
The GLS Sport Utility Vehicle



บัญญัติใหมแหงโลกยนตรกรรม
ความหรูหรา ที่ผสานความแข็งแกรงอยางสมบูรณแบบ

Mercedes-Benz GLS ก�าวข�ามทุกบรรทัดฐานความหรูหรา รวมทุกความเป�นที่สุดของโลกยานยนต�ในหนึ่งเดียว กับสุดยอดยนตรกรรม Large Full - size
SUV แบบ 7 ที่นั่ง ห�องโดยสารกว�างขวาง สะดวกสบายเหนือจินตนาการ ด�วยดีไซน�สง�างาม พร�อมความหรูหราเหนือระดับเฉกเช�น S-Class เต็มเป��ยมด�วย
ความแข็งแกร�งและอเนกประสงค�อันเป�นเอกลักษณ�ของรถยนต� SUV เพียบพร�อมด�วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด ขับเคลื่อนอย�างทรงพลังด�วยเครื่องยนต�ดีเซล 
ขนาด 2,925 ซีซี มอบพละกําลังสูงสุดถึง 286 แรงม�า แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร พุ�งทะยานจาก 0–100 กม. /ชม. ในเวลาเพียง 7 วินาที 
ขับขี่อย�างมั่นใจกับระบบขับเคลื่อน 4 ล�อ "Full time" แบบ 4MATIC เพื่อการควบคุมรถและการทรงตัวบนถนนที่เป�ยกลื่น รวมถึงการขับขี่บนทางแบบ 
OFF-ROAD ที่ดีที่สุด  เพลิดเพลินกับการขับขี่ที่ราบรื่นด�วยระบบส�งกําลังแบบ 9G-TRONIC ที่ให�ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ช�วยให�การเปลี่ยนเกียร�เป�นไป
อย�างรวดเร็วและนุ�มนวล พร�อมประหยัดเชื้อเพลิงกว�า 6.5%

*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี



เพียบพรอมไปดวยเทคโนโลยีล้ําสมัย
Mercedes-Benz GLS มาพร�อมกับเทคโนโลยีที่ช�วยอํานวยความสะดวกให�กับคุณได�อย�างสูงสุด ด�วยระบบปฏิบัติการแบบ MBUX ที่เปรียบเสมือนผู�ช�วยส�วนตัว 
พร�อมมอบประสบการณ�การขับขี่เหนือความคาดหมาย สะดวกสบายด�วยหน�าจอแบบสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว ปลอดภัยด�วยระบบแสดงภาพผ�านกล�อง 360° 
ที่ช�วยเพิ่มทัศนวิสัยไม�ว�าจะเป�นภาพมุมสูง (Bird’s-eye perspective) ภาพมุมด�านข�างล�อหน�า ช�วยให�คุณถอยจอดรถได�อย�างแม�นยําที่สุด พร�อมให�คุณเชื่อมต�อกับ 
Apple CarPlay™ หรือ Android Auto™ และเลือกปรับแต�งรูปแบบของการแสดงผลได�หลากหลาย อาทิเช�น "Classic", "Sport", "Progressive" และ "Subtle" 
รวมไปถึงแผงควบคุมระบบสัมผัสบริเวณพวงมาลัยดีไซน�สปอร�ต ท่ีให�คุณควบคุมทุกอย�างได�ง�ายดายเพียงปลายน้ิวสัมผัส และยังมาพร�อมกับระบบ Vehicle Monitoring 
ที่ช�วยให�คุณมองเห็นสถานะของรถยนต�ผ�านแอปพลิเคชัน ให�คุณมั่นใจตลอดการเดินทาง

*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี



*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

9G-TRONIC
ระบบส�งกําลังเกียร�อัตโนมัติเดินหน�า 9 จังหวะ
ที่คิดค�นเพื่อให�ได�อัตราเร�งที่ดีที่สุด นุ�มนวลที่สุด

โดยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันได�ถึง 6.5%
และยังสามารถเลือกปรับรูปแบบการขับขี่
DYNAMIC SELECT ได�ถึง 4 รูปแบบ

