
Mercedes-Maybach GLS





Позашляховик класу «люкс» GLS і бренд Mercedes-Maybach утворюють одне  
з найкращих поєднань для водія й пасажирів. Новітні технології, безмежний простір 
салону та цілий світ сучасного комфорту всередині. Більш вільним та незалежним в 
автомобілі бути просто не можливо.

Розкіш бути незалежним.



Салон нового Mercedes-Maybach GLS може бути для Вас усім.  
Від високотехнологічних розваг для справжніх меломанів до пер-
шокласного комфорту для сидіння та лежання і посріблених  
келихів шампанського – жодна мрія не залишиться нездійсненною.

Розкішна яхта, особистий кабінет, 
місце відпочинку. 







Завдяки великій кількості хромованих елементів та передусім опуклому
напису «Maybach» задня частина нового Mercedes-Maybach GLS  
виглядає дійсно по-особливому. Він має деталі, що випромінюють силу та 
впевненість, - наприклад, насадки випускних труб з оригінальним дизайном. 

Вигляд ззаду: завершальний акорд





Екстер’єр нового Mercedes-Maybach GLS визначають унікальні елементи, 
такі як вражаюча шляхетна хромована решітка з тонкими ламелями або 
великі колеса. Наприклад, ковані колісні диски Maybach розміром 58,4 
см. (23 дюйми) в ексклюзивному багатоспицевому виконанні. 

На нашому найбільш  
вишуканому позашляховику.





Спеціально для нового Mercedes-Maybach GLS було оптимізовано налаштування 
ходової частини та комфорт підвіски В цю незалежність та стиль важко повірити, 
Ви просто мусите це відчути та отримати максимальне задоволення від руху. 

Maybach та MBUX. Здається,  
це унікальна комбінація.





Спеціально для нового Mercedes-Maybach GLS було оптимізовано  
налаштування ходової частини та комфорт привода. В цю незалежність 
та стиль важко повірити, Ви просто мусите це відчути.

Нічого не відчувати, нічого не 
чути. Тільки насолоджуватись.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
У годину пік, під час тривалої нічної поїздки або на невідомих шля-
хах – Ваш Mercedes-Maybach GLS зніме напругу у будь-якій стресовій 
ситуації. За цим стоїть принцип того, що робить кожну поїздку в 
Mercedes-Benz ще більш безпечною та унікальною: Mercedes-Benz 
Intelligent Drive. Адже час, який Ви проводите за кермом – це Ваш 
час. Час для відпочинку. Час заряджання енергією. Щоб досягнення 
пункту призначення було не тільки безпечним, але й спокійним 
процесом.

PRE-SAFE® Impuls доповнює пасивну концепцію безпеки попередженням про бічне  
зіткнення. Додаткові датчики фіксують загрозу бічних зіткнень з боку інших учасників  
дорожнього руху. Після виявлення небезпеки положення пасажирів змінюється за допо-
могою активних елементів сидінь. Це знижує ризик травмування.

Активний асистент екстреного гальмування допоможе Вам уникнути зіткнення з автомобі-
лем, що рухається попереду, а також наїзду на пішоходів і велосипедистів, що перетинають 
дорогу. Він надає Вам разом з застереженням про відстань та попередженням про загрозу 
зіткнення також посилення гальмування залежно від ситуації, якщо Ви гальмуєте занадто 
слабко. За відсутності реакції з боку водія асистент може також застосувати автономне 
екстрене гальмування.

Оптимальний сервіс паркування на борту. Активна система допомоги під час паркування 
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 автоматичне 
паркування без зайвого стресу.



Mercedes-Benz User Experience.

Система LINGUATRONIC розпізнає й інтерпретує майже всі речення, вимовлені до інфор-
маційно-командної системи й системи управління автомобілем. Система обробляє також 
непряму мову. Наприклад, система регулювання мікроклімату в салоні реагує на фразу 
«Мені холодно» й підвищує температуру. Вона адаптується до Вашого голосу й розуміє 
краще навіть тих, хто не є носієм мови.

Насолоджуйтеся комфортом безконтактного керування завдяки системі допомоги  
в керуванні салоном MBUX: ця інноваційна система розпізнає та розуміє Ваші жести. 
Обрані функції таким чином можна активувати буквально порухом руки. При цьому  
система може розрізняти водія та переднього пасажира – таким чином Ви переходите 
саме до того меню, яким бажаєте скористатися.

Відкрийте для себе дивовижну систему Mercedes-Benz User Experience 
(MBUX), вперше поєднану з розкішшю Mercedes-Maybach. Від  
ексклюзивного привітання на дисплеї й особливих стилів індикації до 
ультрасучасної мультимедійної системи у задній частині салону.



