
GLS Sport Utility Vehicle



Με το χρόνο, με τα επιτεύγματα και με την εμπειρία δεν μειώθηκαν οι στόχοι μας. 
Απλώς η διαδρομή μας έγινε ομορφότερη. Πιο σίγουρη. Πιο ασφαλής. Όλα φαντάζουν 
ευκολότερα στο δρόμο με τη GLS, το SUV της S-Class. Ηρεμία και αυτοκυριαρχία; 
Όπως δεν τις έχετε ξαναβιώσει. Δύναμη; Πάντα σε αφθονία. Όρια; Άγνωστα σε εμάς. 

Η ελαφρότητα του είναι.

Η ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ.

Γνωρίστε τη μαγεία της GLS με τη μαγεία του HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz για το iPad® 
καθώς και τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο εφαρμογές περιέχουν 
πολλές ταινίες, ακόμη περισσότερα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο iTunes Store®.



Η αφθονία.

2 | Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC
Ασημί Ιριδίου μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού AMG Line Εξωτερικού, ζάντες αλουμινίου 
AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, Γκρι Τιτανίου και γυα-
λιστερές, επενδύσεις από δέρμα νάπα Μαύρο pearl/δέρμα 
Μαύρο, διάκοσμος AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη

12 | Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC
Μπλε Καβανσίτη μεταλλικό
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, επενδύσεις από 
δέρμα νάπα Exclusive designo σε χρώμα Πορσελάνης/
Μαύρο, διάκοσμος από ξύλο ευκαλύπτου Καφέ γυαλιστερό

52 | Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC
Λευκό Αδαμάντινο designo bright
Πακέτο Night AMG, ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 
πολλαπλών ακτίνων, επενδύσεις από δέρμα AMG Καφέ 
Εσπρέσο, διάκοσμος από AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη

Η προοδευτικότητα.

22 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
24 | Mercedes me
28 | Service και υπηρεσίες
32 | Κινητήρες και κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC 
34 | Προγράμματα οδήγησης DYNAMIC SELECT
35 | Πακέτο AIRMATIC
36 | Καθίσματα και άνεση χώρου
38 | Πολυμέσα 
40 | Εξοπλισμός, πακέτα και αξεσουάρ
50 | Ζάντες
52 | Mercedes-AMG
66 | Διαστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά
69 | Επενδύσεις και χρώματα εξωτερικής βαφής
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Προσωπικότητα. 
Απολύτως αυθεντική.

Υπάρχουν λίγοι που την κατέχουν: η GLS επιβάλλεται στο περιβάλλον 
απλώς με την παρουσία της – και με μία σαγηνευτικά όμορφη σχεδίαση. 
Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα power domes στο καπό του κινητήρα και  
η περίτεχνα σχεδιασμένη μάσκα ψυγείου με το μεγάλο αστέρι. Η τρισδιά-
στατη δομή είναι εξαιρετικά απαιτητική στην διαμόρφωση και την κατα-
σκευή. Αυτή όμως δίνει στο μπροστινό τμήμα της GLS την αποκλειστική 
της εμφάνιση. 
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Αρρενωπή, σπορτίφ, κυρίαρχη – σε μία Mercedes με τη μορφή της GLS 
κάθε εξάρτημα αποτελεί ένα statement. Το στιβαρό πίσω μέρος με ενσω-
ματωμένο πλαίσιο συγκράτησης απόληξης με εντυπωσιακή σχεδίαση,  
η προστασία ακμής χώρου φόρτωσης σε εμφάνιση χρωμίου καθώς και 
εξολοκλήρου LED πίσω φώτα προσδίδουν στη GLS το δυναμικό της  
χαρακτήρα. Όσο σκοτεινιάζει τόσο εντονότερα ακτινοβολούν – για την 
τέλεια εμφάνιση. 
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Εκτός δρόμου.
Έξω από τα συνηθισμένα.
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Καταφύγιο για 
πρωτοπόρους.
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Ατέρμονη απεραντοσύνη. Ακαταμάχητο στυλ. Ένας χώρος όπου όλοι θα ήθελαν να 
μπορούν να επιστρέφουν. Ο εσωτερικός χώρος της GLS. Σημαντικά χαρακτηριστικά 
είναι το χειριστήριο του DYNAMIC SELECT, η μεγάλη οθόνη του συστήματος πολυμέσων 
από υψηλής ποιότητας κρύσταλλο, καθώς και το touchpad σε συνδυασμό με το προ-
αιρετικό COMAND Online. Μοναδική εμπειρία αφής αποτελεί το τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργιών από δέρμα νάπα σχεδίασης 3 ακτίνων με κάλυμμα αερόσακου επίσης 
από δέρμα νάπα. Ο κορυφαίος διάκοσμος από ξύλο, αλουμίνιο, λάκα πιάνου ή ανθρα-
κονήματα μπορεί να επιλεγεί προαιρετικά.
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Οι μετακινήσεις με τη GLS είναι τόσο πολυτελείς που πρέπει να τις μοιράζεστε. Οι 
τρεις σειρές καθισμάτων του βασικού εξοπλισμού προσφέρουν άριστη άνεση και  
ευρυχωρία για έως και επτά επιβάτες. Τα καθίσματα ρυθμίζονται ιδιαίτερα ευέλικτα, 
με δυνατότητα ανάκλισης πλάτης στη δεύτερη σειρά καθισμάτων και ηλεκτρικά  
αναδιπλούμενα καθίσματα στην τρίτη σειρά. Προαιρετικά, διατίθενται θερμαινόμενα 
καθίσματα και στο χώρο πίσω επιβατών.

Στον 7ο ουρανό υπάρχουν  
ακόμη ελεύθερες θέσεις.
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Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ OFFROAD. Η GLS ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΗ. 

Η άνεση, η μεγάλη ευρυχωρία, οι επιλογές εξοπλισμού – δεν τίθεται ζήτημα, η GLS είναι 
φτιαγμένη για μεγάλα, ξεκούραστα ταξίδια. Αυτό υποδηλώνει το S στο όνομα της GLS, την 
άνεση μίας S-Class. Υπάρχει βέβαια και ένα G – αυτό σημαίνει κυρίως ένα πράγμα για τη 
Mercedes-Benz: δυνατότερα, υψηλότερα, μακρύτερα. Οι παντός εδάφους ικανότητες είναι 
θρυλικές και βασίζονται κυρίως στην ασυναγώνιστη G-Class. Η GLS δεν πήρε από αυτή μόνο 
ένα γράμμα της: Με το χειριστήριο ελέγχου του DYNAMIC SELECT μπορείτε να ενεργοποιείτε 
το πρόγραμμα οδήγησης Offroad. Προσφέρει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για οδήγηση εκτός 
δρόμου. Προαιρετικά, διατίθεται και το πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad, το οποίο μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει μία σχέση μετάδοσης παντός εδάφους, ένα μπλοκέ διαφορικό στο 
κεντρικό διαφορικό, προστατευτικό κάτω από τον κινητήρα και δυνατότητα αύξησης της από-
σταση από το έδαφος.
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Ταξίδια στην πρώτη θέση.
Ο αέρας μπορεί να είναι αληθινή πολυτέλεια. Όταν παίρνουμε βαθιά ανάσα, όταν απο-
λαμβάνουμε ούριο άνεμο – ή όταν ταξιδεύουμε με τη GLS. Προαιρετικά, ο αέρας στον 
εσωτερικό χώρο ιονίζεται, αυξάνοντας σημαντικά την αίσθηση ευεξίας. Η αερανάρτηση 
AIRMATIC με σύστημα προσαρμοζόμενης απόσβεσης ADS PLUS αναβαθμίζει την άνεση 
των επιβατών σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Σας περιμένουν επίσης το αυτόματο κιβώτιο  
9 σχέσεων 9G-TRONIC καθώς και πολλά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία 
διατίθεται σε αυτή την κατηγορία. Πουθενά δεν μπορείτε να ταξιδεύετε με περισσότερη 
άνεση, σιγουριά και ασφάλεια. 
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Ομορφύνετε τον ορίζοντά σας.
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S-Class, όταν το θέλετε.
SUV, όταν το χρειάζεστε.

