (позволява по-добра
поддръжка в сервиза, като дава възможност на избрания от клиента Mercedes-Benz обслужващ сервиз да изтегля краткия диагностичен тест преди предстоящо влизане на
автомобила в сервиза) ~ актуализация на софтуер (възможност за актуализиране на софтуера на електронни блокове, без необходимостта от посещение в сервиз)
1

367 Подготовка за Live Traffic Information /серия/

1

--,---

--,---

Активирането става през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me).
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447 MBUX таблет за задните места с диагонал на екрана 7‘‘ (17,78 см) /серия/
463 HEAD-UP Display /серия/
превръща челното стъкло в дигитален кокпит, като визуализира на важна за водача информация на челното стъкло1 (указания от навигационната система с графика и
текст, актуална скорост, автопилот или ограничител на скоростта, предупреждения, входящи обаждания, съобщения от асистиращите системи (лента за движение,
мъртва зона, кормилен асистент, асистент за пътните знаци), индикация при намесата на ESP® и др.) ~ възможност за индивидуална настройка на съдържанието,
височината на картината и яркостта
513 Асистент за разпознаване на пътни знаци /серия/

7

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

--,---

--,---

--,---

0,00
--,---

0,00
--,---

0,00
--,---

51,13

100,00

120,00

0,00

0,00

0,00

--,---

--,---

--,---

0,00

0,00

0,00

--,---

--,---

--,---

4 230,94

8 275,00

9 930,00

2 407,33
174,69

4 708,33
341,67

5 650,00
410,00

--,---

--,---

--,---

518 MEDIA INTERFACE комплект кабели
USB Type-C  Micro USB (100 см) ~ USB Type-C  USB Type-C (100 см) ~ USB Type-C  USB Type-A (20 см) ~ USB Type-A  Lightning (30 см)

537 Цифров радио-тунер (DAB) /серия/
поддържани стандарти: DAB, DMB, DAB+

72B Допълнителни USB Type-C портове /серия/
1 USB порт за данни в отделението за вещи, 2 USB порта за зареждане за местата от втори ред (5V)

77B MBUX интериорен асистент /не с 811; в комбинация с PAU – серия/
810 Озвучителна система Burmester® Surround /серия; само с 22U/
13 високоефективни говорителя (2 Frontbass говорителя за ниски честоти, по един в зоната на краката за водача и пътника отпред ~ по един премиум говорител
за ниски и средни честоти в предните врати и в задните врати ~ един централно разположен говорител за средни честоти в таблото и 2 говорителя за средни
честоти в декорацията на D-колоната /Surround говорители/) ~ 9 канален DSP усилвател с обща мощност 750 Вата (7 x 50 Вата + 2 x 120 Вата) ~ Frontbass
технология със субуфери, интегрирани в каросерията на автомобила ~ активни аналогови филтри ~ шумова компенсация (VNC) ~ оптимизация на звука за
предните и задните места ~ поддръжка на многоканални формати и др.
811 Озвучителна система Burmester® High-End 3D-Surround /само с 22U; не с U68/77B/669/690/ за Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ серия/
26 специализирани говорителя вкл. субуфер и колона на тавана ~ 7 кръгли говорителя за ниски честоти (по един във всяка врата, един централно разположен в
таблото, два в декорацията на D-колоната) ~ 7 говорителя за средни честоти (по един във всяка врата, един централно разположен в таблото, два в декорацията
на D-колоната) ~ 4 говорителя за ниски средни честоти (по един във всяка врата) ~ 5 броя 3D широкоспектърни говорителя (интегрирани по 2 броя в блока за
управление на тавана и на тавана за задните места) ~ 2 Frontbass говорителя с двойна намотка (по един в зоната на краката на водача и пътника отпред) ~ 1
активен субуфер в багажното отделение с допълнителен усилвател с мощност 400 Вата ~ мембрани на говорители за средни, ниски средни честоти и Frontbass
говорители с мембрани от стъклофибърни влакна ~ 27-канален усилвател с дигитални и активни аналогови филтри и максимална мощност 1410 Вата и
допълнителен усилвател за субуфера с мощност 400 Вата (обща системна мощност 1610 Вата) ~ независимо захранване за аналоговата и дигиталната
усилвателна част ~ функция VIP място в автомобила за оптимизиране на звука ~ 5 предварително дефинирани профила: Pure, Live, Easy Listening, Surround, 3DSound ~ активни аналогови филтри за многообразно, естествено и пространствено възпроизвеждане на средните и високите тонове ~ динамична шумова
компенсация (VNC) ~ поддръжка на многоканални формати ~ двупосочна система за усилване на говора в купето (In-Car-Communication) и др.
864 MBUX мултимедийна система за задните места /само с 866/
2 интегрирани Full-HD тъчскрийна с диагонал на екрана 11,6‘‘ (29,46 см) с Full-HD камера ~ възможност за възпроизвеждане на звука през колоните на
автомобила, слушалки или Bluetooth слушалки ~ портове: USB-C, Micro-HDMI ~ директен достъп до MBUX мултимедийната система:
TV/Радио/Медии/Телефон (вкл. видеотелефония)/Навигация (вкл. наложена реалност)/Mercedes me услугите ~ функция Screen-Mirroring
866 Подготовка за мултимедия и комфорт /в комбинация с 864 – серия/
897 Безжично зареждане за мобилни устройства за предните места /серия/
повърхност за безжично зареждане в отделението за вещи на централната конзола за Qi-съвместими смартфони ~ бързо свързване на мобилни телефон към
мултимедийната система посредством NFC идентификация
1

