GLS

Sport Utility Vehicle

Prijslijst. Geldig vanaf 7 juni 2019.

Welkom.
In de wereld van Mercedes-Benz.

"The best or nothing."
Deze woorden van Gottlieb Daimler zijn al meer dan honderd jaar oud. Tegelijkertijd zijn ze relevanter dan ooit. We zouden de zin zelfs willen aanvullen: The best or nothing - voor u, onze klanten.
We onderzoeken, construeren en ontwerpen om aan uw behoeften en wensen te voldoen. Voor uw
droom van een Mercedes-Benz.
Het expressieve design, de hoogwaardige uitstraling en de royale ruimte bieden een indrukwekkend totaalbeeld. In het interieur van de nieuwe GLS maakt vooral het achtercompartiment indruk
met luxueuze uitrustingsopties en flexibele zitplaatsen voor maximaal zeven passagiers. Samen
met de krachtige motoren staat de GLS voor hoge technologische eisen en eersteklas comfort.
Met de nieuwste generatie rijassistentiesystemen komt de visie van ongevalvrij en autonoom rijden
een grote stap dichter bij de realiteit. Het multimediasysteem MBUX, dat in het voorjaar van 2018
werd gepresenteerd, creëert met kunstmatige intelligentie en een breed scala aan individualiseringsmogelijkheden nieuwe maatstaven.
U raadt het al: er zijn veel mogelijkheden om de GLS naar uw persoonlijke wensen uit te rusten.
Neem de tijd, bekijk deze prijslijst, configureer uw droomauto online en kom kijken bij uw Mercedes-Benz dealer. U bent ook van harte welkom om een proefrit

af te spreken en uzelf te overtuigen
van onze belofte: The best or nothing.
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Producthighlights.
De nieuwe GLS. All kinds of strength.
De GLS is de belichaming van de luxe, grote SUV. Ook de derde generatie bevestigt zijn positionering als de ‘S-Klasse onder de SUV’s’. De nieuwe GLS biedt
merkbaar en zichtbaar meer luxe, comfort en veiligheid.
Design van de nieuwe GLS.
De GLS presenteert zichzelf krachtig en zelfverzekerd. Het nieuwe frontdesign met de SUV-specifieke grille en prominente bodembeschermingsplaat geven
hem nog meer presence. De nieuwe koplampen zetten opvallende accenten, terwijl het nieuwe flankdesign met gereduceerde lijnen de royale proporties van
het nieuwe maatconcept fraai weergeeft. Belangrijke kenmerken zijn de lange motorkap, de gespierde schouderpartij en de langgerekte karakterlijn, terwijl
chromen sierelementen de hoogwaardigheid en de dynamiek onderstrepen. Het interieur van de nieuwe GLS combineert elegante esthetiek met een
progressieve vormentaal. Met name het achtercompartiment trekt de aandacht met nieuwe uitrustingen en extra’s zoals de klapbare middenarmsteun achter
en de uitgebreide verstelmogelijkheden van de achterzitplaatsen. Bovendien bieden de verschillende uitrustingen ruimte voor individualisering, zoals
bijvoorbeeld de nóg sportievere AMG Line of het EXCLUSIVE interieur.
Reizen in de nieuwe GLS is zo luxueus dat u anderen hier beslist van moet laten meegenieten. De luchtvering AIRMATIC met adaptief dempingssysteem ADS
PLUS regelt continu de dempingskracht voor elk wiel afzonderlijk en brengt de vering op een geheel nieuw niveau. De DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s
maken het mogelijk om de parameters voor aandrijflijn, onderstel en besturing aan te passen aan de wensen van de bestuurder en passagiers of aan de
weers-, weg- en terreinomstandigheden. De rijervaring kan hiermee merkbaar gewijzigd worden. Afhankelijk van de uitrusting zijn er vijf tot zes rijprogramma’s
beschikbaar.
Het rijassistentiepakket plus biedt een combinatie van elkaar aanvullende veiligheids- en assistentiesystemen, zoals de actieve afstandsassistent DISTRONIC
met actieve stuurassistent, actieve remassistent met kruisingsfunctie, actieve dodehoekassistent, actieve spoorassistent en PRE-SAFE® PLUS om de
bestuurder te ontlasten, het risico op ongevallen te verminderen en de bescherming van de inzittenden en overige weggebruikers te verbeteren.
Het nieuwe interieurconcept biedt veel mogelijkheden om de ruimte individueel te gebruiken. Met de optionele derde zitrij voor twee personen zijn er twee
extra zitplaatsen of maximaal 2.400 liter bagageruimte beschikbaar voor grote bagagestukken. Het optionele E-ACTIVE BODY CONTROL-onderstel biedt nog
meer rijcomfort en wendbaarheid. Als enige op de markt kan het systeem de veer- en dempingskrachten individueel aan elk wiel regelen.
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Modelvarianten, technische gegevens, prijzen.
Type
7 zitplaatsen,
5-deurs

Motor
Aantal cilinders
Inhoud cm3

Transmissie

Vermogen
kW (pk)
Koppel Nm 1)

Topsnelheid
km/h
Acceleratie
0-100 km/h sec.

Verbruik
gecomb.
l/100 km en km/l 2)

CO2-emissie
gecomb. g/km
Energielabel

Cons.adviesprijs (€)
Fiscale waarde (€)
Netto cat.prijs (€)
BTW (€)
BPM (€)

GLS 400 d 4MATIC

Diesel
6/lijn
2.925

9G-TRONIC

243 (330)
700/1.200-3.200

238
6,3

7,9-7,6
12,7-13,2

208-201
Euro 6d ISC
G

127.373
125.931
68.500
14.385
43.046

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie. 2) NEDC waarden volgens WLTP meetprocedure. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de voertuigtypen. 3) Consumentenadviesprijs
inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.442, recyclingbijdrage € 37,50, leges aanvraag kenteken € 39,-, leges tenaamstelling kenteken € 5,98. Prijzen gelden vanaf 3 mei 2019 per modeljaar 800 vanaf productie 1 juli 2019.
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Code
Premium pakket
Panoramaschuifdak (413)
Rijassistentiepakket (23P)
Sluitbekrachtiging (883)
Burmester Surround Sound System (810)
ENERGIZING-pakket (PBP)

PYN

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
3.509
2.900

GLS 400 d 4MATIC

Voordeelpakketten.

U

Uw voordeel
1.047
865

Premium plus pakket
Panoramaschuifdak (413)
Sluitbekrachtiging (883)
Burmester Surround Sound System (810)
AIR BALANCE-pakket (P21)
Rijassistentiepakket plus (P20)
Head-up display (463)
Augemented reality (U19)
ENERGIZING-pakket plus (PBR)
Multicontourstoelen (399)
Warmtecomfortpakket (P69)
Stoelventilatie/-verwarming voor (401)
Bekerhouders gekoeld/verwarmd (311)

PYO

8.470
7.000

Uw voordeel
3.122
2.580
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U

Code
Executive pakket achter
THERMOTRONIC achter (582)
Multicontourstoelen achter (406)
Stoelventilatie/-verwarming achter (402)
Comfortpakket plus achter (P11)

PYQ

GLS 400 d 4MATIC

Voordeelpakketten.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
4.719
3.900

U

Alleen met sidebags achter (293)

Uw voordeel
883
730

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Design.
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Nightpakket
Standaard interieur
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9
11
13
14
16

Sierdelen

18
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Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard exterieur

Code

Standaard exterieur: 48,3 cm (19 inch) zes-dubbelspaaks lichtmetalen velgen (36R) of 48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks
lichtmetalen velgen (65R); grille met twee lamellen verchroomd in SUV-design; MULTIBEAM LED-koplampen; dakreling
aluminiumlook; schuifdak; buitenspiegels verwarmd en van binnenuit elektrisch verstelbaar; spiegelpakket (P49):
buitenspiegels elektrisch inklapbaar, omgevingsverlichting met projectie van het merklogo; chroompakket; sierlijst ruitframes
en bodembeschermingsplaat voor en achter, sierlijst bovenkant portieren chroom; spatschermbekleding zwart; uitlaat met
twee uitlaatsierstukken verchroomd; motorkap met powerdomes.

GLS 400 d 4MATIC

Design.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

S

S

48,3 cm (19 inch) zes-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
8,5 J x 19 ET 62,5 met banden 275/55 R19

36R

0
0

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
zilverkleurig
8,5 J x 19 ET 62 met banden 275/55 R19

65R

0
0

u

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

94R

726
600

U

50,8 cm (20 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
8,5 J x 20 ET 62,5 met banden 275/50 R20

R33

726
600

U

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard exterieur

Code

53,3 cm (21 inch) vijf-driedubbelspaaks lichtmetalen velgen
himalayagrijs en glansgedraaid
voor: 10,0 x 21 ET 62,5 met banden 275/45 R21,
achter: 11,0 x 21 ET 55 met banden 315/40 R21

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Design.
95R

1.755
1.450

U

R76

1.755
1.450

U

Inclusief zwarte cladding achter

53,3 cm (21 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen
himalayagrijs en glansgedraaid
voor: 10,0 x 21 ET 62,5 met banden 275/45 R21,
achter: 11,0 x 21 ET 55 met banden 315/40 R21
Inclusief zwarte cladding achter
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Uitrustingslijnen en designpakketten
AMG Line

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Design.
AMG Line exterieur: AMG-styling bestaande uit: AMG-voorskirt met sportieve, markante luchtinlaten in de wielkasten,
spatschermverbreding voor en achter carrosseriekleur, AMG-dorpelverbreders carrosseriekleur, AMG-achterskirt met
inzetstuk diffusorlook zwart en sierlijst chroom; 53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en
glansgedraaid (RWF), andere AMG-velgen tot 58,4 cm (23 inch) als optie leverbaar; sportremmen met geperforeerde
remschijven voor en remklauwpanelen met opschrift ‘Mercedes-Benz’; driespaaks multifunctioneel sportstuur, aan de
onderzijde afgevlakt, geperforeerd op het greepgedeelte, uitvoering in nappaleder zwart met siernaden zwart,
bedieningspanelen, touch control-buttons en stuurschakelpaddles alsmede paneel zilverchroom; AMG-sportpedalen
geborsteld rvs met rubbernoppen zwart; AMG-veloursmatten zwart met opschrift ‘AMG’ (U26).