Αυτό είναι πολυτέλεια: να επενδύεις τα πάντα για το επάγγελμα και ακόμη περισ-
σότερα για την οικογένεια. Να περνάς χρόνο με τους φίλους και να μπορείς εύκολα 
να μένεις με τον εαυτό σου. Πολυτέλεια είναι η τέλεια ισορροπία. Είναι μάλιστα 
τόσο σημαντική, που η GLS διαθέτει ένα χειριστήριο ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό: το 
χειριστήριο DYNAMIC SELECT. Έτσι μπορείτε να επιλέγετε ανάμεσα σε έως έξι 
 προγράμματα οδήγησης: από οδήγηση με έμφαση στην άνεση έως άκρως παντός 
εδάφους. Επειδή κάθε μέρα είναι διαφορετική. Όπως και κάθε διαδρομή και  
κάθε άνθρωπος.



19



20

Η ψηφιακή ζωή συναρπάζει στην GLS με οθόνες υψηλής ανάλυσης,  
ευαίσθητο touchpad και εκτενή δικτύωση. Ταυτόχρονα σας ανακουφίζει, 
ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ήρεμα τις διαδρομές σας. Απο-
λαύστε έναν τέλεια εναρμονισμένο χρωματικό σχεδιασμό, με προσεκτικά 
επιλεγμένες αποχρώσεις και συνδυασμούς. Απολαύστε την σε Μπεζ  
Πιπερόριζας ή Καφέ Εσπρέσο. Εκλεπτυσμένα στοιχεία διάκοσμου από 
ανθρακονήματα ή Λάκα Πιάνου την αναδεικνύουν προαιρετικά.
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Ως ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως, η Mercedes-Benz έχει αναπτύξει 
μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφαλείας. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η αντίδραση 
 ανάλογα με τον κίνδυνο, η αποφυγή ατυχημάτων και ο μετριασμός των συνεπειών τους. 
Για τους επιβάτες της Mercedes, αλλά και για όλους τους άλλους. 

Μέρος αυτής της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφαλείας είναι το Mercedes-Benz Intelligent 
Drive, το οποίο καθιστά τη Mercedes σας ένα από τα ευφυέστερα αυτο κίνητα του κό-
σμου – και «σκεπτόμενο συνεργάτη». Τα συστήματα υποβοήθησης του Mercedes-Benz 
Intelligent Drive μπορούν να ανιχνεύουν κινδύνους, να προειδοποιούν έγκαιρα και να 
επεμβαίνουν ακόμη και αυτόνομα σε περίπτωση ανάγκης – π.χ. επιβραδύνοντας το αυτοκί-
νητο. Έτσι, μπορούν να αποτρέπονται ατυχήματα ή να  μειώνεται η σοβαρότητά τους.  
Για την επαρκή προστασία των επιβατών, ενεργοποιούνται προνοητικά και ανάλογα με το 
μοντέλο πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως το PRE-SAFE®.

Ήδη πολλά αυτοκίνητα Mercedes-Benz προσφέρουν κατ’ επιλογή ένα πακέτο υποβοήθησης 
οδήγησης. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του είναι η εν μέρει αυτοματοποιημένη 
οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε επαρχιακές οδούς και στην πόλη. Επιπλέον, παρέχει 
υποστήριξη κατά την αλλαγή λωρίδας σε δρόμους πολλών λωρίδων, διευκολύνοντας για 
παράδειγμα την προσπέραση. Έτσι, ανακουφίζεται ο οδηγός, αφού δεν χρειάζεται κανονικά 
να πατάει φρένο ή γκάζι. Σημαντική υποστήριξη απολαμβάνει και στην οδήγηση του  
αυτοκινήτου – ακόμη και σε στροφές.

Ποτέ πριν η ασφάλεια, η άνεση και η υποστήριξη οδηγού δεν αλληλοσυμπληρώνονταν τόσο 
ολοκληρωμένα. Αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία αισθητήρων καθώς και συστη μάτων 
ασφάλειας και υποβοήθησης αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση 
χωρίς ατυχήματα. Και μία συναρπαστική νέα εμπειρία.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – χαράζει την πορεία 
προς την αυτόνομη οδήγηση χωρίς ατυχήματα.
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m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά  
με το Mercedes-Benz Intelligent Drive στη διεύθυνση  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Ο κόσμος μας στα χέρια σας.
www.mercedes.me – εδώ όλα στρέφονται γύρω από εσάς. Ανακαλύψτε έναν κόσμο υπηρεσιών,  
προσφορών και νεωτερισμών που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη ζωή σας συναρπαστικά. Και βέβαια 
τις έχετε εύκολα στη διάθεσή σας, δηλαδή ψηφιακά. Έτσι ο κόσμος μας γίνεται ο κόσμος σας.
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Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές προσφορές, 
έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας δωρεάν 
και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας ή όταν μετακινήστε 
στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει διαρκώς, εξελίσσουμε  
κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες: www.mercedes.me/welcome

Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να 
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
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1 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το 
αυτοκίνητό σας –και το αυτοκίνητό σας με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη-
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη 
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη πιο 
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αίσθηση ότι 
παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την οδήγηση. Το 
Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές 
υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε 
περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήματος, και την υπηρεσία 
Remote Online – την επιλογή που σας επιτρέπει να πραγμα-
τοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μέσω smartphone – 
και πολλά άλλα.

Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες 
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα. 
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και 
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα 
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά-
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες 
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επε-
κτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε 
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος 
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η 
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφο-
ρές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την  
καλύτερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Με την 
εφαρμογή mytaxi μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να παρα-
κολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα. 
Το Mercedes-Benz Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιο-
δήποτε λόγο και σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου 
κοντινού Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το 
Blacklane σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με 
οδηγό, ενώ το FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά, 
άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά 
λεωφορεία.

Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του 
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να 
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή  
κατάσταση λογαριασμού service σάς ενημερώνει σχετικά με 
τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης. Μετά τη 
συντήρηση είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά σε μία ημέρα. 
Εκτός από την τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού service, 

μπορείτε επίσης να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και  
τα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και, 
αν θέλετε, να τα εκτυπώνετε.

Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ-
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που 
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz 
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας 
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου 
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας 
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πά-
ντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυ-
τόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε  
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυ-
στικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότη-
σής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, όπως 
εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος 
προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιόπιστη προστα-
σία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας προσφέρουν 
οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με ελκυστικούς 
όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορείτε να δια-
χειρίζεστε τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις σας πολύ 
άνετα online.1



28

Οι υπηρεσίες service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη Mercedes-Benz. 
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

1  Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη 
ημερομηνία service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.

Το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει τη 
Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς μας 
στα συνεργεία της Mercedes-Benz. Η εκτενής προσφορά 
υπηρεσιών service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας 
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. 
Γι’ αυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργαλεία 
και Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz.

Το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο 
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμο-
σμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο 
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου 
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω στα-
θερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι-
πλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα 
συνεργείου. 

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια  
Συντήρησης Mercedes-Benz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –  
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους  
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz.

