GLE

Sport Utility Vehicle και Coupé

Αναπνεύστε ελευθερία.
Δυναμισμός. Επιβλητικότητα. Ελεύθερο πνεύμα. Όποιος συνδυάζει αυτές τις ιδιότητες
αποπνέει μία ηρεμία, ξέρει να εκτιμά όσα έχει καταφέρει και να απολαμβάνει την
κάθε στιγμή. Αυτό είναι το πραγματικό μεγαλείο. Και το επιδεικνύει με πολλούς τρόπους. Γνωρίστε τη Mercedes-Benz GLE και την GLE Coupé. Είναι παντός εδάφους.

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ.
Απολαύστε τα δύο μοντέλα GLE με τη μαγεία του HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz για το
iPad® καθώς και τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο εφαρμογές
περιέχουν πολλές ταινίες, ακόμη περισσότερα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο iTunes Store®.

Μοναδική σε κάθε έδαφος:

Πρωτοπορεί σε κάθε έδαφος:

2 | Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC
Ασημί Ιριδίου μεταλλικό
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
επενδύσεις από δέρμα νάπα/δέρμα σε Μαύρο pearl/
Μαύρο, διάκοσμος σε ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ευθείες
γραμμές λείανσης

16 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé
Aσημί Αδαμάντινο μεταλλικό1
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
επενδύσεις από δέρμα νάπα/δέρμα σε Μαύρο pearl/
Μαύρο με κόκκινες διακοσμητικές ραφές, διάκοσμος
σε ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης

8 | Mercedes-Benz GLE 250 d 4MATIC
Λευκό Αδαμάντινο bright designo
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive designo σε Καφέ Εσπρέσο,
διάκοσμος από ξύλο μελιάς Καφέ με ανοικτούς πόρους

22 | Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé
Κόκκινο υακίνθου μεταλλικό designo
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, επενδύσεις
από δέρμα σε δέρμα νάπα σε χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο,
διάκοσμος από Λάκα Πιάνου σε Μαύρο

12 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC
Μαύρο Οψιδιανού μεταλλικό
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
επενδύσεις από δέρμα σε Μαύρο, διάκοσμος σε εμφάνιση
Λάκας Πιάνου Μαύρη

26 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé
Λευκό Αδαμάντινο bright designo
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive AMG σε Μαύρο
σε γκρι διακοσμητική ραφή, διάκοσμος σε AMG Carbon/
Λάκα Πιάνου σε Μαύρο

14 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC
Λευκό Αδαμάντινο bright designo
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive AMG σε Μαύρο
σε γκρι διακοσμητική ραφή, διάκοσμος σε AMG Carbon/
Λάκα Πιάνου σε Μαύρο
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Μοντέλο εξώφυλλου σε Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo.
Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.

30 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
32 | Mercedes me
36 | Service και υπηρεσίες
40 | Κινητήρες
41 | Plug-in-Hybrid
42 | Α
 νάρτηση GLE και πακέτο μηχανικού
εξοπλισμού Offroad
44 | Ανάρτηση GLE Coupé με πακέτο AIRMATIC
46 | Infotainment, δικτύωση και πολυμέσα
48 | Καθίσματα και άνεση χώρου
50 | Μοντέλα Mercedes-AMG
56 | Τεχνολογία Mercedes-AMG
57 | AMG Performance Studio
58 | Εξοπλισμός, πακέτα και αξεσουάρ
72 | Τροχοί
76 | Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις
81 | Επενδύσεις και χρώματα εξωτερικής βαφής
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Αποπνεύστε ελευθερία.
Η GLE έχει την δική της θέαση του κόσμου. Το γεμάτο αυτοπεποίθηση παράστημά
της, οι μελετημένες γραμμές της με υψηλά τοποθετημένα παράθυρα και τονισμένους
θόλους τροχών – ελκύουν όσους δεν ακολουθούν απλώς το δρόμο. Εμπνευσμένη
από όσους βλέπουν την κάθε μέρα σαν μια καινούρια αρχή.
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Διάθεση για περιπέτεια
με προνοητικότητα.
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PLUG-IN-HYBRID
Πώς χρησιμοποιείται η ενέργεια ακόμη πιο αποδοτικά; Με προνοητική διαχείριση ενέργειας – ή όπως λέμε εμείς: με Intelligent Hybrid. Αυτή η στρατηγική λειτουργίας του
υβριδικού συστήματος μετάδοσης κίνησης δεν λαμβάνει απλώς υπόψη την τρέχουσα
οδηγική κατάσταση και τις επιθυμίες του οδηγού, αλλά προσαρμόζεται και στα χαρακτηριστικά της διαδρομής, όπως π.χ. ανηφόρες, κατηφόρες ή στροφές. Για τον σκοπό
αυτό το σύστημα λαμβάνει δεδομένα πλοήγησης από το COMAND Online, προκειμένου
να ελέγχει τη φόρτιση και την εκφόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης. Για παράδειγμα,
σε μία ανωφέρεια χρησιμοποιεί την ενέργεια της μπαταρίας για το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ώστε στην επόμενη κατωφέρεια να την επαναφορτίσει μέσω ανάκτησης.
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Ανεξαρτησία που σας συνοδεύει παντού.
Σε πλεονεκτική θέση, παρατηρεί αφʼ υψηλού. Στο εσωτερικό της GLE κυριαρχεί μέγιστη άνεση
και γενναιόδωρη ευρυχωρία με υψηλής ποιότητας στοιχεία εξοπλισμού και υλικά. Επιπλέον,
όπου κι αν βρίσκεστε, με το Mercedes me connect παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι με τον
κόσμο σας: καινοτόμες υπηρεσίες διασύνδεσης σας προσφέρουν συναρπαστικές δυνατότητες
της ψηφιακής δικτύωσης.
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Ελευθερία κινήσεων κάθε στιγμή.
Χαλίκι, τραχιά άσφαλτος ή ασταθές έδαφος. Εσείς δεν βγαίνετε ποτέ εκτός πορείας. Με τη
μόνιμη τετρακίνηση 4MATIC και, προαιρετικά, με το πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad
(δεν διατίθεται για όλα τα μοντέλα) κινήστε με τον καλύτερο τρόπο ανεξαρτήτως εδάφους.
Το μεταβαλλόμενο ύψος οχήματος και το πρόγραμμα οδήγησης «Offroad+» είναι δύο μόνο
από τα μεγάλα της προτερήματα. Το όφελος για εσάς: άριστη πρόσφυση κάθε στιγμή.
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DYNAMIC SELECT
Η GLE προσφέρει έως και έξι προγράμματα οδήγησης με τον έλεγχο δυναμικής οδήγησης DYNAMIC SELECT.
Εκτός από τις ρυθμίσεις «Individual», «Comfort», «Ολισθηρότητα» και «Sport», στα μοντέλα που διαθέτουν 4MATIC
(εκτός της GLE 500 e) ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέγει, με το χειριστήριο του DYNAMIC SELECT στην κεντρική
κονσόλα, τη ρύθμιση «Offroad» για εύκολες εκτός δρόμου διαδρομές. Εάν το μοντέλο GLE είναι εξοπλισμένο με
το προαιρετικό πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad, υπάρχει επίσης και το πρόγραμμα οδήγησης «Offroad+»
για δύσκολα εδάφη. Όλα τα προγράμματα DYNAMIC SELECT προβάλλονται στην κεντρική οθόνη του συστήματος
πολυμέσων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η προβολή με κινούμενες εικόνες: οι διάφορες παράμετροι όπως κλίση
εδάφους, πλευρική κλίση, περιστροφή τιμονιού ή πορεία πυξίδας απεικονίζονται δυναμικά σε πραγματικό χρόνο
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Εσωτερικός κόσμος.
Απολαύστε την κομψότητα που αντανακλάται σε κάθε λεπτομέρεια. Από
το μαλακό δέρμα νάπα Exclusive designo σε Καφέ Εσπρέσο μέχρι την
ευγενική υφή του υψηλής ποιότητας διάκοσμου από ξύλο. Μία αισθητική
που διακρίνεται επίσης για τη γενναιόδωρη ευρυχωρία και την ευφυΐα.
Αξιοποιήστε το χώρο πίσω επιβατών όπως εσείς θέλετε χάρη στα πολυμορφικά
καθίσματα. Ποιότητα και άνεση – άρρηκτα συνδεδεμένες.
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Το προηγμένο μοντέλο.
Εντυπωσιάζει αλλιώς: η Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC σας εισάγει στον κόσμο
του Driving Performance. Πείθει με την αισθητά αυξημένη ευελιξία και εγκάρσια
δυναμική της. Η μαγεία του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην καθημερινότητα –
ένας συνδυασμός που φέρνει τη Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC και εμφανισιακά
στο επίκεντρο: η επιβλητική σχεδίαση του εξωτερικού και του εσωτερικού της
αποδεικνύει με την πρώτη ματιά ότι είναι μέλος της μοναδικής οικογένειας AMG.