Обхватът на показваната информация зависи от наличното в автомобила оборудване.
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898 Безжично зареждане за мобилни устройства за задните места
899 Мултифункционална телефония
безжична връзка към външната антена на автомобила ~ повърхност за безжично зареждане в отделението за вещи на централната конзола за Qi-съвместими
смартфони ~ бързо свързване на мобилни телефон към мултимедийната система посредством NFC идентификация

8

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

287,60

562,50

675,00

296,12

579,17

695,00

0,00
400,51
400,51
409,03

0,00
783,33
783,33
800,00

0,00
940,00
940,00
960,00

3 841,08
1 250,53
--,----,----,--1 126,97
215,17

7 512,50
2 445,83
--,----,----,--2 204,17
420,83

9 015,00
2 935,00
--,----,----,--2 645,00
505,00

--,----,----,----,----,----,--1 844,91
--,---

--,----,----,----,----,----,--3 608,33
--,---

--,----,----,----,----,----,--4 330,00
--,---

--,--134,21

--,--262,50

--,--315,00

--,---

--,---

--,---

PAU MBUX Иновационен пакет
HEAD-UP Display (463) ~ MBUX интериорен асистент (77B)

- в комбинация с U19
U19 MBUX наложена реалност при навигация
U58 Безжични слушалки, 2 бр. /само с 864/
224 Луксозни индивидуални задни места
228 Независимо стационарно отопление
293 Въздушни възглавници на нивото на вратите за задните места /серия/
297 Ел. щори за стъклата на задните врати /серия/
307 Поставка за чаши за задните места, темперираща (поддържа температура в рамките +8°C ÷ +55°C) /серия/
308 Хладилен бокс за задните места
311 Поставка за чаши за предните места, темперираща (поддържа температура в рамките +8°C ÷ +55°C)
399 Мултиконтурни предни седалки /серия/
ел. регулируеми предни седалки (височина и наклон на хоризонталната част, придвижване по дължина, височина на седалката, ъгъл на облегалката) ~ комфортни
подглавници с ел. регулиране (хоризонтално и вертикално) ~ 4-посочни лумбални опори ~ активна седалка в надуваеми въздушни камери в хоризонтална част на
седалката и облегалката ~ Hot-Stone масажна функция за лумбалната зона ~ ел. отопление PLUS с бързонагряващи зони ~ климатизирани предни седалки
401 Климатизирани предни седалки (отопление и вентилация) /серия/
402 Климатизирани външни седалки от втори ред (отопление и вентилация) /серия/
406 Мултиконтурни външни седалки от втори ред /серия/
413 Панорамен електрически люк /серия/
437 Луксозни подглавници за задните места /серия/