PYH

4.235
3.500

53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, titaangrijs en glansgedraaid
voor: 10,0 x 21 ET 44 met banden 275/45 R21,
achter: 11,0 x 21 ET 42 met banden 315/40 R21

RWF

0
0

53,3 cm (21 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 10,0 x 21 ET 44 met banden 275/45 R21,
achter: 11,0 x 21 ET 42 met banden 315/40 R21

RWH

242
200

U

55,9 cm (22 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
titaangrijs en glansgedraaid
voor: 9,5 J x 22 ET 45 met banden 285/45 R22,
achter: 11,5 J x 22 ET 47 met banden 325/40 R22

RPA

1.392
1.150

U

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

U

S
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Uitrustingslijnen en designpakketten
AMG Line

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Design exterieur.
55,9 cm (22 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 9,5 J x 22 ET 45 met banden 285/45 R22,
achter: 11,5 J x 22 ET 47 met banden 325/40 R22

RPB

1.634
1.350

U

58,4 cm (23 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 9,5 J x 23 ET 45 met banden 285/40 R23,
achter: 11,5 J x 23 ET 47 met banden 325/35 R23

RPQ

2.904
2.400

U

Multifunctioneel sportstuur leder
Het multifunctionele sportstuur nappaleder met bedieningsvelden chroom is aan de onderzijde
afgevlakt en op het greepgedeelte geperforeerd - een uitstekende kwalificatie voor sportief rijden.
Dat ziet u niet alleen, maar voelt u ook zodra u uw handen op het stuur legt. Het hoogwaardige,
zachte nappaleder is een kwaliteitsbeleving op zich.

L5C

0
0

443

315
260

S

Niet met multifunctioneel stuurwiel verwarmd (443)

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Als het koud is zorgt het verwarmde stuurwiel er binnen de kortste tijd voor dat het greepgedeelte
aangenaam aanvoelt en ook voor warme handen.
Alleen met stoelverwarming voor (873), stoelventilatie/-verwarming voor (401) of warmtecomfortpakket (P68)
Hierbij vervalt multifunctioneel sportstuur leder, aan de onderzijde afgevlakt (L5C)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

U

Uitrustingslijnen en designpakketten
Nightpakket

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Design.
P55

835
690

53,3 cm (21 inch) vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 10,0 x 21 ET 44 met banden 275/45 R21,
achter: 11,0 x 21 ET 42 met banden 315/40 R21

RWH

0
0

55,9 cm (22 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 9,5 J x 22 ET 45 met banden 285/45 R22,
achter: 11,5 J x 22 ET 47 met banden 325/40 R22

RPB

1.392
1.150

U

58,4 cm (23 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 9,5 J x 23 ET 45 met banden 285/40 R23,
achter: 11,5 J x 23 ET 47 met banden 325/35 R23

RPQ

2.662
2.200

U

Nightpakket: grille met lamellen hoogglanzend zwart; 53,3 cm (21 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart en
glansgedraaid (RWH); AMG-voorskirt in A-wingdesign met sierlijst hoogglanzend zwart; AMG-achterskirt met inzetstuk
diffusorlook zwart en sierlijst hoogglanzend zwart; dakreling matzwart; sierlijst ruitframes en sierlijst bovenkant portieren
hoogglanzend zwart; buitenspiegels hoogglanzend zwart; warmtewerend, donkergetint glas vanaf de B-stijlen (840; af te
bestellen via U50).

U

Alleen met AMG Line (PYH)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

S
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Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard interieur

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Standaard interieur: multifunctioneel sportstuur nappaleder; sfeerverlichting met 64 kleuren (876); sierdelen lindehout
glanzend antraciet (H18); instaplijsten voor en achter verlicht met opschrift ‘Mercedes-Benz’; interieurhemel stof kristalgrijs
(58U); chroompakket interieur (901); voorstoelen elektrisch verstelbaar in zittinghoek; comfortstoelen leder zwart (201).

0
0

S

S

Bekleding ruw leder/leder zwart

201

0
0

Bekleding ruw leder/leder espressobruin/magmagrijs

204

0
0

u

Bekleding leder macchiatobeige/magmagrijs

205

0
0

u

Bekleding nappaleder magmagrijs/zwart

958

847
700

U

Interieurhemel stof macchiatobeige

55U

0
0

u

Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U)

Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U)

Inclusief interieurhemel stof macchiatobeige (55U)

Inclusief interieurhemel stof zwart (51U) en veloursmatten (U12)
Alleen met sidebags achter (293), stoelverwarming achter (872), memorypakket (P64) en dashboard en
bovenkant portieren lederlook ARTICO (U09)
Alleen met leder macchiatobeige/magmagrijs (205)
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GLS 400 d 4MATIC

Design.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Design.
Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard interieur

Code

Interieurhemel stof kristalgrijs

58U

0
0

u

Interieurhemel stof zwart

51U

424
350

U

Interieurhemel microvezel DINAMICA zwart

61U

1.936
1.600

U

Multifunctioneel sportstuur nappaleder
Het multifunctionele sportstuur nappaleder met chromen bedieningsvelden overtuigt bij elke blik en
aanraking. Want het zachte nappaleder is van uitgelezen kwaliteit en toont onze passie voor
hoogwaardige details.

L3B

0
0

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Als het koud is zorgt het verwarmde stuurwiel er binnen de kortste tijd voor dat het greepgedeelte
aangenaam aanvoelt en ook voor warme handen.

443

315
260

U

L3D

714
590

U

Inbegrepen bij bekleding ruw leder/leder zwart (201) of ruw leder/leder espressobruin/magmagrijs (204)

Optioneel verkrijgbaar met bekleding ruw leder/leder zwart (201)
Inbegrepen bij bekleding ruw leder/leder magmagrijs/zwart (958)

Alleen met dubbele zonnekleppen (543)
Niet met bekleding leder macchiatobeige/magmagrijs (205)

S

Alleen met stoelverwarming voor (873), stoelventilatie/-verwarming voor (401) of warmtecomfortpakket (P68)

Multifunctioneel stuurwiel hout/leder
Het multifunctionele sportstuur hout/leder combineert fraaie materialen met innovatief
bedieningscomfort. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons maken intuïtieve bediening
mogelijk van functies als navigatie, telefonie, snelheid of entertainment. Daarmee hebt u alles onder
controle, zonder de handen van het stuur te hoeven nemen.
Alleen met sierdelen openporig eikenhout antraciet (H31) of sierdelen openporig walnotenhout bruin (H22)
U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Uitrustingslijnen en designpakketten
EXCLUSIVE interieur

Code

EXCLUSIVE interieur: dashboard en armsteunen lederlook ARTICO: al naargelang de uitrustingskleur zwart, macchiatobeige,
espressobruin of magmagrijs, met contrastsiernaden grijs; bovenkant portieren lederlook ARTICO al naargelang de
uitrustingskleur zwart of magmagrijs (U09); sierdelen inclusief deksel bekerhouder naar keuze lindehout glanzend antraciet
(H18), openporig walnotenhout bruin (H22), openporig eikenhout antraciet (H31); veloursmatten (U12) al naargelang de
uitrustingskleur zwart of magmagrijs met rand lederlook in dezelfde kleur alsmede metalen embleem met opschrift ‘MercedesBenz’; luidsprekerpanelen echt metaal; airbagafdekking nappaleder.

P22

1.041
860

Bekleding ruw leder/leder zwart

201

0
0

Bekleding ruw leder/leder espressobruin/magmagrijs

204

0
0

u

Bekleding leder macchiatobeige/magmagrijs

205

0
0

u

Bekleding nappaleder magmagrijs/zwart

958

847
700

U

Interieurhemel stof macchiatobeige

55U

0
0

u

Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U?

Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U)

Inclusief interieurhemel stof macchiatobeige (55U)

Inclusief interieurhemel stof zwart (51U) en veloursmatten (U12)
Alleen met sidebags achter (293), stoelverwarming achter (872) en memorypakket (P64)
Alleen met leder macchiatobeige/magmagrijs (205)
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Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Design.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

U

S

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Design.
Uitrustingslijnen en designpakketten
EXCLUSIVE interieur

Code

Interieurhemel stof kristalgrijs

58U

0
0

u

Interieurhemel stof zwart

51U

424
350

U

Interieurhemel microvezel DINAMICA zwart

61U

1.936
1.600

U

Multifunctioneel sportstuur nappaleder
Het multifunctionele sportstuur nappaleder met chromen bedieningsvelden overtuigt bij elke blik en
aanraking. Want het zachte nappaleder is van uitgelezen kwaliteit en toont onze passie voor
hoogwaardige details.