Το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με τη λύση  
κινητικότητας Mercedes-Benz Mobilo1 οδηγείτε ανέμελα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη – χωρίς να ανησυχείτε για οδικές 
βλάβες, ατυχήματα, μικροζημιές ή βανδαλισμό. Με την υπηρε-
σία Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικα-
τάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Η 
υπηρεσία Mobilo περιλαμβάνεται για τα δύο χρόνια μετά 
την πρώτη ταξινόμηση και μπορεί να ανανεώνεται με κάθε 
service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή έως και για  
30 χρόνια. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας  
τον αριθμό 00800 1 777 77772.
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Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος  
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;

Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes 
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της 
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τόσο 
τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις χθες  
στο Mercedes-Benz Museum στη Στουτγάρδη. 

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα  
τελευταία 130 και πλέον χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία 
της αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περι-
μένουν περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16500 m2 που 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια όπως η  
παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη ή τα 
θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο λίκνο  
της καινοτομίας: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Τι θα ήταν η Mercedes-Benz  
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, Σαιζόν 2017.

Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα 
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2016 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους Mercedes-AMG Petronas 
κατακτά για τρίτη συνεχή φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών και οδηγών 
νικώντας σε 19 από τα 21 Grand Prix. Σε ένα θεαματικό τελικό, στη μητρόπολη της ερήμου, το Άμπου 
Ντάμπι, ο Nico Rosberg στέφεται για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Mercedes-Benz 
F1 W07 Hybrid. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο  
της διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβριδικής τεχνολογίας πιο 
κοντά στην εργοστασιακή παραγωγή.



32

Αποδοτικότητα από την αρχή και ισχύς χωρίς τέλος. Το 
πρόγραμμα κινητήρων της GLS έχει την κατάλληλη λύση για 
κάθε απαίτηση. Βεβαίως, υπάρχει ένας κινητήρας που 
έχουμε στην καρδιά μας λόγω του ακαταμάχητου ήχου του: 
ο V8 στην GLS 500 4MATIC. Πρόκειται για μια εμπειρία 
ήχου, μία εξαιρετικά ήπια απόδοση της ισχύος. Προκαλεί 
ρίγη ακόμη και σε έμπειρους οπαδούς της αυτοκίνησης. 
Αυτός ο κινητήρας είναι φτιαγμένος ειδικά για την οδήγηση 
του SUV της S-Class. Σε αυτή τη Mercedes, αποπνέει  
ανωτερότητα με κάθε ίνα του. Είναι απερίγραπτη η ευκολία 
με την οποία επιταχύνει ακόμη κι ένα τόσο μεγάλο SUV,  
η αμεσότητα της απόκρισης σε κάθε πάτημα του γκαζιού. Η 
μυθική μέγιστη ροπή στρέψης των 700 Nm σημαίνει  
σχεδόν ανεξάντλητα αποθέματα ισχύος σε οποιεσδήποτε 
σχεδόν οδηγικές συνθήκες. 

Με την ευγενική υποστήριξη του παγκοσμίως πρώτου 
αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων στην κατηγορία 
premium, το οποίο συνδυάζεται με διαμήκως τοποθε-
τημένους κινητήρες. 

Με εννέα ταχύτητες εμπροσθοπορείας, το αυτόματο κιβώτιο 
9G-TRONIC προσφέρει αποδοτικότητα, άνεση και δυναμική 
άλλου επιπέδου. Ο υψηλός βαθμός απόδοσής του συμβάλ-
λει επίσης στην κατανάλωση καυσίμου. Το μεγάλο εύρος 
σχέσεων μετάδοσης επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλού επι-
πέδου στροφών. Έτσι, διατηρώντας πλήρως τις υψηλές 
οδηγικές επιδόσεις, αυξάνεται η οδηγική άνεση και μειώνονται 
οι θόρυβοι. Οι ταχύτητες αλλαγές ταχυτήτων εξασφαλίζουν 
περισσότερο αυθορμητισμό και μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτό-
χρονα το 9G-TRONIC εντυπωσιάζει με τις μαλακές, σχεδόν 
ανεπαίσθητες αλλαγές του. Επειδή το 9G-TRONIC μπορεί να 
υπερπηδά μεμονωμένες σχέσεις, έχει επίσης τη δυνατό-
τητα να πραγματοποιεί πολλαπλά κατεβάσματα σχέσεων για 
δυναμικές, γρήγορες επιταχύνσεις.

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους επιμέρους  
κινητήρες θα βρείτε στη σελίδα 68.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Πετρελαιοκινητήρες: 

GLS 350 d 4MATIC με ισχύ 190 kW (258 hp) και μέγιστη ροπή 
στρέψης 620 Nm 

Βενζινοκινητήρες:

GLS 400 4MATIC με ισχύ 245 kW (333 hp) και μέγιστη ροπή  
στρέψης 480 Nm

GLS 500 4MATIC με ισχύ 335 kW (455 hp) και μέγιστη ροπή  
στρέψης 700 Nm

Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC με ισχύ 430 kW (585 hp) και  
μέγιστη ροπή στρέψης 760 Nm

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Η λειτουργία ECO Start-Stop του βασικού εξοπλισμού φροντίζει 
ώστε να απενεργοποιείται ο κινητήρας στα φανάρια και στο  
μπο τιλιάρισμα, ώστε να μειώνεται ακόμη περισσότερο η κατανάλωση 
καυσίμου.

Ήρεμη και οικονομική οδήγηση, ειδικά σε μακρινές διαδρομές, 
προσφέρει και το TEMPOMAT με μεταβλητό περιοριστή ορίου 
ταχύτητας. Εκτός από την επιθυμητή ταχύτητα ταξιδίου, μπορείτε 
επίσης να προκαθορίζετε τη μέγιστη ταχύτητα, ώστε να τηρείτε, 
για παράδειγμα, τα όρια ταχυτήτων.

Το επικρατές γονίδιο λέγεται V8.
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Άνετη, σπορτίφ, χειμερινή ή εντελώς εξατομικευμένη ρύθμιση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, της 
ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης επιλέγεται με το χειριστήριο του DYNAMIC SELECT στην κεντρική 
κονσόλα. Το πρόγραμμα οδήγησης «Comfort» επιτρέπει την άκρως ισορροπημένη και αποδοτική οδήγηση.  
Το πρόγραμμα «Sport» διακρίνεται για την σπορτίφ ρύθμιση του χαμηλωμένου κατά 15 mm συστήματος ανάρ-
τησης, τη σφιχτότερη ρύθμιση της απόσβεσης ιδίως σε συνδυασμό με το πακέτο AIRMATIC, τα σπορτίφ  
χαρα κτηριστικά του συστήματος διεύθυνσης και την αλλαγή του χρονισμού αλλαγής ταχυτήτων. Το πρόγραμμα 
οδήγησης «Ολισθηρότητα» προσφέρει βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά σε παγωμένους και χιονισμένους  
δρόμους. Και το πρόγραμμα «Individual» επιτρέπει την τροποποίηση των επιμέρους παραμέτρων σύμφωνα με 
τις επιθυμίες σας.

Μία καινοτομία που αλλάζει σχεδόν τα πάντα: DYNAMIC SELECT.
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ OFFROAD

Στο δρόμο, σε εύκολα ή δύσκολα εδάφη εκτός δρόμου, σε αλλεπάλληλες στροφές ή 
στο χιόνι, το προαιρετικό πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad σας επιτρέπει  
να προσαρμόζετε τα χαρακτηριστικά οδήγησης ιδανικά μέσω του χειριστηρίου ελέγχου 
DYNAMIC SELECT. Μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ έξι προγραμμάτων με το DYNAMIC 
SELECT – δύο προγράμματα υποστηρίζουν τον οδηγό κατά την οδήγηση σε ανώμαλο 
έδαφος. Ανάλογα με το πρόγραμμα προσαρ μόζονται αυτόματα π.χ. τα χαρακτηρι-
στικά του ESP®, του 4ETS, του ASR, το συστήματος διεύθυνσης, της αερανάρτησης, 
της απόσβεσης και η απόσταση από το έδαφος. Το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγη-
σης εμφανίζεται στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων και στην οθόνη του συστήματος 
πολυμέσων με κινούμενες εικόνες. Εκτός δρόμου, υπάρχουν οι επιλογές «Offroad» 
για αμμώδες και εύκολο έδαφος και «Offroad+» για δύσκολα εκτός δρόμου εδάφη.
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AIRMATIC. Οδηγικός πολιτισμός σταθερά υψηλού επιπέδου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ.

