GL-osztály szériafelszereltsége
Szerviz, garancia
ISP - Integrált szerviz csomag

4 év vagy 120 ezer km garancia és karbantartás
Belső
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„ASSYST PLUS” szervizintervallum kijelző rendszer
„AUX-IN” csatlakozó külső audio készülékek csatlakoztatásához
„Audio 20” rádió CD-lejátszóval
„DIRECT SELECT” váltógombok és fokozatválasztó kar a kormánynál
12 V csatlakozók az 1. és 2. üléssorban, valamint a csomagtérben
3 pontos biztonsági övek elöl övfeszítővel és överőhatárolóval, PRE-SAFE
pozícionáló funkcióval; 2. üléssorban 3 pontos biztonsági övek integrált
övfeszítővel és överőhatárolóval (középső ülésnél övfeszítő nélkül); mechanikus
övmagasság-állítás elöl
Ablaktörlő „egy érintés-egy törlés” üzemmóddal elöl, hátsó ablaktörlő automatikus
bekapcsolása hátramenet kapcsolásakor (aktív első ablaktörlők esetén) hátul
intervallum-szabályzással
Analóg óra
ARTICO műbőrkárpitozás, a műszerfalon és az ajtóközepeken is
Biztonsági gyerekzár a hátsó ajtókhoz és ablakokhoz
Biztonsági háló a csomagtér elválasztásához (hátul 1., vagy 2. üléssor)
Nappa bőrbevonatú multifunkciós kormánykerék
Csomagháló az első két ülésen
Csomagháló az utas lábterében
Csomagrögzítő háló a jobb oldali első lábtérben
Csomagtér roló
Elektromos ablakemelők (4x)
Elektromosan állítható első ülések (magasság-, dőlésszög-, támla- és
távolságállítás jobb és bal oldalt), vezető oldalon 4 irányban állítható elektromos
gerinctámasszal
Fényszóró-magasságállítás
Figyelmeztető hang a biztonsági öv használatára (elöl), a bekapcsolva felejtett
járművilágításhoz, valamint a behúzva hagyott rögzítő fékhez
Folyadékszint ellenőrző lámpák (víz, olaj és ablakmosószint)
Fordulatszámmérő
Hangszórók (8x)
Hátsó üléstámlák ⅓ : ⅔ arányban lehajthatók
Iránytű
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• ISOFIX gyermekülés-rögzítő pontok a 2. üléssorhoz jobb és bal oldalt,
„TopTether” bal oldalt, középen és jobb oldalt
• Kapaszkodók (4x)
• Kartámasz elöl dupla tárolórekesszel, érmetartóval és hátsótér-légbefúvókkal
• Kartámasz hátul tárolórekesszel és pohártartóval
• Klímaautomatika (THERMATIK) kombi szűrővel (por és szagok)
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Kormányoszlop mélységében és magasságában állítható
Külsőhőmérséklet-kijelző
Küszöbök műanyagból rozsdamentes acél betéttel, elöl „Mercedes-Benz” felirattal
Lábtér világítás elöl, belső világítás, olvasólámpákkal az 1. és 2. üléssorokhoz,
csomagtér-megvilágítás
Manuálisan állítható fejtámlák minden üléshez, elöl aktív NECK PRO fejtámlák
Megvilágított smink tükrök a napellenzőkben
Megtett út számláló a multifunkciós kijelzőn
Kombi műszeregység 2 csőoptikával és multifunkciós kijelzővel
Nyárfa madárszem optikás díszítőelemek
Pohártartó elöl és hátul
Rakodórekesz a csomagtérben és a csomagtérpadló alatt
Rakományrögzítő pontok 8 csomagrögzítő gyűrűvel
Tárolórekesz hamutartó helyett az 1. és 2. üléssorban (1. üléssorban elektromos
csatlakozóval)
Többfokozatú légzsákok elöl, valamint függönylégzsákok (Windowbag) az utastér
teljes hosszában
Ütközésérzékelő szenzorok, elöl (2x) és oldalt (2x), ajtó vésznyitással, belső
világítás és elakadásjelző bekapcsolással
Üzemanyagtartály térfogat: 100 L
Zárható kesztyűtartó tolltartóval
Külső

