
GLS Luksusdžiip



Uus GLS õigustab täiel määral tähte “S” oma nimes. GLS ühendab maasturi 
sundimatu võimekuse ning S-klassi sisemised väärtused nagu ei ükski teine 
auto maailmas. Istu GLS-i ja avasta rafineeritud luksus, ületamatu mugavus ja 
seninägematul tasemel turvalisus.

Enneolematu ruumikus ja
mugavus: uus GLS



Kõik, mida GLS-is näed ja puudutad, pakub esmaklassilist kasutuskogemust. Sujuvad 
üleminekud, stiilne puitviimistlus ja täisdigitaalne Widescreen Cockpit moodustavad 
harmoonilise sõitjateruumi, mida saab iseloomustada vaid ülivõrretes. GLS on esimene 
luksusklassi Mercedes, mille varustusse kuulub MBUX multimeediasüsteem, mis 
tähendab, et auto mõistab Sind paremini kui kunagi varem. 

Istu autosse ja
naudi tänapäevast luksust



Maksimaalne mugavus.
Ja peaaegu minimalistlik disain.



Elegantne ning viimse detailini stiilne: uus GLS on mõjuv kõige naturaalsemal 
moel. EXCLUSIVE paketiga sõitjateruum, elektriliselt avatav panoraamkatus ja 
kuni 23tollised rattad viivad GLS-i elegantsi veelgi kõrgemale tasemele.
MULTIBEAM LED esituled ja LED tagatuled lisavad omakorda sära.

Miski pole väärtuslikum,
kui hea stiil.



Uue GLS-i siseruum on tõepoolest suurem, kui oskaksid oodata. Selles on küllalt 
ruumi seitsmele sõitjale. Iga istekoht pakub luksusklassi mugavust ja veelgi 
rohkemaid meelelahutusvõimalusi. Teine istmerida on elektriliselt reguleeritav ning 
kolmas mugavam kui eales varem.

Tagaosa nagu
ei kunagi varem



Kui sõit muutub karmiks, säilitab uus GLS tänu E-ACTIVE BODY CONTROL aktiiv-
vedrustusele mugavuse ja stabiilsuse nagu ei ükski teine auto selles klassis. 
Nii maanteel kui ka maastikul. Lisavarustusena on saadaval uus elektrifitseeritud 
mootor ning ulatuslik ON&OFFROAD pakett, mis annavad uue GLS-i ületamatule 
mugavusele lõpliku lihvi. 

Maailma kõige meisterlikumalt 
viimistletud vedrustus



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Uus GLS muudab teekonna oluliselt pingevabamaks nii tipptunnil, pikal 
öisel sõidul kui ka tundmatul teel. Selle eest vastutab kontseptsioon, 
mis teeb iga Mercedes-Benzis läbitud sõidu ohutumaks ning erakord-
seks: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Sest aeg, mille veedad roolis, on 
Sinu aeg. Aeg, mil lõõgastuda. Aeg, et koguda energiat. Et jõuaksid
sihtkohta ennekõike ohutult, aga ka puhanult. 

Mercedes-Benz User Experience.

NÄITED VARUSTUSEST – KASUTUSLIHTSUS JA EKRAANIDE SELGUS

Liitreaalsuse funktsioon Augmented Reality Video aitab Sul keerulistes liiklusoludes lihtsamini 
hakkama saada. Lisavarustusena pakutav süsteem filmib liikuva sõiduki ümbrust, ühendab 
kaamerapildi asjakohase virtuaalse liiklusinfoga ja esitab selle selgelt meediakraanil.

See nõuab Sinult vaid kahte sõna – „Hei, Mercedes” – et aktiveerida intelligentne
LINGUATRONIC hääljuhtimissüsteem, mis mõistab peaaegu kõiki Su sõnu ja saab hakkama 
isegi kaudse tekstiga. Näiteks reageerib kliimaseade väljendile „I feel cold,” ehk mul on 
külm, ja tõstab seepeale sõitjateruumis õhutemperatuuri.

Uues GLS-is saad esile tõsta meediasisu, aktiveerida meelisfunktsioone, panna tööle lugemis-
lambi ja teha palju muud, ilma et peaksid midagi puudutama. Seda tänu MBUX Innovation
paketi hulka kuuluvale MBUX Interior Assistile, mis tuvastab kaamera abil täpselt juhi ja 
kaasreisija käeviiped.

