Mercedes-Maybach GLS

The wealth of independence
Luxusklasse-SUV GLS и марката Mercedes-Maybach преминават в една
от най-очарователните връзки, която пътуващите може да си пожелаят.
Най-новите технологии, разточително много пространство и целият свят
на модерния лукс вътре. По-свободно и по-независимо едва ли може
да се чувствате в автомобил.

Луксозна яхта,
централен офис, уелнес оазис
Купето на новия Mercedes-Maybach GLS може да е всичко за Вас.
От аудиофилна High-End мултимедийна развлекателна система през
First-Class-комфорт на седалки и облегалки до хладилно отделение
с посребрени чаши за шампанско никоя мечта не остава неизпълнена.

Изглед на задната част:
големият финал
Много хромирани елементи и извисеният над всичко надпис „Maybach“
превръщат и задната част на новия Mercedes-Maybach GLS в нещо съвсем
специално. Сила и присъствие на излъчващи детайли са специално
оформените ауспухови накрайници.

В лицено на нашия най-фин SUV
Собствени елементи като внушителната, хромирана решетка с аристократичен
раиран дизайн или големите колела характеризират екстериора на новия
Mercedes-Maybach GLS. Например като 58,4 см (23-инчова) Maybach кована
джанта в ексклузивен многоспицов дизайн.

Maybach и MBUX.
Изглежда изключителна комбинация
Изживейте очарователния Mercedes-Benz User Experience (MBUX) за пръв път
обграден от лукса на Mercedes-Maybach. От един ексклузивен поздрав на
дисплея през специалните стилове за индикация до High-End мултимедийна
развлекателна система в задната част.

Нищо не усещате, нищо не чувате.
Само се наслаждавате
Както настройката на ходовата част, така и комфортът на задвижване
са специфично перфекционирани за новия Mercedes-Maybach GLS.
Тази независимост и стил почти не са за вярване, трябва някога да го
преживеете съвсем лично.

Mercedes-Benz Intelligent Drive

Mercedes-Benz User Experience

В час пик, при дълго шофиране през нощта или по непознати отсечки,
Вашият нов Mercedes-Maybach GLS 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.

Изживейте очарователния Mercedes-Benz User Experience (MBUX)
за пръв път обграден от лукса на Mercedes-Maybach. От един
ексклузивен поздрав на дисплея през специалните стилове за
индикация до High-End мултимедийна развлекателна система
в задната част.

PRE-SAFE® Impuls Seite разширява пасивната концепция за защита. Застрашаващи странични сблъсъци по вина на други участници в пътното движение могат да бъдат разпознати
от разширената система от датчици. След това се извършва преместване на позицията

За да се справите със сложни пътни ситуации MBUX Augmented Reality за навигация

на пътниците посредством активни елементи на седалките. Това може да намали риска

свързва в мрежа виртуалния свят с реалния. Техниката показва графични навигационни

от нараняване.

указания и указания за трафика в Live-изображения. Пристигате до целта бързо, безопасно

Активният спирачен асистент може да Ви помогне да се предотвратят сблъсъци с нами-

и без стрес.

ращия се пред Вас автомобил и пътни произшествия с пресичащи пешеходци и колоездачи.

LINGUATRONIC разпознава и долавя почти всички изречения в инфотейнмънта и обслуж-

Той Ви предлага наред с предупреждение за дистанция и сблъсък, така също и усилване

ването на автомобила. Също и индиректен език се обработва от системата, така клима-

на спирачната система в съответствие със ситуацията, в случай че Вие задействате прекалено

тизацията вече реагира на „Студено ми е“ и задава по-висока температура. Същевременно

слабо спирачката. Ако Вие не реагирате, той може да предприеме автономно аварийно

системата се настройва към Вашия глас и разбира и немайчин език по-добре.

задействане на спирачката.

Насладете се на комфорта на безконтактното управление с асистент MBUX Interieur:

Оптимална услуга за паркиране на борда. Активен асистент за паркиране с камера 360°

тази иновативна система регистрира и интерпретира движенията на китките и ръцете Ви.

Ви улеснява както при търсенето на паркомясто, така и при паркирането и напускането

По този начин буквално за един миг можете да активирате избрани функции. При това

на паркомястото. В този случай Вие избирате: благодарение на панорамната видимост да

системата може да прави разлика между водач и спътник – за да стигнете точно до тези

паркирате уверено – или да възложите паркиране без стрес.