13

14

Η πρόκλησή της: μεγάλη.
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Γεμάτη ενέργεια, εκφραστική και έτοιμη για πολύ υψηλές επιδόσεις. Η Mercedes-AMG GLE 63 S
4MATIC – ένα premium SUV με τεχνολογία μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αποκλειστικά για τα
Μοντέλα S Mercedes-AMG: η χαρακτηριστική μπροστινή ποδιά AMG με front splitter στο χρώμα
του αυτοκινήτου και A Wing σε Μαύρο γυαλιστερό. Με το τιμόνι AMG Performance σχεδίασης
3 ακτίνων και τα σπορ καθίσματα AMG, αυτό το ιδιαίτερο αυτοκίνητο αποδεικνύει τις αθλητικές
του προθέσεις και στο εσωτερικό του.
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Σε κάθε οικογένεια,
κάποιος ξεχωρίζει.
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Στην τέχνη της κατασκευής αυτοκινήτων η GLE Coupé αντιπροσωπεύει έναν νέο εξπρεσιονισμό. Συνδυάζει
το παρουσιαστικό ενός SUV με τη δυναμική και την ευελιξία ενός coupé. Η GLE Coupé είναι 81 mm
μακρύτερη και 68 mm φαρδύτερη από την GLE. Σε συνδυασμό με το κατά 65 mm χαμηλότερο ύψος της
και την επίπεδα σχεδιασμένη coupé οροφή της, αποκτά χαρακτηριστικές αναλογίες σπορ αυτοκινήτου.
Οι μακριές ευθείες πλαϊνές γραμμές του προφίλ της αποτελούν υποδηλώνουν με τον ωραιότερο τρόπο την
απρόσμενη δυναμική της, την οποία μεταδίδουν στο δρόμο προαιρετικά οι ζάντες αλουμινίου μεγέθους
έως και 55,9 cm (22 ιντσών).
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Ασυμβίβαστη.
Αλλά άκρως ευπροσάρμοστη.
Όσα υπόσχεται η σχεδίαση της GLE Coupé, τα προσφέρει η τεχνολογία της. Με το χειριστήριο
του DYNAMIC SELECT μπορείτε να επιλέγετε ανάμεσα σε πέντε προγράμματα οδήγησης.
Η απόσβεση ρυθμίζεται διαρκώς αυτόματα χάρη στην αερανάρτηση AIRMATIC και το σύστημα
προσαρμοζόμενης απόσβεσης ADS PLUS (προαιρετικά ανάλογα με την έκδοση κινητήρα).
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Η MERCEDES-AMG GLE 43 4MATIC COUPÉ
Ακόμη περισσότερη ισχύς, ακόμη περισσότερη αδρεναλίνη: τεχνολογία
κινητήρων αιχμής, σπορ σχεδιασμός συστημάτων πέδησης και εξάτμισης
και ειδικά εξαρτήματα συστήματος ανάρτησης με τον γνήσιο πολιτισμό
AMG της επιτρέπουν την είσοδό της στην κατηγορία High Performance.
Το πρόγραμμα οδήγησης «Sport+» αποτελεί βασικό εξοπλισμό: με υψη-

λότερες στροφές εκκίνησης, μεγαλύτερους χρόνους αλλαγής ταχυτήτων, σκληρότερη απόσβεση και χαμήλωμα της ανάρτησης. Επιπλέον,
ενεργοποιείται μία λειτουργία σπορ φωτισμού με δυναμικότερο φωτισμό στροφών και ταχύτερη υποβοήθηση φώτων μεγάλης σκάλας. Η
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé. Η αρχή ενός μεγάλου πάθους.
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Κανένα περιθώριο
για μετριοπάθεια.
Απολαύστε απέραντο στυλ και μοντερνισμό. Η υπερυψωμένη θέση καθίσματος
στην GLE Coupé εξασφαλίζει μία ανώτερη οδηγική αίσθηση, ενώ οι οριζόντιες
σχεδιαστικές γραμμές δημιουργούν μία ιδιαίτερη σπορτίφ ατμόσφαιρα. Το βλέμμα τραβά αμέσως ο γενναιόδωρος διάκοσμος από σπορ κομψό αλουμίνιο,
ή προαιρετικά από ξύλο ή πολυτελή ανθρακονήματα. Χαρακτηρίζεται από
μοντέρνες γραμμές και ένα ξεχωριστό στυλ.
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Η μορφή της:
στο επίκεντρο.
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Μία έκφραση δύναμης.
Και λάμψης.
Η κάθετη, τρισδιάστατη σπορ μάσκα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό
στο μπροστινό τμήμα της GLE Coupé. Το καπό του κινητήρα είναι έντονα
καμπυλόγραμμο χάρη στα power domes, και πλαισιώνεται τέλεια από το
αριστοτεχνικά διαμορφωμένο σύστημα LED Intelligent Light με εμβληματικά
«φρύδια» και εντυπωσιακή φωτεινή εικόνα μέρα και νύχτα.
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Η Διακήρυξη του Affalterbach.
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé.

