
GLS Sport Utility Vehicle



A lét új  
könnyedsége.

Az idő múlásával, a sikerrel, a tapasztalattal a célokból nem lesz kevesebb.  
Csak a hozzájuk vezető út lesz szebb. Magabiztosabb. Biztonságosabb. 
Minden könnyebbnek tűnik, az új GLS-t, az S-osztály SUV-jét vezetve. Béke 
és nyugalom? Ebben a formában még nem találkozott velük. Erő? Bármi-
kor elegendő. Határok? Nem tudunk róluk. 







Lélekjelenlét. 
Teljesen gondtalan.

Kevesen vannak, akik képesek erre. És aztán itt van ez a Mercedes: az  
új GLS már megjelenésével is meghódítja környezetét. Az új orr a power-
dómokkal magabiztosságot sugároz, a markáns sziluett karakteres 
 megjelenést kölcsönöz. Az erőteljes hátfal pedig dominánsan zárja le  
a karosszériát.





Végtelen tágasság. Lenyűgöző csönd. Egy hely, ahová mindig szívesen  
visszatérne. Az új GLS utastere.Itt egészen intuitív módon érezheti jól 
magát – különlegességei a DYNAMIC SELECT szériafelszereltséghez  
tartozó kapcsolója, a nagy, igényes üvegű média-kijelző és az érintőpad  
az extraként rendelhető COMAND online-nal együtt.

Menedék 
előre gondolkodóknak.





Utazás a legjobb helyzetben.
A levegő valódi luxus lehet. Ha nagy levegőt veszünk, ha a szabad természetben állunk –  
vagy, ha az új GLS-ben utazunk. Kívánságra az utastér levegője ionizálható, ami javít-
hatja a közérzetet. Az AIRMATIC légrugózás, az új ADS PLUS Adaptív lengéscsillapító 
rendszerrel egészen új színvonalon kényezteti az utasokat. Ezen a szinten található  
a 9G-TRONIC 9 fokozatú automata váltó és számos vezetőt támogató rendszer, melyek 
először érhetők el ebben a kategóriában. Kényelmesebben, magabiztosabban és biz-
tonságosabban aligha utazhatna.



Egy tökéletesen összehangolt színvilág minden teret megkoronáz. Az új 
GLS-hez egészen új árnyalatok és kombinációk rendelhetők. Tobzódjon  
a gyömbér-bézsben vagy eszpresszóbarnában! Új díszítőelemekkel nemesít-
ve, kívánságra például karbonból vagy zongoralakk bevonattal. Számtalan 
változat lehetséges – melyek szinte éppoly sok helyről csodálhatók meg: akár 
hét utas is megtalálhatja egészen személyes terét az új GLS-ben.



Nemesítse a horizontot!



Modern luxus szériában.A 7. mennyországban még vannak szabad helyek.
Az utazás az új GLS-ben olyan fenséges, hogy másokkal is meg kellene osztania. A széria-
felszereltségként három üléssor akár hét utasnak nyújt legmagasabb szintű kényelmet  
és teret. Az ülések különösen rugalmasan állíthatók be, beleértve a dönthető háttámlát  
a második és az elektromos összehajtást a harmadik üléssorban. Kívánságra a hátsó 
ülésekhez ülésfűtés rendelhető.

A szériafelszereltség különlegessége, hogy számos külső díszítőelem nemes krómhatású. 
Belül az ARTICO műbőr fogadja – úgy kárpitként, mint a műszerfal felsőrészének  
burkolataként. Például gyömbér-bézs/eszpresszóbarna színkombinációban. A fényes barna 
eukaliptusz díszítőelemek értékes, természetesen meleg környezetet teremtenek.



Az extrafelszereltség főbb elemei. EXCLUSIVE utastér.
Nagy üvegfelületével a panoráma-tolótető különösen világos és barátságos környezetet 
teremt az utastérben. A MAGIC VISION CONTROL adaptív ablaktörlőrendszer a lehető 
legjobb kilátást biztosítja, ablaktörlés közben is. Az ablakmosó folyadékot közvetlenül az 
ablaktörlőlapátok előtt fecskendezi az üvegre és le is törli. A vonóhorog ESP® vontat-
mány-stabilizálással elektromosan, a csomagtérajtónál vagy a vezető ajtajánál található 
kapcsolóval ki- és behajtható.

A kivitelváltozat válogatott felszereltségei rendkívül stílusosak és exkluzivitást sugároznak. 
A belső tér öt színkombinációban rendelhető és bőr komfort-ülésekkel, valamint ARTICO 
műbőr ablakperemekkel és műszerfal alsó résszel kelt jó benyomást. A nagyfelületű díszí-
tőelemek, különféle választható faborításokkal további különlegességnek számítanak, 
meg jelenésük és tapintásuk szempontjából egyaránt. Ezen túlmenően a Belső világítás 
csomag és a többszínű hangulatvilágítás kölcsönöznek nemes megjelenést az utastérnek.