Το προαιρετικό ACTIVE CURVE SYSTEM μειώνει χάρη στις ενεργές αντιστρεπτικές 
ράβδους του τις στρέψεις του οχήματος προσφέροντας έτσι περισσότερη άνεση 
κατά την οδήγηση εντός δρόμου. Εκτός δρόμου η μεγαλύτερη διαδρομή των ελατηρίων 
των αναρτήσεων επιτρέπει την καλύτερη πρόσφυση.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά οδήγησης σε κάθε έδαφος – αυτό εξασφαλίζει η μόνιμη 
τετρακίνηση 4MATIC σε συνδυασμό με τα ABS, ESP® και ηλεκτρονικό σύστημα 
πρόσφυσης 4ETS. Εκτός και εντός δρόμο, σε βροχή, πάγο ή χιόνι, η πρόσφυση, η 
δυναμική οδήγηση και η οδηγική ευστάθεια βελτιώνονται.

Η αερανάρτηση AIRMATIC του βασικού εξοπλισμού εξασφαλίζει υψηλή άνεση κύλιση και άριστη δυναμική 
οδήγηση με το σύστημα προσαρμοζόμενης απόσβεσης ADS PLUS δυναμική οδήγηση. Η απόσβεση προσαρ-
μόζεται συνεχώς ξεχωριστά για κάθε τροχό στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης και οδοστρώματος. Οι κλίσεις 
και οι στρέψεις μπορούν να μειώνονται αποτελεσματικά π.χ. κατά την οδήγηση σε στροφές ή κατά την πέδηση. 
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ άνετης και σπορτίφ διαμόρφωσης του πακέτου AIRMATIC. Η ρύθμισης 
ύψους φροντίζει ώστε, ανεξαρτήτως φόρτωσης και κατάστασης του οχήματος, να διατηρείται σταθερό των ύψος 
αναρτήσεών του. Σε υψηλές ταχύτητες οδήγησης καθώς και στο πρόγραμμα οδήγησης «Sport», το όχημα 
χαμηλώνει κατά 15 mm, ώστε να μειώνεται η αντίσταση του αέρα και να αυξάνεται η ευστάθεια. Για ακόμη καλύ-
τερες επιδόσεις εκτός δρόμου, το ύψος – ανάλογα με τον εξοπλισμό– μπορεί να αυξάνεται έως και στα 90 mm.
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ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Με πάτημα ενός κουμπιού το προαιρετικό ηλεκτρικό σύστημα EASY-ENTRY διευκολύνει την 
επιβίβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων και από τις δύο πλευρές. Οι πλάτες των καθισμάτων  
και το ενιαίο κάθισμα της δεύτερης σειράς μπορούν να αναδιπλώνονται ηλεκτρικά σε αναλογία 
60 % (αριστερά) προς 40 % (δεξιά) προς τα εμπρός.

Όταν χρησιμοποιούν το όχημα πολλά άτομα, το προαιρετικό πακέτο μνήμης προσφέρει ιδιαίτερη 
άνεση χειρισμού. Μπορούν να αποθηκευτούν έως και τρεις διαφορετικές θέσεις για το μπροστινό 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, την κολόνα τιμονιού και τους εξωτερικούς καθρέφτες και να ρυθμίζονται 
με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ο ενεργός αερισμός του προαιρετικού κλιματισμού καθισμάτων ψύχει την επιφάνεια των μπροστι-
νών καθισμάτων τις ζεστές ημέρες μέχρι να φτάσουν γρήγορα σε μια ευχάριστη θερμοκρασία, 
δημιουργώντας έτσι μια ισορροπημένη ατμόσφαιρα. Τους κρύους μήνες, η ρυθμιζόμενη θέρμανση 
καθισμάτων φροντίζει για ζέστη, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Υποδειγματική άνεση καθίσματος.
Χάρη στους αεροθαλάμους που φουσκώνουν, τα προαιρετικά καθίσματα 
πολλαπλού περιγράμματος και λειτουργία μασάζ εξασφαλίζουν 
βέλτιστη άνεση για τον οδηγό και το συνοδηγό. Αυτός είναι ο λόγος που 
τα συνιστά η Ένωση για Υγιή Πλάτη (AGR). Ο οδηγός και ο συνοδηγός 
μπορούν να ρυθμίζουν εξατομικευμένα στο δικό τους σωματότυπο το 
κάθισμά τους μέσω των διαφόρων αεροθαλάμων – από το βάθος της 
έδρας και τα πλευρικά ρυθμιζόμενα υποθέματα μέχρι τη θέση και τη δια-
μόρφωση της καμπύλης της πλάτης. Η ρύθμιση της οσφυϊκής στήριξης 
στηρίζει επιπλέον τους οσφυϊκούς σπονδύλους. Η λειτουργία μασάζ με 
επτά ζώνες και δύο επιλεγόμενες εντάσεις συμβάλλει ιδιαίτερα στις  
μακρινές διαδρομές στην αποφυγή της έντασης των μυών. Επιπλέον 
άνεση προσφέρουν τα προσκέφαλα ανέσεων.
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Η GLS με χωρητικότητα έως και 2300 λίτρων προσφέρει το μεγαλύτερο 
χώρος φόρτωσης στην κατηγορία της. Πίσω από τη δεύτερη σειρά  
καθισμάτων διατίθενται 680 λίτρα για φόρτωση. Το πίσω καπό EASY-PACK 
του βασικού εξοπλισμού, τα αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε ανα-
λογία 60 προς 40 και το ύψος 1,95 m κάτω από το ανοικτό πίσω καπό 
καθιστούν το χώρο φόρτωσης εξαιρετικά εύχρηστο και επιτρέπουν  
εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑ

Το πίσω καπό EASY-PACK ανοίγει και κλείνει με το πάτημα ενός κουμπιού και επιτρέπει την  
εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση.

Το κάλυμμα χώρου αποσκευών EASY-PACK προστατεύει τις αποσκευές από τον ήλιο και  
τα περίεργα βλέμματα. Πρόκειται για ένα ρολό τοποθετημένο πίσω από τα πίσω καθίσματα και 
μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή.

Για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων υπάρχει προαιρετικά η πρακτική δυνατότητα  
διαμπερούς φόρτωσης κάτω από υποβραχιόνιο στο χώρο πίσω επιβατών. Για τη φόρτωση, 
ανοίγει μία θυρίδα από το χώρο αποσκευών.

Έξι κρίκοι πρόσδεσης στο δάπεδο χώρου φόρτωσης και στις πλάτες της τρίτης σειράς καθισμάτων 
καθώς και ένας πτυσσόμενος γάντζος για τσάντες δεξιά στο χώρο αποσκευών αποτελούν 
πρακτικά βοηθήματα για τη μεταφορά διαφόρων αντικειμένων.

Μεγάλη όσο πάντα.  
Πολυμορφική όσο ποτέ.
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MULTIMEDIA ΚΑΙ INFOTAINMENT

Το σύστημα πολυμέσων Audio 20 CD διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ραδιόφωνο, 
διπλό δέκτη καθώς και CD drive και επιτρέπει τη δικτύωση με κινητές συσκευές μέσω Bluetooth®.

Εύχρηστη πλοήγηση, ακριβή δεδομένα χαρτών και άριστη καθοδήγηση – το προαιρετικό Garmin® 
MAP PILOT προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος πλοήγησης Garmin® στο  
Audio 20 CD. Απλώς εισάγετε μία κάρτα SD με λογισμικό πλοήγησης και δεδομένα χαρτών.

