
GLS SUV



Nová forma.

Klidná a uvolněná jízda, jakou jste v této podobě dosud nezažili. Nové GLS. 
Třída S mezi SUV. 







Vždy tam, 
kde je potřeba.

To zvládá jedině GLS. Nová příď s masivním powerdomem vyzařuje  
suverenitu, výrazná silueta podtrhuje charakter a mohutná záď zdůrazňuje 
jeho dominantní vzhled. Nové GLS si Vás získá.





Uvnitř nového GLS, které nabízí zcela jedinečnou výbavu. Nejvýraznějšími 
prvky interiéru jsou ovladač systému DYNAMIC SELECT dodávaný  
ve standardní  výbavě, velký displej a touchpad v kombinaci se systémem 
COMAND Online v příplatkové výbavě. 

Do nekonečných 
dálek.





Na nejvyšší úrovni.
Vzduchové odpružení AIRMATIC s novým adaptivním systémem tlumení ADS PLUS 
 přináší cestujícím ve vozidle komfort na zcela nové úrovni. Další předností GLS  
je 9stupňová automatická převodovka 9G-TRONIC a řada jízdních asistenčních systémů, 
které jsou v této třídě k dispozici úplně poprvé a které zajišťují pohodlnou, suverénní  
a bezpečnou jízdu.



V novém GLS jsou k dispozici zcela nové barevné odstíny a kombinace jako 
béžová ginger nebo hnědá espresso. Interiér dokreslují nové ozdobné 
 prvky, například ve vzhledu karbonu nebo klavírového laku. Nespočet variant, 
které můžete obdivovat z mnoha sedadel: v novém GLS se pohodlně  
usadí až sedm cestujících.



Až za obzor.



Standardní výbava.Prostorné a pohodlné.
Sdílejte luxusní cestování v novém GLS s ostatními. Tři řady sedadel ve standardní výbavě 
nabízí pohodlí a prostor pro sedm cestujících. Použití sedadel je přitom velmi flexibilní – 
od nastavení sklonu opěradel sedadel druhé řady až po plně elektrické ovládání sedadel 
třetí řady. 

Mnoho ozdobných prvků exteriéru je provedeno v exkluzivním chromovaném designu.  
V interiéru Vás přivítá umělá kůže ARTICO použitá na čalounění sedadel i na horní část 
přístrojové desky. 



Příplatková výbava. Sada EXCLUSIVE Interiér.
Velká prosklená plocha panoramatického posuvného střešního okna vytváří v interiéru 
mimořádně světlé a příjemné prostředí. Adaptivní systém stěračů MAGIC VISION 
 CONTROL zajišťuje skvělý výhled i během stírání. Tažné zařízení se systémem stabilizace 
přívěsu ESP® je možné vyklopit a sklopit elektricky pomocí spínače na víku zavazadlového 
prostoru  nebo ve dveřích řidiče. 

Interiér je proveden v pěti barevných kombinacích a zaujme svými komfortními sedadly 
čalouněnými kůží. Dalším charakteristickým znakem jsou dřevěné dekory na palubní desce 
ve volitelném provedení. Sada ambientního osvětlení v několika barvách navíc zajišťuje 
unikátní vzhled vnitřního prostoru vozidla.



Sada Night.Linie AMG Exteriér a Interiér.
Výbavové linie AMG zdůrazňují sportovně exkluzivní styl nového GLS. Linie AMG Exteriér 
obsahuje styling AMG včetně předního a zadního nárazníku a nástupních lišt a 21palcová 
(53,3 cm) kola AMG z lehké slitiny. Linie AMG Interiér obsahuje mimo jiné tříramenný 
multifunkční sportovní volant, sdružený přístroj s motivem  cílového praporku, sportovní 
pedály, sportovní sedadla čalouněná kůží nappa/kůží a koberečky AMG.

Sada Night vychází z linie AMG Exteriér a svými výraznými designovými prvky v černé 
barvě podtrhuje sportovně expresivní ráz vozidla. Lamely v masce chladiče a optická 
ochrana proti podjetí vpředu a vzadu jsou provedeny v černé lesklé barvě. Dalšími výraz-
nými prvky jsou 5dvoupaprsková kola AMG z lehké slitiny, vnější zpětná zrcátka v černé 
barvě a determální, tmavě tónované sklo na všech zadních oknech. Také střešní nosič, 
rám oken a ozdobná lišta spodní linie oken jsou v černé barvě.



Sada designo Exclusive. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC.
Sada designo Exclusive okouzlí nejvybranějšími materiály a velmi kvalitním provedením 
detailů. Sedadla jsou čalouněná kvalitní designo kůží nappa – v barvě porcelain/černá 
nebo hnědá espresso, vždy s exkluzivním prošíváním diamond. Horní část přístrojové 
desky, boční hrany, střední výplně dveří a loketní opěrky jsou rovněž čalouněné designo 
kůží nappa. Nechybí ani barevně sladěné obložení stropu čalouněné mikrovláknem 
 DINAMICA či vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce. 