L3B

0
0

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Als het koud is zorgt het verwarmde stuurwiel er binnen de kortste tijd voor dat het greepgedeelte
aangenaam aanvoelt en ook voor warme handen.

443

315
260

U

L3D

714
590

U

Inbegrepen bij bekleding ruw leder/leder zwart (201) of ruw leder/leder espressobruin/magmagrijs (204)

Alleen met bekleding ruw leder/leder zwart (201)
Inbegrepen bij bekleding nappaleder magmagrijs/zwart (958)

Inclusief dubbele zonnekleppen (543)
Niet met bekleding leder macchiatobeige/magmagrijs (205)

S

Alleen met stoelverwarming voor (873), stoelventilatie/-verwarming voor (401) of warmtecomfortpakket (P68)

Multifunctioneel stuurwiel hout/leder
Het multifunctionele sportstuur hout/leder combineert fraaie materialen met innovatief
bedieningscomfort. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons maken intuïtieve bediening
mogelijk van functies als navigatie, telefonie, snelheid of entertainment. Daarmee hebt u alles onder
controle, zonder de handen van het stuur te hoeven nemen.
Alleen met sierdelen openporig eikenhout antraciet (H31) of sierdelen openporig walnotenhout bruin (H22)
U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Standaard interieur

EXCLUSIVE intereiur
(P22)

AMG Line interieur
(P31)

Design.

S

S

S

0
0

u

u

u

H22

194
160

U

u

U

Openporig eikenhout antraciet

H31

194
160

U

u

U

AMG-carbon

H86

2.118
1.750

U

U

U

Sierdelenpakket Exclusief
Dit exclusieve pakket zorgt voor een nóg stijlvoller interieur. De achterkanten van de voorstoelen zijn
aanvullend voorzien van een fraai sierdeel. Inclusief pompadoertassen aan de voorstoelen lederlook
ARTICO.

735

545
450

U

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Sierdelen

Code

Lindehout glanzend antraciet

H18

0
0

Aluminium geborsteld dwarsgeslepen licht

H46

Openporig walnotenhout bruin

Onder voorbehoud vanaf productie juli 2019 leverbaar

Niet met sierdelen aluminium geborsteld dwarsgeslepen licht (H46)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Design.
Cons.prijs
Netto cat.prijs
(€)

Lakken
Unilakken

0
0
Zwart (040)

Poolwit (149)

Metallic-lakken

1.065
880
Obsidiaanzwart (197)

Iridiumzilver (775)

Mojavezilver (859)

Briljantblauw (896)

Smaragdgroen (989)

Selenietgrijs (992)

designo lakken

Cavansietblauw (890)

1.500
1.240
designo hyacintrood
metallic (996)
2.009
1.660
designo diamantwit
bright (799)
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Standaarduitrusting en opties.
Techniek

21

Aandrijving

22

Onderstel

22

Exterieur

23

Interieur

28

Veiligheid en assistentiesystemen

35

Parkeren en manoeuvreren

37

Infotainment, navigatie en communicatie

38

Licht en zicht
Sluitsystemen
Ruiten en spiegels
Daksystemen
Exterieuruitrustingen
Trekhaken
Velgen/banden

Stoelen
Beenruimte
Airconditioning
Opbergvakken
Bagage- en laadruimte

20

23
23
24
25
25
26
26

29
31
32
33
33

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Techniek

Code

Sportieve motorsound
De sportieve motorsound verhoogt uw rijplezier, zonder opdringerig te zijn voor de overige weggebruikers. Via het
soundsystem wordt het in het interieur hoorbare geluid van de motor tijdens het accelereren versterkt, wanneer u een sportief
rijprogramma hebt gekozen.

U68

424
350

U

430

2.299
1.900

U

PAD

12.959
10.710

U

Niet met Burmester® high-end 3D surround sound system (811)

Offroad-techniekpakket
Innovatieve combinatie voor soeverein rijden op én naast de weg: in dit pakket werkt een volledig
variabele vierwielaandrijving samen met een transmissie met lage gearing. Ideaal voor dynamisch
rijden op verharde wegen en een fijn gedoseerde krachtverdeling in het terrein. Daarmee zijn
wendbaarheid en stabiliteit in perfecte balans.
Bestanddelen: volledig variabele vierwielaandrijving en transmissie met lage gearing: Torque on
Demand (double speed) voor de tractie- en dynamiekregeling, langssperwerking via de Torque on
Demand-koppeling: voor een variabele koppelverdeling over de voor- en achteras van 0-100%,
Downhill Speed Regulation voor steile afdalingen, offroad-ABS met specifieke optimalisatie voor
ruwe wegen, speciaal offroad-algoritme voor ABS®/ETS/ESP, voor- en achteras met aangepast
4ETS; specifieke bedieningseenheid in de middenconsole; DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s:
‘Offroad’ (met uitgebreide functies): optimale vierwielperformance in licht terrein, bijvoorbeeld op
zand, ‘Offroad+’ (exclusief met dit pakket beschikbaar): uitstekende tractie in ruw/steil terrein,
bijvoorbeeld op rotsen en stenen, ‘Comfort’: uitgebalanceerde afstelling van het onderstel voor
verharde wegen, ‘Sport’: straffe afstelling van het onderstel met nadruk op achterwielaandrijving;
technische bodembescherming voor de gehele voertuigbodem.
Gereduceerd maximaal aanhangwagengewicht naar 3.300 kg

Techniekpakket
Hoogste technische competentie in het pakket: het volledig actieve, E-ACTIVE BODY CONTROLonderstel staat voor soevereiniteit in elke situatie. Dit zorgt voor comfort, precisie en dynamiek - op
de weg en in het terrein. Dankzij het krachtige remsysteem kan het vermogen in elk terrein
nauwkeurig worden geregeld.
Bestanddelen: E-ACTIVE BODY CONTROL (490): elektro-hydraulisch onderstel op 48 volt-basis;
AIRMATIC-pakket (489): luchtveringssysteem met automatische niveauregeling (afhankelijk van
rijsnelheid en rijprogramma) en beladingsherkenning; Hoogwaardig remsysteem op de vooras met
opschrift ‘Mercedes-Benz’ (U29).
Alleen vanaf 21” lichtmetalen velgen (95R, RPA of RPB

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Techniek
Aandrijving

Code

9G-TRONIC
Dankzij de negen versnellingen worden de efficiëntie, het comfort en de dynamiek naar een nieuw
niveau getild. De automatische transmissie overtuigt door snel en soepel schakelen, terwijl
tegelijkertijd het brandstofverbruik wordt verminderd.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
421

0
0

S

489

0
0

S

490

7.865
6.500

Onderstel
AIRMATIC-pakket
In het AIRMATIC-pakket wordt een actief dempingsysteem gecombineerd met moderne luchtvering. Het resultaat: een
intelligent comfortonderstel dat zich automatisch aan de rijsituatie, snelheid en belading kan aanpassen. Zo profiteert u van
een uitgebalanceerde rijstabiliteit met eersteklas comfort op zowel goede als slechte wegen.
Inbegrepen bij techniekpakket (PAD)

E-ACTIVE BODY CONTROL
Soeverein rijden in elke situatie: E-ACTIVE BODY CONTROL is de synthese van comfort, precisie en
dynamiek - gecombineerd met unieke eigenschappen in het terrein. Ervaar de eersteklas
compensatie van rolneigingen en knikbewegingen bij dit moderne volledig actieve onderstel. Zowel
op de weg als in het terrein. Wel onder goede als slechte rijomstandigheden. Bestanddelen: volledig
actief, elektrohydraulisch onderstel op 48-voltbasis; vier DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s,
sommige met een intensiverende plus-optie: ‘Comfort’: met optionele ROAD SURFACE SCAN (met
stereocamera, alleen in combinatie met rijassistentiepakket (23P) of rijassistentiepakket plus (P20))
‘Curve’: met drietraps curve tilting function (leverbaar in het snelheidsbereik van 30 tot 160 km/h),
‘Sport’/’Sport plus’: voor sportieve afstemming van vering, besturing en aandrijving (‘Sport plus’
alleen leverbaar voor bepaalde motoren);’ Offroad’/’Offroad plus’: voor licht/zwaar terrein, met vrij
rijden-modus (‘Offroad plus; alleen in combinatie met offroad-techniekpakket (430));
onderrijbeveiliging voor de gehele voertuigbodem (481).
Gereduceerd maximaal aanhangwagengewicht naar 3,3 ton
Inbegrepen bij techniekpakket (PAD)
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U

Exterieur
Licht en zicht

Code

MULTIBEAM LED
Perfect zicht. De adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen reageren met afzonderlijk aanstuurbare
leds op de verkeerssituatie. Het gedeeltelijke grootlicht zorgt ervoor dat de overige
verkeersdeelnemers niet worden verblind; op een vrij, recht stuk weg verhoogt het ULTRA RANGEgrootlicht de reikwijdte met 150 meter. de afslag- en bochtenverlichting dragen bij aan optimaal
zicht..
Elementen van de MULTIBEAM LED-koplampen: 84 individueel regelbare leds per MULTIBEAM LEDmodule; dim- en grootlicht met lek-projectietechniek; adaptieve grootlichtassistent plus (continu
ingeschakeld grootlicht, 628); ULTRA RANGE-grootlicht; afslagverlichting of afslagverlichting met
kruisingsfunctie; actieve bochtenverlichting (met preventieve regeling in combinatie met actieve
spoorassistent of rijassistentiepakketten); uitgebreid mistlicht, verlichting voor in de stad, op
provinciale wegen, op snelwegen en bij slecht weer.

