
GLE kupe



Potem pa kar vstopite. Novi kupe GLE je kot narejen za to, da se sprosti in v hipu  
razišče vse kotičke sveta. S svojo vznemirljivo športno obliko. Z revolucionarnim 
novim kokpitom. In aktivnim podvozjem, ki v svojem razredu postavlja merila.

Ste pripravljeni  
na veliki nastop?







Novi kupe GLE vam takoj pade v oči. Z vpadljivim oblikovanjem je tako športen  
in slogovno dovršen kot še nikoli. Plosko vetrobransko steklo, nizka nadgradnja  
in padajoča linija zadka vozila rišejo elegantno silhueto. Do 55,9-centimetrska 
(22-palčna) platišča poudarjajo značaj športnega terenskega vozila na kupeju GLE.

Obstajajo osebnosti,  
ki jih ne morete spregledati





V notranjosti vas pozdravita dva povsem digitalna instrumenta, ki sta prekrita  
s kakovostnim steklom v enem kosu. Poleg tega kakovostna športna sedeža vozniku 
in sovozniku dajeta občutno več opore in tako omogočata še bolj dinamično  
vožnjo brez izgub udobja.

Vznesenost za vse čute 





V novem kupeju GLE lahko izbirate med 64 barvami ambienta, poleg tega pa še med 
različnimi dišavami za prostor in masažnimi programi. Lahko pa aktivirate tudi enega od 
programov ENERGIZING, na primer „Vitality“, s katerim se bodo te funkcije za udobje 
samodejno uskladile med seboj.

Vstopite. 
In bolj sproščeni spet izstopite.



Novi kupe GLE. 
Izraz notranje moči.





Paket z asistentom Plus za vožnjo zagotavlja največjo možno mero varnosti 
in udobja na poti do avtonomne vožnje. Poleg paketa z asistentom Plus 
prejmete tudi aktivnega asistenta za prometne zastoje, ki vas bo optimalno 
razbremenil na avtocestah. Dodatna prednost tega paketa: pri bočnem trku  
v vaše vozilo vas lahko dodatno zaščiti stranski sistem PRE-SAFE® Impuls.

Najboljši pogled za športni užitek v vožnji in suveren občutek vožnje:  
projekcijski zaslon head-up spremeni vetrobransko steklo v fascinantni  
digitalni kokpit. Tako imate vse pomembne informacije ves čas pred  
očmi. Vsa vaša pozornost pa je lahko namenjena cesti pred vami in  
dogajanju v prometu.

Paket z asistentom Plus za vožnjo

Projekcijski zaslon head-up



Da boste obdržali pregled tudi, ko je dogajanje v prometu zapleteno, razšir-
jena resničnost MBUX za navigacijo povezuje virtualni svet z resničnim. 
Tehnologija združuje grafične navigacijske in prometne informacije s preno-
som slike v živo. Tako boste prišli na cilj hitro, varno in sproščeno.

Ko navdušujoč dizajn sreča popolnoma digitalni prikaz s prilagodljivim prika-
zom vsebine: kokpit s širokozaslonskim monitorjem spremeni informacije  
v pravo doživetje. Vsebino lahko po zaslonu prestavljate povsem po želji, 
vnos raznolikih funkcij s tehnologijo na dotik pa je povsem intuitiven.

Razširjena resničnost MBUX za navigacijo

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem



Paket ENERGIZING je novost, ki vam ponuja udobje za vse čute. Za ta namen smo vrhunsko 
opremo združili z inovativno inteligenco. Rezultat je fascinanten: vaš Mercedes-Benz vam 
ponuja poživitev povsem v skladu z vašimi željami. Za boljšo koncentracijo in več užitkov 
med vožnjo.

Izkusite moč in ekskluzivnost z legendarnim zvokom znamke Burmester. Visokozmogljivi 
zvočniki ustvarjajo prvorazreden prostorski zvok. Tega lahko optimizirate posebej za 
sprednje in zadnje sedeže ter tako poskrbite za še intenzivnejše doživljanje zvoka. Kako-
vost, ki jo v obliki visokokakovostnih napisov Burmester lahko tudi vidite.

Paket ENERGIZING Plus Sistem High-End za 3D prostorski zvok Burmester®



Za popolno vidljivost: prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzoro-
vanimi LED-diodami hitro odzivajo na dogajanje v prometu. Spremenljive dolge luči svetijo 
tako, da ne slepijo drugih udeležencev v prometu. Če je cesta prazna, dolge luči ULTRA 
RANGE povečajo doseg svetlobnega snopa za 150 metrov. Tudi luči za osvetlitev notranje 
strani ovinka in luči, ki aktivno sledijo ovinku, optimalno osvetlijo vidno polje.

Dodatna odlika: do 55,9-centimetrska (22-palčna) platišča, ki občutno poudarjajo značaj 
športnega terenskega vozila na novem kupeju GLE.

