GLS

Sport Utility Vehicle

De top van ruimte en comfort
bereikt u alleen in de nieuwe GLS.
De nieuwe GLS draagt met trots een ’S’ in zijn naam. Een model als geen ander
waarbij de topkwaliteiten van een SUV zijn gecombineerd met de innerlijke waarden
van een S-Klasse. Stap in en geniet van luxe, comfort en veiligheid op een ongekend
niveau.

Instappen en zwelgen
in moderne luxe.
In de nieuwe GLS is elke blik, elke aanraking een sublieme beleving. De vloeiende
overgangen, fraaie houten sierdelen en volledig digitale widescreen cockpit
Voegen zich harmonieus in het hoogwaardige interieur. Bovendien is de nieuwe
GLS de eerste Mercedes-Benz uit de luxe klasse die met het infotainmentsysteem MBUX is uitgerust en u daardoor beter dan ooit begrijpt.

Maximaal comfort.
Minimalistisch design.

Een achtercompartiment
als nooit tevoren.
Het interieur van de nieuwe GLS is letterlijk overweldigend, met een enorme
ruimte waarin zeven personen royaal kunnen zitten. Op elke afzonderlijke
stoel kan worden genoten van comfort uit de luxe klasse, met onovertroffen
infotainment. De tweede zitrij kan elektrisch worden versteld; de derde
zitrij is comfortabeler dan ooit.

Wereldwijd een
onovertroffen onderstel.
Ook onder hoge druk ontspannen blijven. Dat is een kunst die de nieuwe GLS
met het volledig actieve E-ACTIVE BODY CONTROL-onderstel als geen ander
beheerst, zowel op de weg als in het terrein. Een nieuwe, geëlektrificeerde motor en
een uitgebreid ON&OFFROAD-pakket bekronen optioneel het perfecte comfort.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Tijdens de spits, tijdens lange nachtritten of op onbekende trajecten –
uw nieuwe GLS zorgt ervoor dat u, vooral in stressvolle situaties, minder
wordt belast. Met Mercedes-Benz Intelligent Drive is elke rit in een
Mercedes-Benz niet alleen veilig, maar ook uniek. De tijd die u
namelijk achter het stuur doorbrengt, is uw eigen tijd. Tijd om te
ontspannen. Tijd om energie op te doen. Zodat u niet alleen veilig
op uw bestemming aankomt, maar ook ontspannen.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS ASSISTENTIESYSTEMEN
Het rijassistentiepakket plus zorgt voor onovertroffen comfort en veiligheid op de weg naar
autonoom autorijden. Als aanvulling op het rijassistentiepakket beschikt dit pakket tevens
over de actieve file-assistent, die de bestuurder op snelwegen zoveel mogelijk ontlast. Een
verder pluspunt van dit pakket is dat bij aanrijdingen van opzij PRE-SAFE® Impulse Side extra
bescherming kan bieden.
Bij het innovatieve PRE-SAFE® Sound klinkt in noodgevallen een ruis uit de luidsprekers
om een beschermingsreflex teweeg te brengen. Uw gehoor sluit zich heel even af, waardoor
bescherming wordt geboden tegen de harde geluiden die optreden bij een ongeval.
Optimale parkeerservice aan boord. Met de actieve parkeerassistent met 360°-camera wordt
zowel het zoeken naar een parkeerplaats als in- en uitparkeren aanzienlijk eenvoudiger.
U kunt daarbij kiezen of u soepel parkeert dankzij het zicht rondom of de auto zelf laat parkeren.

Mercedes-Benz User Experience.
Infotainment op het hoogste GLS-niveau. De nieuwe Mercedes-Benz
User Experience gaat u ongetwijfeld fascineren. Bij elke blik, elke
aanraking, en elk woord.

UITRUSTINGSHIGHLIGHTS BEDIENINGS- EN WEERGAVECOMFORT
Augmented reality video helpt om in complexe verkeerssituaties beter overzicht te behouden.
Het als optie leverbare systeem neemt de omgeving met een camera op, en combineert
vervolgens de live beelden met praktische, virtuele verkeersaanwijzingen, die overzichtelijk op
het mediadisplay worden weergegeven.
U hoeft alleen maar "Hey Mercedes" te zeggen. Vervolgens start het natuurlijke, spraakgestuurde en zelflerende bedieningssysteem LINGUATRONIC op. Dit systeem verstaat vrijwel alles
wat u zegt, en kan zelfs conclusies trekken. Als u bijvoorbeeld zegt dat u het koud hebt, kan de
airconditioning hierop reageren door een hogere temperatuur in te stellen.
Content van het mediadisplay op de voorgrond zetten, favorieten starten of de leeslampjes
inschakelen. Dit en nog veel meer kan in de GLS volledig contactloos worden uitgevoerd,
dankzij de MBUX-interieurassistent die als onderdeel van het MBUX-innovatiepakket gebaren
van de bestuurder en voorpassagier opneemt met behulp van een camera.

Widescreen cockpit.

Burmester® surround sound system.

Met de widescreen cockpit vormen het instrumentendisplay en het mediadisplay visueel
een eenheid. De beide volledig digitale kleurendisplays zijn achter doorlopend glas
ondergebracht dat harmonieus in het interieurdesign is geïntegreerd. Het zwevende
mediadisplay vormt daarbij een elegante blikvanger.