Nový Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC předvádí svou převahu ve všech dimenzích: se sys-
témem AMG Driving Performance pro ještě větší jízdní dynamiku. Dominantní exteriér  
s výraznými prvky AMG, např. 22palcovými (55,9 cm) koly AMG z lehké slitiny, a sportovně 
luxusní interiér zajišťují jeho nezaměnitelný vzhled. Poznejte strhující dynamiku doprová-
zenou luxusní elegancí. 
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KůžeČalounění a ozdobné prvky. Umělá kůže ARTICO

Čalounění
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černá1

hnědá espresso/černá1

béžová ginger/hnědá espresso1

béžová ginger/černá1

černá2, 3, 4

béžová ginger/hnědá espresso2, 3, 4

hnědá saddle/černá2, 3, 4

šedá crystal/černá2, 3, 4

béžová ginger/černá2, 3, 4

černá5

hnědá espresso/černá5

porcelain/černá5

černá pearl/černá6

černá7

hnědá espresso/černá7

porcelain/černá7

hnědá espresso2

porcelain/černá2

Ozdobné prvky

739
734
731
H09
729
H21
H10

Hliník, podélně leštěný, světlý2, 7

Dřevo eukalyptu, hnědé, lesklé1

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé2

Dřevo jasanu, hnědé, pórovité2, 4

Dřevo topolu, černé, lesklé2

Klavírový lak, černý2

AMG carbon/klavírový lak, černý2

1  Standardní výbava pro GLS 350 d 4MATIC a GLS 400 4MATIC. 2 Příplatková výbava. 3 Standardní výbava 
v kombinaci s EXCLUSIVE Interiér. 4 Standardní výbava pro GLS 500 4MATIC. 5 Příplatková výbava 
pro Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC. 6 Pouze v kombinaci s linií AMG Interiér. 7 Standardní výbava pro 
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC.
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1  Příplatková výbava.

Barevné odstíny. Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1

Standardní barevné odstíny

040
149

Černá
Bílá polar

Metalické barevné odstíny1

197
755
775
792
796
890
988

Černá obsidian
Šedá tenorite
Stříbrná iridium
Stříbrná palladium
Hnědá citrine
Modrá cavansite
Stříbrná diamond

Barevné odstíny designo1

799
996

designo bílá diamond bright
designo červená metalíza hyacinth



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 595/2009 v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty ke spotřebě paliva a emisím CO2 byly zjištěny na základě 
předepsaného postupu měření (§2 č. 5, 6, 6a výnosu o osobních vozidlech (označení spotřeby energie) v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží výhradně účelům 
srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Odchylky dle daných zemí jsou možné. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 6 Údaje dle směrnice 2007/46/ES 
v aktuálním platném znění. 7 Údaje dle směrnice 92/21/ES v aktuálním platném znění (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, s palivovou nádrží naplněnou na 90 %, včetně řidiče, 68 kg, a zavazadel, 7 kg) pro vozidla se standardní 
výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem sníží užitečné zatížení. 8 Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě. Další technické 
údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

VzněTOVý MOTOR zážEhOVé MOTORy

GLS 350 d 4MATIC GLS 400 4MATIC GLS 500 4MATIC Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC

Počet válců/uspořádání 6/V 6/V 8/V 8/V

Zdvihový objem motoru (cm3) 2987 2996 4663 5461

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 190 (258)/3400 245 (333)/5250–6000 335 (455)/5250–5500 430 (585)/5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 620/1600–2400 480/1600–4000 700/1800–4000 760/1750–5250

Převodovka 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,8 6,6 5,4 4,6

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 222 240 2502 2502

Rozměr pneumatik – přední náprava,  
zadní náprava

265/60 R 18, 265/60 R 18 265/60 R 18, 265/60 R 18 275/55 R 19, 275/55 R 19 295/40 ZR 21, 295/40 ZR 21

Palivo Motorová nafta Super 95 Super 95 Super Plus 98

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Město
Mimo město
Kombinovaná

8,2–7,6 
7,2–6,7 
7,6–7,1

11,7–11,1 
8,0–7,5 
9,4–8,9

14,9–14,6 
9,2–8,8 
11,3–10,9

15,8–15,8
10,3–10,3
12,3–12,3

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz 199–185 218–206 264–255 288–288

Emisní norma4/emisní třída5 Euro 6/A Euro 6/B Euro 6/E Euro 6/E

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca (l) 100/12,0 100/12,0 100/12,0 100/14,0

Objem zavazadlového prostoru6 (l) 680–2300 680–2300 680–2300 680–2300

Průměr otáčení (m) 12,40 12,40 12,40 12,40

Pohotovostní hmotnost7 (kg) 2455 2435 2445 2580

Celková přípustná hmotnost (kg) 3250 3250 3250 3290

Délka8/šířka včetně zrcátek8 (mm) 5130/2141 5130/2141 5130/2141 5162/2141

Rozvor kol8 (mm) 3075 3075 3075 3075

Rozchod kol vpředu8/vzadu8 (mm) 1655/1675 neuvedeno 1645/1665 1676/1696

To nejlepší pro motor:
originální motorové oleje Mercedes-Benz.



K údajům v tomto katalogu: po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 15. 7. 2015 mohlo dojít ke změnám produktu. 
Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny 
obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud vý-
robce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, 
nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, 
které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován 
mezinárodně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spol-
kovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích  
a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz
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Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše GLS zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí 
Evropské unie (EU) o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko. 

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. 
 Vozidlo můžete bezplatně odevzdat v jednom z těchto zařízení. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace 
a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte  
na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od založení nadace roku 2000 podporuje Mercedes-Benz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného 
programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. 
Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti Mercedes-Benz. Každý nový Mercedes  
je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.


