
GLB



Nič ni tako, kot je bilo. Svet se spreminja vedno hitreje in je poln priložnosti. Vse  
je mogoče, če si pripravljen na nove stvari – in če imaš vozilo, ki sodeluje pri skoraj 
vsem. Doživite prostor kot še nikoli doslej: odkrijte novi GLB Mercedes-Benz.

Pripravljeni na vse, kar sledi







Vsaka linija, vsaka podrobnost markantnega dizajna športnih terenskih vozil  
je  podrejena eni sami nalogi: da vam priskrbi največjo možno mero svobode. Kot  
prvi svoje vrste GLB velikopotezno definira prostor. V vsakem trenutku vam 
omogoča, da počnete tisto, kar želite. Odličen dizajn za tiste, ki imajo velike načrte.

Najlepša oblika svobode





Ostanite fleksibilni in se udobno namestite. Drugo vrsto sedežev  
lahko po želji vzdolžno premikate. Skupaj z opcijsko tretjo vrsto sedežev 
dobite prostor, ki je odlično usklajen z vašim življenjem, klimatizacija 
sedežev in številne druge funkcije za udobje pa vam omogočajo, da se 
vedno počutite dobro.

Velika mera udobja



Novi GLB ve, kaj vas čaka – tudi na brezpotjih. Varnostni koncept vozila GLB poskrbi  
za to, da boste samozavestni na vsakem terenu. Njegov program za terensko vožnjo 
 optimizira trakcijo na poljskih poteh ali neutrjeni podlagi – in prilagaja razvoj moči motorja 
ter delovanjem sistema proti blokiranju koles izven asfaltiranih cest.

Predvidevanje. V vseh smereh.







Z novim multimedijskim sistemom MBUX boste vedno na tekočem. Ni ga le zelo  preprosto 
upravljati, je tudi izjemno prilagodljiv. Preprosto sledite svoji intuiciji ter se povežite s svetom 
in vsemi, ki so vam ljubi.

Razširi možnosti. Intuitivno.





Poganja nas radovednost. Pričakovanje prihajajočega. Dobro je, če 
nam pri tem ni treba dolgo razmišljati, ali se najnovejši načrt ujema z 
našim vozilom in obratno, temveč se lahko kar odpeljemo. Odkrijte 
novi GLB: z drugo vrsto sedežev, ki jo lahko po želji vzdolžno premikate, 
in opcijsko do sedmimi sedeži boste vedno fleksibilni. Ne glede na  
to, kaj načrtujete v življenju – in kaj življenje načrtuje z vami.

Narejen za nabiranje  
novih izkušenj



Podajte se na pot proti popolnoma avtomatizirani vožnji: najsodobnejši 
sistemi vam bodo glede na dejanske razmere pomagali pri prilagoditvi 
hitrosti, krmiljenju, menjavi voznega pasu in celo pri nevarnosti trka. 
Tveganje za nezgode se zmanjša – sopotniki in udeleženci v prometu 
so učinkovito zaščiteni. Tako boste varno in sproščeno prispeli na cilj.

Projekcijski zaslon head-up
Najboljši pogled za športni užitek v vožnji in suveren občutek vožnje: 
projekcijski zaslon head-up spremeni vetrobransko steklo v fascinantni 
digitalni kokpit. Tako imate vse pomembne informacije ves čas v 
 vidnem polju. Vsa vaša pozornost pa je lahko namenjena cesti pred 
vami in dogajanju v prometu.

Paket z asistentom za vožnjo



Svobodno odločanje – več možnosti vnašanja vedno pripelje do istega 
rezultata: zaslon na dotik, neposredne tipke za upravljanje za medije, 
navigacijo in telefon, gumbi na dotik na volanu, polje za upravljanje s prsti 
ali razširjeno glasovno prepoznavanje.

Sistem glasovnega  
upravljanja LINGUATRONIC
Naravno glasovno upravljanje je mogoče razširiti še na spletne storitve 
Mercedes-Benz – denimo za informacije o vremenu ali internetni 
 radio, poleg tega pa upravlja tudi funkcije vozila, kot sta npr. klima ali 
ogrevanje sedežev.

Udobje upravljanja



3. sedežna vrsta za dve osebi z vzdolžnim premikanjem 2. sedežne vrste
Ponudba sedežev in tovorna prostornina vašega vozila sta tako spremenljiva, kot je vaše življenje pestro. Po potrebi lahko celotno zadnjo sedežno 
klop premaknete za 140 milimetrov in tako povečate prtljažni prostor ali pa prostor za noge v zadnjem delu potniške kabine. Tretjo vrsto sedežev  
za največ dva potnika lahko kadar koli hitro zložite ali razklopite. Izkoristite to fleksibilnost po potrebi – odvisno od tega, ali želite prevažati še kakega 
sopotnika ali pa veliko prtljage.



Žarometi MULTIBEAM LED in meglenke
Za popolno vidljivost: prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzorovanimi LED-diodami hitro odzivajo na dogajanje v prometu. 
Spremenljive dolge luči svetijo tako, da ne slepijo drugih udeležencev v prometu. Tudi luči za osvetlitev notranje strani ovinka in luči, ki aktivno 
sledijo ovinku, optimalno osvetlijo vidno polje in tako lahko hitreje prepoznate nevarnost. Meglenke razpršijo svetlobo širše od glavnih žarometov 
in tako bolje razsvetljujejo robove.