642

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

S

0
0

S

S

Sluitsystemen
KEYLESS GO-startfunctie
U kunt uw auto comfortabel via de KEYLESS START-knop starten en stoppen wanneer de sleutel zich in de auto bevindt.

KEYLESS GO-comfortpakket
Maximaal comfort bij uw dagelijkse autoritten: met het KEYLESS GO-comfortpakket kunt u uw auto
openen, starten en vergrendelen door gewoon de sleutel bij u te dragen. De functie HANDS-FREE
ACCESS maakt contactloos en volledig automatisch openen en sluiten van het kofferdeksel mogelijk.

P17

0
0

Voertuigsleutel in:
- Hoogglanzend zwart en hoogglanzend chroom (B67)
- Hoogglanzend wit en hoogglanzend chroom (B68)

B67
B68

121
100

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

U

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Exterieur
Sluitsystemen

Code

Garagedeuropener
Met de garagedeuropener kunnen maximaal drie garagedeursystemen zonder afstandsbediening
worden geopend. In de binnenspiegel geïntegreerd, ondersteunt de garagedeuropener vele in Europa
gangbare codes/frequenties voor garagedeursystemen.

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

231

272
225

Antidiefstalpakket
Inclusief diefstal-/inbraakalarminstallatie (EDW) met wegsleepbeveiliging (KIWA SCM gecertificeerd
als alarmsysteem met hellingshoekdetectie) en interieurdetectie. Een combinatie van verschillende
veiligheidsuitrustingen draagt ertoe bij dat voor inbraak, diefstal en wegslepen effectief wordt
gewaarschuwd. Bij ongeoorloofd binnendringen in de auto of bij verandering van positie van de auto
gaat er een alarm af.

P54

0
0

Sluitbekrachtiging
De comfortabele sluitbekrachtiging zorgt voor een soepel en nagenoeg geruisloos sluitproces. De
portieren worden met behulp van servomotoren automatisch in het slot getrokken.

883

0
0

Spiegelpakket
Met projectie van het merklogo. Beide buitenspiegels zijn met een druk op de toets elektrisch in- en
uitklapbaar om te voorkomen dat ze, bijvoorbeeld bij het parkeren, beschadigd raken.
Omgevingsverlichting in beide buitenspiegels: met projectie van het merklogo op de grond voor het
verlichten van de in- en uitstap.

P49

0
0

Dubbele zonnekleppen
De dubbele zonnekleppen voor de bestuurder en voorpassagier beschermen u nog beter tegen
onaangename verblinding. Dankzij de extra, zwenkbare en horizontaal verschuifbare zonnekleppen,
bent u zowel van voren als van opzij beschermd tegen verblinding. Dit is met name bij laagstaande
zon een plus aan comfort.

543

115
95

U

Informatie over het gebruik van bepaalde garagedeuraandrijvingen vindt u op ww.homelink.com
Alleen met spiegelpakket (P49)

S

u

Inbegrepen bij Premium Pakket (PYN) en Premium Plus Pakket (PYO)

Ruiten en spiegels
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u
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Exterieur
Ruiten en spiegels

Code

Ruitensproeierinstallatie verwarmd
De verwarming van de ruitensproeierkoppen, de ruitensproeiervloeistofslang en het reservoir
beschermt het systeem effectief tegen opvriezen, zodat ook bij lage temperaturen de ruiten
gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

875

206
170

U

874

472
390

U

Akoestiekcomfortpakket
Bestaande uit warmte- en geluidsdimmend veiligheidsglas met akoestiek- en infraroodabsorberende
folie, alsmede extra geluidsisolatiemaatregelen. Het veiligheidsglas met akoestiek- en
infraroodabsorberende folie, alsmede extra bekledingen en afdichtingen zorgen voor optimaal
geluidscomfort en uitstekende warmtedimming.

PAF

1.452
1.200

U

Warmtewerend, donkergetint glas
Rondom vanaf de B-stijlen. Doordat de achterzijruiten en achterruit zijn uitgevoerd in warmtewerend,
donkergetint glas, zijn de achterpassagiers beschermd tegen inkijk en binnenvallend zonlicht. Het
privacyglas benadrukt tevens de sportiviteit van de auto.

840

0
0

U50

0
0

Niet met MAGIC VISION CONTROL (874)

MAGIC VISION CONTROL
Adaptief ruitenwissersysteem inclusief verwarmde wisserbladen. Het adaptief ruitenwissersysteem
zorgt ervoor dat de bestuurder tijdens het reinigen van de voorruit optimaal zicht behoudt. De
ruitensproeiervloeistof wordt direct voor de wisserbladen over de voorruit verdeeld en zonder
vertraging weggewist. De verwarming vermindert de kans op bevriezen.
Niet met ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)

S

Inbegrepen bij nightpakket (P55)

Wegval warmtewerend, donkergetint glas

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

u

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Exterieur
Daksystemen

Code

Schuifdak
Elektrisch van glas, met automatische regensluiting, beknellingsbeveiliging en PRE-SAFE®sluitfunctie. Het elektrisch bediende schuifdak zorgt voor een aangename, tocthvrije ventilatie in het
interieur. Door de glazen uitvoering schept het tevens een bijzondere lichte, vriendelijke ambiance.
Als zonnescherm dient een verschuifbaar element in de interieurhemel. Wanneer het gaat regenen,
schuift het geopende dak automatisch in de kantelstand.

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

414

0
0

413

847
700
0
0

S

Wanneer de motor afgezet is of de sleutel verwijderd, kan het schuifdak nog steeds worden bediend. Deze functie
is beschikbaar gedurende 5 minuten of totdat een voorportier wordt geopend. De functie ‘automatische
regensluiting’ is alleen leverbaar in combinatie met de ruitenwisser met regensensor. De PRE-SAFE-sluitfunctie is
alleen leverbaar in combinatie met het PRE-SAFE-systeem

Panoramaschuifdak
Of het nu open of gesloten is: met het panoramaschuifdak ervaart u een fascinerend gevoel van
vrijheid en geniet u van een aangename, lichte ambiance in het interieur. Zelfs van buitenaf heeft het
royale schuifdak een uniek effect, omdat het uw auto een vleugje exclusiviteit verleent.

i.c.m.
PYN/PYO

U

Inbegrepen bij het premium pakket (PYN) of premium plus pakket (PYO)

Exterieuruitrustingen
Treeplanken aluminiumlook met rubbernoppen
De treeplanken in aluminiumlook zijn een echte blikvanger. Ze zijn aan de zijkant ter hoogte van de
dorpelverbreders aangebracht en vergemakkelijken de instap voor en achter. Antislipnoppen
verhogen de veiligheid.
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Exterieur
Exterieuruitrustingen

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Trekhaken
Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie
en volledig elektrisch wegklapbare kogelkop. Wanneer de trekhaak niet benodigd is, kan deze
elektrisch achter de achterbumper worden weggeklapt. Voor het aankoppelen van een aanhanger of
voor montage van een fietsdrager wordt de trekhaak gewoon weer elektrisch uitgeklapt en
automatisch in de juiste positie vastgezet.

550

1.162
960

Bandenspanningscontrolesysteem
De permanente controle van de bandenspanning verhoogt de rijveiligheid en de levensduur van de
banden. De bandenspanning van alle vier de wielen wordt met behulp van sensoren gemeten en in
het multifunctionele display weergegeven.

475

0
0

S

TIREFIT
Met elektrische luchtpomp. Met behulp van het bandenplakmiddel TIREFIT kunt u een lekke band
tijdelijk repareren om naar de dichtstbijzijnde werkplaats te rijden. De lekke band wordt gevuld met
behulp van de elektrische luchtpomp die zich in de bagageruimte bevindt.

B51

0
0

S

690

157
130

U

Max. trekgewicht bedraagt 3.500 kg. Max. trekgewicht met offroad-techniekpakket (430) / E-ACTIVE BODY
CONTROL (490) bedraagt 3.300 kg

Velgen en banden

Niet met banden met opvouwbaar wiel (669) of noodwiel (690)

Noodwiel
In plaats van bandenplakmiddel TIREFIT. Bij bandenpech kan de band worden vervangen voor het
noodwiel Minispare. Ook bij grotere schade aan de banden, die met het bandenplakmiddel TIREFIT
niet kan worden gerepareerd, kan verder worden gereden. Het noodwiel is ondergebracht in de
ruimte onder de bagageruimtebodem.

U

Inclusief boordgereedschap om banden te verwisselen (B12)
Niet met sportieve motorsound (U68) of Burmester high-end 3D surround sound system (811)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard
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Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Interieur

Code

Sfeerverlichting
64 kleuren. Creëer een interieur geheel naar uw persoonlijke voorkeur of stemming van dat moment.
Met 64 kleuren biedt de sfeerverlichting onbeperkte mogelijkheden en voor elke situatie de
passende lichtkleur. Extra lichtelementen in wit zorgen ervoor dat u zich goed kunt oriënteren.

876

0
0

Dashboard en bovenkant portieren lederlook ARTICO
Met siernaden. De uitvoering van het dashboard en de bovenzijde van de portieren in lederlook ARTICO onderstreept de
hoogwaardige look & feel van het interieur.