Η τεχνολογία μηχανοκίνητου εξοπλισμού εκτοξεύει την GLE Coupé στην πρώτη
γραμμή εκκίνησης. Με «αγωνιστικές» ευχές από το Affalterbach: η ασυμβίβαστα
σπορτίφ Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé με κινητήρα V8 biturbo καθώς
και το ακόμη πιο εξελιγμένο Μοντέλο S (στην εικόνα) με ισχύ 430 kW (585 hp) και
μέγιστη ροπή στρέψης 760 Nm. Ιδανική για οδήγηση σε στροφές: η κατανομή ισχύ
ος 40 : 60 με έμφαση στις υψηλές επιδόσεις, ειδικά για τα μοντέλα Mercedes-AMG.
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Ποτέ δεν έχετε «καθηλωθεί» σε τόσο σπορ καθίσματα. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία
της Mercedes-AMG High Performance από ανώτερη θέση: στα σπορ καθίσματα AMG
με επένδυση από δέρμα νάπα Exclusive AMG σε Μαύρο με γκρι διακοσμητική ραφή. Το
εσωτερικό αποκτά την απόλυτη high end εμφάνιση με τον προαιρετικό διάκοσμο από
AMG Carbon/Λάκα Πιάνου σε Μαύρο.
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Η νέα ερμηνεία του Driving Performance.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive – χαράζει την πορεία
προς την αυτόνομη οδήγηση χωρίς ατυχήματα.
Ως ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως, η Mercedes-Benz έχει αναπτύξει
μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφαλείας. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η αντίδραση
ανάλογα με τον κίνδυνο, η αποφυγή ατυχημάτων και ο μετριασμός των συνεπειών τους.
Για τους επιβάτες της Mercedes, αλλά και για όλους τους άλλους.
Μέρος αυτής της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφαλείας είναι το Mercedes-Benz Intelligent
Drive, το οποίο καθιστά τη Mercedes σας ένα από τα ευφυέστερα αυτοκίνητα του κόσμου – και «σκεπτόμενο συνεργάτη». Τα συστήματα υποβοήθησης του Mercedes-Benz
Intelligent Drive μπορούν να ανιχνεύουν κινδύνους, να προειδοποιούν έγκαιρα και να
επεμβαίνουν ακόμη και αυτόνομα σε περίπτωση ανάγκης – π.χ. επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο. Έτσι, μπορούν να αποτρέπονται ατυχήματα ή να μειώνεται η σοβαρότητά τους.
Για την επαρκή προστασία των επιβατών, ενεργοποιούνται προνοητικά και ανάλογα με το
μοντέλο πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως το PRE-SAFE®.
Ήδη πολλά αυτοκίνητα Mercedes-Benz προσφέρουν κατ’ επιλογή ένα πακέτο υποβοήθησης
οδήγησης. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του είναι η εν μέρει αυτοματοποιημένη
οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε επαρχιακές οδούς και στην πόλη. Επιπλέον, παρέχει
υποστήριξη κατά την αλλαγή λωρίδας σε δρόμους πολλών λωρίδων, διευκολύνοντας για
παράδειγμα την προσπέραση. Έτσι, ανακουφίζεται ο οδηγός, αφού δεν χρειάζεται κανονικά
να πατάει φρένο ή γκάζι. Σημαντική υποστήριξη απολαμβάνει και στην οδήγηση του
αυτοκινήτου – ακόμη και σε στροφές.
Ποτέ πριν η ασφάλεια, η άνεση και η υποστήριξη οδηγού δεν αλληλοσυμπληρώνονταν τόσο
ολοκληρωμένα. Αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία αισθητήρων καθώς και συστημάτων
ασφάλειας και υποβοήθησης αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση
χωρίς ατυχήματα. Και μία συναρπαστική νέα εμπειρία.
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά
με το Mercedes-Benz Intelligent Drive στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Ο κόσμος μας στα χέρια σας.
www.mercedes.me – εδώ όλα στρέφονται γύρω από εσάς. Ανακαλύψτε έναν κόσμο υπηρεσιών,
προσφορών και νεωτερισμών που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη ζωή σας συναρπαστικά. Και βέβαια
τις έχετε εύκολα στη διάθεσή σας, δηλαδή ψηφιακά. Έτσι ο κόσμος μας γίνεται ο κόσμος σας.

33

34

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές προσφορές,
έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας δωρεάν
και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας ή όταν μετακινήστε
στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει διαρκώς, εξελίσσουμε
κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες: www.mercedes.me/welcome
Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.
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Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το
αυτοκίνητό σας –και το αυτοκίνητό σας με τον υπόλοιπο
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη πιο
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αίσθηση ότι
παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την οδήγηση. Το
Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές
υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε
περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήματος, και την υπηρεσία
Remote Online – την επιλογή που σας επιτρέπει να πραγμα
τοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μέσω smartphone –
και πολλά άλλα.
Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα.
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επεκτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

1

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφορές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την
καλύτερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Με την
εφαρμογή mytaxi μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να παρα
κολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα.
Το Mercedes-Benz Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιοδήποτε λόγο και σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου
κοντινού Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το
Blacklane σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με
οδηγό, ενώ το FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά,
άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά
λεωφορεία.
Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή
κατάσταση λογαριασμού service σάς ενημερώνει σχετικά με
τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης. Μετά τη
συντήρηση είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά σε μία ημέρα.
Εκτός από την τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού service,

μπορείτε επίσης να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και
τα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και,
αν θέλετε, να τα εκτυπώνετε.
Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πάντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυ
στικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότη
σής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, όπως
εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος
προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της σύμβασης,
καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιόπιστη προστα
σία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας προσφέρουν
οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με ελκυστικούς
όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις σας πολύ
άνετα online.1
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Οι υπηρεσίες service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη Mercedes-Benz.
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

Το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει τη
Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς μας
στα συνεργεία της Mercedes-Benz. Η εκτενής προσφορά
υπηρεσιών service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατάσταση.
Γι’ αυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργαλεία
και Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz.
Το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμοσμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω σταθερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι
πλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα
συνεργείου.

Το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με τη λύση
κινητικότητας Mercedes-Benz Mobilo1 οδηγείτε ανέμελα σε
ολόκληρη την Ευρώπη – χωρίς να ανησυχείτε για οδικές
βλάβες, ατυχήματα, μικροζημιές ή βανδαλισμό. Με την υπηρε
σία Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικα
τάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Η
υπηρεσία Mobilo περιλαμβάνεται για τα δύο χρόνια μετά
την πρώτη ταξινόμηση και μπορεί να ανανεώνεται με κάθε
service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή έως και για
30 χρόνια. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας
τον αριθμό 00800 1 777 77772.
m

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια
Συντήρησης Mercedes-Benz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz.

1

Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη
ημερομηνία service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.
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Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;
Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τόσο
τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις χθες
στο Mercedes-Benz Museum στη Στουτγάρδη.

m

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα
τελευταία 130 και πλέον χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία
της αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περι
μένουν περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16500 m2 που
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια όπως η
παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη ή τα
θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο λίκνο
της καινοτομίας:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Τι θα ήταν η Mercedes-Benz
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;
Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2016 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους Mercedes-AMG Petronas
κατακτά για τρίτη συνεχή φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών και οδηγών
νικώντας σε 19 από τα 21 Grand Prix. Σε ένα θεαματικό τελικό, στη μητρόπολη της ερήμου, το Άμπου
Ντάμπι, ο Nico Rosberg στέφεται για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Mercedes-Benz
F1 W07 Hybrid. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο
της διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβριδικής τεχνολογίας πιο
κοντά στην εργοστασιακή παραγωγή.

m

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, Σαιζόν 2017.
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Οι καλύτερες ιδέες μας στην πράξη: οι κινητήρες.
Από τον κυβισμό τριών λίτρων, οι μηχανικοί μας δεν παράγουν απλώς ιπποδύναμη: έτσι, ο κινητήρας V6 biturbo στις
GLE 400 4MATIC και GLE 400 4MATIC Coupé 245 kW
(333 hp), εντυπωσιάζει επίσης με την εξαιρετικά υψηλή ροπή
στρέψης σε όλες σχεδόν τις οδηγικές συνθήκες. Η μέγιστη
δυνατή ροπή στρέψης των 480 Nm είναι διαθέσιμη στο φάσμα
από 1600 έως 4000 σ.α.λ., δίνοντας τη δυνατότητα για εκπληκτικά χαμηλούς αριθμούς στροφών. Το τεχνολογικό πακέτο
ισχύος, ομαλής λειτουργίας και αποδοτικότητας που παρα
μένει αξεπέραστο για όλους – εκτός από τις Mercedes-AMG
GLE 43 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC
Coupé. Εδώ ο κινητήρας αποδίδει επιπλέον 42 kW και 40 Nm.

ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΙ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ
Diesel

Βενζινοκινητήρες

GLE 250 d με ισχύ 150 kW (204 hp)

GLE 400 4MATIC και GLE 400 4MATIC Coupé με ισχύ 245 kW (333 hp)

GLE 250 d 4MATIC με ισχύ 150 kW (204 hp)
GLE 350 d 4MATIC και GLE 350 d 4MATIC Coupé με ισχύ 190 kW (258 hp)

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé
με ισχύ 287 kW (390 hp)

Εναλλακτικά συστήματα κίνησης

GLE 500 4MATIC και GLE 500 4MATIC Coupé με ισχύ 335 kW (455 hp)

GLE 500 e 4MATIC, βενζινοκινητήρας με ισχύ 245 kW (333 hp),

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé
με ισχύ 410 kW (557 hp)

ηλεκτροκινητήρας με ισχύ 85 kW (116 hp), ισχύς συστήματος 325 kW (442 hp)

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé
με ισχύ 430 kW (585 hp)
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4

GLE 500 e 4MATIC
1

5

Η τεχνολογία PLUG-IN HYBRID επιτρέπει τη γρήγορη
εξωτερική επαναφόρτιση από 20 σε 100 %1 μέσω
ενός wallbox σε δύο περίπου ώρες, ενώ σε κανονική
πρίζα σε τέσσερις ώρες.

