GL - Klasse.
Prijslijst. Geldig vanaf 7 april 2015. Bijgewerkt op 31 juli 2015.

Welkom.
In de wereld van Mercedes-Benz.

Elke auto met de ster wordt geassocieerd met fascinatie,
perfectie en duurzaamheid. Onze passie voor auto’s
beleeft u in de wereld van Mercedes-Benz.
Rijdend in een Mercedes-Benz ervaart u ongekende
sportiviteit, oogstrelend design, toonaangevende veiligheid
en ongeëvenaard comfort. En niet in de laatste plaats
innovaties die nu al het pasklare antwoord zijn op vragen
van de auto’s van morgen.
Onze aanspraak op deze leidende positie is de motor
achter ons individuele aanbod modellen, onderdelen,
accessoires en service. Ons streven is namelijk u altijd
mobiel houden, waar u ook bent. Op de volgende pagina’s
leest u meer over onze services.
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U zult vaststellen dat uw favoriete Mercedes-Benz
standaard al alles in huis heeft voor een unieke
rijbeleving. Bovendien krijgt u een overzicht van de vele
uitrustingsmogelijkheden en accessoires die passen bij
het door u gekozen model.
Nergens is een Mercedes-Benz zo overtuigend als op de
weg. Daar ervaart u namelijk het soevereine rijgevoel dat
onze auto’s zo bijzonder maakt. De bijzondere sfeer die
tijdens het rijden in een Mercedes-Benz ontstaat, laat zich
moeilijk beschrijven. Die kunt u het beste zélf ervaren.
Daarom nodigen wij u uit voor een proefrit. Uw
verkoopadviseur maakt graag een afspraak met u.
Het Mercedes-Benz team.

Inhoud.

Voorwoord

2

Prijzen

4

Standaarduitrusting

5

Extra standaarduitrustingen
GL 63 AMG

13

AMG Performance Studio

16

Optiepakketten

17


Opties
19
Exterieuraccessoires
Aandrijving en onderstel
Velgen/banden
Lakken
Stoelen
Interieur, bekledingen, sierdelen
Stuurwielen
Airconditioning
Daksystemen
Licht en zicht
Infotainment, navigatie en
communicatie
Veiligheid en assistentiesystemen
Sluitsystemen en diefstalbescherming
Opbergruimte
Bagage- en laadruimte
Overige opties


Accessoires

32

Technische gegevens

36

Combinatiemogelijkheden voor
bekledingen en lakken

37

Service

38

Begrippenlijst

40

BPM-tabel

41

Bijlage

42

Notities

43

Alle prijzen gelden per 1 januari 2015 voor de standaarduitvoering per modeljaar 806 vanaf productie juni 2015.
De prijzen voor opties gelden uitsluitend voor inbouw af fabriek.
Wijzigingen in constructie en uitvoering, alsmede drukfouten zijn voorbehouden.
3

GL - Klasse.
Off roader, 7 zitplaatsen, 5-deurs

Type

Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

BPM (€)

Consumentenprijs (€)

Aantal
cilinders/inhoud
(cm3)

Versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)/
koppel Nm

CO2-emissie
(g/km)/
Euronorm

Energielabel

6/2.987

7G-TRONIC PLUS

190 (258)/620

192/Euro 6

E

63.398

13.313

28.239

104.950

GL 400
4MATIC

6/2.996

7G-TRONIC PLUS

245 (333)/480

215/Euro 6

E

64.645

13.576

27.729

105.950

GL 500
4MATIC

8/4.663

7G-TRONIC PLUS

320 (435)/700

262/Euro 6

G

82.746

17.377

48.127

148.250

GL 63 AMG
4MATIC

8/5.461

AMG SPEEDSHIFT
PLUS 7G-TRONIC

410 (557)/760

288/Euro 6

G

113.834

23.905

59.411

197.150

DIESEL
GL 350 BlueTEC
4MATIC

BENZINE
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Standaarduitrusting.

Bovenkant dashboard in lederlook
ARTICO

EASY PACK-achterklep

Derde zitrij elektrisch
neerklapbaar

EASY ENTRY-systeem mechanisch,
links en rechts

Schuifdak van glas, elektrisch

AUDIO 20 CD

Vierspaaks multifunctioneel
stuurwiel in nappaleder

Controller op middenconsole en
bedieningsschakelaar AIRMATIC

Bekleding in lederlook ARTICO

ATTENTION ASSIST

Laaddrempelbescherming in
chroomlook

Led-achterlichten

Led-dagrijlicht, staafvormig

Centrale vergrendeling,
voorstoelen elektrisch verstelbaar

45,7 cm (18 inch) tienspaaks
lichtmetalen velgen (R41)
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Standaarduitrusting.
GL 350 BlueTEC 4M

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

w standaard

Sierlijst bovenkant portieren in chroomlook









Kofferdekselgreep in chroomlook









Sierlijst op dorpelverbreders in chroomlook







–

Bodembeschermingsplaat in chroomlook voor en achter























–









DYNAMIC STEERING met snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en variabele overbrenging







–

STEER CONTROL stuurassistent









CRUISECONTROL met variabele snelheidsbegrenzing SPEEDTRONIC









Offroad-rijprogramma met offroad-knop







–

Downhill Speed Regulation (DSR)









B03
474
U42











–

–

–



–

–

–

R41
R55





–

–

–

–



–









– niet leverbaar

Code

EXTERIEURACCESSOIRES

AANDRIJVING EN ONDERSTEL
4MATIC
7G-TRONIC PLUS automatische transmissie
AIRMATIC luchtvering met adaptief dempingssysteem (ADS), niveauregeling en automatisch verlagen van de carrosserie bij hogere snelheden

ECO start-stopsysteem
Dieselpartikelfilter
Dieseluitlaatgasreinigingsinstallatie BlueTEC (SCR) inclusief ureumtank

427
489

VELGEN/BANDEN
45,7 cm (18 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen 8 J x 18 ET 56,5 met banden 265/60 R18
48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks stalen velgen 8,5 J x 19 ET 62 met banden 275/55 R19
TIREFIT met elektrische luchtpomp
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Standaarduitrusting.
GL 350 BlueTEC 4M

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

w standaard









–

–





–

–













–

–













–

–





















EASY ENTRY-systeem mechanisch, links en rechts voor toegang tot derde zitrij









Lendensteun viervoudig verstelbaar voor de bestuurdersstoel









Bekleding in lederlook ARTICO geperforeerd





–

–

Bekleding in leder eenkleurig

–

–













–

–



–





–

–

Rollo bekerhouder analoog aan sierdeel in hout









Zonnekleppen met make-up spiegel, verlicht en zijdelings wegklapbaar









Instaplijsten voor met opschrift ‘Mercedes-Benz’







–

Kledinghaken in de achterklep









Tashaken inklapbaar in de bagageruimte rechts









– niet leverbaar

Code

STOELEN
Voorstoelen elektrisch verstelbaar
Multicontourstoel voor de bestuurder en voorpassagier inclusief massagefunctie, comforthoofdsteun en verstelbare zitting
Memorypakket inclusief voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels elektrisch verstelbaar met memoryfunctie, alsmede viervoudig verstelbare lendensteun
voor de bestuurder en voorpassagier
ISOFIX-kinderzitverankering links en rechts op de tweede en derde zitrij en TopTether-bevestigingspunten in de achterbankleuning
Stoelverwarming voor

560
399
P64

873

Hoofdsteunen achter in hoogte en hoek verstelbaar
Stoelverwarming achter op de tweede zitrij

872

Achterbank 40%-60% gedeeld en neerklapbaar, alsmede rugleuningen in hoek verstelbaar
Derde zitrij elektrisch neerklapbaar

845

INTERIEUR, BEKLEDINGEN, SIERDELEN

Bovenkant dashboard in lederlook ARTICO
Sierdelen in essenhout bruin inclusief rollo bekerhouder in essenhout bruin
Sierdelen in eucalyptushout bruin glanzend inclusief rollo bekerhouder in eucalyptushout bruin glanzend

H09
734
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Standaarduitrusting.
GL 350 BlueTEC 4M

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

w standaard







–

Stuurkolom mechanisch verstelbaar in hoogte en diepte





–

–

DIRECT SELECT-schakeling met DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles en DIRECT SELECT-keuzehendel aan de stuurkolom









580





–

–

581

–

–













–

–

–



























– niet leverbaar

Code

STUURWIELEN
Vierspaaks multifunctioneel stuurwiel in nappaleder met stuurschakelpaddles en twaalf functietoetsen

AIRCONDITIONING
Automatische airconditioning THERMATIC met twee klimaatzones, afzonderlijk regelbare temperatuur voor de bestuurder en voorpassagier, gecombineerde
stof-/actieve-koolstoffilter, recirculatieschakelaar met comfortfunctie, zonne- en dauwpuntsensor en uitstroomopeningen achter
Automatische airconditioning THERMOTRONIC met drie klimaatzones inclusief motorrestwarmtebenutting, gecombineerde stof-/actieve-koolstoffilter,
afzonderlijk regelbare temperatuur voor de bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers, individuele klimaatstanden FOCUS, MEDIUM, DIFFUSE,
luchtkwaliteitssensor met automatische recirculatieschakeling, dauwpuntsensor, afzonderlijk bedieningspaneel achter met temperatuurregeling, extra
uitstroomopeningen in de B-stijlen en compacte hulpventilator achter
Elektrische ruitbediening met comfortbediening en arrêteerfunctie vier stuks
Veiligheidsglas eerste zitrij voor voorste zijruiten en voorruit