ระบบขับเคล
 อน 4 ลอ แบบ 4MATIC
ระบบขับเคลื่อน 4 ล�อ “Full time” แบบ 4MATIC ทํางานอย�างสอดคล�องโดยการ
กระจายแรงบิดระหว�างล�อคู�หน�าและล�อคู�หลังด�วยอัตราทด 45 : 55 ช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการควบคุมรถและการทรงตัวบนถนนท่ีเป�ยกล่ืน รวมถึงการขับข่ีบนทางแบบ OFF-ROAD 
ให�คุณสามารถควบคุมการขับขี่ได�อย�างเฉียบคม มั่นใจ ให�ความนุ�มนวลตลอดการเดินทาง
ในทุกสภาพถนนด�วยระบบช�วงล�างแบบ AIRMATIC และเป�นครั้งแรกที่จะได�พบกับฟ�งก�ชัน
เตรียมรถเข�าสู�เครื่องล�างรถอัตโนมัติ โดยจะทํางานอย�างสอดคล�องร�วมกับระบบ AIRMATIC 
เพียงส่ังงานผ�านหน�าจอ media display

*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี



*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี *ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

จอแสดงผลความละเอียดสูงแบบ
Digital widescreen cockpit
หน�าจอแสดงผลดีไซน�สุดลํ้า ท่ีจะทําให�คุณประทับใจต้ังแต�แรกเห็น ด�วยหน�าจอแสดงผลขนาด
ใหญ�พิเศษ 12.3 น้ิว จํานวน 2 จอต�อเน่ืองกัน โดยสามารถเปล่ียนรูปแบบแสดงผลของหน�าจอ
เพ่ือสร�างบรรยากาศแห�งการขับข่ีท่ีหลากหลาย และมอบความสะดวกสบายด�วยระบบสัมผัส
สําหรับหน�าจอมัลติมีเดีย MBUX

ระบบสั่งการดวยเสียง “Hey Mercedes”
อีกขั้นของความทันสมัย อีกระดับของความสะดวกสบายด�วยระบบสั่งงานด�วยเสียง
ซึ่งสามารถประมวลผลประโยคที่ใกล�เคียงกับคําสั่งทั่วไปได� เพียงพูดว�า "Hey Mercedes" 
และตามด�วยคําสั่งเช�น "Hey Mercedes, I'm cold" ระบบจะทําการปรับอุณหภูมิให�
เหมาะสมพร�อมทั้งจดจํา และเรียนรู�การสั่งงานของคุณได� เพื่อสร�างความเชื่อมโยงระหว�าง
คุณกับรถได�อย�างไร�ที่ติ

ระบบความบันเทิงและส� อสาร MBUX

Rear seat entertainment
พบกับระบบความบันเทิงสําหรับผู�โดยสารด�านหลัง พร�อมจอแสดงผล
ความละเอียดสูง ขนาด 11.6 น้ิว จํานวน 2 ตําแหน�ง ผสานการทํางาน
ระหว�างผู�โดยสารตอนหน�า และหลังได�อย�างลงตัว พร�อมแชร�ประสบการณ�
ผ�านระบบ MBUX ได�พร�อมกันท้ัง 3 หน�าจอ รองรับการเช่ือมต�อ USB–C
และ HDMI พร�อมช�องต�อหูฟ�งแบบ 3.5 มิลลิเมตร

ไฟหนาแบบ MULTIBEAM LED
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช�วยให�ทัศนวิสัยการขับขี่แม�ในยามค่ําคืนเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทํางาน
ของระบบฯ ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของไฟหน�าแบบ MULTIBEAM LED ทําหน�าท่ีควบคุมหลอดไฟแบบ LED 
จํานวน 112 หลอด ให�สามารถปรับระดับความสว�างอย�างเป�นอิสระจากกัน โดยมีระบบเซ็นเซอร�ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว และคํานวณระดับความสว�างอัตโนมัติ ตอบสนองต�อความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงได�
อย�างรวดเร็ว แม�นยํา ย่ิงไปกว�าน้ัน MULTIBEAM LED สามารถตรวจจับทางโค�งมุมอับสายตาได�ในระยะทาง
ท่ีไกลมากกว�าเดิมและปรับให�แสงมีความสว�างเต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ด�วย ULTRA RANGE Highbeam โดยระบบจะปรับความยาวของลําแสงไฟหน�าให�ส�องได�ไกลกว�า
650 เมตร โดยอัตโนมัติ หากไม�พบรถยนต�ท่ีว่ิงสวนทางมา และเม่ือรถยนต�มีความเร็วสูงกว�า 40 กม./ชม.