U09

545
450

U

U38

1.271
1.050

U

230V-aansluiting achter
De 230V-aansluiting maakt uw achtercompartiment nog flexibeler. Elektronische apparatuur zoals
laptops worden hier van stroom voorzien terwijl u onderweg bent.

U67

145
120

U

ENERGIZING-pakket
Het ENERGIZING-pakket is een noviteit en biedt comfort voor alle zintuigen. Het bundelt premium
uitrustingen en innovatieve intelligentie. Het fascinerende resultaat: uw auto kan u gericht energie
geven, voor langer fit blijven tijdens het rijden en voor een aangename rit.
Bestanddelen: ENERGIZING-comfortprogramma’s: ‘Refreshment’, ‘Vitality’, ‘Training’: videoinstructies, bijvoorbeeld om de spieren te ontspannen (alleen bij stilstand), tips: 3 minuten durende
audio-informatie over bevordering van gezondheid en welzijn in het dagelijks leven, voor de
lichaamsgebieden hoofd, schouders, bovenlichaam, onderrug en bekken; stoelverwarming voor
(873); AIR BALANCE-pakket voor parfumering, ionisatie en luchtfiltering (P21).

PBP

0
0

u

S

Inbegrepen bij EXCLUSIVE interieur (P22)

Dashboard en bovenkant portieren nappaleder
Met siernaden. De uitvoering van het dashboard en de bovenkant van de portieren in nappaleder
onderstreept de hoogwaardige look & feel van het interieur.
Alleen met bekleding nappaleder magmagrijs/zwart (958)

Niet met ENERGIZING-pakket plus (PBR)
Alleen in combinatie met premium pakket (PYN)
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Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Interieur

Code

ENERGIZING-pakket plus
Het ENERGIZING-pakket plus is uniek - het biedt u comfort voor alle zintuigen op het hoogste niveau.
Voor dit doel wordt een maximum aan premium-uitrustingen gebundeld met innovatieve intelligentie.
Het fascinerende resultaat: uw auto kan u gericht energie geven, voor langer fit blijven tijdens het
rijden en voor een aangename rit.
Bestanddelen: exclusieve comfortprogramma’s van het ENERGIZING-pakket plus: ‘Warmth’, ‘Well
being’, ‘Enjoyment’ plus omvang ENERGIZING-comfortpakket: ‘Refreshment’, ‘Vitality’, ‘Training’:
video-instructies, bijvoorbeeld om de spieren te ontspannen (alleen bij stilstand), tips: 3 minuten
durende audio-informatie over bevordering van gezondheid en welzijn in het dagelijks leven, voor de
lichaamsgebieden hoofd, schouders, bovenlichaam, onderrug en bekken; multicontourstoelen voor
(399) met massagefunctie, stoelventilatie/-verwarming voor (401), warmtecomfortpakket (P69) voor
aangename warmte van alle kanten: stoelverwarming voor de bestuurder, voorpassagier en beide
buitenste achterzitplaatsen: inclusief zitting, rugleuning, middenarmsteun voor en middendeel vooren achterportieren; AIR BALANCE-pakket voor parfumering, ionisatie en luchtfiltering (P21).

PBR

0
0

Derde zitrij
Het aantal zitplaatsen en het volume van de bagageruimte van uw auto zijn even variabel als uw
leven gevarieerd is. De derde zitrij biedt twee volwaardige stoelen om extra passagiers mee te
nemen. Bovendien zijn ze elektrisch in- en uitklapbaar, zodat u in een mum van tijd grote bagage
kunt opbergen.

845

0
0

S

Memorypakket
Als de auto door meerdere personen wordt gebruikt, biedt het memorypakket veel
bedieningscomfort. Met een druk op de knop kunnen drie verschillende posities van de elektrisch
verstelbare voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels worden opgeslagen en weer opgeroepen.

P64

0
0

S

Multicontourstoelen voor
Met actieve zitkussens, hotstone massage-effect, stoelventilatie/-verwarming. Op maat en
verwennend: deze stoelen combineren talrijke verstelmogelijkheden met exclusieve feelgood-extra’s.
Ergonomische details zorgen voor een perfecte zitpositie. Innovatieve zijwangen zorgen voor
intensieve zijdelingse ondersteuning. Het trapsgewijs instelbare stoelklimaat en de aangename
massage-effecten maken van elke rit een plezierrit.

399

2.662
2.200
0
0

u

Niet met ENERGIZING-pakket (PBP)
Alleen in combinatie met premium plus pakket (PYO)

Stoelen

i.c.m.
PYO

U
u

Inbegrepen bij het premium plus pakket (PYO)
Inclusief stoelventilatie/-verwarming voor (401)
U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs
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Interieur
Stoelen

Code

Comfortpakket achter plus
Met MBUX-tablet achter, draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparaten en comfortabele
hoofdsteunen met extra kussens. Met dit pakket zit u eersteklas op de tweede zitrij. Uw
achterpassagiers reizen zeer luxe dankzij comfortextra’s als de verlengde middenarmsteun en
verlengde middenconsole. Met een simpele handgreep hebt u toegang tot extra opbergruimte,
aansluitingen en de afneembare MBUX-tablet achter - voor een unieke informatie- en communicatieervaring in het achtercompartiment.
Bestanddelen: verlengde comfortmiddenarmsteun met afneembaar 7 inch tablet met camerafunctie
en dockingstation hoogglanzend zwart voor opslag en opladen, verlicht opbergvak, twee usbaansluitingen, draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparaten, verlengde middenconsole met
twee bekerhouders, comforthoofdsteunen voor de buitenste achterzitplaatsen met extra kussens.

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

P11

0
0

i-Size-kinderzitbevestiging
Achter. Met dit systeem kunnen kinderzitjes eenvoudig, snel en veilig op de achterbank worden
bevestigd voor optimale bescherming van het kind bij een ongeval. Top Tether-bevestigingspunten
zorgen voor extra beveiliging door verankering van het kinderzitje achter de achterste hoofdsteunen.

8U8

0
0

Multicontourstoelen achter
Met actieve zitkussens, hotstone massage-effect, stoelventilatie/-verwarming. Op maat en
verwennend: deze stoelen combineren talrijke verstelmogelijkheden met exclusieve feelgood-extra’s.
Ergonomische details zorgen voor een perfecte zitpositie. Innovatieve zijwangen zorgen voor
intensieve zijdelingse ondersteuning. Het trapsgewijs instelbare stoelklimaat en de aangename
massage-effecten maken van elke rit een plezierrit.

406

0
0

873

0
0

872

436
360

u

Alleen in combinatie met Executive pakket achter (PYQ) en sidebags achter (293)

S

u

Inclusief stoelventilatie/-verwarming achter (402)
Alleen in combinatie met Executive pakket achter (PYQ) en sidebags achter (293)

Stoelverwarming voor
Aangename warmte en daardoor een hoger zit- en reiscomfort. Als het koud is, zorgt de
stoelverwarming binnen de kortste tijd voor een aangenaam verwarmde zitting en rugleuning. Er kan
gekozen worden uit drie verwarmingsstanden. Slim en comfortabel: de stoelverwarming schakelt
automatisch terug.

S

Niet met stoelventilatie/-verwarming voor (401) of warmtecomfortpakket (P69)

Stoelverwarming achter
Wie op koude dagen op de achterbank plaatsneemt, geniet binnen de kortste tijd van aangename
warmte. De passagiers op de buitenste achterzitplaatsen kunnen met een druk op de knop uit drie
standen kiezen. De verwarming schakelt automatisch terug en uit.

U

Inbegrepen bij warmtecomfortpakket (P68)
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Interieur
Stoelen

Code

Stoelverwarming voor de derde zitrij
Comfortabele warmte en dus een hoog zit- en reiscomfort, zelfs op de derde zitrij. Bij koel weer brengt de stoelverwarming de
zittingen en rugleuningen snel op een aangename temperatuur. De intensiteit kan in drie stappen worden gekozen. Intelligent
en comfortabel: de stoelverwarming schakelt automatisch uit.

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

886

436
360

401

1.331
1.100
895
740
0
0

U

Alleen met stoelventilatie/-verwarming achter (402) of stoelverwarming achter (872) en automatische airconditioning THERMOTRONIC achter
(582)

Stoelventilatie/-verwarming voor
Dankzij de actieve ventilatie kunnen de zittingen en rugleuningen op hete dagen snel worden
afgekoeld tot een aangename temperatuur, hetgeen het zitcomfort verhoogt. De inschakelbare
stoelverwarming zorgt op koude dagen voor aangename warmte.
Inbegrepen bij multicontourstoelen voor (399) en premium plus pakket (PYO)
Verminderde meerpijs in combinatie met premium pakket (PYN)
Niet met stoelverwarming voor (873)

Stoelventilatie/-verwarming achter
Frisheid op warme dagen - warmte op koude dagen. Ziehier de voordelen van stoelventilatie/verwarming achter. Passagiers
op de beide buitenste achterzitplaatsen op de tweede zitrij genieten van hetzelfde comfortabele zitklimaat als de bestuurder
en voorpassagier. Dit maakt meereizen achterin nog comfortabeler.

i.c.m.
PYN
i.c.m.
PYO

U
U
u

402

0
0

U12

0
0

S

0
0

S

u

Inbegrepen bij multicontourstoelen achter (406)
Alleen met Executive pakket achter (PYQ) en stoelventilatie/-verwarming voor (401)
Niet met stoelverwarming achter (872)

Beenruimte
Veloursmatten
Uitrustingskleur. Uitgevoerd in de betreffende uitrustingskleur van de auto, passen de veloursmatten
perfect in het hoogwaardige interieur en beschermen ze de beenruimtes effectief tegen vuil.