280

841

Warmtewerend glas groen rondom inclusief achterruit van eenlaags veiligheidsglas
DAKSYSTEMEN
Schuifdak van glas elektrisch met kantelfunctie, one touch-bediening, regen- en comfortsluiting, alsmede zomeropening, inklembeveiliging en PRE-SAFE®sluitfunctie
Dakreling in chroomlook
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414

Standaarduitrusting.
GL 350 BlueTEC 4M

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

w standaard

H7-koplampen met projectietechniek





–

–

Koplamphoogteregeling





–

–

Led-dagrijlicht staafvormig









Ruitenwisser met regensensor
Buitenspiegel links en rechts verwarmd, van binnenuit elektrisch verstelbaar en in carrosseriekleur gelakt, met asferisch gebogen glas en geïntegreerde
led-knipperlichten
Led-achterlichten achterlicht en zijmarkeringslicht uitgevoerd als led-lichtstrook, led-richtingaanwijzers, remlicht, achteruitrijlicht en mistachterlicht met
gloeilampen
Derde remlicht met led-techniek

































Achterruitverwarming met tijdrelais









Achterruitwisser met interval en automatische inschakeling bij achteruitrijden
Intelligent Light System met bi-xenonkoplampen, actieve bochtenverlichting, automatische koplamphoogteregeling en afslagverlichting, led-knipperlichten,
led-standlicht, koplampreinigingsinstallatie 1) en offroad-verlichting (alleen in combinatie met ON&OFFROAD-pakket, code 430)
Waarschuwings-/oriëntatieverlichting in de achterklep









–

–





































– niet leverbaar

Code

LICHT EN ZICHT

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE
AUDIO 20 CD radio met dubbele tuner, 14,7 cm (5,8 inch) kleurendisplay, cd-speler met mp3/wma/aac-afspeelmogelijkheid, usb-aansluiting inclusief
weergave cd-cover, Bluetooth®-interface met handsfreefunctie, sms-aanduiding en audiostreaming voor muziekoverdracht, geïntegreerd telefoontoetsenblok
Controller op de middenconsole
Luidsprekers acht stuks

622

523

1) Niet voor de GL 63 AMG 4MATIC
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Standaarduitrusting.
GL 350 BlueTEC 4M

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

w standaard

Kneebag voor de bestuurder









Airbag voor de bestuurder en voorpassagier









Sidebag voor de bestuurder en voorpassagier (gecombineerde thorax-/pelvisbag)









Windowbag voor de bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers
Driepuntsveiligheidsgordel inclusief mechanische gordelhoogteaanpassing en gordelkrachtbegrenzer voor de bestuurder en voorpassagier, alsmede
automatische gordehoogteaanpassing op de buitenste achterzitplaatsen
PRE-SAFE®-systeem met reversibele gordelspanner voor de bestuurder en voorpassagier, sluitfunctie voor de zijruitopeners

























Extra bescherming bij een botsing van opzij









Sensoren voor over de kop slaan









Zijwindassistent

















Kindersloten mechanisch in de achterportieren en elektrisch voor de zijruitopeners achter









Combi-instrument met zoemer en aanduiding voor niet-gedragen gordels









Waarschuwings-/oriëntatieverlichting in de achterklep

































–

–





Antiblokeersysteem ABS









Aandrijfslipregeling ASR









Brake Assist System BAS met rembekrachtiging bij een noodstop









Elektronisch stabiliteitsprogramma ESP® drietraps







–

Elektronisch tractiesysteem 4ETS voor vierwielaandrijving









ADAPTIVE BRAKE met HOLD-functie, wegrijhulp voor op hellingen en droogremmen op nat wegdek









Parkeerrem elektrisch met comfortfunctie (automatisch uitschakelen bij wegrijden)









– niet leverbaar

Code

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN

Voetgangersbescherming met actieve motorkap

Adaptief remlicht knipperend
COLLISION PREVENTION ASSIST inclusief ADAPTIVE BRAKE

U60

K11
252

ATTENTION ASSIST herkent typische vermoeidheidsverschijnselen via het stuurgedrag en waarschuwt de bestuurder
Actieve parkeerassistent inclusief PARKTRONIC

10

235

Standaarduitrusting.
GL 350 BlueTEC 4M

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

w standaard









EHBO-set









Gevarendriehoek















–

–

–





Centrale vergrendeling met interieurschakelaar, automatische vergrendeling (uitschakelbaar) en crashsensor met noodopening









Wegrijblokkering elektronisch (KIWA/SCM klasse 1)









Portierrem









Opbergvak in de middenconsole









Middenarmsteun voor opklapbaar met opbergvak









Brillenvak in de dakconsole









Dubbele bekerhouder voor









Bagagenet aan de rugleuningen van de voorstoelen









Bagagenet in de beenruimte van de voorpassagier









Dashboardkastje afsluitbaar, gekoeld en verlicht









Armsteun achter opklapbaar met bekerhouder









Portiervak voor en achter









– niet leverbaar

Code

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN (vervolg)
Bandenspanningscontrolesysteem

475

SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING
Elektronische sleutel in chroomlook
KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met chroominleg

889

OPBERGRUIMTE

11

Standaarduitrusting.
GL 350 BlueTEC 4M

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

w standaard

































Bagagenet aan de zijkant van de bagageruimte









12V-aansluiting in de middenconsole voor en achter, alsmede in de bagageruimte









Laaddrempelbescherming in chroomlook

















–





–

– niet leverbaar

Code

BAGAGE- EN LAADRUIMTE
EASY PACK-achterklep met elektrisch openen en sluiten
EASY PACK-bagageafdekking (uitneembaar)

890
723

Bagageverankering met zes bevestigingsogen
Bevestigingsogen in de interieurhemel achter in de kleur van de interieurhemel

946

OVERIGE UITRUSTINGEN
Combi-instrument met twee kokervormige wijzerplaten en 11,5 cm TFT-kleurendisplay
Dubbele uitlaat met twee geïntegreerde, verchroomde, dubbele uitlaatsierstukken

12

B16

Extra standaarduitrustingen GL 63 AMG 4MATIC.

Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen

Achteraanzicht GL 63 AMG 4MATIC, designo diamantwit bright,
53,3 cm (21 inch) met vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (798)

53,3 cm (21 inch) vijfspaaks
lichtmetalen velgen (777)

Vooraanzicht GL 63 AMG 4MATIC, designo diamantwit bright,
53,3 cm (21 inch) met vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (798)
13

w standaard

– niet leverbaar

Code

GL 63 AMG 4MATIC

Extra standaarduitrustingen GL 63 AMG 4MATIC.

EXTERIEURUITRUSTINGEN
Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen verlicht met led-techniek

846



427



AANDRIJVING EN ONDERSTEL
AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC automatische transmissie met drie rijprogramma’s ECO start-stopsysteem
AMG-sportparameterstuurbekrachtiging



AMG-sportonderstel



ACTIVE CURVE SYSTEM met overhelstabilisatie

468



STOELEN
AMG-sportstoelen met verbeterde zijdelingse ondersteuning en AMG-logo in de rugleuning



VELGEN/BANDEN
53,3 cm (21 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen titaangrijs en glanzend, 10 J x 21 ET 46 met banden 295/40 R21

777



729
U09



INTERIEUR, STOELBEKLEDINGEN, SIERDELEN
Sierdelen in populierenhout zwart glanzend inclusief rollo bekerhouder in populierenhout zwart glanzend
Bekleding in lederlook ARTICO met siernaden voor onderkant dashboard en bovenkant portieren
Sportpedalen en voetensteunen in geborsteld rvs met rubbernoppen



AMG-instaplijsten in geborsteld rvs met opschrift ‘AMG’



AMG-vloermatten
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U26



w standaard

– niet leverbaar

Code

GL 63 AMG 4MATIC

Extra standaarduitrustingen GL 63 AMG 4MATIC.

STUURWIELEN
AMG Performance-stuurwiel in nappaleder, geperforeerd op het greepgedeelte, aan de onderzijde afgevlakt, met vier spaken en zilverkleurige aluminium schakelpaddles



LICHT EN ZICHT
Ruitensproeierinstallatie en ruitensproeierkoppen verwarmd



VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) tweetraps met AMG-specifieke parameterinstelling
Automatische kinderzitherkenning AKSE in de voorpassagiersstoel voor speciaal door Mercedes-Benz vrijgegeven kinderzitjes met transponder
AMG-remsysteem met inwendig geventileerde en geperforeerde massieve remschijven 390 x 36 mm voor en inwendig geventileerde massieve remschijven 345 x 26 mm
achter, remklauwen zilverkleurig gelakt



U18




SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING
Elektronische sleutel in chroomlook met AMG-logo



OVERIGE UITRUSTINGEN
V8 BITURBO-opschrift op de voorspatschermen



AMG-combi-instrument inclusief 320 km-schaalverdeling, kleurendisplay en AMG-hoofdmenu



AMG-styling met GL 63-specifieke voor- en achterskirt en bredere spatschermen voor en achter



Bredere AMG-spatschermen
AMG-sportuitlaat met twee verchroomde dubbele uitlaatsierstukken

776
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U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs

Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

250



2.700

567

3.267

B14
281
U70



1.510
420
610

317
88
128

1.827
508
738

w standaard

– niet leverbaar
Code

AMG Driver’s Package bestaande uit snelheidsbegrenzing op 270 km/h en deelname aan een rijtraining van de AMG
Driving Academy
AMG-motorafdekplaat in carbon
AMG Performance-stuurwiel in nappaleder/microvezel DINAMICA
Rode remklauwen
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GL 63 AMG 4MATIC

AMG Performance Studio.


