The GLS

Sport Utility Vehicle

บัญญัติใหมแหงโลกยนตรกรรม
ความหรูหรา ที่ผสานความแข็งแกรงอยางสมบูรณแบบ
Mercedes-Benz GLS กาวขามทุกบรรทัดฐานความหรูหรา รวมทุกความเปนที่สุดของโลกยานยนต ในหนึ่งเดียว กับสุดยอดยนตรกรรม Large Full - size
SUV แบบ 7 ที่นั่ง หองโดยสารกวางขวาง สะดวกสบายเหนือจินตนาการ ดวยดี ไซนสงางาม พรอมความหรูหราเหนือระดับเฉกเชน S-Class เต็มเปยมดวย
ความแข็งแกรงและอเนกประสงคอันเปนเอกลักษณของรถยนต SUV เพียบพรอมดวยระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด ขับเคลื่อนอยางทรงพลังดวยเครื่องยนตดีเซล
ขนาด 2,925 ซีซี มอบพละกําลังสูงสุดถึง 286 แรงมา แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร พุงทะยานจาก 0 –100 กม. / ชม. ในเวลาเพียง 7 วินาที
ขับขี่อยางมั่นใจกับระบบขับเคลื่อน 4 ลอ "Full time" แบบ 4MATIC เพื่อการควบคุมรถและการทรงตัวบนถนนที่เปยกลื่น รวมถึงการขับขี่บนทางแบบ
OFF - ROAD ที่ดีที่สุด เพลิดเพลินกับการขับขี่ที่ราบรื่นดวยระบบสงกําลังแบบ 9G -TRONIC ที่ ใหประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ชวยใหการเปลี่ยนเกียรเปนไป
อยางรวดเร็วและนุมนวล พรอมประหยัดเชื้อเพลิงกวา 6.5%

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

เพียบพรอมไปดวยเทคโนโลยีล้ําสมัย
มาพรอมกับเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวกใหกับคุณไดอยางสูงสุด ดวยระบบปฏิบัติการแบบ MBUX ที่เปรียบเสมือนผูชวยสวนตัว
พรอมมอบประสบการณการขับขี่เหนือความคาดหมาย สะดวกสบายดวยหนาจอแบบสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว ปลอดภัยดวยระบบแสดงภาพผานกลอง 360°
ที่ชวยเพิ่มทัศนวิสัยไมวาจะเปนภาพมุมสูง (Bird’s-eye perspective) ภาพมุมดานขางลอหนา ชวยใหคุณถอยจอดรถไดอยางแมนยําที่สุด พรอมใหคุณเชื่อมตอกับ
Apple CarPlay™ หรือ Android Auto™ และเลือกปรับแตงรูปแบบของการแสดงผลไดหลากหลาย อาทิเชน "Classic", "Sport", "Progressive" และ "Subtle"
รวมไปถึงแผงควบคุมระบบสัมผัสบริเวณพวงมาลัยดีไซนสปอรต ที่ใหคณุ ควบคุมทุกอยางไดงา ยดายเพียงปลายนิว้ สัมผัส และยังมาพรอมกับระบบ Vehicle Monitoring
ที่ชวยใหคุณมองเห็นสถานะของรถยนตผานแอปพลิเคชัน ใหคุณมั่นใจตลอดการเดินทาง
Mercedes-Benz GLS

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

9G-TRONIC
ระบบสงกําลังเกียรอัตโนมัติเดินหนา 9 จังหวะ
ที่คิดคนเพื่อให ไดอัตราเรงที่ดีที่สุด นุมนวลที่สุด
โดยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันไดถึง 6.5%
และยังสามารถเลือกปรับรูปแบบการขับขี่
DYNAMIC SELECT ไดถึง 4 รูปแบบ