449 Сгъваеми масички за задните места (прибиращи се)
452 Предна дясна седалка с възможност за регулиране от мястото отзад /серия/
453 EXECUTIVE задни седалки /серия/
EXECUTIVE външни седалки с регулиране на облегалката до наклон от 43,5° ~ подпора за краката ~ PRE-SAFE® позиционираща функция при разпозната
опасност и въздушни възглавници под външните задни места (cushionbag)
481 Техническа защита под купето /в комбинация с 490 – серия/
489 Пакет „ARIMATIC” /серия/
въздушно окачване с адаптивна демпферна система ADS+ ~ автоматично регулиране на нивото в зависимост от натоварването (автоматично разпознаване на
натоварването и поддържане на константно ниво), скоростта (автоматично понижаване на нивото при увеличаване на скоростта) или избраната DYNAMIC
SELECT програма за шофиране (понижаване на нивото в програми “Sport” или „Sport+” и повишаване на нивото в програма “Offroad” ~ ръчно управление на
нивото през превключвател на централната конзола или товарното отделение снижаване на задната част на автомобила за по-лесно товарене и
разтоварване ~ функция „Автомивка“ (деактивира сензора за дъжд, вдига страничните стъкла и затваря люка, сгъва външните огледала, активира режим на
рециркулация на автоматичната климатична инсталация и повишава максимално нивото на автомобила)
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9

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

6 659,58 13 025,00
--,----,--984,24 1 925,00
357,90
700,00

15 630,00
--,--2 310,00
840,00

490 Окачване „E-ACTIVE BODY CONTROL“
активно електрохидравлично окачване на основата на 48 V захранваща мрежа ~ четири DYNAMIC SELECT програми, някои с допълнителна функционалност:
режим CONFORT – вкл. опционален ROAD SURFACE SCAN (със стерео-камера, само в комбинация с пакет Асистиращи системи (23P) или Асистиращи системи
PLUS (P20), режим CURVE – с тристепенна функция за накланяне в завои CURVE (активна при скорост от 30 до 160 км/ч), режим SPORT/SPORT Plus – за спортни
настройки на окачването, управлението и задвижването ~ техническа защита под купето
543 Двойни сенници за предните места /серия/

550 Теглич вкл. ESP® с функция за стабилизация на прикачен товар
553 Асистент за маневриране при скачено ремарке /само с 550/
581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC /серия/
4-зонова автоматична климатична инсталация: индивидуално задаване на температурата за водача, пътника отпред и в ляво и дясно за задните места ~
управление на климатичната инсталация от инфотеймънт системата или контролния панел на централната конзола ~ автоматично регулиране на температурата,
силата и разпределението на въздушния поток в режим „Auto” ~ блок за управление за задните места ~ запаметяване на настройките на климатичната
инсталация: 5 различни автоматични настройки и 8 индивидуални потребителски профила (7 потребителски профила + 1 профил за гост) ~ сензори за вътрешна
и външна температура, посоката на слънчевото греене, влажността и качеството на въздуха ~ вентилационна система, включваща: 4 централно разположени
вентилационни отвора, 2 странично разположени вентилационни отвора, по 2 вентилационни отвора в зоната на краката за предните и задните места, два
допълнителни вентилатора за задните места и 2 вентилационни отвора на гърба на централната конзола ~ филтър за фини прахови частици вкл. активен въглен
за възпиране на прах, сажди, полени и за ограничаване на вредни субстанции и миризми ~ сензор за изпотяване вкл. дюзи за обдухване на челното стъкло, 2
фиксирани вентилационни отвора за изсушаване на страничните стъкла в зоната на външните огледала ~ функция остатъчна топлина и др.
582 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC за задните места /серия/
автоматична климатична инсталация с разделно управление на температурата и силата на обдухване за First Class задната част на купето ~ блок за
управление за задните места ~ два допълнителни отоплителни елемента в зоната на краката за задните места ~ допълнителни вентилационни дюзи над
задните врати и в зоната на краката
628 Адаптивен асистент за дълги светлини PLUS1 /серия/
642 Фарове MULTIBEAM LED /серия/
LED Intelligent Light System (642): къси светлини, дълги светлини, мигачи, дневни светлини, позиционни светлини и допълнително странично осветяване при
завиване в LED изпълнение; динамично разпределение на светлинния поток с 84 индивидуално управлявани високоефективни светодиодни елемента вкл.
режими извънградско шофиране, магистрала, мъгла, активно предвиждащо осветяване на завоите, допълнително осветяване при завиване вкл. функция
осветяване на кръгови кръстовища, специфичен режим на осветяване при мъгла и др.) ~ ULTRA RANGE дълги светлини