Žarometi MULTIBEAM LED Kolesa/platišča



Vedno varni na poti: zunanjost uteleša športno strast. Značilne poteze športnega terenskega 
vozila in kupeja skupaj tvorijo poželenja vredno celoto. Dominantne dimenzije se srečajo  
z elegantnimi konturami, atletske oblike pa s prefinjenimi poudarki. Optimizirana aerodina-
mika je podlaga za učinkovito, mirno potovanje. Progresivno zasnovana notranjost uteleša 
elegantno športnost. Harmonične dimenzije, kakovostni materiali in praktični detajli skupaj 
tvorijo dinamičen ambient za udobno potovanje v slogu. Serijsko so med drugim vgrajeni: 
športni sedeži, večfunkcijski športni volan, kokpit s širokozaslonskim monitorjem in mul-
timedijski sistem MBUX.

Izrazit slog za impresiven nastop: oprema AMG Line za zunanjost poudari športen značaj 
vašega vozila in ga jasno loči od osnovnega modela. Zaradi optičnih učinkov je vaše vozilo 
videti globlje in bolj dinamično. S to opremo se jasno opredelite za močno oblikovanje. 
Notranjost AMG Line daje vašemu vozilu bolj športen videz in občutek. Na ta način izra-
zite svoj estetski čut in svojo strast za ambient, ki je oblikovan dinamično in ekskluzivno  
do zadnje podrobnosti.

Serijska oprema AMG Line



Nočni paket AMG oplemeniti zunanjost vozila z izbranimi elementi v svetleči se črni barvi. 
Tako ustvarja – glede na želeno barvo laka – močne kontraste ali tekoče prehode. Naj 
gre za vznemirljive dodatke ali suvereno zadržanost: v obeh primerih poudarja vaš smisel 
za individualno dinamični dizajn.

Z opremo EXCLUSIVE za notranjost pokažete, kaj je za vas pomembno: maksimalna 
eleganca in vrhunska kakovost do zadnje podrobnosti. Luksuzni poudarki iz usnja in lesa 
zaznamujejo plemenit ambient notranjosti vašega vozila in izražajo vaš prefinjen okus.  
S komfortnimi vzmetenimi sedeži boste tudi na dolgih relacijah potovali zelo udobno in 
na cilj prišli sproščeni.

Nočni paket Oprema EXCLUSIVE za notranjost



Paket AIRMATIC
Paket AIRMATIC združuje prilagodljiv blažilni sistem in moderno zračno vzmetenje. Rezultat je inteligentno komfortno  
podvozje, ki se lahko samodejno prilagaja vozni situaciji, hitrosti in natovorjenosti. Tako boste lahko na dobrih in tudi slabih 
cestiščih uživali v uravnoteženi stabilnosti vožnje in prvovrstnem udobju.



E-ACTIVE BODY CONTROL
Suverena vožnja v vsaki situaciji: E-ACTIVE BODY CONTROL je sinteza udobja, natančnosti in dinamike – združena  
z edinstvenimi lastnostmi za terensko vožnjo. Doživite prvovrstne učinke modernega aktivnega podvozja, ki blažijo  
poskakovanje, zibanje in sunke. Na vseh poteh in brezpotjih. V dobrih in slabih voznih razmerah.



Ni športno terensko vozilo.  
Temveč AMG.
Vsak Mercedes-AMG je edinstvena mojstrovina z razpoznavnim značajem. Kar združuje naše prestižne 
in športne avtomobile, je njihov neukrotljivi športni duh. Njihova strast za vrhunsko učinkovitost. 
Ta se razvije, ko se inženirsko znanje sreča s čisto posebno naravnanostjo: stanjem duha AMG. 
Prepričani smo, da je za doseganje novih ciljev treba presegati meje. Nič ni nemogoče. 
Meje ustvarjajo ljudje in ljudje so tudi tisti, ki jih presegajo. S tako naravnanostjo  
ustvarjamo izjemno zmogljivost za avtomobilistični šport – pa tudi za cesto.

Dobrodošli v svetu AMG.

www.mercedes-amg.com





Tehnični podatki

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile določene po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2 po  
protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih 
emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil Treuhand 
GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano dodatno  
opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več tehničnih 
podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Dizelski motorji Bencinski motorji

GLE 350 d 4MATIC GLE 400 d 4MATIC Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 2.925 2.925 2.999

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 200 [272] / 3.200-4.600 243 [330] / 3.600-4.200 320 [435] / 6.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  6,6 5,7 5,3

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 226 3 240 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 8,5 8,5 11,7

zunaj naselja 5,9 5,9 7,9
kombinirana 6,9 6,9 9,3

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 193-182 195-183 212-212

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC



Mere

1  Do priključnega roba zadnje police. 2  Pod zadnjo polico. Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.
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Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-0120

Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 27. 9. 2019, je morda prišlo do sprememb. Proizvajalec si 
pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb obsega dobave  
v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljivi. Če proda-
jalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, iz tega ne izhajajo 

nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi. Ta katalog  
se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za Slovenijo. 
Zato se za informacije o zadnjem stanju obrnite na svojega prodajnega partnerja znamke Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

Mercedes-Benz je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, ustanovljene  
leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke Mercedes-Benz. Laureus Sport for Good  
s socialnimi športnimi projekti podpira pomoči potrebne otroke in mladostnike, jim odpira perspektive  
ter posreduje pomembne vrednote, kot so ekipni duh, spoštovanje in odločnost. „Change the Game  
for Kids“ je naše vodilo, ki ga želimo deliti z vami. Z nakupom Mercedes-Benza podpirate gibanje  
„Laureus Sport for Good“.


