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         * Theo phương thức đo và phiên bản xe tiêu chuẩn của thị trường Đức 

 

 Trang bị tiêu chuẩn 
 

 

Màu sơn Trắng Polar (149), Đen Obsidian (197), Bạc Mojave (859), Bạc High-tech (922), Xanh Emerald (989), 

Xám Selenite (992) 

Nội thất Da Nappa: Đen (951), Nâu Mahogany (954) 
  

Ngoại thất  Thiết kế lưới tản nhiệt đặc trưng với các thanh chrome phủ bóng trang trí và ký tự “MAYBACH” 

nổi bật ở cạnh trên 

 Logo Mercedes-Maybach trên cột D 

 Mâm xe Maybach đặc trưng với thiết kế đa chấu, 22-inch 

 Đèn chào mừng với logo thương hiệu Mercedes-Maybach 

 Thiết kế ống xả đặc trưng của Mercedes-Maybach với viền chrome cao cấp 

 Gương chiếu hậu ngoại thất điều chỉnh & gập điện 

 Bậc lên xuống tự động đóng mở bằng điện với đèn chiếu sáng & logo thương hiệu Maybach 
  

Nội thất  Ốp bệ bước cửa trước với dòng chữ “MAYBACH” phát sáng 

 Viền Chrome trang trí các chi tiết nội thất 

 Trần xe thiết kế bằng vật liệu vi sợi DINAMICA 

 Vô lăng bọc da Nappa/ốp gỗ cao cấp với ký hiệu “MAYBACH” và các nút điều khiển cảm ứng 

 Mặt táp-lô bọc da Nappa cao cấp 

 Gói thiết kế nội thất mở rộng Exclusive với các chi tiết trang trí cao cấp 

 Ốp gỗ nội thất Designo màu đen phủ bóng với các đường viền sơn mài piano trang trí độc đáo 

 Ghế người lái & ghế hành khách phía trước chỉnh điện 

 Bộ nhớ 3 vị trí cho hàng ghế trước, vị trí vô lăng & gương chiếu hậu ngoại thất 

 Khoang sau hạng nhất gồm 2 ghế độc lập với khả năng điều chỉnh trượt tiến/lùi, độ ngả lưng ghế & 

tựa tay; tính năng Easy-Entry cho ghế bên phải 

 Bàn gấp cho hàng ghế sau 

 Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế 

 Ghế hành khách phía trước có thể điều chỉnh điện từ phía sau 

Hình ảnh có thể khác so với thực tế 

 

Chỉ lưu hành nội bộ, phát hành 06/2022 

Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC 

D x R x C  : 5205 x 2030 x 1838 (mm) 

Chiều dài cơ sở  : 3135 (mm) 

Tự trọng/Tải trọng  :  (kg) 

Động cơ  : I6 

Dung tích công tác  : 2999 (cc) 

Công suất cực đại  : 270 kW [367 hp] tại 5500 - 6100 vòng/phút 

Mô-men xoắn cực đại  : 500 Nm tại 1600 - 4500 vòng/phút 

Hộp số  : Tự động 9 cấp 9G-TRONIC 
Dẫn động  : 4 bánh toàn thời gian 4MATIC 

Tăng tốc (0 – 100 km/h)  : 6,6 (giây) 

Vận tốc tối đa  : 240 (km/h) 

Dung tích bình xăng  : 90 (lít) 

Loại nhiên liệu  : Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn 

Mức tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp  :  (l/100km) 

Mức tiêu thụ nhiên liệu, trong đô thị :  (l/100km) 

Mức tiêu thụ nhiên liệu, ngoài đô thị :  (l/100km) 

 

 

Hình ảnh minh hoạ có thể khác so với thực tế 
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 Ghế thương gia phía sau với tựa lưng có thể ngả tối đa 43,5 độ, tích hợp đệm đỡ bắp chân 

 Chức năng sưởi ấm & thông gió cho hàng ghế trước & hàng ghế sau 

 Hàng ghế trước tiện nghi với hỗ trợ đệm tựa lưng & chức năng massage nhiều chế độ, tích hợp hiệu 

ứng massage đá nóng 

 Hàng ghế sau tiện nghi cho 2 ghế bên ngoài, với 4 chế độ massage & 2 cường độ tuỳ chọn 