Night-csomag.AMG Line külső megjelenés és belső tér.
Az AMG kivitelváltozatok tovább erősítik az új GLS sportos-exkluzív profilját. Az AMG Line 
külső csomag tartalmazza az AMG Stylinget beleértve az AMG-specifikus első és hátsó 
lökhárítót és fellépőket, valamint az 53,3 cm-es (21"-os) AMG könnyűfém kerekeket. Az 
AMG Line belső csomag többek között tartalmazza a 3 küllős multifunkciós sportkor-
mányt, a rajtzászló mintázatú számlappal rendelkező kombinált műszert, a sportpedálokat, 
a nappabőr/bőr sportüléseket és az AMG szőnyegeket.

Az AMG Line külsőn alapuló Night-csomag markáns fekete designelemekkel emeli ki a 
gépkocsi sportos-kifejező karakterét. A hűtőborítás lamellái és az optikai alsó védőleme-
zek elöl és hátul magasfényű feketék. További fontosabb elemek a fekete, 5 duplaküllős 
AMG könnyűfém kerekek és külső visszapillantó tükrök, valamint a sötétre színezett hővédő 
üvegezés a hátsó ajtóktól kezdődően. A hosszanti tetősínek, az ablakkeretek és az 
ablakdíszlécek feketék.



designo Exkluzív-csomag. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC.
A designo Exkluzív-csomag válogatott anyagokkal és igényes részletekkel kényezteti. Az 
ülések finom designo nappabőrrel vannak bevonva – porcelán/fekete vagy eszpresszó-
barna színben, mindkét esetben exkluzív rombusz-steppeléssel. Ezt egészíti ki a szintén 
designo nappabőr bevonatú műszerfal-felsőrész, az ablakperemek, az ajtóközépkárpitok, 
valamint a kartámaszok. A színben illeszkedő mikroszálas DINAMICA tetőkárpit, vala-
mint az ülésfűtés a vezető és az első utas részére teszik a csomagot teljessé. 

Az új Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC minden téren megmutatja fölényét: nagy teljesítmé-
nyű motorja igazi „AMG Driving Performance“ élményt nyújt. Domináns külső megjelenése, 
az erőteljes-markáns AMG design és az akár 55,9 cm-es (22") AMG könnyűfém kerekek, 
valamint a sportos ugyanakkor fényűző utastér különböztetik meg a széria-modellektől. 
A még több dinamika és fényűző elegancia érdekében. 
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BőrKárpit és díszítőelemek. ARTICO műbőr

Kárpitozások

111
114
115
125
211
215
224
228
245
531
534
535
811
831
834
835
954
955

fekete1

eszpresszóbarna/fekete1

gyömbér-bézs/eszpresszóbarna1

gyömbér-bézs/fekete1

fekete2, 3, 4

gyömbér-bézs/eszpresszóbarna2, 3, 4

nyeregbarna/fekete2, 3, 4

kristályszürke/fekete2, 3, 4

gyömbér-bézs/fekete2, 3, 4

fekete5

eszpresszóbarna/fekete5

porcelán/fekete5

gyöngyfekete/fekete6

fekete7

eszpresszóbarna/fekete7

porcelán/fekete7

eszpresszóbarna2

porcelán/fekete2

Díszítőelemek

739
734
731
H09
729
H21
H10

világos szálcsiszolt alumínium2, 7

fényes barna eukaliptusz1

fényes barna diófagyökér2

barna nyitott pórusú kőris2, 4

fényes fekete nyárfa2

fekete zongoralakk2

AMG karbon/fekete zongoralakk2

1  Széria a GLS 350 d 4MATIC-nál és GLS 400 4MATIC-nál. 2 Extrafelszereltség. 3 Széria EXCLUSIVE utas-
tér esetén. 4 Széria a GLS 500 4MATIC-nál. 5 Extrafelszereltség a Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC-nál. 

6 Csak AMG Line utastér esetén. 7 Széria a Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC-nál.
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1  Extrafelszereltség.

Fényezések. Uni-fényezések Metál fényezések1 designo fényezések1

Uni-fényezések

040
149

fekete
sarki fehér

Metál fényezések1

197
755
775
792
796
890
988

obszidián-fekete
tenoritszürke
iridium-ezüst
palládium-ezüst
citrinbarna
Kevenzit kék
gyémántezüst

designo fényezések1

799
996

designo fényes gyémántfehér
designo jácintvörös metál



Műszaki adatok.