 Mercedes-Benz
emergency call system
บริการที่จะคอยช�วยเหลือคุณจากสถานการณ�ฉุกเฉิน หรือใน
ขณะท่ีคุณได�รับอุบัติเหตุ รถยนต�เมอร�เซเดส-เบนซ�จะทําการ
ติดต�อไปยัง Emergency Customer Contact Center 
ศูนย�บริการฉุกเฉิน ที่จะช�วยประสานงานด�านความปลอดภัย 
เพื่อช�วยเหลือให�คุณได�รับความปลอดภัยสูงสุด

ระบบวิเคราะหสภาพรถยนต
Telediagnostics
นอกเหนือจากความพึงพอใจในมาตรฐานของยนตรกรรมจาก
เมอร�เซเดส-เบนซ�แล�ว คุณยังสามารถมั่นใจได�ว�าจะได�รับ
บริการซ�อมบํารุงด�วยมาตรฐานระดับโลก กับบริการ
Remote Retrieval of Vehicle Status ที่จะคอย
รายงานสถานะของรถยนต�ไปยัง Mercedes me
และด�วยบริการ telediagnostics ที่จะคอยส�งข�อมูลและ
สถานะของรถยนต�ไปยังศูนย�บริการที่คุณเลือกเมื่อตรวจพบ
ความเสียหาย* เพื่อให�คุณได�รับการซ�อมบํารุงที่รวดเร็วและ
แม�นยําที่สุด

ระบบแผนที่นําทาง
Navigation system
นําทางคุณสู�ทุกจุดหมาย ด�วยระบบนําทางซึ่งอัปเดตข�อมูล
เส�นทางแบบออนไลน� แม�ในเส�นทางของคนท�องถิ่นอย�าง
รวดเร็ว แม�นยํา และสามารถป�อนข�อมูลที่ต�องการได�
ผ�านทัชแพด

*ระบบ telediagnostics สามารถรายงานสภาพรถยนต�บางส�วนให�กับผู�จําหน�ายเมอร�เซเดส-เบนซ�อย�างเป�นทางการเท�านั้น
**ภาพใช�เพ่ือการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

Mercedes me connect

*สําหรับรถยนต�ดีเซลจะต�องทําการสตาร�ทรถด�วยระบบ Remote Engine Start เพื่อให�ระบบปรับอากาศทํางาน
**ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

ระบบตั้งคารถยนต
(Pre-installation for Vehicle Set-Up)
และระบบสตารทเคร� องยนตพรอมเปดระบบปรับ
อากาศภายในหองโดยสารดวยโทรศัพทมือถือ
(Remote Engine Start)
ปลอดภัยไปอีกขั้นกับระบบ Remote Door Lock/Unlock
ที่ช�วยให�คุณสามารถล็อกรถได�จากทุกที่ ให�คุณไร�ความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัย และมั่นใจได�ว�ารถยนต�ของคุณจะอยู�ในการควบคุมตลอดเวลา
เตรียมพร�อมก�อนออกเดินทางกับความสบายในแบบที่คุณควบคุมได�ด�วย 
ระบบ Remote Engine Start* ที่ให�คุณสามารถสั่งสตาร�ทรถยนต�
และเป�ดระบบปรับอากาศได�ก�อนจะถึงตัวรถ ช�วยให�คุณสตาร�ท และออก
เดินทางไปกับความเย็นสบายในแบบท่ีคุณคอนโทรลได�เอง และในวันที่คุณ
ต�องเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม� คุณก็จะไม�ต�องกังวลเรื่องตําแหน�ง
ที่จอดรถอีกต�อไปด�วยระบบ Parked Vehicle Locator ที่ช�วยแสดง
ตําแหน�งของรถยนต�ภายในรัศมี 1.5 กิโลเมตร เพื่อให�คุณค�นหารถยนต�
ที่จอดไว�ได�อย�างง�ายดาย รวมไปถึง Vehicle Tracker ระบบที่ติดตาม
ตําแหน�งรถยนต�ผ�าน GPS และยังมีระบบ Geofencing ฟ�งก�ชันที่ช�วย
จํากัดพื้นที่การขับขี่ เพื่อให�คุณมั่นใจได�ว�ารถยนต�เมอร�เซเดส-เบนซ�
ของคุณจะปลอดภัยและอยู�ในการควบคุมของคุณ