Επιμελώς συντονισμένα τεχνολογικά εξαρτήματα και η τεχνολογία Logic 7® της Harman Kardon® 
προσφέρουν προαιρετικά έναν απαράμιλλα αυθεντικό ήχο surround. Οι επιβάτες απολαμβάνουν 
σε όλες τις θέσεις μία συναρπαστική εμπειρία ήχου 360°.

Ένα προαιρετικό ηχοσύστημα Surround High-End, το οποίο αναπτύχθηκε με την Bang & Olufsen® 
και διαθέτει συνολική ισχύ 1400 Watt, 14 ηχεία υψηλής απόδοσης με δύο ηχεία υψηλών  
συχνοτήτων «Acoustic Lens Technology» και φωτισμό LED στις τριγωνικές βάσεις καθρεφτών 
μπροστά καθώς και εξατομικευμένη ρύθμιση ήχου, μετατρέπει το εσωτερικό του αυτοκινήτου  
σε συναυλιακό χώρο υψηλών προδιαγραφών ακουστικής.

Απτικά, οπτικά και ακουστικά:  
φανταστικά.
Πλοήγηση, τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – με το προαιρετικό  
σύστημα χειρισμού και ενδείξεων COMAND Online, ο οδηγός έχει στη 
διάθεσή του αυτές και άλλες πολλές λειτουργίες. Οι ενδείξεις προβάλ-
λονται με υψηλή ανάλυση στην κεντρικά τοποθετημένη γυάλινη οθόνη 
υψηλής ποιότητας με διαγώνιο 20,3 cm (8 ιντσών). Το touchpad επι-
τρέπει το διαισθητικό χειρισμό με κινήσεις του δαχτύλου, ενώ ο χρήστης 
μπορεί να εισάγει χειρόγραφα γράμματα, ειδικούς χαρακτήρες αριθ-
μούς. Τρία πρόσθετα πλήκτρα επιτρέπουν τον άμεσο χειρισμό σημαντικών 
λειτουργιών όπως επιστροφή, είσοδο στο μενού αγαπημένων και σύντομο 
μενού ήχου. Με το χειρισμό της επιφάνειας αφής ή των πλήκτρων, ο 
χρήστης αποκτά άμεση απτική απόκριση.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οθόνη συστήματος πολυμέσων με διαγώνιο 17,8 cm (7 ιντσών)

3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα με χειριστήρια αλλαγής 
ταχυτήτων και 12 πλήκτρα λειτουργιών

Χειριστήριο DYNAMIC SELECT 

Επταθέσιο

Επενδύσεις και επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων από συνθετικό δέρμα ARTICO

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC

Διάκοσμος από ξύλο ευκαλύπτου σε Καφέ γυαλιστερό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρική συρόμενη οροφή, σε γυάλινη έκδοση

Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων, διακοσμητική λωρίδα στα 
πλευρικά μαρσπιέ και ράγες οροφής σε εμφάνιση χρωμίου

Πίσω προφυλακτήρας με κάτω τμήμα νέας σχεδίασης και προστασία κάτω  
μέρους σε εμφάνιση χρωμίου

Σύστημα εξάτμισης δύο σωλήνων με ενσωματωμένο χρωμιωμένο πλαίσιο  
συγκράτησης απολήξεων (μη λειτουργικό με πετρελαιοκινητήρα)

Πίσω φώτα LED με νέα σχεδίαση φωτισμού

Ο βασικός εξοπλισμός.
Το S στο όνομά της παραπέμπει σε έναν υψηλού επιπέδου 
εξοπλισμό – και μάλιστα από το βασικό μοντέλο. Ανακαλύψτε 
τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του βασικού εξοπλισμού 
στον τιμοκατάλογο, τον οποίο μπορεί να δείτε και να λάβετε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.mercedes-benz.gr 



42

2
1

Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού, 
για να κάνετε την GLS όπως την επιθυμείτε. Από μικρές  
λεπτομέρειες μέχρι πολυτελή στοιχεία εξοπλισμού άνεσης. 
Διαπιστώστε το με την άνεσή σας ηλεκτρονικά. Μπορείτε 
να διαμορφώσετε εντελώς εξατομικευμένα την GLS στη  
διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

1   Ο πιλότος στάθμευσης με PARKTRONIC διευκολύνει τόσο την αναζήτηση 
θέσης στάθμευσης όσο και την στάθμευση σε παράλληλες και κάθετες  
θέσεις, καθώς και την έξοδο από παράλληλες θέσεις στάθμευσης. Ελέγχει το 
όχημα κατά την στάθμευση, υποβοηθά κατά την είσοδο σε θέση στάθμευσης 
και υποστηρίζει τον οδηγό στη διεύθυνση και επιβράδυνση του οχήματος.

 2   Η προαιρετική πανοραμική συρόμενη ηλιοροφή, με τις μεγάλες επιφάνειές 
της, φροντίζει για ιδιαίτερα φωτεινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. 
Αποτελείται από σταθερή πανοραμική γυάλινη οροφή πάνω από τη δεύτερη 
σειρά καθισμάτων και από μία ηλεκτρικά συρόμενη γυάλινη ηλιοροφή μπρο-
στά για εξατομικευμένο αερισμό του εσωτερικού χώρου.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός.
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3

6

3   Ταινίες σε DVD, μουσική ή τηλεόραση με τον προαιρετικό τηλεοπτικό δέκτη – 
το σύστημα ψυχαγωγίας χώρου πίσω επιβατών προσφέρει στους πίσω 
επιβάτες το δικό τους πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Δύο οθόνες 20,3 cm (8 ιντσών) 
και ασύρματα ακουστικά Kleer εξασφαλίζουν θαυμάσια ποιότητα εικόνας  
και ήχου.

4   Όταν δεν τη χρειάζεστε, η διάταξη ρυμουλκούμενου μπορεί να διπλώνεται 
ηλεκτρικά πίσω από τον πίσω προφυλακτήρα. Για τη σύνδεση ρυμουλκού-
μενου ή τοποθέτηση σχάρας ποδηλάτων, εκτείνεται εύκολα ηλεκτρικά και 
στερεώνεται αυτόματα στη θέση της.

5   Πραγματικό στολίδι αποτελούν τα φωτιζόμενα σκαλοπάτια επιβίβασης  
σε εμφάνιση αλουμινίου. Τοποθετούνται στο ύψος των πλευρικών μαρσπιέ 
και διευκολύνουν την επιβίβαση μπροστά και πίσω. Η αντιολισθητική τους 
επίστρωση αυξάνει την ασφάλεια.

6   Το προσαρμοζόμενο σύστημα καθαρισμού παρμπρίζ MAGIC VISION CONTROL 
προσφέρει στον οδηγό την καλύτερη δυνατή ορατότητα ακόμη και κατά τη 
λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Το υγρό καθαρισμού ψεκάζεται ακριβώς 
μπροστά από τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων και σκουπίζεται αμέσως.  
Η θέρμανση αποτρέπει αποτελεσματικά τον κίνδυνο σχηματισμού πάγου.
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Η γραμμή εξοπλισμού 
EXCLUSIVE Εσωτερικού.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EXCLUSIVE ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καθίσματα άνεσης με αποκλειστικό σχέδιο και δερμάτινη επένδυση

Κάτω τμήμα ταμπλό οργάνων και βάσεις παραθύρων σε συνθετικό  
δέρμα ARTICO

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Εσωτερική επένδυση οροφής από ύφασμα

Βελούδινα ταπέτα

Ο επιλεγμένος εξοπλισμός αυτής της γραμμής δημιουργεί 
έναν κομψό εσωτερικό χώρο που δίνει μία εκπληκτική νέα 
ερμηνεία στη λέξη πολυτέλεια. Ο σχεδιασμός του εσωτερικού 
με καλαίσθητους χρωματικούς συνδυασμούς περιλαμβάνει 
επίσης γενναιόδωρο διάκοσμο από διάφορες εκδόσεις ξύλου 
αναδεικνύοντας οπτικά το χώρο. Ο ατμοσφαιρικός φωτι-
σμός σε πολλά χρώματα αναβαθμίζει σημαντικά τον εσωτε-
ρικό χώρο του οχήματος.
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Το πακέτο Exclusive designo.