Info- ja meelelahutussüsteemid kõrgeima standardi järgi.
Uus Mercedes-Benz User Experience on loodud lummama.
Iga pilgu, sõna ja puutega.

NÄITED VARUSTUSEST – JUHIABISÜSTEEMID

Juhiabisüsteemide pakett Driving Assistance Plus pakub maksimaalset mugavust ja turvalisust 
teel isejuhtiva autoni. See lisab Driving Assistance paketile Active Stop-and-Go Assisti, mis võtab 
täiuslikult enda kanda suure osa sõitmisest maanteel. Selle paketi eeliseks on veel PRE-SAFE® 
Impulse Side, mis pakub lisakaitset teiste sõidukite põhjustatud külgkokkupõrke puhul.

Innovaatiline PRE-SAFE® Sound süsteem tekitab kõlarite kaudu helisignaali, mis põhjustab 
kõrvades kaitserefleksi: kuulmine katkeb hetkeks ja see kaitseb meid kokkupõrke valju
müra eest.

Varustuses optimaalne parkimisteenus: 360-kraadi kaameraga Active Parking Assist 

muudab lihtsamaks parkimiskoha leidmise, sinna manööverdamise ja sealt lahkumise.
Valik on Sinu: pargi tänu suurepärasele ülevaatele vaevatult ise – või muuda protsess veelgi
lihtsamaks, lastes autol endal eest parkida.



23 tollised rattad 
26 kõlarit ja süsteemi koguvõimsus 1610 vatti võimaldavad Burmester® tippklassi 3D 
ruumilise heli süsteemil pakkuda kuulamiselamust, mida võid juhatada nagu personaal-
set orkestrit. Helipilti saab valida viie eelseadistuse abil ning kohandada iga istekoha
jaoks eraldi. Lisaks muudab müra kompenseerimise süsteem VNC dünaamiliselt heli 
vastavalt sõidusituatsioonile. Ühtlasi on kõlarid eriti stiilse disainiga, demonstreerides 
tipptaset ka siis, kui autos valitseb vaikus. 

Widescreen Cockpiti puhul moodustavad näidikupaneel ja meediaekraan visuaalse
terviku. Kaks täisdigitaalset värviekraani on kaetud ühise klaasiga ning sulanduvad
harmooniliselt ülejäänud sõitjateruumiga. Esmakordselt kuulub valikusse ka
eraldiseisev meediaekraan – elegantne ning pilkupüüdev lahendus.

Burmester® ruumilise heli süsteem. Widescreen Cockpit. Avatav panoraamkatus.
Lai valik, et vastata täpselt Sinu maitsele: uuele GLS-ile saab kuni 23tolliseid rattaid
ja paljusid stiilse disaini ning eri värvilahendusega velgi. Et anda Su autole see lõplik
isikupärane lihv. 

Lisavarustusse kuuluv avatav panoraamkatus annab nauditava vabadusetunde ning 
muudab auto meeldivalt valgeks ja õhuliseks. Välisdisainile lisab see eksklusiivse
varjundi kergusest.



Standardvarustus ja viimistlus. Sõitjateruumi pakett EXCLUSIVE. AMG Line.
Mõjuv ning esinduslik: uue GLS-i välisdisain ühendab luksusdžiibile omased detailid ning 
võimsa, tipptasemel disaini. Külluslikud mõõtmed väljendavad sundimatut suursugusust ja 
turvalisust. Stiilsust ja elegantsi lisavad kroomelemendid. Aerodünaamiline optimeerimine 
tagab esmaklassilise efektiivsuse ja meeldivalt madala sõidumüra.

Avasta maksimaalne elegants. Kuni seitsmele sõitjale tagavad luksuse ning mugavuse
tippklassi materjalid, suurepärane ruumikus ning nutikad lahendused. Standardvarustusse 
kuulub: multifunktsionaalne sportrool, Widescreen Cockpit, MBUX multimeediasüsteem ja 
konditsioneer.

Sõitjateruumi pakett EXCLUSIVE võimaldab Sul näidata seda, mida oluliseks pead: ülimat 
elegantsi ja parimat kvaliteeti kuni viimse detailini. Sa naudid oma auto sõitjateruumi
luksuslikkust ja väljapeetust iga päev ning see peegeldab Su head maitset.