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

ระบบขับเคลอน 4 ลอ แบบ 4MATIC
ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ “Full time” แบบ 4MATIC ทํางานอยางสอดคลองโดยการ
กระจายแรงบิดระหวางลอคูห นาและลอคูห ลังดวยอัตราทด 45 : 55 ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมรถและการทรงตัวบนถนนทีเ่ ปยกลืน่ รวมถึงการขับขีบ่ นทางแบบ OFF -ROAD
ใหคุณสามารถควบคุมการขับขี่ไดอยางเฉียบคม มั่นใจ ใหความนุมนวลตลอดการเดินทาง
ในทุกสภาพถนนดวยระบบชวงลางแบบ AIRMATIC และเปนครั้งแรกที่จะไดพบกับฟงกชัน
เตรียมรถเขาสูเครื่องลางรถอัตโนมัติ โดยจะทํางานอยางสอดคลองรวมกับระบบ AIRMATIC
เพียงสั่งงานผานหนาจอ media display
*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาล็อกนี้

ระบบความบันเทิงและสอสาร MBUX

จอแสดงผลความละเอียดสูงแบบ

Digital widescreen cockpit

ระบบสั่งการดวยเสียง “Hey Mercedes”

อีกขั้นของความทันสมัย อีกระดับของความสะดวกสบายดวยระบบสั่งงานดวยเสียง
ซึ่งสามารถประมวลผลประโยคที่ใกลเคียงกับคําสั่งทั่วไปได เพียงพูดวา "Hey Mercedes"
หนาจอแสดงผลดีไซนสดุ ล้าํ ทีจ่ ะทําใหคณุ ประทับใจตัง้ แตแรกเห็น ดวยหนาจอแสดงผลขนาด และตามดวยคําสั่งเชน "Hey Mercedes, I'm cold" ระบบจะทําการปรับอุณหภูมิให
ใหญพเิ ศษ 12.3 นิว้ จํานวน 2 จอตอเนือ่ งกัน โดยสามารถเปลีย่ นรูปแบบแสดงผลของหนาจอ เหมาะสมพรอมทั้งจดจํา และเรียนรูการสั่งงานของคุณได เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวาง
เพือ่ สรางบรรยากาศแหงการขับขีท่ ห่ี ลากหลาย และมอบความสะดวกสบายดวยระบบสัมผัส
คุณกับรถไดอยางไรที่ติ
สําหรับหนาจอมัลติมเี ดีย MBUX

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

Rear seat entertainment
พบกับระบบความบันเทิงสําหรับผูโดยสารดานหลัง พรอมจอแสดงผล
ความละเอียดสูง ขนาด 11.6 นิว้ จํานวน 2 ตําแหนง ผสานการทํางาน
ระหวางผูโดยสารตอนหนา และหลังไดอยางลงตัว พรอมแชรประสบการณ
ผานระบบ MBUX ไดพรอมกันทัง้ 3 หนาจอ รองรับการเชือ่ มตอ USB–C
และ HDMI พรอมชองตอหูฟง แบบ 3.5 มิลลิเมตร

ไฟหนาแบบ MULTIBEAM LED
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ชวยใหทัศนวิสัยการขับขี่แมในยามค่ําคืนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทํางาน
ของระบบฯ ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของไฟหนาแบบ MULTIBEAM LED ทําหนาทีค่ วบคุมหลอดไฟแบบ LED
จํานวน 112 หลอด ใหสามารถปรับระดับความสวางอยางเปนอิสระจากกัน โดยมีระบบเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว และคํานวณระดับความสวางอัตโนมัติ ตอบสนองตอความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงได
อยางรวดเร็ว แมนยํา ยิง่ ไปกวานัน้ MULTIBEAM LED สามารถตรวจจับทางโคงมุมอับสายตาไดในระยะทาง
ที่ไกลมากกวาเดิมและปรับใหแสงมีความสวางเต็มพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ดวย ULTRA RANGE Highbeam โดยระบบจะปรับความยาวของลําแสงไฟหนาใหสองได ไกลกวา
650 เมตร โดยอัตโนมัติ หากไมพบรถยนตทว่ี ง่ิ สวนทางมา และเมือ่ รถยนตมคี วามเร็วสูงกวา 40 กม. / ชม.
*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาล็อกนี้