ระบบ  Active Distance Assist DISTRONIC
ระบบช�วยรักษาระยะห�างจากรถที่อยู�ด�านหน�า หรือ Active Distance Assist DISTRONIC
ทํางานโดยใช�สัญญาณเรดาร�ท่ีติดต้ังบริเวณกระจังหน�าในการคํานวณระยะห�างที่ปลอดภัยจากรถคันหน�า
ที่สัมพันธ�กับความเร็วของรถในขณะน้ัน และลดความเร็วของรถโดยอัตโนมัติ รวมทั้งช�วยเบรกด�วยระดับ
แรงเบรกประมาณ 50% ของแรงเบรกปกติ เพื่อรักษาระยะห�างตามที่ผู�ขับข่ีกําหนด

ระบบชวยเตือนเม� อมีรถอยูในจุดบอดสายตา (Blind Spot Assist)
อีกหน่ึงในเทคโนโลยีความปลอดภัยจากเมอร�เซเดส-เบนซ� ที่ช�วยลดความเสี่ยงจากการชนกับรถยนต�หรือ
รถจักรยานยนต�คันอ่ืนท่ีอยู�ในจุดอับสายตาในขณะท่ีกําลังจะเปล่ียนช�องจราจร ระบบน้ีจะทํางานต้ังแต�ความเร็ว
ของรถท่ี 12 กม./ชม. เป�นต�นไป โดยจะมีไฟเตือนเป�นสัญลักษณ�รูปสามเหล่ียมสีแดงปรากฏข้ึนท่ีกระจก
มองข�างทั้งซ�ายและขวา ทันทีที่ระบบสามารถตรวจจับรถที่เข�าใกล�ในระยะที่กําหนด หรือประมาณ 3 เมตร
จากด�านซ�าย 3 เมตรจากด�านขวา และ 3 เมตรจากด�านหลังของรถ สัญลักษณ�เตือนดังกล�าวท่ีกระจกมอง
ข�างนี้จะกะพริบพร�อมกับมีเสียงเตือนเมื่อผู�ขับข่ีเป�ดไฟเล้ียวด�านเดียวกับที่มีรถอยู�ในระยะที่เสี่ยงต�อการชน

ระบบ Active Lane Keeping Assist
การเปลี่ยนช�องจราจรย�อมมีความเสี่ยงที่จะทําให�เกิดอุบัติเหตุ หากเรดาร�ของระบบ Active Lane 
Keeping Assist ตรวจพบความเส่ียงในการชนกับรถยนต�ที่ตรวจจับได� ระบบจะช�วยดึงรถกลับเข�าสู�
ช�องจราจรเดิมโดยอัตโนมัติด�วยการเบรกล�อฝ��งที่อยู�ตรงข�ามกับรถยนต�ที่ตรวจจับได� ระบบนี้ยังสามารถ
ตรวจจับรถจักรยานยนต�ที่วิ่งมาด�านข�าง จึงทําให�คุณอุ�นใจและปลอดภัยมากขึ้นในการเปลี่ยนช�องจราจร 
โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง บนถนนใหญ�หรือทางด�วนที่มีหลายช�องจราจร

*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี *ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

เบาะน่ังแถวที่ 2 และ 3 (2nd, 3rd seat row)
ห�องโดยสารกว�างขวาง สะดวกสบายมาตรฐานเดียวกับ S-Class ด�วยระยะฐานล�อที่ยาวขึ้น 60 มิลลิเมตร จึงมีพื้นที่ภายในห�องโดยสารที่กว�าง และโปร�งสบายมากขึ้น โดยเฉพาะที่นั่ง
แถว 2 ที่สามารถปรับด�วยระบบไฟฟ�าพร�อมบันทึกตําแหน�งที่นั่งได� สามารถปรับเลื่อนเบาะถอยหลังได�ถึง 10 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับวางขา และพนักพิงสามารถปรับเอนได�
มากกว�าเดิม เบาะนั่งแถวที่ 3 เป�นที่นั่งแบบ full - size รองรับผู�โดยสารที่มีส�วนสูงได�ถึง 194 เซนติเมตร พร�อมระบบ EASY-ENTRY ออกแบบเป�นพิเศษให�เบาะและพนักพิงของ
ที่นั่งแถว 2 สามารถพับขึ้นด�วยระบบไฟฟ�า เพื่อให�เข�าสู�ที่นั่งแถวที่ 3 อย�างง�ายดายมากขึ้น และสามารถพับเบาะที่นั่งแถวที่ 2 และ 3 ได�อย�างอิสระ เพื่อรองรับการใช�งานที่หลากหลาย
เพิ่มพื้นที่ความจุสําหรับเก็บสัมภาระได�สูงสุดถึง 2,400 ลิตร ตอบสนองทุกความต�องการ ทั้งความหรูหรา สะดวกสบาย และความกว�างขวาง ตามแบบฉบับยานยนต�อเนกประสงค� 



