
GLE športno terensko vozilo



Bolj inteligenten, pozoren in obziren kot kdaj koli prej vam  
novi GLE ustvarja novo podobo športnega terenskega vozila.

Videti je kot uspeh. 
Pomeni pa veliko več.







Brzdati se v pravem trenutku in biti spet jasno v ospredju v naslednjem –  
to je umetnost oblikovanja GLE. Opcijska različica opreme AMG Line daje  
novemu vozilu GLE športno in markantno podobo.

Dosleden pri vsaki potezi





Novi GLE je prvo športno terensko vozilo z revolucionarnim informacijsko-razvedrilnim 
sistemom MBUX. Ta med drugim ponuja naravni sistem glasovnega upravljanja ter  
zaslon na dotik in se pri vsaki vožnji nauči nekaj več o navadah in preferencah voznika.

Sledite svoji intuiciji





Prvič je za GLE na voljo tretja vrsta sedežev z dvema polnovrednima 
sedežema. Pri vstopu ne bo težav, prostor za noge pa je mogoče  
zaradi nastavljive druge vrste sedežev fleksibilno prilagoditi. In kar  
je najboljše: izboljšana prostornost novega vozila GLE poskrbi za  
še več prostora za noge in udobja v zadnjem delu potniške kabine.

Več prostora  
za notranjo veličino



GLE je že od nekdaj samozavestno obvladal vsak teren. Toda novo podvozje  
E-ACTIVE BODY CONTROL ustvarja povsem novo raven udobja.

Prosimo za tišino. Za eno od  
najmodernejših podvozij na svetu.





Razširjena resničnost MBUX  
za navigacijo

Paket ENERGIZING Plus

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

Paket ENERGIZING Plus je novost – ponuja vam užitek za vse 
čute na najvišji ravni. Za ta namen smo obilo vrhunske 
opreme združili z inovativno inteligenco. Rezultat je fasci-
nanten: vaš mercedes vas lahko usmerjeno poživlja in  
razvaja. Za boljšo koncentracijo in več užitkov med vožnjo.



Asistent za manevriranje  
s prikolico

Projekcijski zaslon head-up

Prihranite čas in živce pri manevriranju: asistent za  
manevriranje s prikolico omogoča suvereno, natančno in 
sproščeno vzvratno manevriranje – tudi v zahtevnejših  
situacijah. Asistent bo razbremenil zlasti tiste, ki nimajo 
veliko izkušenj z manevriranjem s prikolico.

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.



3. sedežna vrsta za dve osebi Električno nastavljivi zadnji sedeži
Število sedežev in prostornina prtljažnega prostora vašega vozila ponujata številne  
možnosti, ki jih lahko prilagodite svojemu življenjskemu slogu. Tretjo vrsto sedežev  
za dva potnika lahko kadar koli hitro zložite ali razklopite. Izkoristite prilagodljivost,  
kot vam najbolje ustreza – odvisno od tega, ali potrebujete prostor za več potnikov  
ali za več prtljage.

Z električno nastavljivo drugo vrsto sedežev zagotovite udobno fleksibilnost: povsem 
preprosto razširite prtljažni prostor s pritiskom gumba in nastavite zadnje sedeže v želeni 
položaj. Tako hitro in udobno ustvarite dodatno tovorno prostornino.



Kokpit s širokozaslonskim monitorjem Sistem High-End za 3D prostorski zvok Burmester®

Že na prvi pogled lahko vidite to impresivno obliko: žlahten kokpit s širokozaslonskim 
monitorjem. In če pogledate še bolj pozorno, postaja vse boljše: izbirajte med štirimi  
različnimi slogi prikazovanja, prepustite se, da vas opcijska razširjena resničnost MBUX 
za navigacijo usmerja, vsebino pa po zaslonu prestavljajte povsem po želji. Vse to je  
mogoče na dveh 31,2-centimetrskih (12,3-palčnih) prikazovalnikih za plemenitim steklom.

Zvok kot iz razkošnih glasbenih naprav za stanovanjske prostore. Zvočniki v stropu 
ustvarjajo tridimenzionalni zvok. Napravo upravljate kot svoj osebni orkester –  
z nastavitvami VIP za posamezna mesta ali določitvami sloga kot na primer „Live“ ali 
„Easy Listening“.