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok az 595/2009/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 Az üzemanyag-fogyasztáshoz és a károsanyag-kibocsá-
táshoz megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak (a Pkw-EnVKV rendelet, §2 5, 6, 6a pontjainak jelenleg érvényes kiadása szerint) megfelelően történt. Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és 
nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 4 Csak az Európai Unión belül érvényes. Az egyes országok között eltérések lehetnek. 5 Meghatározása a mért 
CO2-kibocsátás alapján, a gépkocsi tömegének figyelembe vételével történt. 6 Adatok a 2007/46/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 7 Adatok a 92/21/EK irányelvnek megfelelően, a gépkocsi menetkész állapotában, 
90 %-ban feltöltött üzemanyagtartállyal, vezetővel (68 kg) és csomaggal (7 kg) szériafelszereltségű gépkocsikhoz. A tartozékok és az extrafelszereltségek rendszerint növelik ezt az értéket, aminek következtében a hasznos terhelés 
ennek megfelelően csökken. 8 A megadott méretek közép értékek. Szériafelszereltségű gépkocsikra vonatkoznak, terheletlen állapotban. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.

DízelMOTOR BenzInMOTOROK

GlS 350 d 4MATIC GlS 400 4MATIC GlS 500 4MATIC Mercedes-AMG GlS 63 4MATIC

Hengerszám/elrendezés 6/V 6/V 8/V 8/V

Lökettérfogat, cm3 2987 2996 4663 5461

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 190 (258)/3400 245 (333)/5250–6000 335 (455)/5250–5500 430 (585)/5500

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 620/1600–2400 480/1600–4000 700/1800–4000 760/1750–5250

Váltók 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 7,8 6,6 5,4 4,6

Maximális sebesség kb (km/h) 222 240 2502 2502

Gumiabroncs méret, első tengely, hátsó tengely 265/60 R 18, 265/60 R 18 265/60 R 18, 265/60 R 18 275/55 R 19, 275/55 R 19 295/40 ZR 21, 295/40 ZR 21

Üzemanyag Dízel Szuperbenzin Szuperbenzin Szuper plusz benzin

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált

8,2–7,6 
7,2–6,7 
7,6–7,1

11,7–11,1 
8,0–7,5 
9,4–8,9

14,9–14,6 
9,2–8,8 
11,3–10,9

15,8–15,8
10,3–10,3
12,3–12,3

CO2 - kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 199–185 218–206 264–255 288–288

Károsanyag-kibocsátási osztály4/ 

Hatékonysági osztály5

Euro 6/A Euro 6/B Euro 6/E Euro 6/E

Üzemanyagtartály-térfogat, ebből tartalék, kb. l 100/12,0 100/12,0 100/12,0 100/14,0

Csomagtartó térfogat6, l 680–2300 680–2300 680–2300 680–2300

Fordulókör-átmérő, m 12,40 12,40 12,40 12,40

Saját tömeg7, kg 2455 2435 2445 2580

Megengedett össztömeg, kg 3250 3250 3250 3290

Hossz8/szélesség tükrökkel együtt8, mm 5130/2141 5130/2141 5130/2141 5162/2141

Tengelytáv8, mm 3075 3075 3075 3075

Nyomtáv elöl8/hátul8, mm 1655/1675 n. a. 1645/1665 1676/1696

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz eredeti Motorolajok.



A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2015.07.15. után a terméken történhettek válto-
zások. A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés valamint a szállítási terjedelem változásának jogát  
a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelem-
bevételével a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés 
tárgyának megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrá-
ciókon olyan tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a szériafelszereltség 
részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a nyomtatvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényes, 
jogi ill. adóelőírásokra való utalások azonban csak a Német Szövetségi Köztársaságban, a nyomtatvány szerkesztésé-
nek lezárásakor érvényesek. A más országokban érvényes előírásokkal és kihatásokkal kapcsolatos, ill. az aktuális álla-
potra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez. 
www.mercedes-benz.hu
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Használtautó-visszavétel. GLS-ét az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát újrahasznosítás céljából 
 visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. 

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemek-
ből álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben 
 hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez és az erőforrások kíméléséhez. 

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további adatok a magyarországi Mercedes-Benz 
honlapon találhatók.

A Mercedes-Benz a „laureus Sport for Good Foundation“ alapítvány egyik alapító partnere.
A Mercedes-Benz 2000, a megalapítás éve óta segíti és támogatja ennek az egész világra kiterjedő közhasznú programnak 
a céljait és értékeit: a hátrányos helyzetű és beteg gyerekek és fiatalok életének szociális sportprojektekkel történő 
javítását. A Laureus alapvető alkotóelemévé vált a Mercedes-Benz társadalmi felelősségvállalás keretében végzett 
tevékenységének. Ezért minden új Mercedes ezen értékek képviselője. Mercedes gépkocsija megvásárlásával 
támogatást nyújt a „Laureus Sport for Good Foundation“ alapítvány számára.


