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Meghajlunk
ekkora dinamizmus előtt.

Kifinomult sportosság és stílus. Ismerkedjen meg az autók világának legjobbjával 
egy új, magával ragadó formában: az új GLE Coupéban egyesül a Mercedes-Benz 
modern luxusa egy SUV megjelenésével valamint egy coupé fürgeségével és 
eleganciájával. Minden terepből a legjobbat hozza ki.





Stílus, exkluzivitás és nagyvonalúság – az új GLE Coupé utasterében csak a legnemesebb anyagokat 
alkalmazzuk. Szálljon be: vagyis inkább fel! A magas üléspozíció fenséges vezetési élményt biztosít,  
a vízszintes vonalvezetés pedig különösen sportos hangulatot teremt. Az új GLE Coupé haladó szel-
lemiségének csúcspontja az átfogó kapcsolódás a Mercedes connect me-vel. Ha ahhoz van kedve, 
szabadon böngészhet az interneten és használhatja az ultramodern navigációs szolgáltatásokat vagy 
a számos Mercedes-Benz alkalmazást. 





A szerénységet
túlbecsülik. 

Az autógyártás művészetében a GLE Coupé egyet jelent az új expresszionizmussal. Feltűnést 
keltő arányok, széles vállak és erőteljes kerékjárati ívek adják meg a design érzéki tisztaságát. 
A coupészerű sziluett és a széles nyomtáv erőt és dinamizmust testesít meg az egészen új, 
rendkívül egyéni kisugárzás érdekében.



Erős karakter: a DYNAMIC SELECT menetprogramok. 
A kényelmes, sportos, téli útviszonyokra optimalizált futóműbeállítás a DYNAMIC SELECT 
kontrollerével a középkonzolon állítható be. A „Comfort“ menetprogram rendkívül kiegyen-
súlyozott és hatékony autózást tesz lehetővé. A „Sport“ a kiegészítésként 15 mm-rel lejjebb 
ültetett futómű sportosabb hangolásával, sportosan feszes lengéscsillapító-hangolással 
(az AIRMATIC-kal együtt), valamint közvetlenebb kormány-reakciókkal és módosított kap-
csolási pontokkal tűnik ki. A három Mercedes-AMG típusnál szériafelszereltségként  
rendelkezésre áll a „Sport Plus“ menetprogram is, rendkívül sportos kapcsolási és csilla-

pítási karakterisztikával, valamint a kanyar- és országúti fényszóró speciális beállításával.  
A „Csúszós út“ menetprogram optimalizált menettulajdonságokat biztosít a jeges és  
hóval borított utakon. Az „Individual (Egyéni)“ lehetővé teszi a vezetőnek, hogy az egyes 
paramétereket kívánsága szerint variálhassa – a kormányzástól a hajtásláncon át  
a futóműig. Önmagában is élmény a kiválasztott menetprogram igényes megjelenítése 
a KÖZPONTI MÉDIA KIJELZŐ-n.



Érzelmi intelligencia: az AIRMATIC légrugózás ADS PLUS Adaptív lengéscsillapító rendszerrel.
A légrugózás – motorváltozattól függően extraként vagy szériafelszereltségként – az  
ADS PLUS Adaptív lengéscsillapító rendszerrel kombinálva gondoskodik a magas szintű 
gördülési kényelemről és a kitűnő menetdinamikáról. A lengéscsillapítás minden keréknél 
igazodik a pillanatnyi közlekedési helyzethez és az útfelület állapotához. Ezáltal az oldaldőlést 
és a bólintó mozgásokat, például a kanyarokban vagy fékezéskor, képes hatékonyan csök-

kenteni. Választhat egy kényelmes és egy sportosabb beállítású AIRMATIC csomag között. 
A szintszabályozás a terheléstől és a menetállapottól függetlenül gondoskodik a gépkocsi 
állandó magasságáról. Nagy sebességnél valamint a „Sport“ menetprogram bekapcsolásakor 
a gépkocsi 15 mm-rel, a „Sport Plus“ menetprogramban pedig 25 mm-rel süllyed le a 
légellenállás csökkentése és a stabilitás további növelése érdekében.



Design Performance: az AMG Line változatok.Szériafelszereltség és EXCLUSIVE utastér.
Extrák szériakivitelben: az új GLE Coupé már szériafelszereltségében is (felső kép) 9 fokozatú 
automata váltóval, LED-es Intelligens Világítási Rendszerrel, elöl sportülésekkel, valamint 
nemes ARTICO műbőr műszerfal-felsőrésszel várja Önt. Kívánságra rendelhető az EXCLUSIVE 
utastér (alsó kép) kiemelkedő elemei a bőr kárpitozású komfort-ülések, többszínű fényve-
zető a műszerfalon és az ajtókban, valamint megvilágított küszöbborítások elöl.

Az extraként rendelhető AMG Line külső többek között az AMG Line első és hátsó lökhárító-
nak, valamint a nagyméretű, titánszürkére fényezett és fényesre esztergált AMG könnyűfém 
kerekeknek köszönhetően gyorsítja fel a pillantásokat. Nappabőr sportülések, választhatóan 
piros díszvarrással, multifunkciós sportkormány, sportpedálok valamint egy specifikus kom-
binált műszer alkotják az extraként rendelhető sportos-exkluzív AMG Line belső teret. 



Elragadtatás feketében: Night-csomag. Driving Performance: a Mercedes-AMG modellek.
Az AMG Line külsőn alapuló, extraként rendelhető Night-csomag markáns fekete design-
elemekkel emeli ki a gépkocsi sportos és kifejező karakterét. A hűtőborítás lamellája és 
az alsó optikai védőlemezek elöl és hátul magasfényű fekete színűek, a kipufogóvégek 
krómozottak (a Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC-nál feketék). További fénypontok 
a fekete AMG könnyűfém kerekek és külső visszapillantó tükrök, valamint a sötétre 
színezett üveg a hátsó ajtókban. A fekete ablakkeretek és ablakperem-díszlécek teszik 
teljessé a Night-csomagot.