Instaplijsten met opschrift ‘Mercedes-Benz’ verlicht, voor

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u
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Interieur
Airconditioning

Code

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Automatische airconditioning THERMOTRONIC
Met vier klimaatzones. Zowel de bestuurder en voorpassagier als de achterpassagiers kunnen hun
verwarming en ventilatie afzonderlijk regelen. De instellingen kunnen worden opgeslagen en met een
druk op de knop worden opgeroepen.

581

0
0

Automatische airconditioning THERMOTRONIC achter
Met vijf klimaatzones. Individueel instelbaar klimaatcomfort - ook voor de passagiers op de derde
zitrij: met deze uitrusting wordt de automatische airconditioning THERMOTRONIC uitgebreid naar vijf
klimaatzones. De temperatuur en ventilatie kunnen voor alle vijf de zones onafhankelijk van elkaar
worden geregeld. Alle passagiers profiteren dus van hun eigen feelgoodklimaat.

582

835
690
0
0

i.c.m.
PYQ

S

U

De aanpassing van de klimaatinstellingen voor de derde zitrij is alleen via het mediadisplay door de bestuurder of
voorpassagier mogelijk
Inbegrepen met Executive pakket achter (PYQ)

Warmtecomfortpakket
Aangename feelgoodsfeer aan boord: het warmtecomfortpakket verwarmt een aantal
interieurelementen binnen de kortste tijd. De aangename warmte omgeeft u van alle kanten stoelen, armleuningen in de portieren, middendeel van de portieren op de eerste en tweede zitrij en
middenarmsteun op de eerste zitrij.

P69

0
0

u

P21

0
0

u

228

1.476
1.220

U

Alleen in combinatie met premium plus pakket (PYO)

AIR BALANCE-pakket
Met fleurflacon. Het AIR BALANCE-pakket biedt een fascinerende geurervaring - bijvoorbeeld met de
exclusieve SUV-geur FOREST MOOD voor uw auto: beleef uw on-en offroad-avonturen nog intenser
met een verfrissende houtachtige parfum. Tegelijkertijd draagt het pakket bij aan een verbeterde
luchtkwaliteit en daarmee aan een verhoogd welzijn aan boord.
Alleen in combinatie met premium pakket (PYN) of premium plus pakket (PYO)

Voorwarmingsinstallatie
De voorverwarmingsinstallatie zorgt ervoor dat de ruiten ontdooid zijn en dat er bij het instappen al
een aangename temperatuur in de auto heerst. Vooral als u geen garage hebt, levert dit comfort en
veiligheid op.
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Interieur
Airconditioning

Code

Afstandsbediening voor voorverwarmingsinstallatie
De voorverwarmingsinstallatie kan via de afstandsbediening vanaf een afstand van 300 meter
worden geactiveerd. U wordt geïnformeerd of het programmeren gelukt is en wat de hoeveelheid
restwarmte/-ventilatie is.

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

B24

242
200

U

311

0
0

u

307

254
210

U

301

54
45

U

890

0
0

Alleen met voorverwarmingsinstallatie (228)

Opbergvakken
Bekerhouder gekoeld/verwarmd
Voor de bestuurder en voorpassagier. Koele of warme drankjes altijd binnen handbereik dankzij de
gekoelde/verwarmde bekerhouder. Flesjes, blikjes en bekers tot 0,5 liter worden veilig in de
middenconsole vastgezet. Naar wens wordt de temperatuur ingesteld tussen 8° en 55 °C.
Alleen in combinatie met premium plus pakket (PYO)

Bekerhouder gekoeld/verwarmd achter
Koele of warme drankjes altijd binnen handbereik van de achterpassagiers dankzij de gekoelde/
verwarmde bekerhouder achter. Flesjes, blikjes en bekers tot 0,5 liter worden veilig in de verlengde
middenconsole vastgezet. Naar wens wordt de temperatuur ingesteld tussen 8° en 55 °C.
Alleen met Executive pakket achter (PYQ)

Rokersuitvoering
Uitneembare inzetstukken transformeren de opbergvakken voor- en achterin de middenconsole in
een asbak met deksel. Aangevuld met een sigarettenaansteker.

Bagage- en laadruimte
EASY PACK-achterklep
Voor het comfortabel in- en uitlaten kan de EASY PACK-achterklep heel eenvoudig met een druk op
de knop elektromechanisch worden geopend en gesloten. Om te voorkomen dat de klep ergens
tegenaan stoot, kan deze in elke positie/openingshoek worden vastgezet.
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Interieur
Bagage- en laadruimte

Code

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

EASY PACK-bagageafdekking
Uitneembaar. De uitrusting beschermt de bagage tegen zon en inkijk. De uitrusting omvat een rollo
die achter de achterbank wordt aangebracht. De EASY PACK-bagageafdekking kan snel en
gemakkelijk worden verwijderd en onder de bagageruimtebodem worden opgeborgen.

723

0
0

Bagageruimtebodem afsluitbaar
Waardevolle voorwerpen kunnen in een opbergvak onder de afsluitbare bagageruimtebodem veilig
worden opgeborgen.

892

85
70

U

U40

133
110

U

S

Niet met derde zitrij voor twee personen (847)

Scheidingsnet tussen bagageruimte en passagierscompartiment
Deze uitrusting verhoogt de bescherming van de inzittenden tegen niet-verankerde voorwerpen in de
bagageruimte. Het scheidingsnet kan achter de stoelen worden aangebracht.

34
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Veiligheid en assistentiesystemen

Code

Actieve remassistent
Dit systeem kan helpen ongevallen met voorliggers en overstekende voetgangers te voorkomen of de
gevolgen van een botsing te verminderen. Het systeem omvat een afstands- en
botsingswaarschuwing, situatiespecifieke remkrachtondersteuning en een autonome remfunctie.

258

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

S

PRE-SAFE-systeem
Het systeem kan kritieke rijsituaties tijdig herkennen en bij een dreigende botsing preventieve
maatregelen ter bescherming van de inzittenden nemen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de
reversibele gordelspanners en het automatisch sluiten van geopende zijruiten.

0
0

S

Airbags
Airbag voor de bestuurder en voorpassagier, sidebag voor de bestuurder en voorpassagier (gecombineerde thorax-/
pelvisbag), windowbag links en rechts en kneebag voor de bestuurder.

0
0

S

Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
Wanneer de voorpassagiersstoel niet bezet is of indien er een kinderzitje wordt geplaatst, wordt de
voorpassagiersairbag automatisch gedeactiveerd. Kleine kinderen kunnen zo worden beschermd
tegen letsel wanneer een voorpassagiersairbag zich ontvouwt. Herkenning via een druksensor.

U10

0
0

S

Snelheidslimietassistent
De snelheidslimietassistent herkent snelheidsbeperkingen en toont deze op het display.

504

0
0

S

243

0
0

S

Niet met verkeersbordenassistent (513)

Actieve spoorassistent
De actieve spoorassistent kan een onbedoeld (zonder richting aan te geven) verlaten van de rijstrook
herkennen, de bestuurder hiervoor haptisch met een vibrerend stuurwiel waarschuwen en de auto
met een eenzijdige remingreep weer terug in het spoor leiden.
Niet met rijassistentiepakket (23P) of rijassistentiepakket plus (P20)
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Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Veiligheid en assistentiesystemen

Code

Gevarenvest voor de bestuurder

70B

0
0

Sidebags achter
De passagiers op de buitenste achterzitplaatsen worden bij een botsing van opzij beschermd door de sidebags op
borsthoogte. Deze zijn geïntegreerd in de achterzijwanden en ontvouwen zich op borsthoogte tussen de zijkant van de auto en
de inzittende.

293

411
340

Dodehoekassistent
De dodehoekassistent maakt een van de grootste gevaren in het verkeer zichtbaar: voertuigen in de
dode hoek. Het systeem kan zicht- en hoorbaar waarschuwen bij dreigend gevaar. Dat functioneert
niet alleen tijdens het rijden, maar ook tot 3 minuten nadat de motor is uitgezet.

234

411
340

Rijassistentiepakket
Het pakket omvat elkaar aanvullende veiligheids- en assistentiesystemen die de bestuurder
ontlasten, het risico op ongevallen verlagen en de bescherming van de inzittenden en de overige
verkeersdeelnemers verbeteren. Er wordt onder andere ondersteuning geboden bij het aanhouden
van de juiste afstand en snelheid en bij het sturen.
Bestanddelen - exclusieve bestanddelen en functies van het rijassistentiepakket zijn voorzien van
een (*): actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve snelheidslimietassistent*, uitgebreid
automatisch optrekken op snelwegen*, routegebaseerde snelheidsaanpassing met filefunctie*;
actieve stuurassistent*, actieve rijbaanwisselassistent*, actieve noodstopassistent met SOSfunctie*, noodrijbaanfunctie*; actieve remassistent, afslag- en kruisingsfunctie*, filenoodstopfunctie*: uitwijk-stuurassistent*; actieve spoorassistent (238); actieve dodehoekassistent*
(237), uitstapwaarschuwingsfunctie bij zebrapad; PRE-SAFE PLUS*; verkeersbordenassistent (513).

23P

2.335
1.930
0
0

i.c.m.
PYN

Niet met actieve remassistent (258), rijassistentiepakket plus (P20) of actieve spoorassistent (243)
Inbegrepen bij het premium pakket (PYN)
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Standaarduitrusting en opties.