*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี *ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

อุปกรณมาตรฐานอุปกรณมาตรฐาน 7. ระบบช�วยการนํารถเข�าจอดอัตโนมัติ พร�อมกล�องแสดงภาพรอบทิศทาง 360°

8. ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus)

9. ฟ�งก�ชันเช่ือมต�อโทรศัพท�มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (Apple CarPlay™ & Android Auto™)

10. ระบบแผนที่นําทาง
11. ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 5 โซน
12. ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารแบบ 64 สี

1. หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เล่ือนเป�ด -ป�ดได�ด�วยระบบไฟฟ�า
2. บันไดข�างแบบสเตนเลสดีไซน�สปอร�ต
3. ไฟส�องทางใต�กระจกมองข�างเป�นรูปตราสัญลักษณ�เมอร�เซเดส-เบนซ�
4. ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO พร�อมระบบเป�ด -ป�ด บานประตูท�ายอัตโนมัติ โดยไม�ต�องใช�มือ
5. ระบบช�วยป�ดประตู และบานประตูท�ายด�วยระบบไฟฟ�า
6. ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester

73

115

82 91

124 106



*ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

*หลังคาภายในห�องโดยสารสีดํา
**ตัวอย�างสีอาจแตกต�างจากสีรถของจริง เน่ืองจากระบบการพิมพ�

***ภาพใช�เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ�ของรถยนต�ในตารางท�ายแคตตาล็อกน้ี

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

พวงมาลัยมัลติฟ�งก�ชันแบบสปอร�ต หุ�มหนัง nappa
พร�อมป�ุมควบคุมแบบ Touch Control

ล�ออัลลอยดีไซน�สปอร�ตจาก AMG
แบบ 5-twin-spoke ขนาด 21"

ไฟท�ายแบบ LED

197 obsidian black 922 high-tech silver

149 polar white

สีมาตรฐาน  (NON-METALLIC PAINT)

สีมาตรฐาน เมทาลิก  (METALLIC PAINTS)

992 selenite grey 201 Leather-black

H18 High-gloss anthracite lime wood trim

วัสดุตกแต�งภายใน (TRIM ELEMENT)

เบาะนั่ง



รายละเอียดดานเทคนิค GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

เครื่องยนต� ดเีซลแถวเรยีง/6 สูบ/6 วาล�วต�อสบู พรอ้ม 2-stage เทอร์โบชารจ์เจอร์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2,925

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์� (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 210 (286)/3,600 - 4,200

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) 600/1,200 - 3,200

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาท)ี 7.0

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) 227

ความจุถังนํ้ามัน (ลิตร) 90

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 355 - 2,400

ระบบส�งกําลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G - TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
(Steering-wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง - หน้า 275/45 R21

ขนาดล้อและยาง -หลัง 315/40 R21

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 2,030 x 5,207 x 1,823

ระบบความปลอดภัย GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถท่ีอยู่ด้านหน้า (Active Distance Assist DISTRONIC) •
ระบบช่วยเตือนเม่ือมีรถอยู่ในจุดอับสายตา (Blind Spot Assist) •
ระบบแจ้งเตือนยานพาหนะขณะเปิดประตูรถ (Exit Warning Function) •
ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทาง (Active Lane Keeping Assist) •
ระบบช�วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) •
ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเม่ือมีลมมาปะทะด้านข้าง (Crosswind assist) •
ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ (PRE-SAFE system) •
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตําแหน่ง สําหรับผู้�ขับข่ีและผู้โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 4 ตําแหน่ง สําหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสารด้านหน้า -หลัง •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 6 ตําแหน่ง •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข�าผู�ขับข่ี • 
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 7 ท่ีนั่ง •
ESP (Electronic Stability Program) •

