Nowy Mercedes-Benz GLB: w salonach pod koniec roku

Informacja prasowa

Rozpoczęcie sprzedaży rodzinnego SUV-a z gwiazdą
Stuttgart/Warszawa. W polskich salonach Mercedesa można zamawiać
już nowy model GLB. Ten niezwykle wszechstronny SUV to pierwszy
kompaktowy model Mercedes-Benz opcjonalnie dostępny z dwoma
osobnymi miejscami w trzecim rzędzie siedzeń. Podstawowy wariant to
GLB 180 o mocy 136 KM. W wersji 5-osobowej jego cena wynosi
od 140 700 zł (skrzynia manualna). Przestronny, rodzinny SUV trafi do
salonów sprzedaży pod koniec 2019 r.
Za sprawą mocnych i efektywnych 4-cylindrowych jednostek napędowych,
najnowszych układów wspomagających, intuicyjnego w obsłudze systemu
MBUX

oraz

kompleksowej

kontroli

komfortu

ENERGIZING

(pakiet

ENERGIZING: 6871 zł) nowy model ma wszystkie atuty najnowszych
kompaktów Mercedesa. Dalszy rozwój układu oczyszczania spalin sprawia,
że 2-litrowy silnik wysokoprężny (OM 654q) już dziś spełnia wymagania
RDE 2 (Real Driving Emission – emisja w rzeczywistych warunkach jazdy),
które wejdą w życie w 2020 r., i jest zgodny z normą Euro 6d.
Dwa opcjonalne siedzenia w trzecim rzędzie mogą być wykorzystywane przez
pasażerów mierzących do 1,68 m wzrostu. Ponadto wszechstronność
7-osobowej konfiguracji GLB zwiększają drugi rząd siedzeń z funkcją łatwego
wsiadania EASY-ENTRY oraz regulacją wzdłużną, dzielony i składany
w proporcji 40:60. Elementy należą również do seryjnej specyfikacji odmiany
5-miejscowej.
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Ceny Mercedesa GLB w skrócie:
Odmiany 5-osobowe
Pojemność skokowa (ccm)
Moc maks. (kW/KM)
Maks. moment obr.
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
Emisje CO2 w cyklu mieszanym
Przyspieszenie 0-100 km/h
Prędkość maksymalna
Ceny od

GLB 200 (skrzynia manualna)

GLB 250 (skrzynia automatyczna)

1332
120/163 przy 5500 obr./min
250 Nm przy 1620-4000 obr./min
7 l/100 km*
160 g/km*
9,1 s
207 km/h
156 000 zł**

1991
165/224 przy 5500 obr./min
350 Nm przy 1800-4000 obr./min
8 l/100 km*
181 g/km*
6,9 s
236 km/h
178 200 zł***

* podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO₂
WLTP” w rozumieniu Art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa
obliczono na bazie tych danych;
** cena pojazdu z przekładnią manualną, dopłata do skrzyni automatycznej: 9000 zł;
*** dopłata do napędu na obie osie 4MATIC: 9500 zł

Odmiany 5-osobowe

GLB 180 d (skrzynia GLB 200 d (skrzynia GLB 220 d (skrzynia
manualna)
manualna)
automatyczna)

Pojemność
skokowa 1950
1950
1950
(ccm)
Moc maks. (kW/KM)
85/116 przy 3400-4400 110/150 przy 3400-4400 140/190 przy 3800
obr./min
obr./min
obr./min
Maks. moment obr.

280 Nm przy 1200- 320 Nm przy 1400-3200 400 Nm przy 16002600 obr./min
obr./min
2600 obr./min

Zużycie paliwa w cyklu 5,6 l/100 km*
mieszanym

5,6 l/100 km*

5,8 l/100 km*

Emisje CO2 w cyklu 146 g/km*
mieszanym

146 g/km*

153 g/km*

Przysp. 0-100 km/h
Prędkość maksymalna
Ceny od

9,0 s
204 km/h
166 500 zł**/***

7,6 s
217 km/h
187 700 zł***

11,3 s
188 km/h
167 285 zł**

* podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO₂
WLTP” w rozumieniu Art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa
obliczono na bazie tych danych;
** cena pojazdu z przekładnią manualną, dopłata do skrzyni automatycznej: 9000 zł;
*** dopłata do napędu na obie osie 4MATIC: 9500 zł