S

U

S

U
u

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Parkeren en manoeuvreren

Code

Rijassistentiepakket plus
Het rijassistentiepakket plus biedt maximaal comfort en veiligheid op weg naar autonoom rijden.
Naast het rijassistentiepakket krijgt u met dit pakket de actieve file-assistent, die u op snelwegen
optimaal ontlast. Nog een pluspunt van dit pakket: bij aanrijdingen van opzij door derden kan PRESAFE® Impuls Side extra bescherming bieden. Bevat alle bestanddelen en functies van het
rijassistentiepakket (23P) en daarbovenop: actieve file-assistent; PRE-SAFE® Impuls Side (292).

P20

0
0

Parkeerpakket met 360°-camera
De actieve parkeerassistent met 360°-camera vergemakkelijkt zowel het zoeken naar en selecteren
van een parkeerplaats als het in- en uitparkeren. Daarbij kunt u kiezen om zelf perfect in te parkeren
dankzij het zicht rondom - of u ontspannen te laten inparkeren.

P47

0
0

Aanhangwagenassistent
Bespaar tijd en voorkom stress tijdens het manoeuvreren: met de aanhangwagenassistent kunt u
soeverein, nauwkeurig en ontspannen achteruitrijden met een aanhangwagen, zelfs in lastige
situaties. Met name voor bestuurders die weinig ervaring hebben met het rijden met een
aanhangwagen, is deze assistent een nuttige hulp.

553

424
350

u

Alleen in combinatie met premium plus pakket (PYO)
Niet met rijassistentiepakket (23P)

S

U

Alleen met parkeerpakket met 360°-camera (P47) en trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)
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GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Infotainment, navigatie en communicatie

Code

MBUX uitgebreide functies
Schep een band met uw auto. Want de uitrusting ‘uitgebreide functies MBUX’ is volledig op u
gericht. Zegt u “Hey Mercedes”, dan kunt u MBUX alles vragen. Persoonlijke profielen, voorspellende
functies en een wifi-hotspot geven het begrijp digitaal netwerken en compleet nieuwe betekenis.

355

0
0

S

Mercedes-Benz noodoproepsysteem
Bij een ongeval kan het Mercedes-Benz noodoproepsysteem de tijd tussen het ongeval en de
aankomst van de hulpdiensten op beslissende wijze verkorten. De gegevensoverdracht vindt plaats
via een communicatiemodule met eigen simkaart. Daarvoor is geen mobiele telefoon nodig.

351

0
0

S

Communicatiemodule LTE (4G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
Voorbereiding voor het gebruik van Mercedes me connect-services. Deze communicatiemodule
ondersteunt dataverkeer tot 4G als technische voorwaarde gebruik van Mercedes me connectservices.

362

0
0

S

Voertuig set-up
Op afstand ver-/ontgrendelen van voertuig, Op afstand opvragen van voertuigstatus en
Programmeren optionele voorverwarmingsinstallatie zijn slechts enkele van de Remote Onlineservices die met deze voorbereiding kunnen worden geactiveerd.

08U

0
0

S

09U

0
0

S

In plaats van TIREFIT (B51); meer informatie vindt u op www.mercedes.me

Vanaf het vierde jaar tegen betaling.

Voertuig monitoring
Deze service biedt een geografisch voertuigvolgsysteem en de mogelijkheid tot het bepalen van de voertuiglocatie. Daarnaast
kunt u vanuit de Mercedes me-app bijvoorbeeld de bestemming naar uw navigatiesysteem sturen.
Vanaf het vierde jaar tegen betaling.
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Code

Infotainment, navigatie en communicatie
Voorbereiding voor navigatieservices
Drie jaar vanaf activering gratis te gebruiken. Waar u ook heen rijdt, u bent altijd optimaal
geïnformeerd. Uw auto beantwoord uw vragen over uw rit en u krijgt actuele informatie over
brandstofprijzen op de bestemming, het aantal beschikbare parkeerplaatsen of het weerbericht.
Daarmee kunt u uw rit nóg gemakkelijker plannen.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

01U

0
0

S

Smartphone-integratie
Bestaande uit Apple CarPlayTM en Android Auto. Met deze uitrusting kunnen iPhones® via Apple
CarPlayTM en Android-smartphones met Android Auto in de auto worden geïntegreerd. Alle functies
kunnen eveneens comfortabel worden bediend met behulp van de bedieningselementen of
gesproken opdrachten. Ondersteund worden de belangrijkste toepassingen en bepaalde apps
inclusief navigatie.

14U

0
0

S

Navigatie vanaf harde schijf
Bespaar tijd met moderne navigatie vanaf harde schijf en realtime informatie. Live Traffic Information
brengt de huidige verkeerssituatie in kaart, zodat u bijvoorbeeld een file kunt vermijden. Connected
auto’s wisselen gegevens uit via Car-to-X Communication. Gevaren zoals voertuigen die met pech
langs de weg staan of gladheid kunnen u niet meer overvallen.

365

0
0

S

868

0
0

S

Voor het gebruik van de services is registratie op de Mercedes me-portal en acceptatie van de
gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services noodzakelijk. Bovendien moet de auto gekoppeld
zijn aan het gebruikersaccount. Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de services tegen betaling
worden verlengd. De eerste activering van de services is mogelijk binnen één jaar na de eerste
kentekenregistratie of ingebruikname door de klant, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

Zie what3words.com voor uitgebreide informatie over het wereldwijde adressysteem. Voor een permanent gebruik
van de service Live Traffic Information is registratie op het Mercedes me-portal en acceptatie van de
gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services noodzakelijk. Bovendien moet de auto gekoppeld
zijn aan het gebruikersaccount. Daarna kan live Traffic Information tot drie jaar gratis worden gebruikt en daarna
tegen betaling worden verlengd

Widescreen cockpit
Een fraai design en een volledig digitale weergave met flexibele weergavemogelijkheden: het
widescreen cockpit maakt van informatie een echte belevenis. De gewenste content kan individueel
worden gepositioneerd en de verschillende functies kunnen intuïtief worden bediend dankzij de
touchtechnologie.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

MBUX augmented reality voor navigatie
Om u te helpen in complexe verkeerssituaties, verbindt MBUX augmented reality voor navigatie de
virtuele wereld met de echte wereld. De techniek toont grafische navigatie-aanwijzingen en
verkeersinformatie in live beelden. Zo komt u snel, veilig en ontspanning op uw bestemming aan.

U19
i.c.m.
PUA/PYO

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
303
250
0
0

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U
u

Inbegrepen bij MBUX-innovatiepakket (PAU) of premium plus pakket (PYO)

Multifunctionele telefonie
Maakt een draadloze verbinding naar de buitenantenne van de auto en laadt mobiele telefoons, die
de Qi-standaard ondersteunen, op een laadoppervlak draadloos op. Met deze uitrusting wordt uw
mobiele telefoon perfect in de auto geïntegreerd: het apparaat wordt aan de buitenantenne
gekoppeld en tevens opgeladen, zonder dat hiervoor een kabel of telefoonhouder nodig is.

899

351
290

U

Digitale radio (DAB)
Voor de standaards DAB, DMB en DAB+. De digitale radio biedt een ruisvrije klank in cd-kwaliteit via
DAB (inclusief DAB+ en DMB) en extra programma-informatie, zoals cover, weerkaart, nieuws en
filekaart.

537

399
330

U

Burmester surround sound system
Met 13 luidsprekers, 590 Watt systeemvermogen en tweeweg in-car-communication. Ervaar meer
performance en exclusiviteit met de legendarische Burmester-sound. De hoogvermogenluidsprekers
ontwikkelen een eersteklas surroundsound. U kunt dit specifiek voor de voor- en achterstoelen
optimaliseren en de luisterervaring intensiveren. Een kwaliteit die u ook kunt zien dankzij het
opschrift ‘Burmester’.

810

1.029
850
0
0

Alleen met extra usb-aansluitingen (72B)

i.c.m.
PYN/PYO

U

Inbegrepen bij premium pakket (PYN) en premium plus pakket (PYO)

Burmester high-end 3D surround sound system
Met 26 luidsprekers en 1.610 watt systeemvermogen en tweeweg in-car-communication. Een klank
die luxe geluidsinstallaties voor thuis evenaart. Luidsprekers in de interieurhemel componeren een
driedimensionale sound. U ‘dirigeert’ de installatie als uw persoonlijke orkest - met VIP-instellingen
voor individuele stoelen of stijlvoorkeuren zoals ‘Live’ of ‘Easy Listening’.

811

4.901
4.050

Gereduceerd maximaal aanhangwagengewicht naar 3.300 kg
Niet met sportieve motorsound (U68), MBUX-interieurassistent (77B) of noodwiel (690)
Alleen in combinatie met premium pakket (PYN) en premium plus pakket (PYO)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

U

Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Head-up display
Het head-up display laat de bestuurder belangrijke informatie zien, zonder dat diens blik van het
verkeer wordt afgeleid. Het display projecteert belangrijke informatie direct in het zicht van de
bestuurder. Dat is minder vermoeiend voor uw ogen, omdat ze niet steeds tussen het display en de
weg hoeven te wisselen. Dat vergroot de concentratie.

