
Позашляховик GLS 



GLS з гордістю носить «S» у своїй назві. Цей унікальний автомобіль об’єднує в собі 
незалежність позашляховика з внутрішніми якостями S-Класу. Сідайте в авто  
й відчуйте небачену розкіш, надзвичайний комфорт і зразковий рівень безпеки.

З новим GLS можна досягнути 
максимум простору та комфорту.



У новому GLS кожен погляд, кожен дотик перетворюється на чисту насолоду. Плавні 
переходи, дерев’яні декоративні елементи та повністю цифровий широкоформатний 
дисплей передньої панелі гармонійно втілено в неймовірно розкішному інтер’єрі 
салону. Крім того, це перший Mercedes класу «люкс» з інформаційно-командною 
системою MBUX. Він розуміє Вас краще, ніж будь-який інший автомобіль.

Сідайте та насолоджуйтесь 
 сучасною розкішшю.



Максимальний комфорт. 
Майже мінімалістський дизайн.



Елегантний і стильний GLS перевершує всі сподівання. Інтер'єр салону 
EXCLUSIVE підкреслює вишуканість автомобіля. Зсувний електричний 
панорамний дах та колеса діагоналлю до 23 дюймів надають               
автомобілю ще більш особливий вигляд.

Немає нічого ціннішого  
за гарний стиль.



Салон GLS просто заворожує: він може вмістити до сімох осіб. На будь-якому 
сидінні Ви відчуєте комфорт класу «люкс», а інформаційно-розважальна     
система взагалі  перевершить Ваші очікування. Сидіння другого ряду мають 
електричне регулювання, а сидіння третього ряду є комфортнішими ніж 
будь-коли.

Інтер`єр салону кращий
ніж будь-коли.



Зберігати спокій, навіть за найбільшого тиску: це справжнє мистецтво. Маючи 
повністю активну ходову частину E-ACTIVE BODY CONTROL новий GLS опанував 
краще за всі автомобілі цього класу. Навіть в умовах бездоріжжя. Завдяки пакету 
ON&OFFROAD з широким спектром функцій довершать і без того нечуваний 
комфорт цього позашляховика.

Активна ходова частина 
E-ACTIVE BODY-CONTROL.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
У години пік, під час довгих нічних поїздок або на незнайомих шля-
хах – Ваш новий позашляховик GLS ідеально знімає з водія надмірне 
навантаження саме в стресових ситуаціях. Система Mercedes-Benz 
Intelligent Drive робить кожну поїздку на вашому Mercedes-Benz ще 
більш безпечною та особливою. Час, який Ви проводите за кермом, – 
це Ваш час. Час, щоб розслабитися. Час, щоб зарядитися енергією. 
Час, щоб досягти пункту призначення безпечно та комфортно.

Mercedes-Benz User Experience.

ПЕРЕВАГИ КОМПЛЕКТАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Відеосистема доповненої реальності допоможе Вам краще зорієнтуватися в складних 
ситуаціях на дорозі. Ця опціональна система знімає простір навколо автомобіля за допо-
могою камери, супроводжує відео онлайн віртуальними вказівками щодо керування та 
 показує все в оглядовому форматі на мультимедійному дисплеї.

Просто скажіть два коротких слова: «Агов, Мерседесе». Одразу запуститься реалістична 
програмована система голосового управління LINGUATRONIC, що розуміє майже будь-яке 
слово й може обробити навіть мовлення, що не містить безпосередніх команд. Так, система 
регулювання мікроклімату в салоні реагує на звичайну фразу «Мені холодно», підвищуючи 
температуру.

Виділення контенту на мультимедійному дисплеї, запуск обраних функцій або ввімкнення 
світильників для читання: ці та багато інших функцій в новому GLS виконуються повністю 
безконтактно. Завдяки системі допомоги з управління салоном MBUX, що входить до 
складу інноваційного пакета MBUX й точно фіксує жести водія та переднього пасажира за 
допомогою камери. 