DESIGNO ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

Επενδύσεις από δέρμα designo στα καθίσματα άνεσης μπροστά, μοναδική  
σχεδίαση καθισμάτων με αποκλειστική καπιτονέ ραφή καθώς και πλακέτες 
«designo» μπροστά και πίσω

Ταμπλό οργάνων και κεντρικά πλαίσια θυρών από δέρμα νάπα designo

Εσωτερική επένδυση οροφής designo από μικροΐνες DINAMICA

Ταπέτα designo με περίγραμμα από δέρμα designo και πλακέτες «designo»

Το πακέτο Exclusive designo εντυπωσιάζει με τα εξαίσια 
υλικά και τις πολυτελείς λεπτομέρειες. Τα καθίσματα άνεσης 
μπροστά από ευγενές δέρμα νάπα designo – σε συνδυα-
σμό χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο ή Καφέ Εσπρέσο – με 
πλακέτες «designo» στις πλάτες των καθισμάτων διαθέτουν 
μοναδική σχεδίαση με αποκλειστική καπιτονέ ραφή. Σε 
συνδυασμό με το ταμπλό οργάνων και τα κεντρικά πλαίσια 
θυρών, επίσης από δέρμα νάπα designo, προσθέτουν πο-
λυτελείς πινελιές στο αυτοκίνητο. Η χρωματικά συνδυασμένη 
εσωτερική επένδυση οροφής και τα διπλά αλεξήλια από  
μικροΐνες DINAMICA καθώς και ταπέτα designo με περίγραμ-
μα από δέρμα designo συμβάλλουν στην υψηλή αντιληπτή 
αξία του.
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m ΓΝΗΣΙΑ AMG

Γνωρίστε ολόκληρη τη μαγεία της AMG από τη σελίδα 52.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

AMG Styling, αποτελούμενο από μπροστινή και πίσω ποδιά, φαρδύτερους θόλους 
τροχών στο χρώμα του αμαξώματος και πλευρικά σκαλοπάτια επιβίβασης 

Ζάντες αλουμινίου AMG 53,3 cm (21 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερές 

Ζάντες αλουμινίου AMG 53,3 cm (21 ιντσών) σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερές (προαιρετικά)

Σπορ σύστημα φρένων με διάτρητους δίσκους φρένων εμπρός και καλύμματα 
δαγκάνων φρένων με επιγραφή «Mercedes-Benz» 

SUV. S-Class. AMG. Πόση μαγεία χωράει σε ένα αυτοκίνητο;
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σπορ καθίσματα από δέρμα νάπα Μαύρο pearl/δέρμα Μαύρο 

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα σε Μαύρο, σχεδίασης  
3 ακτίνων

Sport πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία

Ταπέτα AMG με επιγραφή «AMG»

Η προαιρετική AMG Line Εξωτερικού προσδίνει στην GLS 
ακόμη δυναμικότερο και αθλητικότερο χαρακτήρα, ειδικά 
χάρη στο εντυπωσιακό AMG Styling. Η ξεχωριστά διαθέσιμη 
AMG Line Εσωτερικού περιλαμβάνει άψογα εναρμονισμένα 
σπορτίφ στοιχεία για έναν απολύτως κομψό εσωτερικό χώρο.
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Βασισμένο στη γραμμή AMG Line Εξωτερικού, το πακέτο 
Night με εντυπωσιακά στοιχεία σχεδίασης σε μαύρο υπογραμ-
μίζει τον σπορτίφ εκφραστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.  
Η γρίλια της επένδυσης ψυγείου και η οπτική προστασία κάτω 
μέρους μπροστά και πίσω είναι σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. 
Άλλα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ζάντες αλουμινίου AMG 
σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων και οι εξωτερικοί καθρέφτες σε 
μαύρο καθώς και τα θερμομονωτικά σκούρα τζάμια από τις 
πίσω πλαϊνές πόρτες και πίσω. Οι ράγες οροφής, τα πλαίσια 
παραθύρων και η διακοσμητική λωρίδα σε Μαύρο ολοκληρώ-
νουν το πακέτο Night.

Η επίσημη εμφάνιση.  
Το πακέτο Night.

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ NIGHT ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Θερμομονωτικά φιμέ κρύσταλλα μετά την κολώνα B (ανάλογα με τη χώρα  
μπορεί να αποεπιλεγούν)

Γρίλια στη μάσκα ψυγείου σε Μαύρο γυαλιστερό 

Ράγες οροφής σε Μαύρο 

Διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος σε Μαύρο 

Ζάντες αλουμινίου AMG 53,3 cm (21 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Μαύρο και στιλβωμένες 

Οπτική προστασία κάτω μέρους εμπρός και πίσω σε Μαύρο γυαλιστερό 

Εξωτερικοί καθρέφτες σε Μαύρο γυαλιστερό 

Πλαίσια παραθύρων σε Μαύρο 
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Εξατομικεύστε την GLS με την πλούσια ποικιλία Γνήσιων 
Ανταλλακτικών. Εδώ θα βρείτε όλα όσα μπορούν να 
 κάνουν την οδήγηση πιο ευχάριστη, πρακτική και όμορφη. 
Εμπνευστείτε από τη μεγάλη γκάμα που είναι διαθέσιμη  
στη διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com

ΚΥΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Η βολική πίσω σχάρα ποδηλάτων με κλειδαριά είναι ιδανική για την ασφαλή 
μεταφορά δύο ή τριών ποδηλάτων. Στερεώνεται πανεύκολα στη διάταξη  
ρυμουλκούμενου και τα ποδήλατα τοποθετούνται με χωρίς καμία δυσκολία. 
Χάρη στον έξυπνο μηχανισμό κύλισης το πίσω καπό εξακολουθεί να μπορεί  
να ανοίγει. Η σχάρα είναι πτυσσόμενη, ώστε να αποθηκεύεται εύκολα.

Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος για μεγάλα σχέδια. Η μπαγκαζιέρα οροφής 450 
Mercedes-Benz σε Μαύρο μεταλλικό ή Ασημί ματ μπορεί ανοίγει κι από τις 
δύο πλευρές, διαθέτει αεροδυναμική σχεδίαση ειδικά προσαρμοσμένη για την 
GLS και συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια. Είτε πηγαίνετε εκδρομή  
για σκι είτε οικογενειακές διακοπές, με αποθηκευτικό χώρο περ. 450 l και 
ωφέλιμο φορτίου 75 kg προσφέρει λύση για κάθε ανάγκη μεταφοράς.

Η σπορτίφ επιβλητική εμφάνιση υπογραμμίζεται από τις ζάντες αλουμινίου 
σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι Ιμαλαΐων και γυαλιστερές, για ελαστικά 
275/50 R 20.