Mercedes me connect

ระบบตั้งคารถยนต

(Pre-installation for Vehicle Set-Up)

และระบบสตารทเครองยนตพรอมเปดระบบปรับ
อากาศภายในหองโดยสารดวยโทรศัพทมือถือ
(Remote Engine Start)

Mercedes-Benz
emergency call system
บริการที่จะคอยชวยเหลือคุณจากสถานการณฉุกเฉิน หรือใน
ขณะทีค่ ณุ ไดรบั อุบตั เิ หตุ รถยนตเมอรเซเดส-เบนซจะทําการ
ติดตอไปยัง Emergency Customer Contact Center
ศูนยบริการฉุกเฉิน ที่จะชวยประสานงานดานความปลอดภัย
เพื่อชวยเหลือใหคุณไดรับความปลอดภัยสูงสุด

ระบบวิเคราะหสภาพรถยนต

ระบบแผนที่นําทาง

นอกเหนือจากความพึงพอใจในมาตรฐานของยนตรกรรมจาก
เมอรเซเดส-เบนซแลว คุณยังสามารถมั่นใจไดวาจะไดรับ
บริการซอมบํารุงดวยมาตรฐานระดับโลก กับบริการ
Remote Retrieval of Vehicle Status ที่จะคอย
รายงานสถานะของรถยนต ไปยัง Mercedes me
และดวยบริการ telediagnostics ที่จะคอยสงขอมูลและ
สถานะของรถยนต ไปยังศูนยบริการที่คุณเลือกเมื่อตรวจพบ
ความเสียหาย* เพื่อใหคุณไดรับการซอมบํารุงที่รวดเร็วและ
แมนยําที่สุด

นําทางคุณสูทุกจุดหมาย ดวยระบบนําทางซึ่งอัปเดตขอมูล
เสนทางแบบออนไลน แม ในเสนทางของคนทองถิ่นอยาง
รวดเร็ว แมนยํา และสามารถปอนขอมูลที่ตองการได
ผานทัชแพด

Telediagnostics

*ระบบ telediagnostics สามารถรายงานสภาพรถยนตบางสวนใหกับผูจําหนายเมอรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการเทานั้น
**ภาพใชเพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

Navigation system

ปลอดภัยไปอีกขั้นกับระบบ Remote Door Lock/Unlock
ที่ชวยใหคุณสามารถล็อกรถไดจากทุกที่ ใหคุณไรความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัย และมั่นใจไดวารถยนตของคุณจะอยู ในการควบคุมตลอดเวลา
เตรียมพรอมกอนออกเดินทางกับความสบายในแบบที่คุณควบคุมไดดวย
ระบบ Remote Engine Start* ที่ ใหคุณสามารถสั่งสตารทรถยนต
และเปดระบบปรับอากาศไดกอนจะถึงตัวรถ ชวยใหคุณสตารท และออก
เดินทางไปกับความเย็นสบายในแบบที่คุณคอนโทรลไดเอง และในวันที่คุณ
ตองเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม คุณก็จะไมตองกังวลเรื่องตําแหนง
ที่จอดรถอีกตอไปดวยระบบ Parked Vehicle Locator ที่ชวยแสดง
ตําแหนงของรถยนตภายในรัศมี 1.5 กิโลเมตร เพื่อใหคุณคนหารถยนต
ที่จอดไว ไดอยางงายดาย รวมไปถึง Vehicle Tracker ระบบที่ติดตาม
ตําแหนงรถยนตผาน GPS และยังมีระบบ Geofencing ฟงกชันที่ชวย
จํากัดพื้นที่การขับขี่ เพื่อใหคุณมั่นใจไดวารถยนตเมอรเซเดส-เบนซ
ของคุณจะปลอดภัยและอยู ในการควบคุมของคุณ