3

1 | Βενζινοκινητήρας 3,0 λίτρων V6. 2 | Σύστημα
πέδησης με ανάκτηση ενέργειας. 3 | Ηλεκτροκινη-

2

τήρας. 4 | Μπαταρία υψηλής τάσης ιόντων λιθίου.
5 | Υποδοχή φόρτισης.
1

 χρόνος φόρτισης 20–100 % ποικίλει ανάλογα με την πηγή
Ο
ρεύματος από 2,0 έως 4,1 ώρες (400 V/32 A–230 V/8 A).

Η GLE 500 e 4MATIC. Δυνατό. Ρεύμα.
Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Plug-in-Hybrid μπαίνει δυναμικά σε μία νέα εποχή.
Η GLE 500 e 4MATIC συνδυάζει έναν πανίσχυρο 3λιτρο κινητήρα V6 εσωτερικής καύσης και
έναν ηλεκτροκινητήρα με εξωτερικά επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής τάσης ιόντων
λιθίου. Το μηχανικό σύνολο V6 αποδίδει ισχύ 245 kW (333 hp), μέγιστη ροπή στρέψης 480 Nm
και επιτυγχάνει τελική ταχύτητα 245 km/h. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα με
ισχύ 85 kW (116 hp) και ροπή στρέψης 340 Nm η κατανάλωση σε μικτό κύκλο κυμαίνεται
στα 3,7–3,3 l/100 km. Αυτό εξασφαλίζει το Intelligent Hybrid – η προνοητική, ιδιαίτερα

αποδοτική στρατηγική λειτουργίας. Κάθε φάση πέδησης αναπληρώνει ενέργεια, και στις
φάσεις ρολαρίσματος απενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Χαρακτηριστικά,
όπως τα τέσσερα προγράμματα λειτουργίας και η προαιρετική ανάκτηση ενέργειας με την
υποστήριξη ραντάρ, εξασφαλίζουν ένα εντυπωσιακό ισοζύγιο ενέργειας. Με αμιγή ηλεκτροκίνηση, το αυτοκίνητο έχει αυτονομία έως 30 km και τελική ταχύτητα 130 km/h – χωρίς
καθόλου εκπομπές τοπικά.
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Για την GLE η κυριαρχία είναι στο
πρόγραμμα οδήγησης.
Με το χειριστήριο στην κεντρική κονσόλα υπάρχει δυνατότητα επιλογής,
ανάλογα με το μοντέλο, ανάμεσα σε έως και έξι προγράμματα οδήγησης
DYNAMIC SELECT. Απολύτως ισορροπημένη και αποδοτική οδήγηση
προσφέρει το πρόγραμμα οδήγησης «Comfort». Σε συνδυασμό με το προαιρετικό πακέτο AIRMATIC, το πρόγραμμα «Sport» διακρίνεται για την
πιο ευέλικτη και δυναμική ρύθμιση του χαμηλωμένου κατά 15 mm συστήματος ανάρτησης, τη σφιχτότερη ρύθμιση της απόσβεσης, τα σπορτίφ
χαρακτηριστικά του συστήματος διεύθυνσης και τους τροποποιημένους
χρόνους αλλαγής ταχυτήτων. Το πρόγραμμα «Individual» σας επιτρέπει
να μεταβάλλετε επιμέρους παραμέτρους όπως εσείς θέλετε.
Βέλτιστη πρόσφυση σε κάθε έδαφος – αυτό εξασφαλίζει η μόνιμη τετρακί
νηση 4MATIC1 σε συνδυασμό με τα ABS, ESP® και ηλεκτρονικό σύστημα
πρόσφυσης 4ETS. Οι τροχοί με ανεπαρκή πρόσφυση στο οδόστρωμα επιβραδύνονται στοχευμένα, και ταυτόχρονα αυξάνεται η κινητήρια ροπή
στους τροχούς που έχουν καλή πρόσφυση.
Η ευελιξία σε ένα νέο επίπεδο – το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
9G-TRONIC το παγκοσμίως πρώτο αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων με
υδροδυναμικό μετατροπέα ροπής στρέψης στην κατηγορία premium.
Το μεγάλο εύρος σχέσεων μετάδοσης επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλού
επιπέδου στροφών. Οι ταχύτητες αλλαγές ταχυτήτων εξασφαλίζουν
περισσότερο αυθορμητισμό και μεγαλύτερη ευελιξία.

m

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Για όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και για τη διαθεσιμότητα των εκδόσεων
κιβωτίου ταχυτήτων 7G-TRONIC PLUS, ανατρέξτε στις σελίδες 76–79.

1

Δεν διατίθεται για την GLE 250 d.
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Εκτός δρόμου, σε ανώμαλα εδάφη η GLE απολαμβάνει κάθε διαδρομή
με το προαιρετικό πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad. Αυτός ο
προαιρετικός εξοπλισμός διατίθεται για τις GLE 250 d 4MATIC, GLE 350 d
4MATIC, GLE 400 4MATIC και GLE 500 4MATIC. Με το χειριστήριο
του DYNAMIC SELECT μπορείτε να προσαρμόζετε τα χαρακτηριστικά
οδήγησης ιδανικά για κάθε έδαφος. Με το πρόγραμμα «Offroad» για
αμμώδη και εύκολα εκτός δρόμου εδάφη και το «Offroad+» για δύσκολα
εδάφη. Ανάλογα με το πρόγραμμα προσαρμόζονται αυτόματα π.χ. τα
χαρακτηριστικά του ESP®, του 4ETS, του ASR, το συστήματος διεύθυνσης, της αερανάρτησης και η απόσταση από το έδαφος. Επιπλέον,
Το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης προβάλλεται στο όργανο πολλαπλών
ενδείξεων και εμφανίζεται στη οθόνη του συστήματος πολυμέσων με
κινούμενες εικόνες, π.χ. κλίση εδάφους και γωνία πλευρικής κλίσης. Το
πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad διατίθεται μόνο σε συνδυασμό
με το προαιρετικό πακέτο AIRMATIC.
ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ OFFROAD
Ο υποπολλαπλασιασμός σε πορεία εκτός δρόμου (Low Range) διευκολύνει την οδήγηση εκτός
δρόμου με υψηλότερη πρόσφυση και υποβοηθά την πορεία σε κατωφέρεια, ιδιαίτερα σε εδάφη
με κάποια ολισθηρότητα.
Με τον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, ο οδηγός μπορεί
να προσαρμόσει πιο στοχευμένα τη σχέση μετάδοσης στις απαιτήσεις απαιτητικών εδαφών.
Ένα 100 % μπλοκέ διαφορικό στο κεντρικό διαφορικό εξασφαλίζει βελτιωμένη πρόσφυση σε
δύσκολα εδάφη.
Η προστασία κάτω από τον κινητήρα καθώς και η ενισχυμένη επένδυση υποδαπέδου στο σύνολο
του αυτοκινήτου αποτρέπουν την πρόκληση ζημιών κατά την οδήγηση π.χ. πάνω από εμπόδια.
Με τρία επιπλέον επιλεγόμενα ύψη οχήματος Offroad, η απόσταση από το έδαφος μπορεί
να αυξάνεται κατά 30, 60 ή 90 mm, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέγιστο βάθος διέλευσης από
νερό 600 mm.
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Συναισθηματική ευφυΐα: GLE Coupé με πακέτο AIRMATIC και άκρως σπορτίφ διαμόρφωση.
Ήδη από τα πρώτα μέτρα, η GLE Coupé δίνει την αίσθηση ενός πραγματικού σπορ coupé. Εκτός από την πρωτοποριακή διαμόρφωση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, η ειδικά ρυθμισμένη για το μοντέλο αερανάρτηση AIRMATIC (ανάλογα με το
μοντέλο) με το σύστημα προσαρμοζόμενης απόσβεσης ADS PLUS εξασφαλίζει υψηλή άνεση κύλισης και έξοχη δυναμική
οδήγησης. Η απόσβεση προσαρμόζεται συνεχώς ξεχωριστά για κάθε τροχό στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης και οδοστρώματος. Οι στρέψεις και οι κλίσεις μειώνονται αποτελεσματικά λόγου χάρη στις στροφές ή κατά την πέδηση. Επίσης, υπάρχει
δυνατότητα επιλογής μεταξύ μίας άνετης ή σπορτίφ διαμόρφωσης της αερανάρτησης AIRMATIC. Η ρύθμιση ύψους ανάρτησης
εξασφαλίζει τη σταθερή απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος ανεξαρτήτως φορτίου και κατάστασης αυτοκινήτου.