U

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

designo exclusiefpakket bestaande uit:
bekleding (geperforeerd) en middendeel portieren in designo nappaleder eenkleurig met ruitpatroon, designo logo in
rugleuningen voor/achter, armleuningen en middenarmsteun in designo nappaleder eenkleurig, dashboard en
bovenkant portieren in designo nappaleder zwart (bij designo nappaleder kastanjebruin is bovenkant dashboard in
kastanjebruin), designo interieurhemel in DINAMICA zwart, designo veloursmatten met designo logo en rand in
designo leder zwart, dubbele zonnekleppen in DINAMICA zwart, stoelverwarming voor, AKSE in voorpassagiersstoel
– designo nappaleder Exclusief kastanjebruin
X06
1)

– designo nappaleder Exclusief zwart

– designo nappaleder Exclusief porselein

X11

X27

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Optiepakketten.
Netto
catalogus–
prijs (€)

BTW (€)

Consu–
menten–
prijs (€)

  – –

7.045

1.479

8.524

–

–  –

5.180

1.088

6.268

–

–

– 

4.550

956

5.506

  – –

7.045

1.479

8.524

–

–  –

5.180

1.088

6.268

–

–

– 

4.550

956

5.506

U U U U

  – –

7.045

1.479

8.524

–

–  –

5.180

1.088

6.268

–

– 

4.550

956

5.506

–

designo nappaleder Exclusief
porselein (GL 63 AMG 4MATIC)

designo nappaleder Exclusief
porselein
17

Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Optiepakketten.

P31

U U – –

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar

AMG-sportpakket exterieur bestaande uit:
AMG-styling bestaande uit: voor- en achterskirt in carrosseriekleur, 53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen
AMG-velgen 10 J x 21 ET 46 met banden 295/40 R21, code 757 1), 19 inch sportremsysteem met geperforeerde
remschijven en remklauwpanelen met opschrift ‘Mercedes-Benz’, treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen,
met led-verlichting (dorpelverbreders in zwart), bredere spatschermen

–

– U –

Netto
catalogus–
prijs (€)

BTW (€)

Consu–
menten–
prijs (€)

4.200
3.650

882
767

5.082
4.417

1) Let op: hoe kleiner de diameter van een band bij een bepaalde velgmaat, des te geringer het
rijcomfort op slecht wegdek. Het afrol–/dempingscomfort neemt af en het risico op beschadigingen
van bandenen velgen neemt toe. Voor de exacte CO2–uitstoot zie de BM–tabel achterin de prijslijst
2) Zichtbare uitlaatsierstukken alleen bij de GL 500 4MATIC

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen (757)
18

AMG–sportpakket exterieur
voorzijde

AMG–sportpakket exterieur
achterzijde 2)

Opties.

Panoramaschuifdak van glas
elektrisch

Zonnescherm (rollo)

Automatische airconditioning
THERMOTRONIC

ACTIVE CURVE SYSTEM

Dubbele bekerhouder koel- en
verwarmbaar voor

Head-up display

Nachtzichtassistent plus

Parkeerpakket met 360°-camera

KEYLESS GO

Bang & Olufsen BeoSound AMG

Comforttelefonie, media-interface

Entertainmentsysteem achter

ON&OFFROAD-pakket

EASY ENTRY-systeem elektrisch,
links en rechts voor derde zitrij

Warmtewerend, donkergetint glas,
rondom vanaf B-stijlen
19

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

EXTERIEURUITRUSTINGEN
E60

U U U U

130

27

157

Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen met led-verlichting

846

U U U 

625

131

756

Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie en volledig elektrisch wegklapbare kogelkop

550

U U U U

960

202

1.162

430

U U U –

1.900

399

2.299

468

U U U 

3.150

662

3.812

Chroomvinnen voor op de motorkap
1)

2)

AANDRIJVING EN ONDERSTEL
ON&OFFROAD-pakket 3) bestaande uit:
draaiknop voor zes rijprogramma‘s en animatie (van bijvoorbeeld klim- en hellingshoek) in COMAND-display,
handmatige modus voor automatische transmissie, 100%-differentieelsperren voor middendifferentieel, vooras en
achteras met aangepast 4ETS, terreinreductie door extra reductiebak (Low Range], bodembeschermingsplaat voor
motor, verstevigde bodembekleding voor gehele onderzijde, speciaal offroad-algoritme voor ABS, ETS, ESP en
luchtvering
ACTIVE CURVE SYSTEM 4) met actieve overhelstabilisatie
Inclusief actieve onderstelstabilisatoren aan elke as, hydraulische pomp met oliereservoir, kleppenblok voor/achter,
elektronische regeleenheid en druksensoren en dwarsversnellingssensor

1) Onderdeel van AMG-sportpakket exterieur, code P31
2) Voor de toegestane aanhangwagenbelasting zie de technische gegevens
3) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527
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4) GL 350 BlueTEC 4MATIC en GL 400 4MATIC: niet in combinatie met 45,7 cm(18 inch) tienspaaks
lichtmetalen velgen, code R41, en 45,7 cm (18 inch) zevenspaaks lichtmetalen velgen, code 52R

Lichtmetalen velgen.

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen (R55)

50,8 cm (20 inch) tienspaaks
lichtmetalen velgen (50R)

50,8 cm (20 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen (R33)

45,7 cm (18 inch) zevenspaaks
lichtmetalen velgen (52R)

48,3 cm (19 inch) zevenspaaks
lichtmetalen velgen (06R)

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
(798)

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen (695)
21

Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.

45,7 cm (18 inch) zevenspaaks lichtmetalen velgen 2)
8 J x 18 ET 56,5 met banden 265/60 R18
48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 2)
8,5 J x 19 ET 62 met banden 275/55 R19

52R

3 3 – –

80

17

97

R55

   –

550

116

666

48,3 cm (19 inch) zevenspaaks lichtmetalen velgen 2) glanzend
8,5 J x 19 ET 62 met banden 275/55 R19

06R

  – –

800

168

968

–  –

250

53

303

50,8 cm (20 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 2)
8,5 J x 20 ET 62 met banden 275/50 R20

R33

  – –

1.000

210

1.210

–  –

450

95

545

50R

  – –

1.250

263

1.513

–  –

700

147

847

   –

500

105

605

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar

Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

VELGEN/BANDEN (vier stuks)
1)

50,8 cm (20 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen himalayagrijs en glanzend
8,5 J x 20 ET 62 met banden 275/50 R20

–

–
2)

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen titaangrijs en glanzend
10 J x 21 ET 46 met banden 295/40 R21

4)

798

350

74

424

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen matzwart en glanzende velgrand 4)
10 J x 21 ET 46 met banden 295/40 R21

695

   –

1.000

210

1.210

– 

850

179

1.029

Noodwiel Minispare in plaats van TIREFIT inclusief gereedschap

690

   

90

19

109

Velgbeveiliging voor lichtmetalen velgen, met vier velgbouten en één gecodeerde sleutel

E16

   

40

8

48

1) Let op: hoe kleiner de diameter van een band bij een bepaalde velgmaat, des te geringer het
rijcomfort op slecht wegdek. Het afrol-/dempingscomfort neemt af en het risico op beschadigingen
van banden en velgen neemt toe. Voor de exacte CO2-uitstoot zie de BPM-tabel achterin de prijslijst
2) Niet in combinatie met AMG-sportpakket exterieur, code P31
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–

–

–

–

–

– 

3) Niet in combinatie met ACTIVE CURVE SYSTEM, code 468
4) Met uitzondering van GL 63 AMG 4MATIC alleen in combinatie met AMG-sportpakket exterieur, code
P31

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

   

880

185

1.065

799

   

1.660

349

2.009

P64

   

890

187

1.077

399

U U  

1.100

231

1.331

873

   

360

76

436

Stoelverwarming achter op de tweede zitrij

872

   

360

76

436

Stoelventilatie/-verwarming voor 3) inclusief stoelverwarming, stoelventilatie en geperforeerd leder

401

  – –

1.100

231

1.331

–  

760

160

920

EASY ENTRY-systeem elektrisch, links en rechts voor toegang tot de derde zitrij

843

   

400

84

484

w standaard

– niet leverbaar
Code

LAKKEN
Metallic lak
designo lak designo diamantwit bright
STOELEN
Memorypakket bestaande uit:
voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels elektrisch verstelbaar met memoryfunctie, alsmede viervoudig
verstelbare lendensteun voor de bestuurder en voorpassagier
Multicontourstoel voor de bestuurder en voorpassagier inclusief massagefunctie, comforthoofdsteun en
verstelbare zitting
Stoelverwarming voor 1)
2)