*สําหรับรถยนตดีเซลจะตองทําการสตารทรถดวยระบบ Remote Engine Start เพื่อใหระบบปรับอากาศทํางาน
**ภาพใชเพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

ระบบ Active Distance Assist DISTRONIC
ระบบชวยรักษาระยะหางจากรถที่อยูดานหนา หรือ Active Distance Assist DISTRONIC
ทํางานโดยใชสญั ญาณเรดารทต่ี ดิ ตัง้ บริเวณกระจังหนาในการคํานวณระยะหางที่ปลอดภัยจากรถคันหนา
ที่สัมพันธกับความเร็วของรถในขณะนั้น และลดความเร็วของรถโดยอัตโนมัติ รวมทั้งชวยเบรกดวยระดับ
แรงเบรกประมาณ 50% ของแรงเบรกปกติ เพื่อรักษาระยะหางตามที่ผูขับขี่กําหนด

ระบบชวยเตือนเมอมีรถอยูใ นจุดบอดสายตา (Blind Spot Assist)
อีกหนึ่งในเทคโนโลยีความปลอดภัยจากเมอรเซเดส-เบนซ ที่ชวยลดความเสี่ยงจากการชนกับรถยนตหรือ
รถจักรยานยนตคนั อืน่ ทีอ่ ยูในจุดอับสายตาในขณะทีก่ าํ ลังจะเปลีย่ นชองจราจร ระบบนีจ้ ะทํางานตัง้ แตความเร็ว
ของรถที่ 12 กม. / ชม. เปนตนไป โดยจะมีไฟเตือนเปนสัญลักษณรปู สามเหลีย่ มสีแดงปรากฏขึน้ ทีก่ ระจก
มองขางทั้งซายและขวา ทันทีที่ระบบสามารถตรวจจับรถที่เขาใกลในระยะที่กําหนด หรือประมาณ 3 เมตร
จากดานซาย 3 เมตรจากดานขวา และ 3 เมตรจากดานหลังของรถ สัญลักษณเตือนดังกลาวทีก่ ระจกมอง
ขางนี้จะกะพริบพรอมกับมีเสียงเตือนเมื่อผูขับขี่เปดไฟเลี้ยวดานเดียวกับที่มีรถอยู ในระยะที่เสี่ยงตอการชน

ระบบ Active Lane Keeping Assist
การเปลี่ยนชองจราจรยอมมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ หากเรดารของระบบ Active Lane
Keeping Assist ตรวจพบความเสี่ยงในการชนกับรถยนตที่ตรวจจับได ระบบจะชวยดึงรถกลับเขาสู
ชองจราจรเดิมโดยอัตโนมัติดวยการเบรกลอฝงที่อยูตรงขามกับรถยนตที่ตรวจจับได ระบบนี้ยังสามารถ
ตรวจจับรถจักรยานยนตที่วิ่งมาดานขาง จึงทําใหคุณอุนใจและปลอดภัยมากขึ้นในการเปลี่ยนชองจราจร
โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง บนถนนใหญหรือทางดวนที่มีหลายชองจราจร
*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

เบาะนั่งแถวที่ 2 และ 3 (2nd, 3rd seat row)
หองโดยสารกวางขวาง สะดวกสบายมาตรฐานเดียวกับ S-Class ดวยระยะฐานลอที่ยาวขึ้น 60 มิลลิเมตร จึงมีพื้นที่ภายในหองโดยสารที่กวาง และโปรงสบายมากขึ้น โดยเฉพาะที่นั่ง
แถว 2 ที่สามารถปรับดวยระบบไฟฟาพรอมบันทึกตําแหนงที่นั่งได สามารถปรับเลื่อนเบาะถอยหลังไดถึง 10 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สําหรับวางขา และพนักพิงสามารถปรับเอนได
มากกวาเดิม เบาะนั่งแถวที่ 3 เปนที่นั่งแบบ full - size รองรับผู โดยสารที่มีสวนสูงไดถึง 194 เซนติเมตร พรอมระบบ EASY- ENTRY ออกแบบเปนพิเศษใหเบาะและพนักพิงของ
ที่นั่งแถว 2 สามารถพับขึ้นดวยระบบไฟฟา เพื่อใหเขาสูที่นั่งแถวที่ 3 อยางงายดายมากขึ้น และสามารถพับเบาะที่นั่งแถวที่ 2 และ 3 ไดอยางอิสระ เพื่อรองรับการใชงานที่หลากหลาย
เพิ่มพื้นที่ความจุสําหรับเก็บสัมภาระไดสูงสุดถึง 2,400 ลิตร ตอบสนองทุกความตองการ ทั้งความหรูหรา สะดวกสบาย และความกวางขวาง ตามแบบฉบับยานยนตอเนกประสงค