Інформаційно-командна система найвищого рівня GLS. Нова 
 система Mercedes-Benz User Experience зачарує Вас. Кожним 
 поглядом, кожним словом та кожним дотиком.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРЕСИВНИХ СИСТЕМ ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ

Пакет допоміжних систем плюс забезпечує максимальний комфорт і неймовірну безпеку 
на дорозі для руху, що не залежить від обставин. Окрім пакету допоміжних систем авто-
мобіль оснащено активною системою допомоги в заторах, що оптимальним чином зніме з 
Вас напругу на автодорозі. Ще одна перевага цього пакету: під час бокових зіткнень, 
спричинених іншим транспортним засобом, PRE-SAFE® Impuls додатково захищає бокову 
частину автомобіля.

Інноваційна система PRE-SAFE® Sound може генерувати шум з динаміків, викликаючи 
 захисний рефлекс: слух на короткий час відключається і таким чином вберігається від 
 голосних звуків зіткнення.

Оптимальна паркувальна служба на борту. Активна система допомоги під час парку-
вання з системою камер з оглядом на 360° полегшує пошук місця паркування, заїзд та 
виїзд з нього. Ви маєте вибір: самостійне паркування завдяки круговому огляду або авто-
матичне паркування без зайвого стресу.



Колеса на 23 дюйми.
Завдяки використанню 26 динаміків та загальній потужності 1 610 Вт ультрасучасна 
акустична система об’ємного звучання Burmester® 3D передає настільки якісний 
звук, ніби Ви диригуєте своїм власним оркестром. Ви можете відкоригувати звучання 
за допомогою п’яти попередніх налаштувань та індивідуально відрегулювати його  
для кожного сидіння. Крім того, система компенсації шуму (VNC) динамічно адаптує 
звук до дорожньої ситуації. Дизайн динаміків чудово пасує автомобілю, і виглядають 
шляхетно навіть за умов абсолютної тиші.

Широкоформатний дисплей передньої панелі утворює один візуальний блок з дисплеєм 
приладів та мультимедійним дисплеєм. Обидва повністю цифрові кольорові дисплеї 
розташовані під одним захисним склом та як суцільна поверхня гармонічно пасують до 
дизайну салону. У цій моделі мультимедійний дисплей вперше має автономне вико-
нання – й утворює елегантний елемент дизайну.

Акустична система об’ємного звучання Burmester®.Широкоформатний дисплей передньої панелі. Зсувний панорамний дах.
Ніби виконано на замовлення в точній відповідності до Вашого смаку: новий GLS має 
великі колеса розміром до 23 дюймів та вишуканий вибір виконань і кольорів колісних 
ободів. Таким чином Ви зможете додати образу Вашого автомобіля останній, абсо-
лютно індивідуальний, блискучий штрих.

З опціональним зсувним панорамним дахом Ви переживаєте захоплююче відчуття 
свободи та, перебуваючи в салоні, можете насолодитись приємним та світлим довкіллям. 
Ззовні це додає екстер’єру Вашого позашляховика легкості й ексклюзивності.



Серійна комплектація. Комплектація інтер’єру exclusive. AMG Line.
Небувала величність і потужність: екстер’єр автомобіля об’єднує типові для 
позашляхо вика елементи із сучасним експресивним дизайном. Розкішні пропорції 
випромінюють велич та впевненість. Хромовані елементи створюють стильні та 
елегантні акценти. Оновлені елементи аеродинаміки більш ефективні та знижують 
рівень шуму в автомобілі.

Відчуйте надзвичайну елегантність. Високоякісні матеріали, розкішні пропорції та 
 «інтелектуальні» деталі створюють основу для комфортного руху в автомобілі, а салон 
вміщує до сімох осіб. У серійній комплектації автомобіль,  зокрема, оснащено наступ-
ними компонентами: багатофункціональне спортивне кермове колесо, широкофор-
матний дисплей передньої панелі, мультимедійна система MBUX та автоматичний ко-
ндиціонер.

Інтер’єр салону EXCLUSIVE показує, що саме для Вас важливо: максимальна еле-
гантність і зразкова якість у найменших деталях. Розкішні акценти й шляхетна атмосфера 
салону даруватимуть Вам багато позитивних емоцій щодня й продемонструють Ваш 
гарний смак.