Γνήσια αξεσουάρ.
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R41 R55 R33 50R 

R39 58R06R52R

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

52R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 7 ακτίνων με ελαστικά 
265/60 R 18 (προαιρετικά για GLS 350 d 4MATIC 
και GLS 400 4MATIC, όχι σε συνδυασμό με ACTIVE 
CURVE SYSTEM ή AMG Line Εξωτερικού)

R41 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά 
265/60 R 18 (βασικός εξοπλισμός για GLS 350 d 
4MATIC και GLS 400 4MATIC, όχι σε συνδυασμό με 
ACTIVE CURVE SYSTEM ή AMG Line Εξωτερικού)

06R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 7 ακτίνων, γυαλιστερή, 
με ελαστικά 275/55 R 19 (προαιρετικά, όχι σε  
συνδυασμό με AMG Line Εξωτερικού)

R55 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων με 
ελαστικά 275/55 R 19 (προαιρετικά, όχι σε συνδυα-
σμό με AMG Line Εξωτερικού)

R39 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων με ελαστικά 
275/55 R 19 (βασικός εξοπλισμός για S 500 4MATIC, 
προαιρετικά για GLS 350 d 4MATIC και GLS 400 
4MATIC, όχι σε συνδυασμό με AMG Line Εξωτερικού)

R33 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων με 
ελαστικά 275/50 R 20 (προαιρετικά, όχι σε συνδυα-
σμό με AMG Line Εξωτερικού)

58R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά 
275/50 R 20 (προαιρετικά, όχι σε συνδυασμό με 
AMG Line Εξωτερικού)

50R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, Γκρι  
Ιμαλαΐων και γυαλιστερή, με ελαστικά 275/50 R 20  
(προαιρετικά, όχι σε συνδυασμό με AMG Line  
Εξωτερικού)

Ζάντες.
Οι τροχοί είναι απολύτως αναγκαίοι. 
Πρακτικά αλλά και συναισθηματικά. 
Τίποτε σχεδόν δεν είναι τόσο σημαντικό 
για το αυτοκίνητο των ονείρων μας 
όσο η επιλογή της ζάντας. Γι’ αυτό δη-
μιουργήσαμε για εσάς μία ιδιαίτερα 
μεγάλη γκάμα επιλογών.
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87R 689 88R

692 90R89R 86R

AMG

86R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών  
ακτίνων, Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 
295/40 R 21 (μόνο σε συνδυασμό με AMG Line 
Εξωτερικού, όχι για Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC)

87R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων με ελαστικά 295/40 R 21, σε Γκρι Τιτανίου 
και γυαλιστερή (προαιρετικά, μόνο σε συνδυασμό  
με AMG Line Εξωτερικού, όχι για Mercedes-AMG 
GLS 63 4MATIC)

89R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
σε Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά 295/40 R 21 
(προαιρετικά, μόνο σε συνδυασμό με AMG Line 
Εξωτερικού και πακέτο Night, όχι για Mercedes-AMG 
GLS 63 4MATIC)

689 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών  
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με  
ελαστικά 295/40 R 21 (βασικός εξοπλισμός για 
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC)

692 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτί-
νων, σε Μάυρο και γυαλιστερή στεφάνη, με ελαστικά 
295/40 R 21 (προαιρετικά για Mercedes-AMG 
GLS 63 4MATIC)

88R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
σε Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά 285/40 R 22 
(προαιρετικά για Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC)

90R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων, σε Μαύρο ματ και γυαλιστερή στεφάνη,  
με ελαστικά 285/40 R 22 (προαιρετικά για 
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC)

m ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΖΑΝΤΕΣ

θα βρείτε στα αξεσουάρ μας. Πληροφορίες για  
γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz θα βρείτε στη  
διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com 
ή στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων 
Mercedes-Benz.
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Drive Supreme: 
Η Mercedes-AMG GLS 63.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστής οχημάτων υψηλών επιδόσεων και σπορ αυτοκι-
νήτων. Η AMG αποτελεί μία υπόσχεση. Την υπόσχεση για συνεχή εξέλιξη. Για μεγάλες προσδοκίες και 
αμείωτη προσπάθεια. Έτσι μπορούμε να παρέχουμε ξεχωριστά αυτοκίνητα για ξεχωριστούς ανθρώπους. 

Η Mercedes-AMG GLS 63 αντεπεξέρχεται στην πρόκληση να προσφέρει το καλύτερο – κάθε στιγμή, 
σε κάθε μέτρο. 

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.
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Δυναμική, εντυπωσιακή σχεδίαση, επιβλητικές διαστάσεις – η Mercedes-AMG GLS 63 γνωρίζει 
ένα μόνο στυλ: το δικό της. Μπροστινή ποδιά σχεδίασης A Wing με μεγάλες εισαγωγές αέρα. 
Flics για καλύτερη αεροδυναμική. Μάσκα ψυγείου με γρίλιες σε Μαύρο και λογότυπο AMG  
σε Ασημί Χρωμίου. Επιπλέον, 44 mm φαρδύτεροι θόλοι τροχών ενισχύουν το παράστημά της.  
Σχεδιαστικά στοιχεία με τα οποία κατοχυρώνει η GLS τη θέση της στη γκάμα των High Performance 
SUV της AMG – είναι η S-Class των SUV. Μία εμφάνιση σχεδιασμένη για ανθρώπους που πείθουν  
με την παρουσία τους. 

High Performance SUV.
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ



56



57

Επτά φορές στην πρώτη θέση.
Μόλις επιβιβαστείτε, ο προορισμός παύει πλέον να έχει σημασία. Το 3άκτινο δερμά -
τινο τιμόνι AMG με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων αλουμινίου εφαρμόζει στα χέρια, 
ο ευρύχωρος εσωτερικός χώρος ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις. Η Mercedes-AMG 
GLS 63 δεν εντυπωσιάζει μόνο με το μέγεθός της, αλλά αποτελεί και ένα από πιο άνετα 
και ασφαλή οχήματα επιδόσεων. Και μάλιστα, για πολλούς χάρη στα επτά αναπαυτικά 
καθίσματα. Το δημοφιλέστερο από τα επτά είναι πάντα το ίδιο: το τέλεια σχεδιασμένο 
σπορ κάθισμα από δέρμα νάπα πίσω από το τιμόνι.
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ΙΣΧΥΣ



59

Κάνει την κάθε μέρα ξεχωριστή: ένα από τα ισχυρότερα SUV σειράς παραγωγής της AMG. Ο κινητήρας AMG V8 biturbo 5,5 λίτρων  
εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση με kW (585 hp) και 760 Nm. Με το DYNAMIC SELECT η συμπεριφορά της Mercedes-AMG GLS 63 
ρυθμίζεται σε πέντε βαθμίδες από αποδοτική-άνετη έως σπορτίφ. Ανεξαρτήτως τρόπου λειτουργίας, αρκεί ένα πάτημα στο γκάζι, για  
να δείξει ο ταχογράφος 100 km/h σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα. Το κιβώτιο ταχυτήτων AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC εξασφαλίζει 
γρήγορους χρόνους αλλαγής ταχυτήτων και συνεχή μετάδοση ισχύος, ώστε να μπορείτε να αφήνετε γρήγορα πίσω σας την καθημερινότητα.

Κινητό κέντρο ευεξίας.
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Ματιά στο μέλλον.
Προηγείται ακόμη και στο σκοτάδι. Το Intelligent Light System προσαρμόζει 
αυτόματα τους προβολείς LED, ώστε ο δρόμος μπροστά σας να φωτίζεται πάντα 
βέλτιστα – σε όλες τις καιρικές και οδικές συνθήκες, ακόμη και στις στροφές ή 
κατά την αλλαγή πορείας. Επειδή όποιος θέλει να ακολουθεί τη δική του πορεία, 
θέλει και να ξέρει υπάρχει στο δρόμο του, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
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Στο αυτοκινητόδρομο, σε γρήγορες στροφές ή εκτός δρόμου – η τετρακίνηση 4MATIC AMG Performance κατακτά κάθε έδαφος. Η μόνιμη τετρακίνηση 
κατανέμει την κινητήρια δύναμη σε αναλογία 40 : 60 μεταξύ μπροστινού και πίσω άξονα και το ACTIVE CURVE SYSTEM περιορίζει τις στρέψεις  
μέσω των ενεργών αντιστρεπτικών ράβδων. Έτσι, εξασφαλίζεται κυρίαρχη, αξιόπιστη οδική συμπεριφορά με περισσότερο πρόσφυση, οδηγική ευστάθεια 
και υψηλή ευελιξία γύρω από τον κατακόρυφο άξονα του οχήματος. Πώς θα τα αξιοποιήσετε αυτά είναι δική σας υπόθεση.