463
i.c.m.
PAU/PYO

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
1.198
990
0
0

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U
u

De zichtbaarheid of getoonde informatie kan door verschillende factoren (lichtomstandigheden of een nat en
daardoor spiegelend wegdek) worden beïnvloed. Het head-up display is slechts een hulpmiddel; de bestuurder
dient te allen tijde ook zelf op te letten
Inbegrepen bij MBUX-innovatiepakket (PAU) of premium plus pakket (PYO)

MBUX-interieurassistent
Geniet van contactloos gebruiksgemak: dit innovatieve systeem herkent en interpreteert uw handen armbewegingen. U kunt geselecteerde functies letterlijk in een handomdraai activeren. Het
systeem kan onderscheid maken tussen de bestuurder en de voorpassagier - zodat u precies de
menu’s bereikt die u wilt bedienen.

77B

363
300

U

PAU

1.464
1.210

U

896

121
100

U

Meer informatie over de toepassingsmogelijkheden van de MBUX-interieurassistent kan via het
multimediasysteem worden opgevraagd. Met de keuze van deze uitrusting vervalt het brillenvak in de dakconsole
Inbegrepen bij MBUX-innovatiepakket (PAU)
Niet met Burmester high-end 3D surround sound system (811)

MBUX-innovatiepakket
Met MBUX-interieurassistent (77B), head-up display (463) en MBUX augmented reality voor navigatie
(U19). Het digitale controlecentrum voor uw interieur: met dit pakket breidt u het functionele
spectrum van de cockpit en het MBUX multimediasysteem uit. De combinatie van innovatieve en
beproefde uitrustingen biedt de ideale voorwaarden voor een comfortabele bediening.
Met de keuze van deze uitrusting vervalt het brillenvak in de dakconsole

Voorbereiding voor digitale voertuigsleutel voor smartphone
Via Near Field Communication (NFC) kan de auto worden geopend, gesloten en gestart, en kan
tevens een snelle verbinding met de mobiele telefoon worden opgebouwd. De mobiele telefoon als
digitale voertuigsleutel: via Near Field Communication (NFC)-technologie is het mogelijk om functies
van de voertuigsleutel, zoals openen en sluiten van de auto, door de mobiele telefoon uit te laten
voeren.
Alleen met draadloos oplaadsysteem (897) of multifunctionele telefonie (899)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLS 400 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten
Laadt mobiele telefoons die de Qi-standaard ondersteunen, op een laadoppervlak draadloos op. Op
basis van Near Field Communication (NFC) voor snelle koppeling aan de mobiele telefoon. Met deze
uitrusting wordt de mobiele telefoon perfect in de auto geïntegreerd: de mobiele telefoon wordt draadloos en zonder telefoonhouder - opgeladen.

897

0
0

U

864

2.844
2.350

U

866

206
170

U

Extra usb-aansluitingen
Nog even uw smartphone of tablet opladen ... met vijf extra usb-c-aansluitingen kunnen u en uw
passagiers gemakkelijk mobiele apparaten onderweg opladen. Via de betreffende aansluitingen
kunnen de apparaten ook rechtstreeks worden aangesloten op en bediend met het
multimediasysteem van de auto.

72B

0
0

S

Voorbereiding voor carsharing
Met de voorbereiding voor carsharing kunt u uw auto eenvoudiger dan ooit delen met een groep personen die u zelf hebt
gedefinieerd. U behoudt daarbij volledig de controle en kunt elk verzoek al of niet accepteren. De carsharing wordt geregeld
via een smartphone-app en een vooraf geactiveerde tweede voertuigsleutel.

20U

0
0

S

Niet met multifunctionele telefonie (899)

MBUX-entertainment achter
Het MBUX-entertainment achter transformeert het achtercompartiment in een aantrekkelijke
belevingswereld en werkomgeving. Hier kunt u het reisprogramma naar wens vormgeven - als
tijdverdrijf of om zaken te doen. Touchscreens met hoge resolutie bieden directe toegang tot
internet en telefonie, evenals het multimedia- en navigatiesysteem.
Alleen met memorypakket (P64)
Onder voorbehoud vanaf productie oktober 2019 leverbaar

Voorbereiding voor entertainment en comfort
De in de rugleuningen van de voorstoelen geïntegreerde voorbereiding biedt voor uiteenlopende
entertainment- en comfortuitrustingen een universele en comfortabele koppeling met de auto met
geïntegreerde stroomvoorziening.
Inbegrepen bij MBUX-entertainment achter (864)

Vanaf het vierde jaar tegen betaling.
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Overige technische gegevens.
Type

Leeggewicht
(kg) 4)

Max. totaalgewicht
(kg)

Aanhangwagengewicht
(kg)

Tankinhoud
(l)

Bagageruimtevolume
(l) 5)

GLS 400 d 4MATIC

2.390

3.250

3500*

90

355-2.400

1) Inclusief kentekenplaatadapter (2 mm). 2) Met trekhaak (optie). 3) 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.
* In combinatie met Offroad-techniekpakket (430) / E-ACTIVE BODY CONTROL (490) max. trekgewicht 3.300 kg.
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Maandtarief (€)
incl. btw

GLS 400 d 4MATIC

Servicepakketten.
Mercedes-Benz SterGarantie
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, 2 of 3 jaar af te
sluiten. Dat is volledige zekerheid. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie. Of kijk
op www.mercedes-benz.nl/stergarantie
De consumentenprijs is jaartarief, inclusief assurantiebelasting.

SterGarantie met looptijd 12 maanden
SterGarantie met looptijd 24 maanden
SterGarantie met looptijd 36 maanden

247
305
563
736
1.151
2.232

U

–

U

–

U

–
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Service en Financial Services.
Pechhulp van Mercedes-Benz Mobilo
Rijden in een Mercedes-Benz is altijd een plezier. Dat plezier kunnen we u blijven garanderen van vertrek tot aankomst met de pechhulp van Mercedes-Benz, Mobilo. Onze dienstverlening is erop
gericht uw Mercedes-Benz bij pech onderweg zo snel mogelijk weer rijklaar te maken. 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 twee jaar na aankoop en kost u niets. Daarna wordt Mobilo verlengd van servicebeurt tot servicebeurt en dat tot maximaal dertig jaar lang.

Mercedes-Benz Service24h
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 MercedesBenz Customer Assistance Center is bereikbaar via het gratis internationale telefoonnummer 00800 - 1 777 7777 (vanuit het buitenland +31 20 654 52 77) 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.
Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel
Met Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel kunt u vertrouwen op de best mogelijke hulp bij schade. Of het nu om ruit-, lak- of carrosserieschade gaat, bij uw Mercedes-Benz dealer wordt uw
Mercedes-Benz altijd gerepareerd door vakkundig getrainde specialisten, om de hoogwaardige veiligheid van uw model te kunnen blijven garanderen. U kunt snel en veilig weer op weg.
Gegarandeerd goed gerepareerd. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie.

MercedesCard
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. De MercedesCard is niet verkrijgbaar in België.

Mercedes-Benz lease en financiering
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.
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BPM-tabel.
Baumuster

Type

Transmissie

Bandtype

Velgcode

167.923

GLS 400 d 4MATIC

167.923

GLS 400 d 4MATIC

167.923

GLS 400 d 4MATIC

167.923

GLS 400 d 4MATIC

CO2-waarde Verbruik
(g/km)
(l/100km)

Energielabel

BPMcorrectie
2019

A9

R01

36R, 65R, 94R, R33

201

7,6

G

0

A9

R01+430/490

36R, 65R, 94R, R33

203

7,7

G

1.035

A9

R01

95R, R76, RPA, RPB, RPQ, RWF, RWH

208

7,9

G

3.622

A9

R01+430/490

95R, R76, RPA, RPB, RPQ, RWF, RWH

208

7,9

G

3.622
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Bijlage.
Disclaimer
In deze prijslijst is rekening gehouden met de nieuwe BPM-tarieven per 1 januari 2019.
In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor de CO2-uitstoot.
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 rijklaar maken zijn maximale adviesprijzen. Wijzigingen voorbehouden. De prijzen voor opties gelden uitsluitend voor inbouw af fabriek. Wijzigingen in constructie en uitvoering, alsmede
drukfouten zijn voorbehouden.
Recyclingbijdrage
Voor alle in deze prijslijst vermelde typen bedraagt de recyclingbijdrage: € 37,50 incl. BTW.
Kosten rijklaar maken
Kosten rijklaar maken zijn o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle tank brandstof, MB-olie (1 liter), MB-veiligheidsvesten (vier), AdBlue® (indien van toepassing, een flacon
1,89 liter) en een mattenset.
Exclusief eerste onderhoudsbeurt, leges aanvraag kenteken € 39,- en leges tenaamstelling kenteken € 5,98 (over de leges wordt geen BTW berekend) € 1.442,- 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 Cars B.V., A 0040 43 24042019, gedrukt in Nederland
Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.
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Financieel maatwerk voor uw Mercedes-Benz.
Bij Mercedes-Benz kiest u voor maatwerk. En dan gaat het niet alleen om de auto.
Of het nu (Privé)lease, een financiering, servicecontract of verzekering betreft,
onze financiële producten voorzien in een mobiliteitsoplossing welke precies aansluit bij uw wensen.
U koopt de auto Particulier of Zakelijk? Onze experts gaan samen met u op zoek naar dé ideale oplossing,
vanzelfsprekend met passie en oog voor kwaliteit!

1



lieferbar gegen Mehrpreis



als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar

S Serienausstattung

— nicht lieferbar

Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten.

Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial Services B.V. te Utrecht. Tel : 030 605 98 20. Email : customer-mbfsnl@daimler.com. www.mbfs.nl