–
4)

1) Onderdeel van designo exclusiefpakket, code X06/X11/X27, niet in combinatie met stoelventilatie/verwarming voor, code 401
2) Alleen in combinatie met stoelverwarming voor, code 873, of stoelventilatie/-verwarming voor, code
401; niet in combinatie met bekleding in lederlook ARTICO

3) Niet in combinatie met stoelverwarming voor, code 873, en bekleding in lederlook ARTICO;
GL 63 AMG: alleen in combinatie met memorypakket, code P64
4) Niet in combinatie met doorlaadmogelijkheid, code 282
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U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

INTERIEUR, BEKLEDINGEN, SIERDELEN
Bekleding in leder eenkleurig

   

1.800

378

2.178

Bekleding in leder tweekleurig/driekleurig

  – –

2.050

431

2.481

–  

250

53

303

Bekleding in lederlook ARTICO met siernaden voor onderkant dashboard en bovenkant portieren

U09

   

450

95

545

Interieurhemel in stof zwart 2)
designo interieurhemel in microvezel DINAMICA zwart 3)

U U U U

350
1.600

74
336

424
1.936

Sierdelen in wortelnotenhout bruin glanzend inclusief rollo bekerhouder in wortelnotenhout bruin glanzend

Y90
Y41
731

   

160

34

194

Sierdelen in essenhout bruin inclusief rollo bekerhouder in essenhout bruin

H09

   

160

34

194

Sierdelen in populierenhout zwart glanzend inclusief rollo bekerhouder in populierenhout zwart glanzend

729

   

160

34

194

Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht inclusief rollo bekerhouder in zwart

739

   

0

0

0

designo sierdelen in pianolak zwart inclusief rollo bekerhouder in pianolak zwart met designo logo hoogglanzend
verchroomd 4)

W69

U U U U

1.500

315

1.815

Dubbele zonnekleppen inklapbaar en zijdelings wegklapbaar

543

   

95

20

115

Veloursmatten in uitrustingskleur

U12

   –

90

19

109

–
1)

1) Niet in combinatie met designo exclusiefpakket, code X06, X11, X27
2) Niet in combinatie met bekleding in lederlook ARTICO amandelbeige, en bekleding in leder
amandelbeige
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U U U U

3) Alleen in combinatie met dubbele zonnekleppen, code 543; niet in combinatie met bekleding in
lederlook ARTICO amandelbeige, code 105, of bekleding in leder amandelbeige, code 205
4) Niet in combinatie met stuurwiel in hout/leder, code 289

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

STUURWIELEN
Multifunctioneel stuurwiel verwarmd 1) in nappaleder

443

   

260

55

315

Multifunctioneel stuurwiel in hout/leder met DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles

289

   

590

124

714

designo stuurwiel in hout/leder in pianolak zwart

Y95

   

1.000

210

1.210

Automatische airconditioning THERMOTRONIC met drie klimaatzones inclusief motorrestwarmtebenutting,
gecombineerde stof-/actieve-koolstoffilter, afzonderlijk regelbare temperatuur voor de bestuurder, voorpassagier en
achterpassagiers, individuele klimaatstanden FOCUS, MEDIUM, DIFFUSE, luchtkwaliteits- en dauwpuntsensor,
afzonderlijk bedieningspaneel achter met temperatuurregeling, extra uitstroomopeningen in de B-stijlen en
compacte hulpventilator achter

581

   

670

141

811

Automatische airconditioning THERMOTRONIC 4) achter

582

   

510

107

617

Voorverwarmingsinstallatie voor motor en interieur met afstandsbediening

228

   

1.370

288

1.658

Warmtewerend, donkergetint glas rondom vanaf B-stijlen

840

   

390

82

472

Veiligheidsglas eerste zitrij 5) voor voorste zijruiten en voorruit

841

   

615

129

744

2)

3)

AIRCONDITIONING

1) Alleen in combinatie met memorypakket, code P64, en stoelverwarming voor, code 873, of
stoelventilatie/-verwarming voor, code 401; niet in combinatie met multifunctioneel stuurwiel in
hout/leder in nappaleder, code 289, en designo stuurwiel in hout/leder, code Y95; bij GL 63 AMG
4MATIC vervalt het AMG Performance-stuurwiel
2) Niet in combinatie met multifunctioneel stuurwiel verwarmd, code 443, en designo stuurwiel in
hout/leder, code Y95, en designo sierdelen in pianolak zwart, code W69, en sierdelen in aluminium,
code 739; bij GL 63 AMG 4MATIC vervalt het AMG Performance-stuurwiel

3) Alleen in combinatie met designo sierdelen in pianolak zwart, code W69; niet in combinatie met
AMG Performance-stuurwiel, en multifunctioneel stuurwiel verwarmd, code 443, en multifunctioneel
stuurwiel in hout/leder, code 289, en bekleding in lederlook ARTICO amandelbeige of alpacagrijs,
en bekleding in leder amandelgrijs of alpacagrijs
4) Alleen in combinatie met automatische airconditioning THERMOTRONIC, code 581
5) GL 350 BlueTEC 4MATIC, GL 400 4MATIC en GL 500 4MATIC: inclusief warmtewerend, donkergetint
glas, code 840
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U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

DAKSYSTEMEN
Panoramaschuifdak van glas 1) elektrisch inclusief comfort- en automatische regensluiting, PRE-SAFE®-sluitfunctie,
twee elektrische zonneschermen (rollo‘s) voor de eerste en tweede zitrij, elektrisch uitzetbare ruit op de derde zitrij
en vast panoramadak boven de tweede zitrij

413

   

900

189

1.089

Relingdrager Alustyle Easy-Fix II

E22

   

175

37

212

Sfeerverlichting in drie kleuren instelbaar voor portieren links/rechts en dashboard, ringen om ventilatieopeningen,
dubbele bekerhouder en instaplijsten voor met opschrift ‘Mercedes-Benz’ 2) wit verlicht, alsmede leeslampjes bij de
derde zitrij

876

   

350

74

424

Adaptieve grootlichtassistent 3)

608

   

100

21

121

Intelligent Light System inclusief bi-xenonkoplampen, actieve bochtenverlichting, automatische koplamphoogteregeling, afslagverlichting, led-knipperlichten en led-positielicht voor en koplampreinigingsinstallatie 4), alsmede
offroad-verlichting (alleen in combinatie met ON&OFFROAD-pakket, code 430)
Mercedes-Benz ster, verlicht 5) met behulp van een lichtstrook en led-techniek wordt de ster in de grille van uw
Mercedes-Benz verlicht bij het ont- en vergrendelen per afstandsbediening, alsmede bij het openen van de portieren
of de achterklep

622

   

1.560

328

1.888

E63

   

400

84

484

Ruitensproeierinstallatie verwarmd inclusief ruitensproeierkoppen en ruitensproeiervloeistofreservoir

875

   –

170

36

206

Spiegelpakket bestaande uit:
binnen- en linker buitenspiegel automatisch dimmend en buitenspiegels links en rechts elektrisch inklapbaar

P49

   

540

113

653

Zonnescherm (rollo) achter, in de achterportieren mechanisch uittrekbaar

297

   

270

57

327

LICHT EN ZICHT

1) Niet in combinatie met schuifdak, code 414
2) Bij GL 63 AMG 4MATIC met opschrift 'AMG'
3) Alleen in combinatie met Intelligent Light System, code 622
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4) Niet voor GL 63 AMG 4MATIC
5) Niet in combinatie met rijassistentiepakket plus, code 23P

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE
Becker® MAP PILOT 1) volledig geïntegreerde navigatiemodule met 2D/3D-kaartweergave voor de gedigitaliseerde
gebieden in Europa, ondergebracht in houder in dashboardkastje, aanduiding navigatiegegevens in display van
AUDIO 20 CD en bediening via centrale controller, akoestische navigatie-aanwijzingen via autoluidsprekers, visuele
aanduiding van navigatie-aanwijzingen in combi-instrument, automatische filemelding (TMC Pro), adresinvoer via
spraak, update van kaartgegevens, functiesoftware en overige features via pc en internet mogelijk (uitneembare
module met usb-aansluiting)
COMAND Online 2) multimediasysteem met 17,8 cm (7 inch) TFT-kleurendisplay met hoge resolutie, snelle navigatie
vanaf harde schijf voor de gedigitaliseerde gebieden in Europa, topografische en 3D-kaartweergave (steden
(bezienswaardigheden), drie jaar lang gratis updates van Europees kaartmateriaal inbegrepen (vanaf de
kentekenregistratie), Live Traffic Information voor actuele verkeersgegevens 3) in realtime en automatische
filemelding, rijstrookadvies, routegeleiding en rijden van voorgeprogrammeerde routes, opslag/import/aanduiding
van persoonlijke speciale bestemmingen op de kaart, Mercedes-Benz noodoproepsysteem 4), gratis gebruik van
geïntegreerde Mercedes-Benz apps (weer, Google lokaal zoeken, Street View en Panoramio, downloaden routes via
Google, Facebook, berichten, landeninformatie, internetradio, Audio News, Hotel Finder 5)), oproepen van
internetpagina’s 6), snelheidslimietassistent, spraakbedieningssysteem LINGUATRONIC voor audio, telefoon,
navigatie en muziek zoeken, geïntegreerd telefoontoetsenblok, Bluetooth-interface met handsfreefunctie en
audiostreaming voor muziekweergave, radio met dubbele tuner, cd-/dvd-speler, usb-interface (in de
middenarmsteun), sleuf voor sd-geheugenkaarten, 10 GB geheugen (Music Register) voor gecomprimeerde
audiobestanden (mp3, wma, aac), weergave cd-cover, dvd audio/video, Picture Viewer, digitale bedrijfshandleiding
inclusief animaties

1) Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD, code 510/523; niet in combinatie met voorbereiding voor
Becker® MAP PILOT, code 508, en COMAND Online, code 512/527
2) Niet in combinatie met voorbereiding voor Becker® MAP PILOT, code 508, en Becker® MAP PILOT,
code 509

509

   

890

187

1.077

527

   

2.930

615

3.545

3) Drie jaar gratis gebruik en beschikbaar in twaalf landen
4) Meer informatie vindt u op www.mercedes-benz.com/connect
5) Wijzigingen in de geïntegreerde Mercedes-Benz apps voorbehouden
6) Meer informatie vindt u op www.mercedes-benz-mobile.com
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U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE (vervolg)
AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd’s 1) functies analoog aan AUDIO 20 CD, code 523 (standaarduitrusting)

510

   

300

63

363

Digitale radio (DAB) voor de standaards DAB, DMB en DAB+

537

   

510

107

617

COMAND Online met dvd-speler voor zes dvd‘s functies analoog aan COMAND Online, code 527

512

   

3.230

678

3.908

COMAND-afstandsbediening 4) voor COMAND multimediasysteem

816

   

120

25

145

Bang & Olufsen BeoSound AMG high-end surround sound system met totaal vermogen van 1200 watt, veertien
luidsprekers, twee hogetonenluidsprekers met Acoustic Lens Technology en led-verlichting in de spiegeldriehoek
voor, aluminium luidsprekerpanelen in zilverchroom voor de midden-/lagetonenluidsprekers in de voorportieren en
lagetonenluidsprekers achter, B&O-specifiek COMAND-menu True ImageTM voor individuele sound
Harman Kardon® Logic 7® surround sound system 6) inclusief elfkanaals DSP-versterker met totaal vermogen van
830 watt in combinatie met veertien luidsprekers, bij COMAND Online is een volmaakte audiobeleving via Dolby
Digital 5.1 en DTS mogelijk

811

   

4.150

872

5.022

810

   

840

176

1.016

867

   

1.000

210

1.210

Entertainmentsysteem achter inclusief twee 20,3 cm displays (geïntegreerd in de hoofdsteunen van de
voorstoelen) en dvd-speler, twee hoofdtelefoons en afstandsbediening

864

   

1.950

410

2.360

Tv-tuner 9) voor analoge en digitale tv-ontvangst

865

   

990

208

1.198

2)

3)

5)

SPLITVIEW 7)
8)

1) Niet in combinatie met parkeerpakket met 360°-camera, code P44, en achteruitrijcamera, code 218,
en nachtzichtassistent plus, code 610, en tv-tuner, code 865
2) Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD, code 510, of COMAND Online, code 512/527
3) Niet in combinatie met voorbereiding voor Becker® MAP PILOT, code 508, en Becker® MAP PILOT,
code 509
4) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527, en SPLITVIEW, code 867; niet in
combinatie met AUDIO 20 CD, code 510/523
5) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met AUDIO 20 CD,
code 523, en Harman Kardon® Logic 7® surround sound system, code 810, en opbergvak onder
bagageruimte, code 888, en noodreservewiel Minispare, code 690
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6) Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd‘s, code 510, of COMAND
Online, code 512/527; niet in combinatie met AUDIO 20 CD, code 523, en Bang & Olufsen
BeoSound AMG, code 811
7) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527
8) Niet in combinatie met voorbereiding voor entertainmentsysteem achter, code 866
9) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met AUDIO 20 CD,
code 510/527

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

INFOTAINMENT, NAVIGATIE EN COMMUNICATIE (vervolg)
Comforttelefonie 1) in de middenarmsteun met universele interface voor diverse houders, uitgebreide
telefoonfuncties, laadfunctie en buitenantenne voor optimale ontvangst

386

   

400

84

484

Voorbereiding voor Becker® MAP PILOT 2) inclusief GPS-antenne en houder in dashboardkastje

508

   

300

63

363

Voorbereiding voor entertainmentsysteem achter

866

   

165

35

200

Reis- en restaurantgids 4) 4 GB sd-geheugenkaart met ViaMichelin-gegevens

03U

   

83

17

100

Head-up display als module op het dashboard, met uitklapbaar kleurendisplay waarop onder andere de snelheid,
navigatieaanwijzingen en assistentiesystemen in het zicht van de bestuurder worden weergegeven. Geïntegreerde
lichtsensor met automatische aanpassing van de helderheid, bedienbaar via een eigen menu in het combiinstrument of via de toetsen op het multifunctionele stuurwiel. Functionaliteit deels afhankelijk van gekozen opties
Telefoonmodule met Bluetooth® (SAP-profiel) 6) in de middenconsole voor telefonie en internet, met afzonderlijke
sim-kaartlezer
Drive Kit Plus voor de iPhone® 4/4s 7) uitgebreide integratie van de iPhone® met weergave op het voertuigdisplay
verschaft toegang tot Facebook®, Twitter®, internetradio, spraakherkenning SiriTM, 3D-kaartnavigatie met Google®
online zoeken en Google® Streetview
Drive Kit Plus voor de iPhone® 5/5c/5s/6/6 Plus 7) uitgebreide integratie van de iPhone® met weergave op het
voertuigdisplay verschaft toegang tot Facebook®, Twitter®, internetradio, spraakherkenning SiriTM, 3D-kaartnavigatie
met Google® online zoeken en Google® Streetview
Media-interface 8) universele interface in de middenarmsteun voor mobiele audioapparatuur (bijvoorbeeld iPod)
inclusief consumer-kabel

E75

   

650

137

787

E07

   

440

92

532

E39

   –

630

132

762

E40

   –

630

132

762

518

   

220

46

266

3)

5)

1) Houders zijn als accessoire leverbaar voor een groot aantal mobiele telefoons; meer informatie vindt
u op www.mercedes-benz.com/connect
2) Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD, code 510/523; niet in combinatie met Becker® MAP PILOT,
code 509, en COMAND Online, code 512/527; de Becker® MAP PILOT is als accessoire leverbaar
3) Niet in combinatie met entertainmentsysteem achter, code 864; het passende
entertainmentsysteem achter is als accessoire leverbaar
4) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met AUDIO 20 CD,
code 510/523

5) Alleen in combinatie met bekleding in zwart, code 101, 201, 254, 255 of 258
6) Alleen in combinatie met comforttelefonie, code 386
7) Bij AUDIO 20 CD, code 510/523, niet in combinatie met Becker® MAP PILOT, code 508/509,
of warmtewerend glas, code 840; in combinatie met COMAND Online, code 512/527, niet in
combinatie met tv-tuner, code 865, of SPLITVIEW, code 867
8) Alleen in combinatie met AUDIO 20 CD met cd-wisselaar voor zes cd‘s, code 510, of COMAND
Online, code 512/527; niet in combinatie met AUDIO 20 CD, code 523
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U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

VEILIGHEID EN ASSISTENTIESYSTEMEN
293

   

340

71

411

Automatische kinderzitherkenning AKSE in voorpassagiersstoel voor speciaal door Mercedes-Benz goedgekeurde
kinderzitjes met transponder
Spoorpakket 2) bestaande uit:
spoorassistent en dodehoekassistent

U18

   

50

11

61

22P

   

780

164

944

Dodehoekassistent 2) 3)

234

   

450

95

545

Spoorassistent

476

   

450

95

545

Rijassistentiepakket plus 4) bestaande uit:
DISTRONIC PLUS, PRE-SAFE®-rem, Brake Assist System BAS PLUS, automatische kinderzitherkenning AKSE, actieve
spoorassistent en actieve dodehoekassistent

23P

   

2.250

473

2.723

Nachtzichtassistent plus 5) met voetgangersherkenning

610

   

1.260

265

1.525

Parkeerpakket met 360°-camera bestaande uit:
actieve parkeerassistent met PARKTRONIC

P44

  – –

1.390

292

1.682

–  

660

139

799

Actieve parkeerassistent 7) inclusief PARKTRONIC

235

   

730

153

883

Achteruitrijcamera met hulplijnen in het display

218

   

400

84

484

Sidebag achter links en rechts
1)

3)

6)

8)

1) Onderdeel van rijassistentiepakket plus, code 23P, of designo exclusiefpakket, code X06/X11/X27
2) Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49; niet in combinatie met rijassistentiepakket plus,
code 23P
3) Niet in combinatie met rijassistentiepakket plus, code 23P
4) Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49; niet in combinatie met spoorpakket, code 22P
5) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527, adaptieve grootlichtassistent, code 608,
en Intelligent Light System, code 622
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–

6) Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49, en COMAND Online, code 512/527; niet in
combinatie met achteruitrijcamera, code 218, en AUDIO 20 CD, code 510/523
7) Onderdeel van parkeerpakket met 360°-camera, code P44
8) Alleen in combinatie met COMAND Online, code 512/527; niet in combinatie met AUDIO 20 CD,
code 510/523; niet in combinatie met parkeerpakket met 360°-camera, code P44