26 luidsprekers en een totaal systeemvermogen van 1610 watt zorgen ervoor dat het
Burmester® high-end 3D surround sound system een onvergetelijke audiobeleving
wordt. De klank kan met behulp van vijf sound presets worden aangepast, en voor elke
afzonderlijke zitplaats worden ingesteld. Ruisonderdrukking (VNC) past daarbij het
geluid dynamisch aan de rijsituatie aan. Het design van de luidsprekers zelf is al net
zo fraai.

23 inch velgen.

Panoramaschuifdak.

Op maat afgestemd op uw smaak. Voor de nieuwe GLS zijn tot 23 inch grote velgen
leverbaar uit het geraffineerde velgassortiment met uiteenlopende velgdesigns en
kleurvarianten. Zo zorgt u voor een schitterende finishing touch van uw GLS.

Met het optionele panoramaschuifdak ervaart u een fascinerend gevoel van vrijheid en
geniet u bovendien van een aangenaam lichte ambiance in het interieur. Het panoramadak zorgt er bovendien voor dat het exterieur licht en exclusief oogt.

De standaarduitvoering.
In alle opzichten duidelijk aanwezig. Het standaard exterieur kenmerkt zich door een
geslaagde combinatie van typerende SUV-elementen en een modern, krachtig design.
De royale proporties benadrukken niet alleen de soevereiniteit maar ook de veiligheid van
het model. Sierelementen in chroom zetten daarbij elegante, stijlvolle accenten, terwijl
aerodynamische optimalisaties voor een lager verbruik en minder rijgeluiden zorgen.

Ervaar elegantie op hoog niveau. Hoogwaardige materialen, royale proporties en
uitgekiende details vormen de basis voor een luxueuze ambiance en comfort voor
maximaal zeven inzittenden. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere het
multifunctionele sportstuur, de widescreen cockpit, het multimediasysteem MBUX
en de automatische airconditioning.

De uitrustingslijn EXCLUSIVE interieur.

De AMG Line.

Met de uitrustingslijn EXCLUSIVE interieur laat u zien dat elegantie en kwaliteit tot in het
kleinste detail belangrijk voor u zijn. De luxueuze accenten en de fraaie uitstraling van
het interieur dragen elke dag opnieuw bij aan uw rijplezier en brengen uw goede smaak
tot uitdrukking

De expressieve styling van de AMG Line verleent uw auto een door en door dynamische
uitstraling en onderscheidt hem daarmee van de standaarduitvoering. U maakt er een
duidelijk statement voor krachtig design mee!

9G-TRONIC.
Laat uw auto zelf schakelen. Met de automatische transmissie 9G-TRONIC merkt u nauwelijks dat er geschakeld wordt. De negen versnellingen van deze
automatische transmissie zorgen ervoor dat er met lage toerentallen kan worden gereden, waardoor het brandstofniveau afneemt en het geluid in het interieur
tot een aangenaam niveau wordt teruggebracht.
Wanneer u met DYNAMIC SELECT de rijprogramma’s ’Comfort’ en ’ECO’ kiest, schakelt de 9G-TRONIC soepel en efficiënt door de negen versnellingen voor
optimaal rijcomfort. Daarnaast is deze transmissie ook een echte atleet. Met een druk op de knop wordt er sportief snel geschakeld, maar blijft u
desondanks met optimale toerentallen rijden. Op deze wijze geniet u in de sportstand van nog meer rijplezier vanwege de betere rijprestaties.

E-ACTIVE BODY CONTROL.
Met E-ACTIVE BODY CONTROL is voor de nieuwe GLS een volledig nieuw ontwikkeld onderstel leverbaar. Dit onderstel bevat ROAD SURFACE SCAN, waarbij
met behulp van een camera de rijstrook wordt opgenomen, en de CURVE TILTING FUNCTION. Daarnaast kunnen de rijsituatie, snelheid en laadtoestand
worden geanalyseerd, zodat de demping en niveauregeling vervolgens voor elk wiel afzonderlijk kunnen worden aangepast. Voor uitstekend rijcomfort en
eersteklas stabiliteit, zowel onroad als offroad.
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Technische gegevens.
Dieselmotor

Benzinemotoren

GLS 400 d 4MATIC

GLS 580 4MATIC

Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm )

2.925

3.982

3.982

Max. vermogen (kW [pk])

243 (330)

360+16 (489+22)

450+16 (612+22)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

6,3

5,3

4,2

Topsnelheid (km/h)

238

250

250

3
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Brandstofverbruik

2

gecombineerd l/100 km

7,1-8,1

9,8-10,0

11,9-12,0

gecombineerd km/l

14,1-12,3

10,2-10,0

8,4-8,3

CO2-emissie gecombineerd (g/km)

187-213

223-229

273

Emissieklasse

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6d ISC-FCM

2

3

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.
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 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007
O
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een
voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.
Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website mercedes-benz.nl

Afmetingen.
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Bij minimale tot maximale montage van banden met normaal- of highwayniveau.
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Bij 100 mm naar voren geschoven achterbank.

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (10/19). Deze brochure

geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-1219

www.mercedes-benz.nl