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาล็อกนี้
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อุปกรณมาตรฐาน

1. หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ

อุปกรณมาตรฐาน

เลื่อนเปด - ปดไดดวยระบบไฟฟา

2. บันไดขางแบบสเตนเลสดี ไซนสปอรต

3. ไฟสองทางใตกระจกมองขางเปนรูปตราสัญลักษณเมอรเซเดส-เบนซ
4. ระบบกุญแจแบบ KEYLESS -GO พรอมระบบเปด - ปด

ระบบชวยปดประตู และบานประตูทายดวยระบบไฟฟา
6. ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester
5.

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

บานประตูทายอัตโนมัติ โดยไมตองใชมือ

7. ระบบชวยการนํารถเขาจอดอัตโนมัติ

พรอมกลองแสดงภาพรอบทิศทาง 360°

8. ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus)

9. ฟงกชันเชื่อมตอโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (Apple CarPlay™ & Android Auto™)

10. ระบบแผนที่นําทาง

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 5 โซน
12. ไฟเรืองแสงลอมรอบหองโดยสารแบบ 64 สี
11.

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาล็อกนี้

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium
สีมาตรฐาน (NON - METALLIC PAINT)

เบาะนั่ง

149 polar white

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINTS)

197 obsidian black

พวงมาลัยมัลติฟงกชันแบบสปอรต หุมหนัง nappa
พรอมปุมควบคุมแบบ Touch Control

922 high-tech silver

ลออัลลอยดีไซนสปอรตจาก AMG
แบบ 5 - twin - spoke ขนาด 21"

992 selenite grey

201 Leather- black

วัสดุตกแตงภายใน (TRIM ELEMENT)

ไฟทายแบบ LED

H18 High-gloss anthracite lime wood trim

*ภาพใชเพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนต ในตารางทายแคตตาล็อกนี้

***ภาพใชเพื่อการโฆษณา

*หลังคาภายในหองโดยสารสีดํา
**ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ

โปรดพิจารณารายการอุปกรณของรถยนตในตารางทายแคตตาล็อกนี้

รายละเอียดดานเทคนิค

เครื่องยนต
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 -100 กม. / ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุถังนํ้ามัน (ลิตร)
พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร)
ระบบสงกําลัง
ขนาดล้อและยาง - หน้า
ขนาดล้อและยาง - หลัง
มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร)

ระบบความปลอดภัย

ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ด้านหน้า (Active Distance Assist DISTRONIC)
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา (Blind Spot Assist)
ระบบแจ้งเตือนยานพาหนะขณะเปิดประตูรถ (Exit Warning Function)
ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทาง (Active Lane Keeping Assist)
ระบบชวยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)
ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด้านข้าง (Crosswind assist)
ระบบปกป้องก่อนเกิดเหตุ (PRE - SAFE system)
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตําแหน่ง สําหรับผู้ขับขี่และผู้ โดยสาร
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 4 ตําแหน่ง สําหรับผู้ขับขี่และผู้ โดยสารด้านหน้า - หลัง
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 6 ตําแหน่ง
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขาผูขับขี่
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 7 ที่นั่ง
ESP (Electronic Stability Program)