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ GLE COUPÉ
Την άνεση που προσφέρει το σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση
εξαρτώμενη από την ταχύτητα συμπληρώνει το σπορ σύστημα
άμεσης διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση ανάλογα με τη
γωνία του τιμονιού. Για περισσότερη ευκινησία του αυτοκινήτου
και υψηλή ευστάθεια πορείας.
Οδηγήστε σε στροφές και σε ευθείες – το προαιρετικό ACTIVE
CURVE SYSTEM μειώνει τις στρέψεις, χάρη στις ενεργές αντιστρεπτικές ράβδους του, προσφέροντας περισσότερη άνεση κατά την
οδήγηση εντός δρόμου. Εκτός δρόμου η μεγαλύτερη διαδρομή
των ελατηρίων των αναρτήσεων επιτρέπει καλύτερη πρόσφυση.
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Ανάλογα με το επιλεγμένη πρόγραμμα DYNAMIC SELECT μεταβάλλονται οι παράμετροι ρύθμισης της ανάρτησης στην
GLE Coupé. Στο πρόγραμμα οδήγησης «Sport+» (ανάλογα με το μοντέλο) η έμφαση δίνεται στη μέγιστη δυνατή εγκάρσια
δυναμική με βέλτιστη οδηγική άνεση. Το πρόγραμμα προσφέρει άκρως σπορτίφ χαρακτηριστικά αλλαγής ταχυτήτων και
απόσβεσης κραδασμών. Καθώς το αυτοκίνητο χαμηλώνει κατά 25 mm, μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση και αυξάνεται
η ευστάθεια. Επίσης, δυναμικά ρυθμίζονται και ο φωτισμός στροφών και μεγάλης σκάλας των φώτων. Απολύτως ισορρο
πημένη και αποδοτική οδήγηση εξασφαλίζει το πρόγραμμα οδήγησης «Comfort». Το πρόγραμμα οδήγησης «Ολισθηρότητα»
προσφέρει βελτιωμένη οδική συμπεριφορά σε παγωμένους και χιονισμένους δρόμους. Και το πρόγραμμα «Individual»
επιτρέπει την τροποποίηση των επιμέρους παραμέτρων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ DYNAMIC SELECT ΣΤΗΝ GLE COUPÉ
Για οδηγική αίσθηση τόσο προσωπική όσο και το δακτυλικό σας
αποτύπωμα: Το χειριστήριο του DYNAMIC SELECT βρίσκεται
εργονομικά τοποθετημένο στην κεντρική κονσόλα.
Το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης προβάλλεται στο όργανο
πολλαπλών ενδείξεων και εμφανίζεται σαφώς στην κεντρική οθόνη
του συστήματος πολυμέσων.
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Αρκεί ένα άγγιγμα.
Ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
Κινήστε τον κόσμο με το ένα χέρι. Χάρη στο διαισθητικό χειρισμό του
touchpad με αισθητήρες πολλαπλής αφής (περιλαμβάνεται στο COMAND
Online) παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι. Αναγνωρίζει απλές χειρονο
μίες, το γραφικό χαρακτήρα σας και μάλιστα γράμματα και αριθμούς. Είναι
ιδανικό για να ελέγχετε εύκολα στο σύστημα πολυμέσων COMAND
Online την πλοήγηση, την τηλεφωνία, τον ήχο και την εικόνα, καθώς και
το διαδίκτυο και πολλές άλλες λειτουργίες ενώ οδηγείτε. Οι ενδείξεις
προβάλλονται με υψηλή ανάλυση και έγχρωμα σε μια οθόνη 20,3 cm του
συστήματος πολυμέσων.
ΠΟΛΥΜΈΣΑ ΚΑΙ INFOTAINMENT
Το προαιρετικό ηχοσύστημα surround High End, το οποίο αναπτύξαμε με την Bang & Olufsen®
(βλ. εικόνα), με 14 ηχεία υψηλής απόδοσης και συνολική ισχύ 1400 Watt, μετατρέπει το εσωτερικό του οχήματος σε συναυλιακό χώρο με τέλεια ακουστική.
Επιμελώς συντονισμένα τεχνολογικά εξαρτήματα και η τεχνολογία Logic 7® της Harman Kardon®
προσφέρουν έναν απαράμιλλα αυθεντικό ήχο surround. Οι επιβάτες απολαμβάνουν σε όλες τις
θέσεις μία συναρπαστική εμπειρία ήχου 360° τόσο με ηχογραφήσεις στέρεο όσο και 5.1. Επίσης
προαιρετικά διαθέσιμο.
Το σύστημα πολυμέσων Audio 20 CD 20 διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο,
ραδιόφωνο, διπλό δέκτη καθώς και CD drive και επιτρέπει τη δικτύωση με κινητές συσκευές
μέσω Bluetooth®. Σε συνδυασμό με κινητό τηλέφωνο με Bluetooth® και πακέτο δεδομένων,
είναι δυνατή η δωρεάν πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Εύχρηστη πλοήγηση, ακριβή δεδομένα χαρτών και άριστη καθοδήγηση – το προαιρετικό
Garmin® MAP PILOT προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος πλοήγησης Garmin®
στο Audio 20 CD. Απλώς εισάγετε μία κάρτα SD με λογισμικό πλοήγησης και δεδομένα χαρτών.
Με την ενσωμάτωση smartphone (περιλαμβάνεται στο COMAND Online ή προαιρετικά με
το Audio 20 CD ή Audio 20 CD συμπ. προεγκατάστασης για Garmin® MAP PILOT), μπορούν
να ενσωματώνονται στο αυτοκίνητο τόσο iPhone® μέσω Apple CarPlayTM όσο και Android
smartphone με το Android Auto. Ορισμένες λειτουργίες μπορούν ελέγχονται με τα χειριστήρια
του αυτοκινήτου ή με φωνητικές εντολές.
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Σε μία νέα διάσταση.
Η GLE σας προσφέρει αμέσως μέγιστη άνεση χάρη στην υπερυψωμένη
θέση καθίσματος. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα άνεσης για
τον οδηγό και το συνοδηγό εξασφαλίζουν βέλτιστη στήριξη και εξαιρετική
άνεση σε μεγάλες διαδρομές. Στο βασικό εξοπλισμό, τα καθίσματα
επενδύονται με συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα ή προαιρετικά με συνθετικό δέρμα ARTICO, δέρμα ή δέρμα νάπα. Με χωρητικότητα έως
2010 λίτρα, η GLE διαθέτει έναν εντυπωσιακά μεγάλο χώρο φόρτωσης.
Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων είναι αναδιπλούμενες σε αναλογία
60 : 40. Οι έδρες των καθισμάτων μπορούν να αναδιπλώνονται προς τα
επάνω, ώστε να δημιουργείται επίπεδο δάπεδο στο χώρο φόρτωσης.
Με το προαιρετικό σύστημα διαχείρισης χώρου φόρτωσης EASY-PACK
Fixkit, η χρήση του χώρου φόρτωσης γίνεται ακόμη πιο ευέλικτη.
ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ GLE
Με το προαιρετικό πακέτο μνήμης αποθηκεύονται έως και τρεις διαφορετικές θέσεις των
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενων μπροστινών καθισμάτων, κολόνας τιμονιού και εξωτερικών καθρεφτών.
Προαιρετικά, τα καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος με λειτουργία μασάζ εξασφαλίζουν
βέλτιστη άνεση. Ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να ρυθμίζουν εξατομικευμένα το κάθισμά
τους στο σωματότυπό τους.
Ο ενεργός αερισμός του προαιρετικού κλιματισμού καθισμάτων ψύχει την επιφάνεια των
καθισμάτων τις ζεστές ημέρες μέχρι να φτάσουν γρήγορα σε μια ευχάριστη θερμοκρασία.
Η προαιρετική πανοραμική συρόμενη οροφή προσφέρει φωτεινή και φιλική ατμόσφαιρα.
Το προαιρετικό πίσω καπό EASY-PACK ανοίγει και κλείνει με το πάτημα ενός κουμπιού και
επιτρέπει την εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση. Κατ’ επιλογή η λειτουργία KEYLESS-GO Start
σας επιτρέπει να χειρίζεστε το πίσω καπό χωρίς να την αγγίζετε μέσω του κλειδιού.
Το προαιρετικό κάλυμμα χώρου αποσκευών EASY-PACK προστατεύει τις αποσκευές από τον
ήλιο και τα περίεργα βλέμματα. Επίσης προαιρετικά διαθέσιμο: ένα δάπεδο χώρου φόρτωσης
με κλειδαριά, όπου μπορείτε να φυλάσσετε πολύτιμα αντικείμενα με ασφάλεια.
Για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων υπάρχει προαιρετικά η πρακτική δυνατότητα
διαμπερούς φόρτωσης κάτω από υποβραχιόνιο στο χώρο πίσω επιβατών.
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Παρέχει στήριξη.
Προσφέρει ελευθερία.
Η GLE Coupé διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό της ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα
σπορ καθίσματα για τον οδηγό και το συνοδηγό – με διάτρητες επιφά
νειες και επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO. Συνδυάζουν βέλτιστα
την άνεση σε μακρινές διαδρομές και την σπορ στήριξη. Προαιρετικά,
η επένδυση του συγκροτήματος καθισμάτων διατίθεται σε διάφορους
συνδυασμούς υλικών, χρωμάτων και λειτουργιών. Για παράδειγμα από
ευγενές δέρμα νάπα/δέρμα σε Μαύρο pearl με κόκκινη διακοσμητική
ραφή, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η προαιρετική πανοραμική συρό
μενη οροφή φροντίζει για μια ιδιαίτερα φωτεινή και φιλική ατμόσφαιρα.
Με σταματημένο το αυτοκίνητο, μπορείτε να χειρίζεστε την πανοραμική
συρόμενη οροφή από έξω με το προαιρετικό ηλεκτρονικό σύστημα εξουσιοδότησης οδήγησης KEYLESS-GO.
ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ GLE COUPÉ
Με το προαιρετικό πακέτο μνήμης μπορούν να αποθηκεύονται έως και τρεις διαφορετικές
θέσεις των ηλεκτρικά ρυθμιζόμενων μπροστινών καθισμάτων, κολόνας τιμονιού και εξωτερικών
καθρεφτών.
Επίσης προαιρετικά διατίθενται καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος για τον οδηγό και το
συνοδηγό, με λειτουργία μασάζ, προσκέφαλα άνεσης και ρύθμιση βάθους έδρας καθίσματος.
Τα προαιρετικά καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος για οδηγό και συνοδηγό μπορούν να αποκτούν
γρήγορα μία ευχάριστη θερμοκρασία τις ζεστές ημέρες χάρη στον κλιματισμό καθίσματος.
Το πίσω καπό EASY-PACK ανοίγει και κλείνει με το πάτημα ενός κουμπιού και επιτρέπει την
εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση. Κατ’ επιλογή η λειτουργία KEYLESS-GO Start σας επιτρέπει
να χειρίζεστε το πίσω καπό χωρίς να την αγγίζετε μέσω του κλειδιού.
Για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων υπάρχει, εκτός από την αναδιπλούμενη πλάτη
καθισμάτων, και η προαιρετική πρακτική δυνατότητα διαμπερούς φόρτωσης πάνω από υποβραχιόνιο στο χώρο πίσω επιβατών.
Με τον προαιρετικό ιονισμό βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό
χώρο. Το σύστημα φίλτρων μικροσωματιδίων ενεργού άνθρακα μειώνει δραστικά τους ρύπους
και τις οσμές.
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Συναρπαστική εκκίνηση με Mercedes-AMG.
Αθλητική μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: η Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC και η Mercedes-AMG GLE 43
4MATIC Coupé. Από την πρώτη ματιά γίνεται σαφές ότι τα δύο μοντέλα ανήκουν στη μοναδική οικογένεια
AMG. Το εξωτερικό τους χαρακτηρίζεται από το δυναμικό design του AMG Styling. Η πανίσχυρη καρδιά τους,
ο 3λιτρος κινητήρας V6 biturbo, εντυπωσιάζει με ισχύ 287 kW (390 hp) και κορυφαία ροπή στρέψης 520 Nm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ

AMG Styling με χαρακτηριστική μπροστινή και πίσω ποδιά

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα σε Μαύρο, σχεδίασης 3 ακτίνων,

Περίγραμμα γρίλια μάσκας ψυγείου σε Μαύρο γυαλιστερό

με επίπεδο κάτω τμήμα

Καλύμματα εξωτερικός καθρεφτών, διακοσμητική λωρίδα στη βάση παραθύρων και πλαίσια

Επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα (μόνο για Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)

παραθύρων σε Μαύρο
Ακμή AMG στο χρώμα του αυτοκινήτου (δεν διατίθεται για τη Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)

Επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO με σχεδίαση καθίσματος AMG Line (μόνο για
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

Δύο χρωμιωμένα πλαίσια απολήξεων AMG με κεντρικό διαχωριστικό

Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία

Ζάντες αλουμινίου AMG σε Μαύρο και γυαλιστερές Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων
με ελαστικά 265/45 R 20 (Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC) ή 5 διπλών ακτίνων με ελαστικά
275/45 R 21 εμπρός και 315/40 R 21 πίσω (Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

Ταπέτα AMG με επιγραφή «AMG»

Διάτρητοι δίσκοι φρένων μπροστά, δαγκάνες με βαμμένα πλαίσια και επιγραφή «Mercedes-Benz»

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων AMG με καντράν σε εμφάνιση καρό σημαίας
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Πάθος για επιδόσεις. Mercedes-AMG.
Η φιλοσοφία της AMG με εντυπωσιακή συνέπεια: η Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC και η Mercedes-AMG
GLE 63 4MATIC Coupé. Κάτω από το καπό: ο κινητήρας AMG 5,5 λίτρων V8 biturbo με 410 kW (557 hp).
Σταθερά στο δρόμο: με την AMG Performance 4MATIC καθώς και AIRMATIC με ADS PLUS και ACTIVE CURVE
SYSTEM. Και στο εσωτερικό, κάθε στοιχείο υποστηρίζει με συνέπεια την υπόσχεση επιδόσεων των μοντέλων
Mercedes-AMG. Τίποτε δεν πρέπει να σας αποσπά, όλα θα σας συνεπαίρνουν.
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ειδική μπροστινή ποδιά AMG (A Wing στο χρώμα του αυτοκινήτου)
Μάσκα ψυγείου AMG με διπλή γρίλια σε Ασημί Χρωμίου ματ και επιγραφή «AMG»
Επιγραφή «V8 BITURBO» στα μπροστινά φτερά
Πίσω ποδιά AMG με διακοσμητική λωρίδα σε Μαύρο
Πίσω ποδιά AMG με πτερύγια διαχύτη
Ακμή AMG στο χρώμα του αυτοκινήτου1
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων στην GLE ή 10 ακτίνων
στην GLE Coupé, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες
Σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG, δαγκάνες φρένων σε Ασημί με
επιγραφή «AMG»
Σπορ σύστημα εξάτμισης AMG με δύο χρωμιωμένες διπλές απολήξεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
Τιμόνι AMG Performance από δέρμα νάπα σε Μαύρο, σχεδίασης 3 ακτίνων,
με επίπεδο κάτω τμήμα και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων σε Ασημί
Όργανο πολλαπλών ενδείξεων AMG με μεγάλη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
11,4 cm και κύριο μενού AMG με RACETIMER και ένδειξη Start-up AMG
Σπορ καθίσματα με ειδική σχεδίαση AMG, βελτιωμένη πλευρική στήριξη
και πλακέτα «AMG» στις πλάτες των καθισμάτων
Επενδύσεις από δέρμα νάπα AMG στο χρώμα του εξοπλισμού Μαύρο,
Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο και χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο
Μαρσπιέ επιβίβασης AMG από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με
επιγραφή «AMG»
Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία
Ταπέτα AMG με κεντημένη επιγραφή «AMG»
1