Виразний стайлінг AMG Line надає Вашому автомобілю динамічного вигляду. Для 
 підкреслення чіткої відмінності від базової моделі. Таким чином Ви чітко заявляєте про 
прагнення потужного дизайну.



9G-TRONIC. E-ACTIVE BODY CONTROL.
Нехай Ваш автомобіль сам контролює трансмісію: Ви майже не відчуєте перемикання автоматичної коробки передач 9G-TRONIC. Завдяки 
 наявності дев’яти передач автомобіль може їхати на низьких обертах, що суттєво знижує витрату палива й забезпечує приємний тихий хід.

Якщо за допомогою DYNAMIC SELECT Ви виберете програми руху Comfort та ECO, коробка передач 9G-TRONIC м’яко та ефективно перемикатиме 
діапазони зміни передатного відношення для забезпечення оптимального комфорту руху. Крім того, коробка перемикання передач також є 
по-справжньому спортивною: одним натисканням кнопки Ви активуєте спортивно-швидке перемикання передач, але все одно будете часто їхати 
в оптимальному діапазоні частоти обертання. У режимі Sport автомобіль гарантує більш активну реакцію та задоволення від динамічного руху. 

Завдяки E-ACTIVE BODY CONTROL новий GLS оснащено новою активною ходовою частиною. Її обладнано системою розпізнавання дорожнього 
полотна ROAD SURFACE SCAN з використанням камер та функцією нахилу кузова в  поворотах CURVE, тому вона може оцінити ситуацію  
на дорозі, швидкість та навантаження на автомобіль. Амортизація та регулювання рівня автоматично встановлюються для кожного колеса. Для 
найвищого комфорту руху й надзвичайної стійкості – як на дорозі, так і в умовах бездоріжжя.



Технічні характеристики. Габарити.

1 При шинах від мінімальних до максимальних з нормальним рівнем чи рівнем Highway. 2 При задньому багатомісному сидінні, що посунуто на 100 мм вперед. Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно короткочасно. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками 
 вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 1 статті 2 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З додатковою інформацією щодо 
офіційних показників витрати палива та офіційних показників питомих викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Інструкції з витрати палива, викидів CO2 та витрати електроенергії нових легкових 
 автомобілів», яку можна безкоштовно отримати у всіх крамницях та Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайті www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції, а слугують винятково 
для проведення порівняння між різними типами автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення в залежності від 
країни. 6 Визначено на підставі вимірювання викидів CO2 з врахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.de

Дизельні двигуни Бензинові двигуни

GLS 350 d 4MATIC GLS 400 d 4MATIC XXX XXX XXX

Об’єм (см3) 2.925 2.925 XXX XXX XXX

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв) 210 [286]/3.400-4.600 243 [330]/3.600-4.200 XXX XXX2 XXX

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 7 6,3 XXX XXX XXX

Максимальна швидкість (км/год) 227 238 XXX3 XXX3 XXX3

Витрата палива4 (л/100 км)
У міському циклі
На трасі
У змішаному циклі

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

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

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 208.0-200.0 208.0-201.0 XXX XXX XXX

Клас емісії5/ефективності6 B - B B - B XXX XXX XXX

1 956–2 0301
1 669

1 823
–

 1 8381

824
–

 8391

838

5 207
1 1363 135963

882988

444

1 022

377

/7422842
518

1 051

510
463

346

1 277/1 3772

570

391

2 025
1 053/1 1532

1 291

1 278
1 485

1 523

1 506

1 545

1 692 
2 157
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Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 22.03.2019 року можливі зміни виробу. До 
 закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до конструкції 
та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, якщо це буде 
прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого предмета 
використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких претензій.  
На ілюстраціях можуть також бути зображені елементи опціонального обладнання, які не входять до базового комплекту 

постачання. Цей проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних розпоряджень і 
 наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної Республіки 
Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого 
 дистриб’ютора Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.ua

Mercedes-Benz належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку було  
засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good»  
підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває для них  
перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість. «Змінити гру для  
дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля Mercedes-Benz Ви  
підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».