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ดีเซลแถวเรียง /6 สูบ /6 วาลวตอสูบ พร้อม 2-stage เทอร์โบชาร์จเจอร์

ระบบความปลอดภัย
Electronic Traction System 4ETS

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

สําหรับรถยนตขับเคลื่อน 4 ล้อ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

315/40 R21

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)
ระบบเตือนเพื่อนํารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator)
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (Tyre pressure monitoring system)
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST)
ระบบช่วยการนํารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist with PARKTRONIC)
กลองแสดงภาพรอบทิศทาง
ระบบตัดการทํางานของถุงลมนิรภัยโดยอัตโนมัติสําหรับที่นั่งผู โดยสารดานหนา

2,030 x 5,207 x 1,823

(Automatic front passenger airbag deactivation)

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

อุปกรณมาตรฐานภายนอก

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ใบปดนํ้าฝนทํางานโดยอัตโนมัติ พรอมเซ็นเซอรวัดปริมาณนํ้าฝน
ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED
ระบบปรับโคมไฟหน้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System)
ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้ง (cornering light)
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist Plus)
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกและไฟท้ายแบบ LED
ไฟ daytime สําหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน และไฟเลี้ยวด้านท้ายแบบ LED
ไฟส่องทางใต้กระจกมองข้างเป็นรูปตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์
กระจกมองขางปรับระดับและพับเก็บดวยระบบไฟฟา
กระจกมองขางดานผูขับขี่และกระจกสองหลังปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO
ระบบเปิด - ปดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS - FREE ACCESS)
ระบบชวยปดประตู และบานประตูทาย ดวยระบบไฟฟา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,925
210 (286) / 3,600 - 4,200
600 / 1,200 - 3,200
7.0
227
90
355 - 2,400

เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G - TRONIC)
(Steering-wheel Gearshift Paddles)
275/45 R21

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย

อุปกรณมาตรฐานภายนอก

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด - ปิดได้ด้วยระบบไฟฟา
กันชนหน้า - หลังและสเกิร์ตข้างดีไซนสปอร์ตจาก AMG
สัญลักษณ์ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรก
บันไดขางสเตนเลสดี ไซนสปอรต
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม (AIRMATIC) พรอมระบบควบคุมระดับอัตโนมัติ
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 - twin - spoke ขนาด 21"
ลอและยางอะไหลฉุกเฉิน
แผนรองกันกระแทกใตหองเครื่อง

•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ปุ่มสตาร์ท (PUSH - START)
ฟังก์ชัน ECO start / stop
ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT
หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ widescreen cockpit
เบาะนั่งหุมหนัง
ด้านบนของคอนโซลหน้า (dashboard) และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง ARTICO
พวงมาลัยมัลติฟังกชันแบบสปอร์ต หุ้มหนัง nappa พรอมปุ่มควบคุมแบบ Touch Control
เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจํา สําหรับตําแหน่งที่นั่ง
พวงมาลัย และกระจกมองขาง
เบาะนั่งแถวที่ 2 ซ้าย - ขวา ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับองศาการเอนของพนักพิงได้
เบาะนั่งแถวที่ 2 พับได้แบบ 40:20:40
เบาะนั่งแถวที่ 3 สําหรับผู้โดยสาร 2 คน
การตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยโครเมียม
ไฟเรืองแสงลอมรอบหองโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting)
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 5 โซน
ม่านบังแดดประตูหลังซ้าย - ขวา
ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

•

(Apple CarPlayTM & Android AutoTM)

หน้าจอสําหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 จํานวน 2 จอ ขนาด 11.6 นิ้ว (Rear seat entertainment)
หูฟังแบบ Wireless จํานวน 2 ชุด
ชอง USB Type C ภายในห้องโดยสาร จํานวน 7 ช่อง
ชุดคันเรงและแปนเบรกแบบสปอรต
พรมปูพื้นพร้อมสัญญลักษณ์ AMG
ปลั๊กไฟ 220 โวลต์ สําหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าไม่เกิน 150 วัตต์ บริเวณคอนโซลกลางที่นั่งด้านหลัง
แผนปดสัมภาระทายรถ