Напевно, зсередини Ваш автомобіль ще ніколи не був таким стильним. Під час  
відкривання дверей підніжка нового Mercedes-Maybach автоматично виїжджає. Власний 
логотип, ламелі в тонку смужку та вражаюче освітлення створюють ексклюзивний 
ефект гостинності.

У салоні нового Mercedes-Maybach GLS Вас зустріне справжнє море вогнів. Адже 
його оснащено суттєво розширеною системою комфортної підсвітки салону. Серед 
ексклюзивних елементів варто відзначити «flowing lines» у задніх дверях, а також  
непряме освітлення в стельовій оббивці, що створює особливо приємне світло в салоні.

Електронні підніжки.Комфортна підсвітка салону на стельовій оббивці.



Більше свободи для ніг. Мультимедійна система у задній частині салону.
Тільки там, де Ви можете вільно рухатись, Ви почуваєтесь як удома. Як у новому 
Mercedes-Maybach GLS. Суттєво збільшений простір для ніг і нахил спинки сидіння  
до 43,5 градусів означають одне: Ви можете відкинутись на сидіння й справді  
розслабитись.

Задні пасажири просто не зможуть повірити своїм очам та вухам: у новому  
Mercedes-Maybach GLS на них чекає ультрасучасна розважальна система для  
справжніх меломанів. Разом з акустичною системою об’ємного звучання  
3D Burmester® High-End-класу з 28 динаміками також доступні два фіксовано  
інтегровані дисплеї Full-HD з керуванням через сенсорний екран.



Відчуйте найвищий звуковий комфорт під час поїздки: Шумоізоляція акустичного  
комфорт-пакету суттєво зменшує рівень шумових завад ззовні. Таким чином Ви й під 
час руху на високій швидкості зможете спокійно розмовляти. Крім того, спокійна  
атмосфера в автомобілі сприяє підвищенню концентрації й розслабленню водія.

Акустичний комфорт-пакет.
Пакет допоміжних систем плюс забезпечує максимальний комфорт і найвищу безпеку 
в дорозі аж до повністю автономного руху. До пакету допоміжних систем додається 
активна система допомоги в заторах, що оптимально розвантажує Вас на автомагістралях. 
Ще одна перевага цього пакету: під час бокових зіткнень, спричинених іншим тран-
спортним засобом, PRE-SAFE® Impuls додатково захищає бокову частину автомобіля.

Пакет допоміжних систем плюс.



Цифрова центральна панель управління для Вашого салону: Цей пакет розширює 
спектр функцій передньої панелі й мультимедійної системи MBUX. Ця комбінація  
інноваційного та перевіреного обладнання створює ідеальні умови для комфортного 
управління й отримання докладних навігаційних даних.

Інноваційний пакет MBUX.
Пакет ENERGIZING Plus – це унікальне рішення, що забезпечує максимальний  
комфорт для всіх органів чуття. Для цього максимум оснащення преміум-класу  
поєднано з інноваційною інтелектуальністю. Реузльтат, що захоплює: Ваш Mercedes 
може цілеспрямовано бадьорити або розслабляти Вас. Для більшої витривалості за кер-
мом та приємної.

Пакет ENERGIZING Plus.



Рухайтеся так, як Вам хочеться. Функція DYNAMIC SELECT пропонує можливість одним натисканням кнопки обрати програму  
руху, що визначатиме, зокрема, роботу двигуна, коробки перемикання передач, ходової частини та рульового управління.  
Наприклад, режим «Sport» забезпечить підкреслену динамічність, в той час як основна програма «Comfort» – помірність та  
стриманість. З іншого боку, режим «ECO» подбає про найвищу ефективність та економну витрату пального і фінансів.

Mercedes-Maybach GLS, програма руху «Maybach».



Впевнений рух у будь-якій ситуації: E-ACTIVE BODY CONTROL – це симбіоз комфорту, точності й динаміки – з відмінною прохідністю. 
Відчуйте першокласну компенсацію поперечних коливань та ударних навантажень сучасної повністю активної ходової частини.  
На будь-якій дорозі й на бездоріжжі. За гарних і поганих дорожніх умов.

E-ACTIVE BODY CONTROL.



Технічні характеристики.

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 2 № 1 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 та призначені лише для 
порівняння різних типів 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.ua

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

 

Бензинові двигун Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Об’єм (см3) 3.982 

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 410 [557]/5.500 - 6.250

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 4,9

Максимальна швидкість (км/год) 250

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

16,0-16,0
9,7-9,7
12,0-12,0

Викиди CO2
4, змішаний режим (г/км) 275.0-275.0

Клас емісії5/ефективності6 D - D



Габарити.

1 Для положення ходової частини «Onroad». Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420

Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 22.10.2019 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 претен-
зій. 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 Респу-
бліки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого 
дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua

Mercedes-Benz AG 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».


