
GLS športno terensko vozilo





S ponosom nosi novi GLS v svojem imenu črko S. Kot nobeno drugo vozilo na svetu 
združuje zanesljivost terenskega športnega vozila z vrhunsko notranjostjo razreda S. 
Sedite vanj in doživite prvorazredno razkošje, udobje ob vsakem dotiku in zgledno 
varnost na ravni, ki je do zdaj še nihče ni dosegel.

Največjo mero prostora in udobja  
lahko izkusite le v novem vozilu GLS





V novem vozilu GLS je vsak pogled in vsak dotik vrhunska izkušnja. Mehki prehodi, 
plemeniti leseni okrasni elementi in popolnoma digitalni kokpit s širokozaslonskim 
monitorjem se harmonično zlivajo v izjemno kakovostno notranjost. Poleg tega je tudi 
prvi Mercedes luksuznega razreda z informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX,  
ki vas razume bolje kot kdaj koli prej.

Vstopite in uživajte  
v modernem razkošju





Maksimalno udobje. 
Skoraj minimalističen dizajn.



Notranjost novega vozila GLS je izredno velika: izjemno prostorna notranjost 
ponuja prostor za do sedem oseb. Na vsakem sedežu uživajte v udobju  
luksuznega razreda in izjemno široki ponudbi informativno-razvedrilnega 
sistema. Druga vrsta sedežev je električno nastavljiva, tretja pa udobna 
kot še nikoli.

Zadnji del potniške kabine, 
kot ga še ni bilo





Ostanite mirni, tudi pod največjim pritiskom: to je umetnost, ki jo novi GLS  
s popolnoma aktivnim podvozjem E-ACTIVE BODY CONTROL obvlada kot nihče 
drug v razredu. Na cesti in na terenu. Nov elektrificiran motor ter obsežen  
tehnični paket za terensko vožnjo na željo nudita izjemno udobje.

Najbolj suvereno  
podvozje na svetu





Mercedes-Benz Intelligent Drive
V prometni konici, na dolgih nočnih vožnjah ali na cestah, ki jih ne 
poznate – vaše novo športno terensko vozilo GLS vas zlasti v stres-
nih situa cijah občutno razbremeni. V ozadju je zasnova, s katero 
vsaka vožnja z vozilom Mercedes-Benz postane varnejša in edinstvena: 
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Saj je čas, ki ga preživite za vola-
nom, vaš čas. Čas za sprostitev. Čas za regeneracijo. Predvsem zato, 
da boste na cilj prispeli varno, a tudi sproščeno.

ODLIKE OPREME: ASISTENČNI SISTEMI ZA VOŽNJO

Paket z asistentom Plus za vožnjo zagotavlja največjo možno mero udobja in varnosti na  
poti do popolnoma avtomatizirane vožnje. Poleg paketa z asistentom za vožnjo prejmete tudi 
aktivnega asistenta za prometne zastoje, ki vas bo optimalno razbremenil na avtocestah.  
Dodatna prednost tega paketa: pri bočnem trku v vaše vozilo vas lahko dodatno zaščiti stranski 
sistem PRE-SAFE® Impuls.

Inovativni zvok PRE-SAFE® začne oddajati opozorilno šumenje prek zvočnikov, kar sproži  
naravni obrambni refleks. Ta lahko obvaruje notranje uho z dušenjem hrupa ob nezgodi.

Storitev, ki zagotavlja optimalno parkiranje. Aktivni asistent za parkiranje s 360-stopinjsko 
kamero olajša tako iskanje parkirnega prostora kot tudi parkiranje in zapuščanje parkirišča. 
Pri tem lahko izbirate, ali boste suvereno parkirali sami s pomočjo preglednosti v vse smeri ali 
pa boste to udobno prepustili vozilu.



Mercedes-Benz User Experience

ODLIKE OPREME: UDOBJE UPRAVLJANJA IN PRIKAZOVANJA

Videoposnetek z razširjeno resničnostjo vam pomaga, da se znajdete tudi v kompleksnih 
prometnih razmerah. Opcijski sistem s kamero snema okolico, to živo sliko združuje s prak-
tičnimi virtualnimi prometnimi informacijami in vse skupaj jasno prikazuje na medijskem  
prikazovalniku.

Zadostujeta že dve besedi: „Pozdravljen, Mercedes.“ In že se zažene naravno zveneč, prilago-
dljiv sistem glasovnega upravljanja LINGUATRONIC, ki razume praktično vsako vašo besedo, 
celo pogovorne fraze. Tako se klimatizacija odzove že na „Zebe me“ in poviša temperaturo  
v vozilu.

Uživajte v brezdotičnem udobju upravljanja z asistentom za notranjost MBUX: ta inovativni 
sistem zaznava in interpretira vaše gibe rok. Tako lahko izbrane funkcije vklopite takoj in povsem 
brez napora. Pri tem lahko sistem razlikuje med voznikom in sovoznikom – tako se odprejo 
točno tisti meniji, ki ste jih imeli v mislih.

Informacijsko-razvedrilni sistem na najvišji ravni GLS. Nova uporabniška 
izkušnja Mercedes-Benz User Experience vas bo očarala. Ob vsakem 
pogledu, z vsako besedo in vsakim dotikom.



26 zvočnikov in zmogljivost sistema 1610 W poskrbi, da sistem High-End za 3D prostorski 
zvok Burmester® pričara vrhunske glasbene užitke, vi pa lahko dirigirate svojemu osebnemu 
orkestru. Zvok je mogoče prilagoditi s petimi prednastavljenimi zvočnimi načini in indivi-
dualno nastaviti za vsak sedež. Kompenzacija zvoka (VNC) dinamično prilaga zvok vozni 
situaciji. Prav tako plemenito je oblikovanje zvočnikov, ki tudi v popolni tišini daje vedeti, 
da gre za izdelek najvišjega kakovostnega razreda.