U leverbaar tegen meerprijs
u optie zonder meerprijs
w standaard

– niet leverbaar
Code

GL 350 BlueTEC 4M
GL 400 4MATIC
GL 500 4MATIC
GL 63 AMG 4MATIC

Opties.
Netto
catalogusprijs (€)

BTW (€)

Consumentenprijs (€)

SLUITSYSTEMEN EN DIEFSTALBESCHERMING
KEYLESS GO automatische voertuigontgrendeling inclusief portiergrepen met chroominleg

889

   

890

187

1.077

Garagedeuropener geïntegreerd in binnenspiegel

231

   

225

47

272

Antidiefstalpakket bestaande uit:
diefstal-/inbraakalarminstallatie met wegsleepbeveiliging (KIWA/SCM klasse 3) en interieurdetectie

P54

   

440

92

532

Comfortsluiting door middel van sluitbekrachtiging voor- en achterportieren

883

   

550

116

666

Bekerhouder koel- en verwarmbaar voor voor de bestuurder en voorpassagier

311

   

210

44

254

Rokersuitvoering inclusief asbak voor en achter en sigarettenaansteker voor

301

   

45

9

54

Opbergvak onder bagageruimtebodem 2) afsluitbaar

888

   

110

23

133

Cargo organizer 3) bestaande uit bagageruimtebak laag met opbergbox

E81

   

120

25

145

Doorlaadmogelijkheid 4) boven armsteun achter

282

   

190

40

230

Bagageruimtebak laag

E30

   

65

14

79

892

   

70

15

85

E82

   

110

23

133

1)

OPBERGRUIMTE

BAGAGE- EN LAADRUIMTE

5)

Bagageruimtebodem afsluitbaar

6)

Beschermingsset bagageruimte bestaande uit dubbelzijdige mat en zigzaglaaddrempelbescherming
7)

1) Alleen in combinatie met spiegelpakket, code P49
2) Alleen in combinatie met noodreservewiel Minispare, code 690; niet in combinatie met Bang &
Olufsen BeoSound AMG, code 811
3) Niet in combinatie met bagageruimtebak laag, code E30, en beschermingsset bagageruimte,
code E82

4) Niet in combinatie met EASY ENTRY-systeem, code 843
5) Niet in combinatie met cargo organizer, code E81, en beschermingsset bagageruimte, code E82
6) Niet in combinatie met noodreservewiel Minispare, code 690
7) Niet in combinatie met bagageruimtebak laag, code E30, en cargo organizer, code E81
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Accessoires.

Entertainmentsysteem achter
portable (double kit)

32

Apple iPad 2®-integratie plus
achter

Kinderzitje KIDFIX

Zigzaglaaddrempelbescherming

Steekmodule voor bagageruimte

Houder voor Apple iPhone

Portiergreepuitsparingen,
hoogglanzend verchroomd

48,3 (19 inch) vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velg

Mercedes-Benz dakboxen, aan beide zijden te openen

Accessoires (niet af fabriek leverbaar).
Op deze pagina‘s staat een kleine greep uit het ruime assortiment accessoires voor de GL-Klasse. Bij de Mercedes-Benz dealer ligt een
uitgebreide accessoirebrochure voor u klaar. Alle genoemde adviesprijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele inbouwkosten,
tenzij anders vermeld. Wanneer er geen adviesprijzen zijn vermeld, kunt u deze bij uw Mercedes-Benz dealer opvragen. Let op: per
motortype en uitrustingsniveau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg uw dealer voor de mogelijkheden.
Artikelnummer
Cargo & Care: bagageruimte
Antislipmat, zwart, lang 1)
Bagageruimtebak, laag
Boodschappenkrat, inklapbaar
Dubbelzijdige mat, met laaddrempelbescherming, zwart
Lampenbox (ECE)
Scheidingsnet
Cargo & Care: dragersystemen
Basisdrager New Alustyle
Dakbox 330, matzilver
Dakbox 450, zwart metallic
Fietshouder New Alustyle voor één fiets
Spiraalslot, 3 mm, twee stuks, gelijksluitend
Ski- en snowboardhouder New Alustyle Standaard, maximaal vier paar ski’s of twee snowboards
Trekhaak, afneembaar inclusief elektroset, ECE, maximaal trekgewicht 3.250 kg
Exterieur: lichtmetalen velgen (per stuk, zonder band)
19 inch tienspaaks lichtmetalen velgen Perim 8,5 J x 19 ET 56, titaanzilver, glanzend
20 inch tienspaaks lichtmetalen velgen Tomeko 8,5 J x 20 ET 56, bicolor
20 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen Merem 8,5 J x 20 ET 56, titaanzilver
21 inch vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen 10 J x 21 ET 37, zilver, glanzend
Exterieur: styling- en velgaccessoires
Buitenspiegels, hoogglans verchroomd (tweedelige set)
Hechtset vinnen voor op de motorkap
Naafdoppen, leverbaar in diverse uitvoeringen vanaf
Portiergreepuitsparingen, verchroomd (vierdelige set)

Adviesprijs €
(excl. BTW)

Adviesprijs €
(incl. BTW)

B6 768 0070
B6 668 0060
B6 647 0995
B6 768 0067
B6 681 0033
B6 766 0114

56
86
12
100
35
205

68
104
15
121
42
248

B6 781 2141 64
A000 840 4262
A000 840 0300
A000 890 0293 64
A000 583 1695
A000 890 0493
A164 310 2004

242
411
597
138
22
107
713

293
497
722
167
27
130
863

B6 647 4567
B6 647 4528
B6 647 4565
B6 603 1070

372
537
548
945

450
650
663
1.143

B6 688 1303
B6 688 1304
Diverse
B6 688 1237

171
16
7
68

207
19
9
82

1) Uitsluitend voor modellen zonder optie derde zitrij, code S845
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Accessoires (niet af fabriek leverbaar).
Op deze pagina‘s staat een kleine greep uit het ruime assortiment accessoires voor de GL-Klasse. Bij de Mercedes-Benz dealer ligt een
uitgebreide accessoirebrochure voor u klaar. Alle genoemde adviesprijzen zijn onder voorbehoud en exclusief eventuele inbouwkosten,
tenzij anders vermeld. Wanneer er geen adviesprijzen zijn vermeld, kunt u deze bij uw Mercedes-Benz dealer opvragen. Let op: per
motortype en uitrustingsniveau kunnen beperkingen gelden, raadpleeg uw dealer voor de mogelijkheden.
Artikelnummer
Interieur: interieuraccessoires
Instaplijsten, verlicht, voor, zwart (tweedelige set) 2) 3)
Kleerhanger
Ripsmatten, zwart (vierdelige set)
Rubbermatten, zwart (vierdelige set)
Veloursmatten, zwart (vierdelige set)
Interieur: kinderveiligheid
Kinderzitje DUO plus, Limited Black, met ISOFIX, ook verkrijgbaar met AKSE
Kinderzitje KIDFIX, Limited Black, met ISOFIX, ook verkrijgbaar met AKSE
Extra binnenspiegel
Telematica: navigatie & entertainment
Entertainmentsysteem achter 2) 4)
Media-interface consumer-kabel video (ECE) 5)
AUDIO 50 APS, met dvd-wisselaar NTG2.5 6)
InCar Hotspot 7)
Telematica: telefonie
Houder voor Apple iPhone 4, met audiokabel (15 cm)
Houders voor mobiele telefoons diverse merken vanaf 8)
Telefoonmodule Bluetooth (SAP-profiel) 9)

2) Vermelde adviesprijs is exclusief inbouwkosten
3) Voor modellen vanaf wijzigingsjaar 2010-1
4) Niet in combinatie met entertainmentsysteem achter of voorbereiding voor entertainmentsysteem
achter (optiecode 864/866). Niet in combinatie met volledig elektrisch verstelbare stoelen met
geheugen, code 275+(241/242
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Adviesprijs €
(excl. BTW)

Adviesprijs €
(incl. BTW)

B6 689 0187
A000 810 3400
B6 636 0346
B6 668 0260
B6 629 0102

437
77
96
96
125

529
93
116
116
151

A000 970 3700 9H95
A000 970 3800 9H95
A204 810 2817

360
247
32

436
299
39

B6 782 7054
A001 827 8004
A164 900 8201
B6 782 4099

512
40
1.675
143

620
48
2.027
173

A212 820 1551
Diverse
A212 906 6303

266
88
518

322
106
627

5) Alleen in combinatie met media-interface (code 518). De telefoonfunctie van uw iPhone wordt niet
ondersteund
6) Alleen in combinatie met code 809/800/801/802; niet in combinatie met code 494
7) Alleen in combinatie met comforttelefonie, code 386
8) Alleen in combinatie met COMAND APS, code 527 of code 512
9) SAP (Sim Access Profile) maakt het mogelijk om de sim-kaart van de mobiele telefoon uit te lezen

Aalpacagrijs

Zwart

Amandelbeige

Alpacagrrijs

Zwart/tabaksbruin/
kastanjebruin 1)

Zwart/amandelbeige 2)

Zwart/alpacagrijs 2)

Kastanjebruin

Zwart

Porselein

105

108

201

205

208

254

255

258

X06

X11

X27

040
149

















































151
197
755
775
792
794
796
890
988
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Lederlook
ARTICO

u mogelijk
 niet aanbevelenswaardig

Code

designo nappaleder
Exclusief

Amandelbeige

101

U aanbevolen

Leder

Zwart

Combinatiemogelijkheden voor bekledingen en lakken.