Δεν διατίθεται για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
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Άριστη φόρμα στον υπερθετικό. Τα Μοντέλα S Mercedes-AMG.
Driving Performance σε ακόμη πιο δυναμική εκδοχή: Η Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC και η Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC Coupé αμφισβητούν το κατεστημένο και ικανοποιούν την επιθυμία για το ακατόρθωτο:
σπορτίφ χαρακτήρα, αισθητική και πολυτέλεια στο μέγιστο βαθμό. Η ισχύς του 5λιτρου κινητήρα AMG V8 biturbo
αυξήθηκε στα 430 kW (585 hp).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
Μπροστινή ποδιά AMG ειδικά για μοντέλα S με Α Wing σε Μαύρο γυαλιστερό,
διακοσμητική λωρίδα A Wing σε Ασημί Χρωμίου
Μάσκα ψυγείου AMG με διπλή γρίλια σε Ασημί Χρωμίου ματ και επιγραφή
«AMG»
Επιγραφή «V8 BITURBO» στα μπροστινά φτερά
Πίσω ποδιά AMG ειδικά για μοντέλα S με διακοσμητική λωρίδα και πτερύγια
διαχύτη σε Ασημί Χρωμίου
Ακμή AMG στο χρώμα του αυτοκινήτου1
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων σε Γκρι Τιτανίου
και στιλβωμένες.
Σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG, δαγκάνες φρένων σε Κόκκινο με
επιγραφή «AMG»
Σπορ σύστημα εξάτμισης AMG με δύο χρωμιωμένες διπλές απολήξεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
Τιμόνι AMG Performance από δέρμα νάπα/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA
Όργανο πολλαπλών ενδείξεων AMG με μεγάλη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
11,4 cm και κύριο μενού AMG με RACETIMER και ένδειξη Start-up AMG,
κλίμακες με κόκκινες λεπτομέρειες
Σπορ καθίσματα με ειδική σχεδίαση AMG, βελτιωμένη πλευρική στήριξη και
πλακέτα «AMG» στις πλάτες των καθισμάτων
Επενδύσεις από δέρμα νάπα Exclusive AMG στο χρώμα του εξοπλισμού
Μαύρο, Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο και χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο
Έμβλημα «AMG» στα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων, ανάγλυφο
(όχι σε συνδυασμό με καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος)
Ζώνες ασφαλείας σε Γκρι (σε συνδυασμό με εσωτερικό εξοπλισμό σε Μαύρο)
Μαρσπιέ επιβίβασης AMG από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με
επιγραφή «AMG»
Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία
Ταπέτα AMG με κεντημένη επιγραφή «AMG»
1

Δεν διατίθεται για Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.
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Τεχνολογία Mercedes-AMG.
Υψηλές επιδόσεις κάθε στιγμή – σας το υπόσχεται ο κινη
τήρας AMG 5,5 λίτρων V8 biturbο. Αποδίδει ισχύ 410 kW
(557 hp) και ροπή στρέψης 700 Nm. Ήδη από το χαμηλό
φάσμα στροφών αναπτύσσει τις επιβλητικές επιδόσεις του.
Το Μοντέλο S φτάνει στην κορυφή με ισχύ 430 kW (585 hp)
και ροπή στρέψης 760 Nm. Όποιος θέλει να παραμείνει εκεί,
αρκεί να μετατρέπει αυτή τη δύναμη σε κίνηση. Το αυτόματο
κιβώτιο 7 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
επιτρέπει – ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης DYNAMIC SELECT – έναν άκρως αγωνιστικό τρόπο
οδήγησης με σύντομους χρόνους αλλαγής ταχυτήτων. Η
σπορ ανάρτηση AMG με ACTIVE CURVE SYSTEM εξασφαλίζει τη δυναμική οδήγηση σε κάθε διαδρομή. Οι ενεργές
αντιστρεπτικές ράβδους μειώνουν τις στρέψεις του οχήματος, για αυξημένη οδηγική ευστάθεια, για παράδειγμα, με
υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ
Τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC με ειδική κατανομή ισχύος
40 : 60 (εμπρός : πίσω) της AMG
Σπορ παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης AMG με ειδικές παραμέτρους
και χαρακτηριστικά τιμονιού AMG
DYNAMIC SELECT με πέντε προγράμματα οδήγησης
Σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG με μεγάλους, εσωτερικά αεριζό
μενους και διάτρητους δίσκους φρένων για εξαιρετικές τιμές επιβράδυνσης
και ακριβή απόκριση
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AMG Performance Studio.
Για όσους θέλουν περισσότερη από τη μαγεία της AMG: στο
AMG Performance Studio τα αυτοκίνητα Mercedes-AMG
Performance μπορούν κατ’ επιλογή να φτάνουν σε ακόμη
υψηλότερες επιδόσεις. Είστε έτοιμοι για περισσότερα; Το
AMG Driver’s Package συνεπάγεται την αύξηση της
τελικής ταχύτητας στα 280 km/h. Το πακέτο περιλαμβάνει
επίσης ένα κουπόνι για τη συμμετοχή σε μία εκπαίδευση
οδήγησης στην AMG Driving Academy.

HIGH PERFORMANCE ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ
Τιμόνι AMG Performance από δέρμα νάπα Μαύρο/μικροΐνες DINAMICA,
λαβές από μικροΐνες DINAMICA, κάτω επίπεδο τμήμα, με ένδειξη 12ης ώρας
και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων αλουμινίου
Κάλυμμα κινητήρα AMG Carbon από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα που
υποδεικνύει οπτικά την υψηλή ισχύ και την αποκλειστικότητα του κινητήρα
Σύστημα εξάτμισης AMG Performance που μεταβάλλει τον ήχο ανάλογα με
τις στροφές – έντονα σπορτίφ ή διακριτικό
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και
γυαλιστερές, με ελαστικά 285/40 R 22 εμπρός και 325/35 R πίσω1
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων, σε Μαύρο ματ και
στιλβωμένες, με ελαστικά 285/40 R 22 εμπρός και 325/35 R πίσω1
Παραλαβή οχήματος από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών AMG στο
Affalterbach, με προσωπική περιήγηση στο εργοστάσιο, φιλοξενία στο
AMG Private Lounge, λεπτομερή παρουσίαση του αυτοκινήτου και γεμάτο
ρεζερβουάρ καυσίμου (ισχύει μόνο στη Γερμανία)
1

Δεν διατίθεται για την GLE.
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Ο ενθουσιασμός στο βασικό
εξοπλισμό: η GLE.
Ό,τι καλύτερο από το εργοστάσιο. Η GLE ενθουσιάζει από
κάθε άποψη. Και φυσικά με τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό
της. Για παράδειγμα με του προβολείς αλογόνου με ενσωματωμένα φώτα πορείας ημέρας LED, καθίσματα ανέσεων
μπροστά με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα ή με το αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ GLE
Προβολείς αλογόνου με ενσωματωμένα φώτα πορείας ημέρας LED
Πίσω φώτα τεχνολογίας LED
Ράγες οροφής σε εμφάνιση αλουμινίου
Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων και διακοσμητική λωρίδα
πλευρικών μαρσπιέ σε εμφάνιση χρωμίου
Σύστημα εξάτμισης δύο σωλήνων με ενσωματωμένο χρωμιωμένο πλαίσιο
συγκράτησης απολήξεων (μη λειτουργικό με πετρελαιοκινητήρα)