 Gọi trang bị tiện nghi ENERGIZING 

 Hệ thống đèn viền trang trí nội thất với 64 màu tuỳ chọn 

 Hệ thống điều hoà tự động THERMOTRONIC cho hàng ghế trước 

 Hệ thống điều hoà tự động THERMOTRONIC cho hàng ghế sau 

 Gói trang bị nước hoa nội thất AIR BALANCE 

 Chức năng giữ nhiệt cho giá đỡ cốc phía trước & sau 

 Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic 

 Chức năng cửa hít 

 Rèm che nắng chỉnh điện cho cửa sổ sau bên hông 

 Cửa kính an toàn nhiều lớp với lớp phim phản xạ tia hồng ngoại cho kính chắn gió & lớp phim hấp 

thụ tia hồng ngoại cho các cửa sổ bên hông 

 Cửa kính tối màu, cách nhiệt cho cửa sổ phía sau & cửa sổ sau bên hông 

 Gói trang bị cách âm Acoustic Comfort 

 Cổng kết nối USB Type-C cho hàng ghế sau 

 Chức năng sạc không dây cho hàng ghế trước & hàng ghế sau 

 Bộ thảm lót sàn cao cấp 

  

Hệ thống 

Thông tin 

& Giải trí 

 Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình 12,3-inch 

 Hệ thống giải trí MBUX với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3-inch; kết nối Bluetooth; tính năng 

điều khiển bằng giọng nói LINGUATRONIC – kích hoạt thông qua câu lệnh “Hey Mercedes” 

 Hệ thống âm thanh vòm Burmester® High-end 3D với 26 loa, công suất tối đa 1610 watt 

 Chức năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió (Head-up Display) 

 Touchpad điều khiển tích hợp ở tựa tay trung tâm 

 Hệ thống giải trí MBUX High-End cho hàng ghế sau với 2 màn hình 11,6-inch 

 Máy tính bảng điều khiển MBUX tích hợp trong tựa tay trung tâm hàng ghế sau 

 2 tai nghe không dây cho hàng ghế sau 

 Hệ thống định vị GPS tích hợp bản đồ Việt Nam 

 Chức năng kết nối Apple Carplay™ và Android Auto™ 

  

An toàn & 

An ninh 

 Cụm đèn trước MULTIBEAM LED với công nghệ hỗ trợ mở rộng góc chiếu ULTRA RANGE 

Highbeam & chức năng hỗ trợ điều chỉnh pha/cốt chủ động 

 Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED 

 Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp 

 Gương chiếu hậu nội thất & gương chiếu hậu ngoại thất phía người lái chống chói tự động 

 Hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động DISTRONIC 

 Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động PARKTRONIC 

 Gói công nghệ Hỗ trợ người lái Driving Assistance 

 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi tăng tốc 

ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP® & hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang 

 Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc 

(Hill-Start Assist) 

 Hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử 4ETS; Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DSR 

 Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh 

 Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST 

 Hệ thống kiểm soát hành trình CRUISE CONTROL 

 Hệ thống hỗ trợ bảo vệ chủ động PRE-SAFE® 



 
 

 

Mercedes-Benz Vietnam, Ltd. |693 Quang Trung, Ward 8, Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam | T +84 28 35889100 | F +84 28 38958714  | www.mercedes-benz.com.vn 

Deutsche Bank, HCM City branch, USD Account 1000421-00-0 

 
Mercedes-Benz Vietnam Ltd., Business Registration Certificate No. 0300709284. Registered Office in HCM City  
Legal representative: Bradley Christian Anthony Kelly – General Director. 

 

  

 
 
and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany. 

  
    Page 3/3 

 

Classified as MB Internal 

 Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp 

khẩn cấp 

 Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước & sau; túi khí cửa sổ; túi khí đầu gối cho người lái 

 Hệ thống khoá xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO với chức năng HANDS-

FREE ACCESS 

 Cốp sau đóng mở điện 

 Camera 360° 

 Hệ thống cảm biến giám sát áp suất lốp 

 Bộ dụng cụ vá lốp khẩn cấp TIREFIT 

 Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết 

  

Khả năng 

vận hành 

 Động cơ I6 3.0L với công nghệ EQ Boost 

 Hệ thống treo khí nén AIRMATIC 

 Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện với trợ lực & tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ 

 Cần số điều khiển điện DIRECT SELECT phía sau tay lái 

 Lẫy chuyển số bán tự động DIRECT SELECT phía sau tay lái 

 Cụm chuyển đổi DYNAMIC SELECT với nhiều chế độ vận hành 

 

Lưu ý quan 

trọng: 

Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông 

báo trước. Ngoài ra, các thông tin trong bản Thông tin Sản phẩm này sẽ không được dùng như là tài 

liệu hợp đồng đối với một xe cụ thể được bán cho khách hàng trong tương lai. 

Thông tin Sản phẩm này được soạn bằng Tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ngôn ngữ 

Tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng. Vui lòng liên hệ chúng 

tôi để có thông tin chi tiết. 

 