ระบบความปลอดภัย GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

Electronic Traction System 4ETS สําหรับรถยนต�ขับเคล่ือน 4 ล้อ •
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration Skid Control) •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock Braking System)  •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill -Start Assist •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive Brake Light) •
ระบบรักษาระดับความเร็ว (Cruise control) และจํากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) •
ระบบเตือนเพ่ือนํารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) •
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (Tyre pressure monitoring system) •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) •
ระบบช่วยการนํารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist with PARKTRONIC) •
กล�องแสดงภาพรอบทิศทาง •
ระบบตัดการทํางานของถุงลมนิรภัยโดยอัตโนมัติสําหรับท่ีนั่งผู�โดยสารด�านหน�า •
(Automatic front passenger airbag deactivation)

อุปกรณมาตรฐานภายนอก GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ใบป�ดนํ้าฝนทํางานโดยอัตโนมัติ พร�อมเซ็นเซอร�วัดปริมาณนํ้าฝน •
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED •
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS-Active Light System) •
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเล้ียวโค้ง (cornering light) •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus) •
ไฟเลี้ยวท่ีกระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้ายแบบ LED •
ไฟ daytime สําหรับการขับข่ีในเวลากลางวัน และไฟเลี้ยวด้านท้ายแบบ LED •
ไฟส่องทางใต้กระจกมองข้างเป็นรูปตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ •
กระจกมองข�างปรับระดับและพับเก็บด�วยระบบไฟฟ�า •
กระจกมองข�างด�านผู�ขับข่ีและกระจกส�องหลังปรับลดแสงสะท�อนอัตโนมัติ •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO • 
ระบบเปิด -ป�ดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้�มือ (HANDS-FREE ACCESS) •
ระบบช�วยป�ดประตู และบานประตูท�าย ด�วยระบบไฟฟ�า •



อุปกรณมาตรฐานภายนอก GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เล่ือนเปิด -ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ�า •
กันชนหน้า -หลังและสเกิร์ตข้างดีไซน�สปอร์ตจาก AMG •
สัญลักษณ์ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์�เบรก •
บันไดข�างสเตนเลสดีไซน�สปอร�ต •
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (AIRMATIC) พร�อมระบบควบคุมระดับอัตโนมัติ •
 ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5- twin - spoke ขนาด 21" •
ล�อและยางอะไหล�ฉุกเฉิน •
แผ�นรองกันกระแทกใต�ห�องเครื่อง •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ปุ่มสตาร์ท (PUSH-START) •
ฟังก์ชัน ECO start/stop •
ระบบปรับรูปแบบการขับข่ี DYNAMIC SELECT •
หน้าจอแสดงผลข้�อมูลแบบ widescreen cockpit •
เบาะนั่งหุ�มหนัง •
 ด้านบนของคอนโซลหน้า (dashboard) และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง ARTICO •
พวงมาลัยมัลติฟังก�ชันแบบสปอร์ต หุ้มหนัง nappa พร�อมปุ่�มควบคุมแบบ Touch Control •
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจํา สําหรับตําแหน่งท่ีนั่ง •
พวงมาลัย และกระจกมองข�าง
เบาะนั่งแถวที่ 2 ซ้าย -ขวา ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับองศาการเอนของพนักพิงได้ • 
 เบาะนั่งแถวที่ 2 พับได้�แบบ 40:20:40 •
 เบาะนั่งแถวที่ 3 สําหรับผู้โดยสาร 2 คน •
 การตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยโครเมียม •
 ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting) •
 ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 5 โซน •
 ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย -ขวา •
 ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท�มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

(Apple CarPlayTM & Android AutoTM)
•

หน้าจอสําหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 จํานวน 2 จอ ขนาด 11.6 นิ้ว (Rear seat entertainment) •
หูฟังแบบ Wireless จํานวน 2 ชุด •
ช�อง USB Type C ภายในห้องโดยสาร จํานวน 7 ช่อง •
ชุดคันเร�งและแป�นเบรกแบบสปอร�ต •
พรมปูพื้นพร้อมสัญญลักษณ์ AMG •
ปลั๊กไฟ 220 โวลต์ สําหรับอุปกรณ์�ไฟฟ้�าไม่เกิน 150 วัตต์ บริเวณคอนโซลกลางท่ีนั่งด้านหลัง •
แผ�นป�ดสัมภาระท�ายรถ •