GLB očara s svojo visoko funkcionalnostjo – tudi brez enega samega križca na opcijskem 
seznamu. Primer za to so zadnji sedeži z naslonjali, ki jih je mogoče sklopiti v razmerju 
40/20/40, in po višini nastavljivo dno prtljažnega prostora. Za visok varnostni standard 
skrbi aktivni zavorni asistent.

Serijska oprema
Z različico opreme Style bo oprema vašega vozila odstopala od serijske – s kakovostnim 
nastopom tako znotraj kot zunaj. K temu spadajo dodatni elementi, kot so specifična in 
aerodinamično optimizirana 17-palčna platišča iz lahke kovine in ekskluzivno za to opremo 
narejeno oblazinjenje ter okrasni šivi.

Različica opreme Style



Različica opreme Progressive bistveno poveča vrednost vašega vozila. Dodana vrednost, ki  
jo vidite in občutite. Uživajte v visokokakovostni tehnologiji in doživite edinstveni, ekspresivni 
življenjski slog, značilen za športna terenska vozila. Poleg tega ta linija odpira nadaljnje 
privlačne kombinacije v notranjosti in zunanjosti – denimo z usnjenim in nočnim paketom.

Različica opreme Progressive
AMG Line znotraj in zunaj še okrepi privlačen športni nastop vašega vozila. Predvsem AMG 
Styling in diamantna maska hladilnika z enojno lamelo sta ekskluzivni posebnosti. Športni 
sedeži obljubljajo najboljše sedežno udobje za spodaj sploščenim športnim volanom v 
plemenitem napa usnju. Poleg tega neposredno krmiljenje samo še stopnjuje vaše 
 doživetje vožnje.

AMG Line



Prilagodite vožnjo svojemu počutju. DYNAMIC SELECT vam s pritiskom gumba ponuja različne vozne programe, ki vnaprej določajo 
 odzivanje motorja, menjalnika, podvozja ali krmiljenja. Medtem ko program „Sport“ poudarja dinamično vožnjo, ponuja osnovni program 
„Comfort“ bolj vsestransko udobje. Način „ECO“ po drugi strani stavi na najvišjo učinkovitost ter varčuje z gorivom in denarjem.

DYNAMIC SELECT



Na daljših vožnjah po avtocesti boste deležni vrhunskega udobja, medtem ko lahko ostre ovinke mirno premagujete z malce športne 
naravnanosti. Uravnoteženo komfortno podvozje ustvarja prepričljivo kombinacijo prijetnega vzmetenja in izjemne stabilnosti. Tako bo 
vaša vožnja varnejša in polna užitkov.

Komfortno podvozje



1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile izračunane po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2 po 
protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe komisije (EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih 
emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano dodatno 
 opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več tehničnih 
podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

Tehnični podatki
Dizelski motorji

GLB 180 d GLB 200 d GLB 200 d 4MATIC GLB 220 d GLB 220 d 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 85 [116] / 3.400-4.400 110 [150] / 3.400-4.400 110 [150] / 3.400-4.400 140 [190] / 3.800 140 [190] / 3.800

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  11,3 9,0 9,3 7,7 7,6

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 188 3 204 3 201 3 220 3 217 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 5,6 5,7 5,9 5,7 5,7

zunaj naselja 4,3 4,2 4,5 4,4 4,7
kombinirana 4,8 4,8 5 4,9 5,1

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 131-125 131-126 140-132 134-128 142-135

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM

Bencinski motorji

GLB 200 GLB 250 GLB 250 4MATIC Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.332 1.991 1.991 1.991

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 120 [163] / 5.500 165 [224] / 5.500 165 [224] / 5.500-6.100 225 [306] / 5.800

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  9,1 7,1 6,9 5,2

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 207 3 240 3 236 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 7,3 8,7 9,1 9,3

zunaj naselja 5 5,6 5,9 6,4
kombinirana 5,9 6,7 7,1 7,5

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 141-134 159-153 169-162 173-171

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM



Mere

Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.

1.834
1.605

1.658

1.606
2.020

1.394

1.441

1.419

1.455

756

4.634

740

9002.829905

953
999

708

1.069

659

936

1.687
771



Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 16. 5. 2019, je morda prišlo do sprememb. Proizvajalec 
si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb obsega 
 dobave v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljive. 
Če prodajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, iz tega  

ne izhajajo nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi.  
Ta katalog se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za 
Slovenijo. Zato se za informacije o zadnjem stanju obrnite na prodajnega partnerja znamke Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si,18-0719

Mercedes-Benz je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, ustanovljene  
leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke Mercedes-Benz. Laureus Sport for Good  
s socialnimi športnimi projekti podpira pomoči potrebne otroke in mladostnike, jim odpira perspektive  
ter posreduje pomembne vrednote, kot so ekipni duh, spoštovanje in odločnost. „Change the Game  
for Kids“ je naše vodilo, ki ga želimo deliti z vami. Z nakupom Mercedes-Benza podpirate gibanje  
„Laureus Sport for Good“.