менюта, които искате да управлявате.

Амбиентно осветление в облицовката на тавана

Електронни степенки

Свобода за краката

Истинско море от светлина Ви посреща в купето на новия Mercedes-Maybach GLS.
Той е оборудван с всячески разширено амбиентно осветление. Ексклузивни акценти
са възходящите „Flowing Lines“ в задните врати, както и индиректното осветление в
облицовката на тавана, което създава особено приятна светлинна атмосфера.

Вероятно не сте влизали в по-стилен автомобил. С отварянето на вратата автоматично
се изкарва стъпалото на новия Mercedes-Maybach. Собствено лого, ламели в раиран
дизайн и очарователно светлинно инсцениране осигуряват ексклузивния Welcome
Home ефект.

Само там, където може да се движиш напълно свободно, се чувстваш като вкъщи.
Така, както в новия Mercedes-Maybach GLS. Значително повече свобода за краката
и наклон на облегалката до 43,5 градуса означават преди всичко едно: облягате
се назад и релаксирате отлично.

Мултимедийна развлекателна
система в задната част
Пътниците в задната част няма да повярват на очите и ушите си: В новия
Mercedes-Maybach GLS ги очаква аудиофилна High-End мултимедийна
развлекателна система. Наред с Burmester® High-End 3D-съраунд озвучителна система с 28 високоговорителя се предлагат също и два постоянно
интегрирани Full-HD дисплея с тъчскрийн управление.

Пакет акустичен комфорт

Пакет Пътни асистенти Plus

MBUX пакет Иновации

Пакет ENERGIZING Plus

Насладете се на максимален комфорт без шум по време на шофирането: Шумоизолацията на пакет Акустичен комфорт намалява значително смущаващите външни
шумове. По този начин дори при високи скорости нищо не пречи на спокойните
разговори. Освен това приятната атмосфера подпомага Вашата концентрация и
пристигате до целта без напрежение.

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.

Дигиталната централа за управление за Вашия интериор: С този пакет разширявате
функционалния спектър на кокпит и MBUX мултимедийната система. Комбинация от
иновативно и утвърдено оборудване Ви предлага идеални предпоставки за комфортно
управление и детайлна навигационна информация.

Пакет ENERGIZING Plus е неповторим – той Ви предлага комфорт за всички сетива от
най-високо ниво. За целта максимално премиум оборудване е съчетано с иновативна
интелигентност. Очарователният резултат: Вашият Mercedes може да Ви витализира и
глези целенасочено. За продължителна ефективност зад волана и приятно шофиране.

Mercedes-Maybach GLS „Maybach“-програма за шофиране

E-ACTIVE BODY CONTROL

Шофирайте така, както желаете. DYNAMIC SELECT предлага с едно натискане на бутона различни програми за шофиране, които
определят предварително например двигателя, предавателната кутия, ходовата част или кормилната 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.

Суверено шофиране при всяка ситуация: E-ACTIVE BODY CONTROL е синтез от комфорт, прецизност и динамика – свързани
с изключителните характеристики на терена. Запознайте се с първокласните ефекти, компенсиращи надлъжните и напречните
колебания около надлъжната ос и тласъците на модерната и напълно активна ходова част. По всички пътища и отклонения.
При добри и лоши пътни условия.

Технически данни

Размери
Бензинови двигатели
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+

Работен обем на двигателя (cm )

3982

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин)

410+16[557+22]/5500-6250

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

4,9

Максимална скорост (км/ч)

250

3

18381

комбиниран
CO2-емисии комбинирани (г/км)
Клас емисии5/Клас ефективност6

305-296

4

540

490

398
961

348

346

8391

EURO 6D-ISC-FCM

1699
2157

938

3135
5205

1545

1506

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

935

463
510

Разход на гориво4 (л/100 км)
13,4-13,0

1020

1080

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 CO2 емисии, като е взета предвид масата на автомобила.
Допълнителни технически данни ще намерите на www.Mercedes-Benz.bg

1723
2030

1

При позиция на ходовата част „Onroad“. Всички данни в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

1132

1491

1424

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“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 22.10.2019 е възможно да са възник-

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се разпространява

нали промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията

в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са валидни обаче

или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или

само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази публикация. Относно

отклоненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че прода-

задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG търговски партньор.

вачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет

www.Mercedes-Benz.bg

на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари
, 27-04-20