•
•
•
•
•
•
•

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
ระบบตั้งคารถยนต
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต
ระบบรองรับ Digital Radio
ฟังก์ชันสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศด้วยโทรศัพท์มือถือ (Remote Engine Start)
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GLS Genuine Accessories

กลองใสสัมภาระบนหลังคา ความจุ 400 ลิตร
สีดํา A000 840 1100 | สีเงินดาน A000 840 1300

กลองใสสัมภาระบนหลังคา ความจุ 450 ลิตร
สีดํา A000 840 1200 | สีเงินดาน A000 840 1400

แร็คจักรยาน สําหรับจักรยาน 1 คัน

A000 890 0293

แผนปดทายรถ เพื่อกันรอยขณะขนถาย
สินคา (พับเก็บได)
A253 693 2000

อุปกรณ Power charger

A213 820 2403

ชุดสาย Media interface kit
(สายชารจ iPhone, micro USB,
USB type C,USB type A) A177 820 3001

ชุดสกรูเสริมแร็ค สําหรับจักรยาน 1 คัน

A002 990 0399

แร็คหลังคา

A167 890 3100

ยางปูพื้นรถสีดํา สําหรับผูขับขี่และผู โดยสารดานหนา A167 680 6606/9G33
แถวที่ 2 A167 680 7606/9G33 | แถวที่ 3 A167 680 7906/9G33

สาย Media interface USB type C
ความยาว 30 ซม.
A177 820 2401
ความยาว 100 ซม.
A177 820 1501

สาย Media interface adapter
USB type A & type C

A177 820 2901

สาย Media interface micro USB
A177 820 1401

ชุดกลองติดรถยนต Mercedes-Benz Dashcam พรอมระบบ Radar และระบบ G-sensor
กรุณาสอบถามรหัสสินคาและขอมูลที่ผูจําหนายฯ อยางเปนทางการ

www.mercedes-benz.co.th/GLSebrochure

หมายเหตุ: เอกสารนีเ้ ปนขอมูลเบือ้ งตนและไมถอื เปนสวนหนึง่ ของสัญญาซือ้ ขาย ทัง้ นี้ ผูซ อ้ื ควรตรวจสอบขอมูลของผลิตภัณฑทร่ี ะบุไวในสัญญาซือ้ ขายเปนสําคัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑอาจมีการเปลีย่ นแปลงหลังจากการเผยแพร
มกราคม 2565 ผูผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหวางระยะเวลาการสงมอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะคํานึงถึงประโยชนของผูขายประกอบกับความเหมาะสมแกผูซื้อเปน
สําคัญ ซึ่งผูขายหรือผูผลิตจะใชสัญลักษณหรือจํานวนระบุในคําสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคําสั่งซื้อโดยไมกอใหเกิดสิทธิใด ๆ ที่พึงไดรับจากสิ่งเหลานี้ ทั้งนี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณเสริมและรายการของอุปกรณเสริมของผลิตภัณฑ ซึ่ง
ไมไดเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกตางเล็กนอยจากที่แสดงไวในโบรขัวรอันเกิดจากขอจํากัดของกระบวนการพิมพ โบรชัวรนี้ใหขอบงชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของลักษณะ อุปกรณเสริม และ/หรือสีอาจมีใชรวม
กับรุนอื่นเทานั้น สําหรับขอมูลที่เปนปจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุน ลักษณะ อุปกรณเสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของทานและการกําหนดราคาของผลิตภัณฑนั้น กรุณาตรวจสอบขอมูล
รายละเอียดของผลิตภัณฑอีกครั้งที่ผูจําหนายเมอรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการ ของบริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด
www.mercedes-benz.co.th
03 - 01/2565