Βρίσκει πάντα το δρόμο. 
Ακόμη κι όταν δεν υπάρχει.
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Δεν κατασκευάζουμε απλώς αυτοκίνητα. 
Πραγματοποιούμε όνειρα.

Το πάθος γίνεται μεγαλύτερο όταν το μοιράζεσαι: η AMG Private Lounge είναι η κοινότητά μας στον κόσμο της AMG.  
Εδώ συναντιούνται πελάτες της AMG σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και ανταλλάσσουν απόψεις στην ηλεκτρονική  
πλατφόρμα σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο Affalterbach. Μπορείτε να επωφελείστε από ειδικές προσφορές και να έχετε 
άμεση επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

Η AMG Driving Academy αντιπροσωπεύει ένα ασύγκριτο ομαδικό πνεύμα: βιώστε υψηλές επιδόσεις μαζί με άλλους οπαδούς 
της μάρκας και βελτιώστε τις οδηγικές σας ικανότητες σε αγωνιστικές πίστες και εκδηλώσεις lifestyle σε συναρπαστικά μέρη 
του κόσμου. Γίνεται μέλος της «World’s Fastest Family» – της ταχύτερης οικογένειας του κόσμου:  
www.mercedes-amg.com/driving-academy

Θέλετε περισσότερα; Η Mercedes-AMG Motorsport με το πρόγραμμα Customer Racing Program προσφέρει την ιδανική για 
επαγγελματικό μηχανοκίνητο αθλητισμό – και με την Mercedes-AMG GT3 ένα μοναδικά σχεδιασμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο. 
Ένας κόσμος ολοκληρωμένων υπηρεσιών σας επιτρέπει να ενταχθείτε στο υψηλότερο επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού: 
www.mercedes-amg.com/customerracing

Στο AMG Performance Studio κατασκευάζουμε αυτοκίνητα απολύτως προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας. Δεν υπάρχει  
κανένα όριο στη δημιουργικότητα των ειδικών μας – από ειδικά τεχνολογικά εξαρτήματα και ασυνήθιστα χρώματα βαφής  
μέχρι αποκλειστικό εσωτερικό εξοπλισμό για τη δημιουργία μοναδικών αυτοκινήτων – με ακρίβεια χειροποίητου επιπέδου.

Επιβιβαστείτε στον κόσμο της AMG. Γνωρίστε τι σημαίνει Driving Performance.
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Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

Διαστάσεις.
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Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

Διαστάσεις χώρου φόρτωσης.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

Πετρελαιοκινητήρας Βενζινοκινητήρες

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

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων V/6 V/6 V/8 V/8

Κυβισμός (cm3) 2987 2996 4663 5461

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.) 190 (258)/3400 245 (333)/5250–6000 335 (455)/5250–5500 430 (585)/5500

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.) 620/1600–2400 480/1600–4000 700/1800–4000 760/1750–5250

Κιβώτια ταχυτήτων 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.) 7,8 6,6 5,3 4,6

Τελική ταχύτητα (km/h) 222 240 2502 2502

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω 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

Καύσιμο Diesel Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super plus αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου3 (l/100 km)
αστικός κύκλος 
υπεραστικός κύκλος 
μικτός κύκλος 

9,0–8,7
7,4–7,1
8,0–7,7

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
10,3
12,3

Εκπομπές CO2
3 σε μικτό κύκλο (g/km) 203–190 218–206 264–255 288

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5 Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/D Euro 6/E

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ/ρεζέρβα (l) 100/12,0 100/12,0 100/12,0 100/14,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ6 (VDA) (l) 680–2300 680–2300 680–2300 680–2300

Κύκλος στροφής (m) 12,40 12,40 12,40 12,40

Μήκος7/Πλάτος συμπ. καθρεφτών7 (mm) 5130/2141 5130/2141 5130/2141 5162/2141

Μεταξόνιο7 (mm) 3075 3075 3075 3075

Μετατρόχιο εμπρός7/πίσω7 (mm) 1655/1675 1645/1665 1645/1665 1676/1696

Κενός βάρος8/ωφέλιμο φορτίο (kg) 2475/775 2445/805 2460/790 2580/710

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος (kg) 3250 3250 3250 3290

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/με φρένο [σε ποσοστό 12 %] (kg) 750/3500 750/3500 750/3500 750/3290

1  Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών 
CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε 
ισχύουσα έκδοση). Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές διαφέρουν 
ανάλογα με τους τροχούς/τα ελαστικά. 4 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. 5 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 
λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος. 6 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 7 Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό 
εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. 8 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση δοχείου καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και 
αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή, μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο. Για περισσότερα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Συνθετικό δέρμα ARTICO

1  Βασικός εξοπλισμός για GLS 350 d 4MATIC και GLS 400 4MATIC. 2 Προαιρετικός εξοπλισμός. 3 Βασικός εξοπλισμός 
σε συνδυασμό με EXCLUSIVE Εσωτερικού. 4 Βασικός εξοπλισμός για GLS 500 4MATIC. 5 Προαιρετικός εξοπλισμός 
για Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC. 6 Μόνο σε συνδυασμό με AMG Line Εσωτερικού. 7 Βασικός εξοπλισμός για 
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC.

Επενδύσεις και διάκοσμος.

Δέρμα

Επενδύσεις

111
114
115
125
211
215
224
228
245
531
534
535
811
831
834
835
954
955

Μαύρο1

Καφέ Εσπρέσο1

Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ Εσπρέσο1

Μπεζ Πιπερόριζας/Μαύρο1

Μαύρο2, 3, 4

Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ Εσπρέσο2, 3 
Καφέ Σάγματος/Μαύρο2, 3 
Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο2, 3 
Μπεζ Πιπερόριζας/Μαύρο2, 3 
Μαύρο5

Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο5

Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο5

Μαύρο pearl/Μαύρο6

Μαύρο7

Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο7

Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο7

Καφέ Εσπρέσο2

Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο2

Διάκοσμος

739
734
731
H09
729
H21
H10

Αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης ανοικτόχρωμο2, 7

Ξύλο ευκάλυπτου καφέ γυαλιστερό1

Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό2

Ξύλο μελιάς καφέ με πόρους2, 4

Ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό2

Λάκα Πιάνου Μαύρη2, 3

AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη2
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Δέρμα νάπα Exclusive designoΔέρμα νάπα Exclusive AMGΔέρμα νάπα AMGΔέρμα νάπα/δέρμα Διάκοσμος
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Βαφές designo1

1 Προαιρετικός εξοπλισμός.

Χρώματα  
εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές

Ακρυλικές βαφές

040
149

Μαύρο
Λευκό Πολικό

Μεταλλικές βαφές1

197
775
796
890
896
988
992

Μαύρο Οψιδιανού
Ασημί Ιριδίου
Καφές Κιτρίνης
Μπλε Καβανσίτη
Μπλε γυαλιστερό
Ασημί Αδαμάντινο
Γκρι Σελενίτη

Βαφές designo1

799
996

Λευκό Αδαμάντινο designo bright
Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo

Μεταλλικές βαφές1



Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 04.07.2017. Μετά την ημερομηνία 
αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά  
τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον 
εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει 
για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους  

δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν 
στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. 
Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την 
ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πλη-
ροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.gr 

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1240 · 12-03/1217

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου 
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω 
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε 
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα 
«Laureus Sport for Good Foundation».