Ponadto niebawem do oferty dołączy bazowa odmiana benzynowa GLB 180
oraz sportowa GLB 35 4MATIC (standardowo z przekładnią automatyczną).
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W pierwszej fazie produkcji warianty GLB 180, GLB 200 oraz GLB 180 d
oferowane są wyłącznie z przekładniami automatycznymi (9000 zł dopłaty).
Atrakcyjne pakiety wyposażenia
Już bazowa specyfikacja GLB oferuje bogaty zakres wyposażenia, obejmujący
m.in.

kamerę

cofania,

elektrycznie

sterowaną

pokrywę

bagażnika

oraz LED-owe reflektory (statyczne). Model występuje z ofertą korzystnie
wycenionych pakietów dodatkowych elementów. W przypadku pakietu
Premium za 15 665 zł nabywca otrzymuje m.in. nawigację na dysku twardym,
dwa wyświetlacze o przekątnej 10,25” każdy, podgrzewane przednie
siedzenia, nastrojowe oświetlenie oraz podświetlane listwy progowe.
Za 23 428 zł dostępny jest pakiet Premium Plus, który dodatkowo zawiera
m.in. panoramiczne okno dachowe, elektrycznie regulowane przednie fotele
z pamięcią ustawień oraz LED-owe reflektory MULTIBEAM. Te ostatnie
oferują niezwykle szybką i precyzyjną, elektroniczną regulację wiązki świateł
zgodnie z aktualną sytuacją na drodze.
Warianty 4MATIC są standardowo zaopatrzone w pakiet Offroad Engineering.
Obejmuje on regulację prędkości zjazdu (DSR) i dodatkowy tryb jazdy,
który dostosowuje sposób dostarczania mocy silnika oraz charakterystykę
interwencji układów 4MATIC i ABS do jazdy w lekkim terenie.
Animację sytuacji drogowej można obserwować na wyświetlaczu multimediów.
W połączeniu z LED-owymi reflektorami MULTIBEAM odmiany 4MATIC
dysponują

też

specjalnym

terenowym

oświetleniem,
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dostrzeganie przeszkód podczas jazdy poza utwardzonymi drogami
w ciemności.
Lista opcji obejmuje także elementy takie jak zestaw kamer ułatwiających
parkowanie 360 stopni (6576 zł), ekran head-up (4859 zł) oraz przednie
światła przeciwmgłowe (908 zł), które emitują szerszy strumień światła niż
reflektory główne i dzięki temu lepiej oświetlają otoczenie pojazdu. Ich niskie
umiejscowienie w przednim zderzaku pomaga zmniejszyć ryzyko oślepienia.
Wszechstronne wsparcie kierowcy
Nowy GLB oferuje szereg nowoczesnych systemów wspierających komfort
i bezpieczeństwo. Standardowa specyfikacja obejmuje aktywnego asystenta
pasa ruchu oraz układ autonomicznego hamowania Active Brake Assist.
Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy (7411 zł) obejmuje
skoordynowane funkcje, łączące m.in. aktywnego asystenta odległości
DISTRONIC, rozszerzone automatyczne ruszanie na autostradach, regulację
prędkości na podstawie przebiegu trasy z funkcją rozpoznawania korka,
aktywnego asystenta zmiany pasa ruchu, aktywnego asystenta awaryjnego
zatrzymania się z funkcją SOS i tworzenia korytarza ratunkowego,
funkcje wspomagania przy włączaniu się do ruchu oraz ostrzegania przy
wysiadaniu, aktywnego asystenta martwego pola, funkcję ostrzegania
o pieszych w obszarze przejść dla pieszych, a także system ochrony
predykcyjnej PRE-SAFE® PLUS.
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Trzy linie wyposażenia i edycja specjalna
Nowego GLB można zindywidualizować, wybierając jedną z trzech linii
wyposażenia: Style (standard), Progressive (7484 zł) oraz AMG (14 478 zł),
a także pakiet Night (2086 zł). W pierwszym roku produkcji model można
zamówić także w ekskluzywnej odmianie Edition 1 (37 298 zł).
Wyróżniają ją efektowne kontrasty: na zewnątrz 20-calowe obręcze kół
z lekkich stopów mają pomarańczowe ranty, a w kabinie dominuje brązowa
tapicerka z czerwonymi przeszyciami. Elementy ozdobne z drewna
orzechowego o otwartych porach zdobi ekskluzywny, koralowoczerwony wzór.
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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