Több sportosság még sosem volt egy SUV-ben. Három Mercedes-AMG modell alkotja  
az első rajtsort: az új Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC, V6-os biturbó motorral, 
specifikus AMG részegy ségekkel, mint például a futómű és kormánymű, valamint AMG 
design elemekkel. Még nagyobb vezetési teljesítményt nyújt az új, kompromisszumot nem 
ismerően sportos Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC, V8-as biturbó motorral és a még  
kiélezettebb S-Modell (ld. alsó ábra, az extraként rendelhető fellépőkkel), 430 kW (585 LE) 
teljesítménnyel és 760 Nm maximális forgatónyomatékkal. 
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AMG fekete karbon/zongoralakk1

 

1  Extrafelszereltség. 2 Széria EXCLUSIVE utastér esetén. 3 Extrafelszereltség a Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC-nál. 4 Széria a Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC esetén. 

5 Széria AMG Line utastér esetén. 6 Széria a Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC esetén.
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Fényezések.

Uni-fényezések
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Uni-fényezések Metál fényezések1 designo fényezések1

1  Extrafelszereltség.  



Műszaki adatok.

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok a 80/1269/EGK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak 
([EK] 715/2007 rendelet, a jelenleg érvényes kiadás szerint) megfelelően történt. Megjegyzés az 1999/94/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint: Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az 
ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 4 Csak az Európai Unión belül érvényes. Országspecifikus eltérések lehetségesek. 5 Meghatározása a mért CO2-kibocsátás 
alapján, a gépkocsi tömegének figyelembe vételével történt. 6 Adatok a 70/156/EGK irányelv 2000/40/EK kiadása szerint. 7 Adatok a 92/21/EK irányelvnek megfelelően, a 95/48/EK előírás szerint, a gépkocsi menetkész állapotában, 
90 %-ban feltöltött üzemanyagtartállyal, vezetővel (68 kg) és csomaggal (7 kg) szériafelszereltségű gépkocsikhoz. A tartozékok és az extrafelszereltségek rendszerint növelik ezt az értéket, aminek következtében a hasznos terhelés  
ennek megfelelően csökken. 8 A megadott méretek középértékek. Szériafelszereltségű gépkocsikra vonatkoznak, terheletlen állapotban. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók

DízelMOTOR BenzInMOTOROK

Gle 350 d 4MATIC Gle 400 4MATIC Gle 450 AMG 4MATIC Mercedes-AMG Gle 63 4MATIC Mercedes-AMG Gle 63 S 4MATIC

Hengerszám/elrendezés 6/V 6/V 6/V 8/V 8/V

Lökettérfogat, cm3 2987 2996 2996 5461 5461

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 190 (258)/3400 245 (333)/5250–6000 270 (367)/5500–6000 410 (557)/5750 430 (585)/5500

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 620/1600 480/1600–4000 520/1800–4000 700/1750–5500 760/1750–5250

Váltók 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára,  s  7,0 6,0 5,7 4,3 4,2

Maximális sebesség kb (km/h) 226 247 2502 2502 2502

Gumiabroncs méret első tengely, hátsó tengely 275/50 R 20 275/50 R 20 275/45 R 21, 315/40 R 21 285/45 ZR 21, 325/40 ZR 21 285/40 ZR 22, 325/35 ZR 22

Üzemanyag dízel szuperbenzin szuperbenzin szuper plus benzin szuper plus benzin

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km
városban
országúton
kombinált 

8,0–7,5
6,7–6,4
7,2–6,9

11,3–10,7
7,7–7,4
9,0–8,7

11,7–11,3
8,1–7,7
9,4–8,9

15,8
9,7
11,9

15,8
9,7
11,9

CO2 - kibocsátás3, g/km, kombinált 189–180 211–199 219–209 278 278

Károsanyag-kibocsátási osztály4/ 

Hatékonysági osztály5

Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/F Euro 6/F

Üzemanyagtartály-térfogat, ebből tartalék, kb. l 93/12,0 93/12,0 93/12,0 93/14,0 93/14,0

Csomagtér-térfogat6, l 650–1720 650–1720 650–1720 650–1720 650–1720

Fordulókör-átmérő, m 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80

Saját tömeg7, kg 2250 2180 2220 2350 2350

Megengedett össztömeg, kg 2900 2850 2880 3050 3050

Hossz8/szélesség, tükrökkel8, mm 4900/2129 4900/2129 4891/2129 4918/2129 4918/2129

Tengelytáv8, mm 2915 2915 2915 2915 2915

Nyomtáv elöl8/hátul8, mm 1656/1675 1656/1675 1656/1675 1657/1704 1657/1705

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz eredeti Motorolajok.



Használtautó-visszavétel. GLE Coupéját, hosszú élete végén, az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát újrahasznosítás céljából 
visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. 

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből álló hálózat áll rendelkezésre. 
Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez  
és az erőforrások kíméléséhez. 

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további információk a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.

A prospektus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2014.11.26. után a terméken történhettek változások. A konstrukciós és formai 
változások, a színtől való eltérés valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások 
vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy 
a megrendelés tárgyának megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan 
tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a szériafelszereltség részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika 
okozza. Ez a nyomtatvány olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, melyek egyes országokban nem elérhetők. A törvényes, jogi ill. 
adóelőírásokra való utalások csak a Német Szövetségi Köztársaságban, a nyomtatvány szerkesztésének lezárásakor érvényesek. Az aktuális állapotra 
vonatkozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez. 
www.mercedes-benz.hu
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