682 Пожарогасител, монтиран на седалката на водача
70B Сигнална жилетка за водача
840 Подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла /серия/
874 Адаптивни чистачки MAGIC VISION CONTROL, отопляеми /серия/
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--,---
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--,----,---

--,--123,56

--,--241,67

0,00
--,---

0,00
--,---

--,--290,00
0,00
--,---

--,---

--,---

--,---

--,----,---

--,----,---

--,----,---

876 Амбиентно осветление с 64 цвята /серия/
64 индивидуални избираеми цвята ~ възможност за регулиране яркостта на зоните (0-100%) ~ 9 цветови схеми с различни цветови комбинации ~
интегриране на амбиентното осветление в програмите на пакет „ENERGIZING комфортно управление“ (в комбинация с пакет „ENERGIZING“) ~ лайсни на
праговете на предните врати с надпис "Mercedes-Benz", светещи в бяло ~ допълнително интериорно осветление в бяло ~ интериорно осветление и лампи за
четене при дръжките на тавана ~ светлинна сигнализация във вратите при слизане
883 Сервозатваряне на вратите /серия/

1

включително функция Перманентни дълги светлини без заслепяване

www.mercedes-benz.bg

Ценова листа за автомобили Mercedes-Maybach GLS

Специални изпълнения
915 Резервоар с обем 90 л /серия/
B65 Поставка за съхранение на чаши за шампанско /само с 224+308/
B67 Електронен ключ в черно гланц с декоративна рамка от хром гланц /серия/
E03 Хромирани вложки при дръжките на вратите отвън
E16 Секретни болтове
E22 Напречни носачи на покрива
U12 Плюшени стелки в цвета на интериора /серия/
U14 Стелки с висок косъм
U22 Електрически лумбални опори за предните седалки, 4-посочни /серия/
U38 Табло, горни панели на вратите и средна конзола в кожа напа /серия/

Сервиз и услуги
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Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

--,---

--,---

--,---

820,20
0,00
106,52

1 604,17
0,00
208,33

1 925,00
0,00
250,00

0,00

0,00

0,00

287,60
--,--266,30
--,----,---

562,50
--,--520,83
--,----,---

675,00
--,--625,00
--,----,---

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

1 221,48

2 389,00

2 866,80

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

0,00
0,00
0,00
0,00
--,----,--6 146,15 12 020,83

0,00
0,00
--,--14 425,00

Удължена гаранция StarService 2+2 години / 200 000 км
Удължената гаранция StarService Ви осигурява спокойствие на пътя и двойно повече безгрижни дни с Вашия автомобил. Тя Ви дава сигурност напред във
времето и гарантира безупречната работа на Вашия Mercedes-Benz. StarService означава пълна гаранция през първите 2+2 години или 200 000 км., което
събитие настъпи първо.

Гуми и джанти
669 Аварийно резервно колело
B51 TIREFIT система за поправяне спукани гуми на път /серия/
R63 Алуминиеви джанти Maybach 22'' (55,9 см), многоспицов дизайн /серия/
R65 Алуминиеви джанти Maybach 23'' (58,4 см), многоспицов дизайн

Код: R63 | 22’’
Серия

Код: R65 | 23’’

Тази ценова листа важи от 21.06.2021 г. до промяната ѝ.
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