ระบบความสะดวกสบายและการสื่อสาร GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ระบบความบันเทิงและการสื่อสาร •
ระบบขอความช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Mercedes-Benz emergency call) •
ฟังก์ชันเพิ่มเติมสําหรับการใช้งาน MBUX •
อุปกรณ์สื่อสารด้วยสัญญาณ LTE สําหรับบริการ Mercedes me connect •
ระบบแผนที่นําทางพร้อมบริการ Live Traffic Information •
ระบบรองรับบริการมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย •
ระบบตั้งค�ารถยนต� •
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต� •
ระบบรองรับ Digital Radio •
ฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศด้วยโทรศัพท์มือถือ (Remote Engine Start) •
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล •



ยางปูพื้นรถสีดํา สําหรับผู�ขับขี่และผู�โดยสารด�านหน�า A167 680 6606/9G33แร็คหลังคา    A167 890 3100

GLS Genuine Accessories

แร็คจักรยาน สําหรับจักรยาน 1 คัน         A000 890 0293

แถวที่ 2     A167 680 7606/9G33 |  แถวที่ 3     A167 680 7906/9G33

กล�องใส�สัมภาระบนหลังคา ความจุ 450 ลิตร
สีดํา A000 840 1200 | สีเงินด�าน A000 840 1400

กล�องใส�สัมภาระบนหลังคา ความจุ 400 ลิตร
สีดํา A000 840 1100 |  สีเงินด�าน A000 840 1300

ชุดสกรูเสริมแร็ค สําหรับจักรยาน 1 คัน A002 990 0399 ชุดกล�องติดรถยนต� Mercedes-Benz Dashcam พร�อมระบบ Radar และระบบ G-sensor 

กรุณาสอบถามรหัสสินค�าและข�อมูลที่ผู�จําหน�ายฯ อย�างเป�นทางการ

อุปกรณ� Power charger    A213 820 2403

สาย Media interface adapter 

USB type A & type C    A177 820 2901

ชุดสาย Media interface kit

(สายชาร�จ iPhone, micro USB, 

USB type C,USB type A)   A177 820 3001

สาย Media interface USB type C 

ความยาว 30 ซม.    A177 820 2401 

ความยาว 100 ซม.    A177 820 1501

สาย Media interface micro USB

A177 820 1401

แผ�นป�ดท�ายรถ เพื่อกันรอยขณะขนถ�าย
สินค�า (พับเก็บได�) A253 693 2000



หมายเหตุ: เอกสารน้ีเป�นข�อมูลเบ้ืองต�นและไม�ถือเป�นส�วนหน่ึงของสัญญาซ้ือขาย ท้ังน้ี ผู�ซ้ือควรตรวจสอบข�อมูลของผลิตภัณฑ�ท่ีระบุไว�ในสัญญาซ้ือขายเป�นสําคัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑ�อาจมีการเปล่ียนแปลงหลังจากการเผยแพร�
มกราคม 2565 ผู�ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว�างระยะเวลาการส�งมอบ โดยการเปล่ียนแปลงเหล�านี้จะคํานึงถึงประโยชน�ของผู�ขายประกอบกับความเหมาะสมแก�ผู�ซื้อเป�น
สําคัญ ซึ่งผู�ขายหรือผู�ผลิตจะใช�สัญลักษณ�หรือจํานวนระบุในคําสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคําสั่งซื้อโดยไม�ก�อให�เกิดสิทธิใด ๆ ท่ีพึงได�รับจากสิ่งเหล�าน้ี ท้ังนี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ�เสริมและรายการของอุปกรณ�เสริมของผลิตภัณฑ� ซ่ึง
ไม�ได�เป�นส�วนหนึ่งของข�อกําหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต�างเล็กน�อยจากที่แสดงไว�ในโบรขัวร�อันเกิดจากข�อจํากัดของกระบวนการพิมพ� โบรชัวร�นี้ให�ข�อบ�งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของลักษณะ อุปกรณ�เสริม และ/หรือสีอาจมีใช�ร�วม
กับรุ�นอื่นเท�านั้น สําหรับข�อมูลที่เป�นป�จจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ�น ลักษณะ อุปกรณ�เสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของท�านและการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ�นั้น กรุณาตรวจสอบข�อมูล
รายละเอียดของผลิตภัณฑ�อีกครั้งที่ผู�จําหน�ายเมอร�เซเดส-เบนซ�อย�างเป�นทางการ ของบริษัท เมอร�เซเดส-เบนซ� (ประเทศไทย) จํากัด

www.mercedes-benz.co.th
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www.mercedes-benz.co.th/GLSebrochure