• „4ETS” elektronikus vezérlésű fékdifferenciál
• 19”-os könnyűfém keréktárcsák (4x), 5-küllős design, 8,5 J x 19 ET 56, gumiméret
275/55
• 7G-TRONIC PLUS, 7-fokozatú automata sebességváltó, sebességfokozat
kijelzővel a műszeregységben kivéve GL350 4MATIC BlueEFFICIENCY
• Ablaktörlő esőérzékelővel
• ABS + BAS + ESP + ASR (Blokkolásgátló, fékasszisztens, elektronikus menet
stabilizáló rendszer vontatmánystabilizálással, kipörgésgátló)
• Adaptív Lengéscsillapító Rendszer (ADS)
• AIRMATIC légrugózás szintszabályzással
• Ajtókilincsek az autó színére fényezve
• Állandó összkerékmeghajtás 4MATIC
• Automatikusan bekapcsolódó tompított fényszórók (menetfény asszisztens)
• Dízel részecskeszűrő
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• DSR „Downhill Speed Regulation” – automatikus fékkontroll lejtőn való
haladásnál, kapcsolóval és, változó sebességszabályozással
• Elektromosan állítható, fényezett és fűtött külső visszapillantó tükrök a tükörházba
integrált irányjelzőkkel, aszferikus tükörlappal
• Elektronikus indításgátló, reteszelés infravörös távirányítóval (TÜV és AZT által
elismert)
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Guminyomás csökkenésére figyelmeztető jelzés
Elindulást segítő rendszer (hegymenet)
Hátsó panorámatető
Hátsó lámpák LED technikával és krómbetétekkel
LED technikás nappali menetfény
Hűtőrács krómbetétekkel
Karcolásvédelem rozsdamentes acélból magas fényű krómoptikával a lökhárítón
hátul (kívül elhelyezett pótkeréktartó rendelése esetén – 849-es kód
rozsdamentes acélbetét elhagyásával)
Kilépő világítás (4x), valamint fényvisszaverő prizmák az ajtókon és a csomagtér
ajtón
Kipufogó végek a hátsó lökhárítóba integrálva
Ködfényszóró krómkeretben és ködzárófény
Környezet-megvilágítás (lámpák a külső visszapillantó tükrök alsó részében)
Központi zár belső kapcsolóval és ütközésszenzorral
Kürt
Lökhárítók és oldalsó díszlécek az autó színére fényezve, krómbetétekkel
Nappali menetfény - krómoptikával
Offroad-csomag (100% differenciálzár középen és hátul, Low Range, aláfutás
gátló, manuális üzemmód az automataváltóhoz, szabadmagasság bővített
beállítási tartománnyal)
Direkt kormánymű
Szerszámkészlet
Tempomat sebességtartó rendszer - variálható sebességkorlátozással
„SPEEDTRONIC”
Tetősín/tetőtartó előkészítés krómozott kivitelben
Zöld hővédő üvegezés körben
Szükségpótkerék

GL 450 további felszereltsége
• 19” könnyűfém keréktárcsák (4x), 5-küllős design, 8,5 x 19 ET 56, gumiméret
275/55 R19
• Automatikusan sötétedő belső és külső visszapillantó tükrök
• Diófagyökér faborítás króm díszítőelemekkel
• Krómozott díszlécek az ablakoknál
• Komfort klímaautomatika, többzónás „THERMOTRONIC”
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• Memóriacsomag elöl
• Multikontúr ülések elöl
• Optikai aláfutás gátló elöl és hátul
(külső pótkeréktartó rendelése esetén az optikai alvázvédelem hátul nem
szállítható)
• Ülésfűtés az első üléseken

GL 500 további felszereltség
• Automatikusan nyitható/ zárható csomagtér ajtó
• Intelligens Világítási Rendszer
• Krómozott díszlécek az ablakoknál
• Parktronic – parkolás segítő rendszer
• Ülésfűtés a 2. üléssorban
• Világos nyírfaborítás króm díszítőelemekkel
• 19”-os könnyűfém keréktárcsák (4x) 5-küllős design, 8 J x 19 ET 57, gumiméret
255/50 R19
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