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem združuje prikazovalnik instrumentov in medijski 
prikazovalnik v eno vizualno enoto. Oba popolnoma digitalna barvna zaslona prekriva 
skupno steklo, tako da se kot ena neprekinjena površina harmonično zlivata z notranjo 
opremo. Medijski prikazovalnik se v tej izvedbi prvič predstavlja s prostostoječo obliko,  
ki bo privabljala poglede.

Sistem za prostorski zvok Burmester®Kokpit s širokozaslonskim monitorjem



23-palčna kolesa Panoramsko pomično strešno okno
Narejeno po meri vašega okusa: novi GLS vam ponuja kolesa velikosti do 23 palcev in 
obširen izbor platišč različnih oblik in barv. Tako boste individualen videz svojega vozila 
nadgradili s še enim briljantnim dodatkom po meri.

Opcijsko panoramsko pomično strešno okno zagotavlja fascinanten občutek svobode  
in prijetno svetel ambient v notranjosti, medtem ko zunanjosti daje videz lahkotnosti in 
ekskluzivnosti.



Serijska oprema
Prevlada in prisotnost na visoki ravni: zunanjost združuje tipične elemente športnega  
terenskega vozila z moderno in zmogljivo zasnovo. Velikodušni proporci izžarevajo suve-
renost in gotovost. Kromasti elementi zagotavljajo stilsko-elegantne dovršene poudarke. 
Aerodinamične optimizacije zagotavljajo prvorazredno učinkovitost in skrbijo za prijetno 
miren zvok na potovanju.

Doživite eleganco na visoki ravni. Visokokakovostni materiali, velikopotezne dimenzije in 
inteligentni detajli so osnova za luksuzni ambient in udobno potovanje na do sedmih sede-
žih. Serijsko so med drugim vgrajeni: večfunkcijski športni volan, kokpit s širokozaslonskim 
monitorjem, multimedijski sistem MBUX in samodejno uravnavanje klimatizacije.



Različica opreme EXCLUSIVE za notranjost AMG Line
Z opremo EXCLUSIVE za notranjost lahko notranjosti vozila zagotovite lep zaključek.  
Elegantne podrobnosti in plemeniti materiali poudarjajo individualnost po vašem okusu.

Izrazito oblikovanje AMG Line vašemu vozilu daje izredno dinamičen videz. Za jasno razli-
kovanje od osnovnega modela. S to opremo se jasno opredelite za močno oblikovanje.



9G-TRONIC
Prepustite prestavljanje svojemu vozilu: spremembe prestave samodejnega menjalnika 9G-TRONIC boste komaj zaznali. Devet prestav 
omogoča nizke vrtilne frekvence, kar zmanjšuje porabo goriva in pripomore k prijetnejši ravni hrupa.

Če s sistemom DYNAMIC SELECT izberete vozni program Comfort in ECO, menjalnik 9G-TRONIC nežno in učinkovito prestavlja med  
devetimi voznimi položaji in tako nudi optimalno vozno udobje. Poleg tega je menjalnik tudi pravi športnik: s pritiskom gumba boste  
doživeli športno hitro prestavljanje in še vedno vozili v optimalnem območju vrtilne frekvence. Tako lahko v športnem načinu še bolj  
uživate v vožnji z ustrezno boljšo učinkovitostjo.



E-ACTIVE BODY CONTROL
S podvozjem E-ACTIVE BODY CONTROL za novo vozilo GLS smo za vas razvili popolnoma novo aktivno podvozje.  
Vključuje funkcijo prepoznavanja voznega pasu s kamero ROAD SURFACE SCAN in aktivno funkcijo nagibanja v ovinku 
CURVE ter lahko oceni vozne razmere, hitrost in obremenitev. Blaženje in regulacija nivoja podvozja se ustrezno  
samodejno prilagajata za vsako kolo posebej. Za odlično udobje pri vožnji in izjemno stabilnost – tako na cesti kot  
na brezpotju.



Ni športno terensko vozilo.  
Temveč AMG.
Vsak Mercedes-AMG je edinstvena mojstrovina z razpoznavnim značajem. Kar združuje naše prestižne 
in športne avtomobile, je njihov neukrotljivi športni duh. Njihova strast za vrhunsko učinkovitost. 
Ta se razvije, ko se inženirsko znanje sreča s čisto posebno naravnanostjo: stanjem duha AMG. 
Prepričani smo, da je za doseganje novih ciljev treba presegati meje. Nič ni nemogoče. Meje 
ustvarjajo ljudje in ljudje so tudi tisti, ki jih presegajo. S tako naravnanostjo ustvarjamo 
izjemno zmogljivost za avtomobilistični šport – pa tudi za cesto.

Dobrodošli v svetu AMG.

www.mercedes-amg.com





Tehnični podatki

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

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 določene 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

Dizelski motorji Bencinski motorji

GLS 350 d 4MATIC GLS 400 d 4MATIC GLS 580 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 2.925 2.925 3.982

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 210 [286] / 3.600-4.200 243 [330] / 3.600 - 4.200 360 [489] / 5.500

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  7,0 6,3 5,3

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 227 3 238 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 8,6 8,6 12,2

zunaj naselja 6,1 6,1 8,3
kombinirana 7,1 7,1 9,8

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 212-187 213-187 229-223

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
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1 Pri najmanjši do največji velikosti pnevmatik s podvozjem Normal ali Highway. 2 Pri naprej potisnjeni zadnji sedežni klopi za 100 mm. Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.



Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 1. 10. 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 sprejemljivi. Če proda-
jalec 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 svojega prodajnega partnerja znamke Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

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“.

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-1219