Serijska oprema
Močno vozilo z močno osebnostjo: mogočna in elegantna zunanjost. Velikodušni proporci 
izžarevajo suverenost in gotovost.

Progresivno zasnovana notranjost uteleša športno eleganco. Velikopotezne dimenzije, 
dragoceni materiali in številni uporabni detajli so osnova za luksuzni ambient in udobje 
na potovanju.

Različica opreme AMG Line
Opcijska različica opreme AMG Line zasije s plemenito svetlikajočo se diamantno  
masko hladilnika. Športni ščitniki, velike dovodne mreže za zrak, lakirane obloge obodov 
izreza za kolo v karoseriji in posebna platišča iz lahke kovine dokazujejo športni slog.

Elementi različice opreme AMG Line z značajem avto-moto športa oplemenitijo notranjost 
in podpirajo dinamično vožnjo.



Oprema EXCLUSIVE za notranjost Nočni paket
Z opremo EXCLUSIVE za notranjost pokažete, kaj je za vas pomembno: maksimalna  
eleganca in vrhunska kakovost do zadnje podrobnosti. Luksuzni poudarki in  
plemenit ambient notranjosti vam bodo dan za dnem prinašali veliko veselja in  
izražali vaš izbrani okus.

Več značaja in ekspresiven slog. Nočni paket v povezavi z opremo AMG Line postavlja 
markantne poudarke z ekskluzivnimi črnimi oblikovalskimi elementi. Ti elementi poudarijo 
športni značaj in atletski oblikovalski jezik vašega vozila. Idealno za individualiste,  
ki znajo ceniti izrazit dizajn.



Paket z asistentom Plus za vožnjo
Opcijski paket z asistentom Plus za vožnjo podpira voznika na dolgih vožnjah in ponoči, lahko 
pa ga tudi občutno razbremeni med nepregledno mestno vožnjo. Za novi GLE je na voljo 
najnovejša generacija tega paketa, ki zdaj podpira še več voznih situacij: na primer v zastoju, 

pred ovinki, krožišči in križišči. Novi GLE lahko v gostem prometu z neprestanim ustavljanjem 
in speljevanjem celo sledi vozilu pred vami. S tem vozniku prihrani nadležno speljevanje  
in ustavljanje.



Popolnoma aktivno podvozje E-ACTIVE BODY CONTROL
Novo popolnoma aktivno podvozje E-ACTIVE BODY CONTROL z zračnim vzmetenjem 
združuje naše najbolj inovativne in inteligentne tehnologije za vzmetenje v celoto,  
ki zagotavlja očarljive vozne užitke. 

V voznem programu „Curve“ se lahko vozilo aktivno nagne v ovinek. Tako se prečna 
obremenitev zmanjša na minimum, kar občutno povečuje udobje in dinamiko. V voznem 
programu „Komfort“ tehnologija ROAD SURFACE SCAN s stereokamero snema vozišče 
pred vozilom. Vzmetne noge se nato nastavijo tako, da se znatno zmanjša premikanje 
karoserije, ko zapeljete čez neravnino. 



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

GLE 300 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC GLE 350 de 4MATIC GLE 400 d 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.950 2.925 1.950 2.925

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 180 [245] / 4.200 200 [272] / 3.200-4.600 235 [320] / 3.800 243 [330] / 3.600-4.200

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  7,2 6,6 6,8 5,7

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 225 3 230 3 210 3 245 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 7,0 8,4 / 8,5

zunaj naselja 5,4 5,6 / 5,6
kombinirana 6,1 6,7 1,1 6,8

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 169-161 195-177 34-29 199-179

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

Bencinski motorji

GLE 450 4MATIC GLE 580 4MATIC Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 2.999 3.982 2.999

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 270 [367] / 5.500-6.100 360 [489] / 5.500 320 [435] / 6.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  5,7 4,9 5,3

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

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 10,5 12,0 11,6

zunaj naselja 6,9 8,1 7,9
kombinirana 8,3 9,5 9,3

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 214-190 230-217 212-212

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



Mere

1 Pri minimalni do maksimalni višini z jeklenim vzmetenjem. Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.
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Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 1. 10. 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  
prodajalec 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

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-1219

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“.