Väljendusrikas AMG Line annab Su autole läbinisti dünaamilise iseloomu, mis eristub
selgelt baasmudelist. Nii väljendad selgelt, et eelistad disainis jõudu.



9G-TRONIC. E-ACTIVE BODY CONTROL. 
Jäta käiguvahetused autole: 9G-TRONIC automaatkäigukasti töö on sisuliselt märkamatu. Üheksa edasikäiku võimaldavad kasutada
madalaid mootoripöördeid, mis vähendab kütusekulu ja tagab madalama mürataseme. 

Kui valid DYNAMIC SELECT süsteemis Comfort või ECO sõidurežiimi, vahetab 9G-TRONIC sujuvalt ja märkamatult üheksa käigu vahel, 
seades esikohale mugavuse. Kuid see käigukast pakub ka sportlikkust: nupuvajutusel naudid kiireid ja sportlikke käiguvahetusi, säilitades 
siiski peaaegu alati optimaalsed mootoripöörded. Sportrežiim lisab suutlikkust, tagades veelgi suurema sõidunaudingu.

Uuele GLS-ile on saadaval täiesti uus vedrustus E-ACTIVE BODY CONTROL. See hõlmab kaamerapõhist sõiduraja jälgimise 
süsteemi ROAD SURFACE SCAN ja automaatset kurvis kallutamise funktsiooni CURVE ning see oskab hinnata sõiduolukorda 
ja -kiirust ning auto koormat. Vedrustuse tööd ja auto kõrgust maast reguleeritakse iga ratta puhul eraldi. Et tagada 
suurepärane sõidumugavus ja silmapaistev stabiilsus – teel ja samamoodi ka maastikul.



Tehnilised andmed. Mõõdud.

1 Minimaalse kuni maksimaalse mõõduga rehvidega normaalkõrgusel või maanteesõidukõrgusel. 2 Kui tagumine iste on 100 mm ettepoole nihutatud. Kõik näidud millimeetrites. Mõõdud vastavalt keskmistele väärtustele. Kehtivad baasvarustuses ja koormata sõiduki puhul.

Mootoritele parim:
Mercedes-Benzi originaalõlid.

Diiselmootorid.

GLS 350 d 4MATIC GLS 400 d 4MATIC

Töömaht (cm3) 2925 2925

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min) 210 243

Kiirendus 0-100 km/h (s) 7,0 6,3

Tippkiirus (km/h) 2273 2383

Kütusekulu (l/100 km)
Linn
Maantee
Keskmine

9,4-11,1
6,3-6,9
7,6-7,9

9,4-11,1
6,3-6,9
7,6-7,9

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 200-208 201-208

Heitmestandard5/efektiivsusklass6 B - B B - B

1956–20301
1669

1823
–

 18381

824
–

 8391

838

5207
11363135963

882988

444

1022

377

/7422842
518

1051

510
463

346

1277/13772

570

391

2025
1053/11532

1291

1278
1485

1523

1506

1545

1692 
2157

1  Võimsus vastavalt Määruse (EC) nr. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval lühiajaliselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidud on arvutatud vastavalt kirjeldatud mõõtemetoodikale. Need vastavad “NEDC CO2 näitajatele” vastavalt
Artikkel 2 Nr. 1 Rakendusmäärusele (EU) 2017/1153. Kütusekulu on arvutatud antud määruse põhjal. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest nimega „Suunised uute sõiduautode kütusekulu, CO2 

heitmete ja elektrikulu kohta”, mis on tasuta saadaval kõikide edasimüüjate juures ja Deutsche Automobil Treuhand GmbH kodulehel www.dat.de. Näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult
erinevate mudelite võrdlemiseks. Näitajad sõltuvad valitud lisavarustusest. 5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6 Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2 heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal.



Pange tähele: pärast antud trükise koostamise tähtaega (22.03.2019) võib olla toodet muudetud. Tootja jätab endale 
õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja tehnilistes andmetes, kui neid muutuseid, võttes 
arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse või tellimuse eseme 
tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Pildid võivad näidata varustust ja lisasid, 
mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt.

Teave õigusnormide, õigusnõuete ja maksustamise ning selle tagajärgede kohta kehtib aga ainult Saksamaa Liitvabariigi 
suhtes ja oli trükise koostamisel täpne. Praegu kehtiva ning spetsiifilisema info saamiseks pöörduge palun lähima voli-
tatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole.
www.mercedes-benz.ee
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