UNILAKKEN
Zwart
Poolwit

METALLIC LAKKEN
Vermiljoenrood
Obsidiaanzwart
Tenorietgrijs
Iridiumzilver
Palladiumzilver
Parelbeige
Citrienbruin
Cavansietblauw
Diamantzilver

SPECIALE LAK
designo diamantwit bright

1) Driekleurig interieurdesign

2) Tweekleurig interieurdesign
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Technische gegevens.
GL 350 BlueTEC 4MATIC

GL 400 4MATIC

GL 500 4MATIC 4MATIC

GL 63 AMG 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling

V6

V6

V8

V8

Cilinderinhoud (cm3)

2.987

2.996

4.663

5.461

190 (258)/3.600

245 (333)/5.250-6.000

320 (435)/5.250

410 (557)/5.250-5.750

Max. vermogen (kW/pk) bij t/min
Max. koppel (Nm bij t/min)

1)

620/1.600-2.400

480/1.600-4.000

700/1.800-3.500

760/2.000-5.000

Transmissie

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

AMG SPEEDSHIFT
PLUS 7G-TRONIC

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

7,9

6,7

5,4

4,9

Topsnelheid ca. (km/h)

220

240

250

Bandenmaat voor
Bandenmaat achter

265/60 R18
265/60 R18

265/60 R18
265/60 R18

275/55 R19
275/55 R19

295/40 ZR21 111Y XL
295/40 ZR21 111Y XL

Brandstof

diesel

euro

euro

super plus

Brandstofverbruik
gecombineerd l/100 km
gecombineerd km/l

7,4 (7,8-7,4)
13,6 (12,8-13,6)

9,2 (9,6-9,2)
10,9 (10,4-10,9)

11,3 (11,5-11,3)
8,8 (8,7-8,8))

12,3
8,1

CO2-emissie (g/km) 2) 3)

192 (205-192)

215 (225-215)

262 (269 -262)

288

Emissieklasse

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Tankinhoud/waarvan reserve ca. (l)

100/12

100/12

100/12

100/14

Leeggewicht (kg)/laadvermogen (kg) 4)

2.355/795

2.335/815

2.345/805

2.480/670

Max. totaalgewicht (kg)

3.250

3.250

3.250

3.250

Aanhangw.gew. ongeremd/geremd (kg)

750/3.500

750/3.500

750/3.500

750/3.250

1)

5)

250 5)

2) 3)

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie
2) De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening VO [EG] 715/2007 in de huidige
versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter
vergelijking van de verschillende voertuigtypen
3) Waarden variëren al naargelang de velgen/banden
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4) Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn
92/21/EG in de versie 95/47/EG (massa rijklaar inclusief brandstoftank voor 90 % gevuld,
bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter
100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.
5) Elektronisch begrensd

Service.

Mercedes-Benz Mobilo

Mercedes-Benz SterGarantie

Mercedes-Benz Service24h

Rijden in een Mercedes-Benz is een plezier op zich.
Dat plezier garanderen wij van vertrek tot aankomst
onder de naam Mobilo. Met Mobilo garandeert
Mercedes-Benz u een totaal servicepakket van de
allerhoogste kwaliteit. Onze dienstverlening is erop
gericht uw Mercedes-Benz bij pech onderweg zo snel
mogelijk weer rijklaar te krijgen. In de tussentijd
blijft u mobiel, met een minimum aan tijdverlies. In
heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Mobilo geldt voor de eerste vier jaar na aankoop en
kost u geen euro extra. Daarna wordt Mobilo
vernieuwd van servicebeurt tot servicebeurt en kunt
u rekenen op dertig jaar lang mobiliteitsservice op
uw Mercedes-Benz.

De zekerheid van langer onbezorgd rijden
Nooit onvoorziene reparatiekosten. Dat is het veilige
gevoel van fabrieksgarantie. Een comfortabele
gedachte waar u best wat langer van zou willen
genieten. Dat kan. SterGarantie is een aantrekkelijk
serviceproduct dat voor een periode na afloop van de
fabrieksgarantie afgesloten kan worden. En u hebt de
keuze om dit voor 1 of 2 jaar af te sluiten. Dat is
volledige zekerheid. Uw Mercedes-Benz dealer geeft
u graag meer informatie. Of kijk op www.mercedesbenz.nl/stergarantie

Mercedes-Benz Service24h staat u dag en nacht snel
en vakkundig bij. Bij pech onderweg of andere
calamiteiten helpt Mercedes-Benz Service24h u in
heel Europa weer op weg. Het Mercedes-Benz
Customer Assistance Center is bereikbaar via het
gratis internationale telefoonnummer 00800 - 1 777
7777 1) en zorgt voor snelle en professionele hulp.
365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per
dag. Dikwijls kan een defect meteen ter plaatse
worden verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan
zorgen wij ervoor dat uw auto naar de
dichtstbijzijnde werkplaats van Mercedes-Benz wordt
gebracht en dat u uw reis kunt voortzetten.

1) In niet-aangesloten EU-landen: +31 (0)20 654 52 77
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Service.
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Erkend Schadeherstel

MercedesCard

Mercedes-Benz lease en financiering

Met Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel kunt u
vertrouwen op de best mogelijke hulp bij schade. Of
het nu om carrosserie-, lak- of glasschade gaat, bij uw
Mercedes-Benz dealer wordt uw Mercedes-Benz altijd
gerepareerd door vakkundig getrainde specia-listen,
om de hoogwaardige veiligheid van uw model te
kunnen blijven garanderen. U kunt snel en veilig
weer op weg. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om
meer informatie.

De door Mercedes-Benz Financial Services Nederland
B.V. samen met International Card Services B.V. (ICS)
ontwikkelde MercedesCard biedt wereldwijd
betaalgemak bij ruim 23 miljoen adressen. Daarnaast
biedt deze creditcard extra servicefaciliteiten, zoals
extra financiële speelruimte met de kredietfaciliteit,
gratis aankoopverzekering, aanvullende
reisverzekeringen, voordelige extra card voor uw
partner of familielid, wereldwijd geld opnemen met
een pincode bij ruim 1 miljoen geldautomaten.

Als u de Mercedes-Benz van uw dromen hebt
uitgekozen, blijft nog de vraag of u deze contant moet
betalen, leasen of financieren. Om het u ook bij de
aanschaf van een Mercedes-Benz zo gemakkelijk
mogelijk te maken, hebben wij onze eigen leasemaatschappij: Mercedes-Benz Financial Services.

Begrippenlijst.
Het ACTIVE CURVE SYSTEM zorgt er dankzij actieve
stabilisatoren voor dat het overhellen in bochten en in
het terrein wordt tegengegaan. Hierdoor neemt niet
alleen het comfort voor de inzittenden toe, maar ook
de rijdynamiek in het terrein. Verder zorgt het
systeem voor meer wendbaarheid en rijplezier op
secundaire wegen en wordt de rechtuitstabiliteit bij
hoge snelheden op snelwegen verder verbeterd.
Met de adaptieve grootlichtassistent staat steeds de
optimale lichtbundel ter beschikking. Zodra
voorgangers met verlichting aan of tegemoetkomend
verkeer worden waargenomen, wordt het licht
automatisch gedimd.
AIRMATIC is een luchtveringsysteem waarmee het
afrolcomfort wordt verhoogd. AIRMATIC in de GLKlasse is bovendien in hoogte verstelbaar ten behoeve
van wijziging van de bodemspeling en waaddiepte
c.q. verbetering van de luchtweerstand.
De actieve parkeerassistent analyseert zelfstandig of
een parkeerplek geschikt is en kan vervolgens met
een druk op de knop automatisch inparkeren, terwijl
de bestuurder alleen nog maar het gas, de versnelling
en de rem hoeft te bedienen nadat de uitgekozen
parkeerplek is bevestigd en de achteruit is
ingeschakeld.
De sfeerverlichting zorgt in het donker voor een
aangename, stijlvolle sfeer door decente, indirecte
verlichting. Er zijn drie kleurtinten; bediening via de
dakconsole.

EASY ENTRY-systeem elektrisch. De derde zitrij is
dankzij EASY ENTRY van beide zijden eenvoudig
bereikbaar. Het als optie leverbare, elektrische EASY
ENTRY-systeem vergemakkelijkt het instappen naar
de derde zitrij. Met een druk op de knop aan de
bovenkant van de stoelleuningen worden de
hoofdsteunen naar beneden geklapt. De leuningen
klappen vervolgens naar beneden en aansluitend de
achterbank naar voren.
360°-camera. De 360°-camera bestaat uit een
camerasysteem met vier camera‘s en een
bedieningseenheid. Het systeem geeft de auto en
omgeving in vogelvluchtperspectief weer. Eén camera
is in het midden van de grille ondergebracht, twee
camera‘s in de buitenspiegels en één in de
achterklep. Het virtuele perspectief beslaat een
gebied van circa 3 meter voor, achter en naast de
auto. In de achteruitversnelling worden ter
ondersteuning van de bestuurder extra hulplijnen
ingevoegd.

Het rijassistentiepakket plus combineert de
uitrustingen DISTRONIC PLUS, BAS PLUS, PRESAFE®-rem, automatische kinderzitherkenning AKSE,
actieve spoorassistent en actieve dodehoek-assistent.
Tezamen verhogen ze de veiligheid en het comfort
aanzienlijk. De botsingssnelheid bij een frontale
botsing bijvoorbeeld wordt door een automatische
remingreep gereduceerd. U wordt bij onbedoeld
overschrijden van de wegmarkering of aanwezigheid
van een voertuig in de dode hoek gewaarschuwd.
Negeert de bestuurder de waarschuwing, dan kan het
systeem actief ingrijpen met een remingreep.

DIRECT SELECT. Met behulp van de keuzehendel aan
de stuurkolom kunnen de rijstanden worden
ingesteld door deze licht aan te tippen. Met behulp
van stuurschakelpaddles kunnen de zeven
vooruitversnellingen bovendien met de hand worden
bediend.
Het ECO start-stopsysteem reduceert het
brandstofverbruik en de emissies doordat de motor
bij stilstand (bijvoorbeeld bij een stoplicht of in de
file) tijdelijk wordt uitgeschakeld.
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Begrippenlijst.
De 7G-TRONIC PLUS beschikt over zeven
vooruitversnellingen en twee achteruitversnellingen.
Dankzij de zeven vooruitversnellingen wordt steeds
het ideale toerental aangehouden, waardoor het
brandstofverbruik afneemt. De verbeterde elektrohydraulische regeleenheid zorgt samen met de verder
verbeterde motor- en transmissiesoftware voor een
dynamischer schakelgedrag en verder verbeterd
schakelcomfort.
Intelligent Light System met bi-xenonkoplampen,
actieve bochtenverlichting en automatische
koplamphoogteregeling, alsmede led-positielicht,
led-rijrichtingaanwijzer en led-afslagverlichting,
koplampreinigingsinstallatie en adaptieve grootlichtassistent.
Nachtzichtassistent plus. Een infraroodcamera geeft
het volledige gebied dat het grootlicht bestrijkt in
grijstonen weer op het COMAND-display. Op deze
wijze kan de bestuurder zich in het donker beter
oriënteren en sneller reageren wanneer zich
personen op of naast de weg bevinden. Bovendien
worden met behulp van de speciale voetgangersherkenning door het systeem herkende personen op
het beeldscherm gemarkeerd voor een betere
waarneming.
ON&OFFROAD-pakket. Speciale rijprogramma‘s voor
aanpassing van de configuratie van de GL-Klasse aan
de feitelijke rijsituatie en conditie van het wegdek of
het terrein.
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Het PRE-SAFE®-systeem kan vroegtijdig kritieke
rijsituaties herkennen en vervolgens preventieve
maatregelen voor de inzittenden uitvoeren.
Afhankelijk van de rijsituatie en uitrusting kunnen
de voorste veiligheidsgordels reversibel worden
strakgetrokken en de geopende zijruiten en de
voorpassagiersstoel in een gunstige stand worden
gezet. Hiervoor gebruikt PRE-SAFE® de sensoren van
het Brake Assist System BAS en het elektronisch
stabiliteitsprogramma ESP®. De nieuwste generatie
PRE-SAFE® kan ook alleen op basis van de informatie
van de 24 GHz radarsensoren van DISTRONIC PLUS
in de voorbumper worden geactiveerd.
COLLISION PREVENTION ASSIST waarschuwt de
bestuurder met hoor- en zichtbare signalen wanneer
de afstand tot een voorligger of stationair obstakel te
klein wordt. Bij gelijktijdig remmen kan de
ADAPTIVE BRAKE de benodigde remkracht ter
beschikking stellen om een botsing te voorkomen.
Zijwindassistent. Als eerste model in zijn segment
beschikt de nieuwe GL-Klasse over een standaard
zijwindassistent die de invloed van een plotselinge,
sterke zijwind vroegtijdig herkent en deze met behulp
van corrigerende remingrepen aan de betreffende
voertuigzijde kan reduceren. Hiervoor maakt de
elektronisch geregelde ADAPTIVE BRAKE gebruik
van de gegevens van de sensoren van het
elektronisch stabiliteitsprogramma ESP®, de
luchtvering AIRMATIG en de elektrische
stuurbekrachtiging EPS.

Het spoorpakket bestaat uit:
Spoorassistent. Hierbij worden continu de wegmarkeringen bewaakt. Zodra wordt waargenomen dat
de witte markeringen ongecontroleerd worden
overschreden, waarschuwt het systeem de bestuurder
met een licht vibrerend stuurwiel.
Dodehoekassistent. Dit radargestuurde systeem is
actief bij een snelheid tussen 30 en 250 km/h, en
bewaakt de gebieden links, rechts en achter de auto.
Zodra een ander voertuig in dit gebied wordt
waargenomen, verschijnt er een waarschuwingssymbool in de buitenspiegel. Wanneer de bestuurder
deze aanwijzing negeert en toch van plan is om van
rijstrook te wisselen nadat ook een hoorbaar signaal
is gegeven, kan het systeem met behulp van ESP®
actief ingrijpen en de rijrichting corrigeren.

BPM-tabel.
Baumuster
benzinevarianten

Type

Versnellingsbak

Bandcode

Velgcode

CO2-waarde
(g/km)

166.856

GL 400 4MATIC

A7

166.856

GL 400 4MATIC

A7

Verbruik
(l/100km)

Energielabel

-

R41, 52R

-

R55, 06R

BPMcorrectie

215

9,2

E

0

219

9,4

E

1.736
4.340

166.856

GL 400 4MATIC

A7

-

R33, 50R, 695, 757, 777, 798

225

9,6

E

166.873

GL 500 4MATIC

A7

-

R55, 06R

262

11,3

G

0

166.873

GL 500 4MATIC

A7

-

R33, 50R, 695, 757, 777, 798

269

11,5

G

3.038

166.874

GL 63 AMG 4MATIC

A7

-

695, 757, 777, 798

288

12,3

G

0

Baumuster
dieselvarianten

Type

Versnellingsbak

Bandcode

Velgcode

CO2-waarde
(g/km)

Verbruik
(l/100km)

Energielabel

BPMcorrectie

166.824

GL 350 BLUETEC 4MATIC

A7

-

R41, 52R

192

7,4

E

0

166.824

GL 350 BLUETEC 4MATIC

A7

-

R55, 06R

195

7,5

E

1.560

166.824

GL 350 BLUETEC 4MATIC

A7

-

R33, 50R, 695, 757, 777, 798

205

7,8

E

6.760

Alle motoren voldoen aan de Euro 6-emissienorm
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Bijlage.
Disclaimer						
In deze prijslijst is rekening gehouden met de nieuwe BPM-tarieven per 1 januari 2015.
In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor de CO2uitstoot.
De opgegeven verbruikscijfers en CO2-waarden, zoals eerder weergegeven in deze uitgave, zijn bepaald volgens de geldige versie van verordening (EG) 715/2007 bij meting.
Afhankelijk van bijvoorbeeld de velgkeuze, bandkeuze en versnellingsbakkeuze kunnen per voertuigtype de waarden variëren. De opgaven hebben geen betrekking op een
specifiek voertuig, ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigen onderling. De testmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig
weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijvoorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren
daarom 'Het Nieuwe Rijden'. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
Consumentenprijzen en kosten rijklaarmaken zijn maximale adviesprijzen. Wijzigingen voorbehouden.

Recyclingsbijdrage
Voor alle in deze prijslijst vermelde typen bedraagt de recyclingsbijdrage:

€ 45 incl. BTW

Kosten rijklaarmaken
o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle tank brandstof, MB-olie (1 liter),
MB-veiligheidsvesten (vier), AdBlue® (indien van toepassing, flacon 1,89 liter) en een mattenset. Exclusief eerste
onderhoudsbeurt, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,06 (over de leges wordt geen
BTW berekend).

€ 1.360 incl. BTW

Uw Mercedes-Benz dealer kan u bij bestelling verzoeken om een aanbetaling van 15% van de consumentenprijs.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl

Het BTW-tarief bedraagt 21%
Mercedes-Benz Nederland B.V., A 0040 43 070415, gedrukt in Nederland
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Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.

Notities.
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Vanzelfsprekend
Leasen, financieren en verzekeren regelt u bij uw dealer.
Of het nu gaat om leasing, financiering, verzekering of service en onderhoud van uw nieuwe Mercedes-Benz: u gaat gewoon naar
uw dealer. Een persoonlijke partner waarmee u eenvoudig en eerlijk zaken doet. Een betrouwbare partner die alleen met originele
merkonderdelen werkt. Een handige partner die u alles kan vertellen over de voordelen van een financiering of de gunstige
voorwaarden van een Mercedes-Benz verzekering. Allemaal onder één dak.

Mercedes-Benz Financial, Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, Tel 030 605 93 11, Fax 030 605 06 80, Mercedes Benz Financial is een merk van Mercedes Benz Financial Services.