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ GLE
Καθίσματα άνεσης μπροστά με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα
Μπροστινά καθίσματα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 3 ακτίνων από δέρμα νάπα με χειριστήρια αλλαγής
ταχυτήτων και δώδεκα πλήκτρα λειτουργιών
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC
Διάκοσμος από ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης
Σύστημα πολυμέσων Audio 20 CD
Η εικόνα δείχνει τις προαιρετικές ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, κωδικός 65R.
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Και η GLE Coupé.
Μία ασυνήθιστη εμπειρία οδήγησης – στο βασικό εξοπλισμό
της GLE Coupé. Κύρια χαρακτηριστικά του βασικού εξο
πλισμού είναι το σύστημα LED Intelligent Light και τα σπορ
καθίσματα. Έξυπνη τεχνολογία, έξυπνα ενσωματωμένη: η
κάμερα οπισθοπορείας με ευρυγώνιο φακό είναι ενσωματωμένη στο πίσω καπό – κάτω από αστέρι Mercedes.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ GLE COUPÉ
Σύστημα LED Intelligent Light/φώτα πορείας ημέρας LED
Πίσω φώτα τεχνολογίας LED
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Βαναδίου, με ελαστικά
275/50 R 20 (Βασικός εξοπλισμός για GLE 350 d 4MATIC Coupé, GLE 400
4MATIC Coupé και GLE 500 4MATIC Coupé)
Πίσω καπό EASY-PACK με ηλεκτρικό χειρισμό ανοίγματος και κλεισίματος
Προστασία κάτω μέρους σε εμφάνιση χρωμίου μπροστά και πίσω

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ GLE COUPÉ
Σπορ καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό με επένδυση από συνθετικό
δέρμα ARTICO
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα με δύο πλήκτρα λειτουργιών
DYNAMIC SELECT με τέσσερα ή πέντε προγράμματα οδήγησης
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC
Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές βοηθητικές γραμμές στην οθόνη
Σύστημα πολυμέσων Audio 20 CD
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EXCLUSIVE Εσωτερικού.
Δημιουργεί στυλ.
Διαμορφώστε έναν εσωτερικό χώρο που δίνει μία εκπληκτική
νέα ερμηνεία στη λέξη πολυτέλεια. ΜΟΝΤΕΡΝΟ. Προαιρετικά με αποκλειστική σχεδίαση καθισμάτων, καλαίσθητους
χρωματικούς συνδυασμούς και γενναιόδωρο διάκοσμο από
ξύλο. Χειροποίητη ποιότητα που αποκτά μία ιδιαίτερα ευγενή αίσθηση με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ
Ελκυστικοί χρωματικοί συνδυασμοί: Μαύρο, Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ
Εσπρέσο1, Καφέ Σάγματος/Μαύρο, Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο καθώς και
Μπεζ Πιπερόριζας/Μαύρο
Καθίσματα άνεσης από ευγενές δέρμα με αποκλειστική σχεδίαση
Ταμπλό οργάνων και βάσεις παραθύρων από συνθετικό δέρμα ARTICO – εσωτερική οροφή από ύφασμα σε Μαύρο, Γκρι Κρυστάλλου ή χρώμα Πορσελάνης
Ατμοσφαιρικός φωτισμός με οπτικές ίνες πολλών χρωμάτων κάτω από το διάκοσμο
στο κόκπιτ καθώς και στις πόρτες οδηγού και συνοδηγού και τις πίσω πόρτες
Διάκοσμος από ξύλο λεύκας Μαύρο γυαλιστερό, ξύλο καρυδιάς Καφέ γυα
λιστερό1, ξύλο ευκαλύπτου Καφέ γυαλιστερό, ξύλο μελιάς Καφέ με ανοικτούς
πόρους ή σε Λάκα Πιάνου σε Μαύρο – με ξύλινο ρολό στην ποτηροθήκη
Πακέτο εσωτερικού φωτισμού: Μαρσπιέ μπροστά φωτιζόμενα, φώτα στο
χώρους ποδιών πίσω, φωτιζόμενη διπλή ποτηροθήκη, φωτισμός προειδοποίησης
και αποβίβασης πίσω, φωτιζόμενοι ρυθμιστές αεραγωγών
Βελούδινα ταπέτα
1

Δεν διατίθεται για την GLE Coupé.
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Πακέτο Exclusive designo.
Απολύτως προσωπικό.
Κορυφαία αποκλειστικότητα και εξατομίκευση: designo
ονομάζουμε το δικό μας ξεχωριστό κόσμο. Απολαύστε οδηγικό πολιτισμό στην υψηλότερη μορφή του σε καθίσματα
με επενδύσεις από ευγενές δέρμα νάπα designo σε χρώμα
Πορσελάνης/Μαύρο ή Καφέ Εσπρέσο. Με αποκλειστική
καπιτονέ ραφή, η οποία επεκτείνεται και στα κεντρικά πλαίσια
θυρών. Ως διάκριση χειροποίητης τέχνης και ποιότητας
υλικών: οι πλακέτες «designo» στις πλάτες των μπροστινών
και πίσω καθισμάτων. Το εσωτερικό ολοκληρώνεται ανάλο
γα με την έκδοσή του με την επένδυση οροφής designo από
μικροΐνες DINAMICA σε Μαύρο ή χρώμα Πορσελάνης. Το
προαιρετικό τιμόνι designo από ξύλο-δέρμα συνδυάζει υψηλής
ποιότητας δέρμα στις λαβές με ενθέματα από πολύτιμο ξύλο
σε μαύρη Λάκα Πιάνου.
Γνωρίστε το από κοντά στους Εξουσιοδοτημένους
Διανομείς Mercedes-Benz, οι ο ποίοι είναι πρόθυμοι να
σας εξυπηρετήσουν.

m

DESIGNO ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
Ανακαλύψτε επίσης τις βαφές designo Λευκό Διαμαντιού designo bright
και Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo στη σελίδα 83. Διαμορφώστε
το δικό σας αυτοκίνητο στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr ή σε
κάποιον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz.
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ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ
Καθίσματα (άνεσης μπροστά) με μοναδική σχεδίαση καπιτονέ ραφής και
πλακέτες «designo» στις πλάτες
Επενδύσεις καθισμάτων από δέρμα νάπα designo σε χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο
Επενδύσεις καθισμάτων από δέρμα νάπα designo σε Καφέ Εσπρέσο1
Πλήρως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα με θέρμανση και κάθισμα
οδηγού με οσφυϊκή στήριξη 4 οδών
Τιμόνι designo από ξύλο-δέρμα με υψηλής ποιότητας δέρμα στις λαβές με
ενθέματα από πολύτιμο ξύλο σε μαύρη Λάκα Πιάνου (προαιρετικά)1
Πίνακας οργάνων από δέρμα νάπα designo
Επενδύσεις θυρών από δέρμα νάπα designo (βάσεις παραθύρων,
κεντρικά πλαίσια και υποβραχιόνια θυρών)
Επένδυση οροφής designo ανάλογα με την έκδοση εσωτερικού από μικροΐνες
DINAMICA σε Μαύρο ή χρώμα Πορσελάνης1
Ταπέτα designo σε Μαύρο με περίγραμμα από δέρμα designo και
πλακέτες «designo»
Αυτόματη απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού
1

Δεν διατίθεται για την GLE Coupé.
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AMG Line εξωτερικού και
εσωτερικού. Επιταχύνει.
Με την προαιρετική AMG Line Εξωτερικού, η GLE και GLE
Coupé δείχνουν το δυναμισμό του ακόμη κι όταν είναι σταματημένες – για παράδειγμα με την επιβλητική μπροστινή
και πίσω ποδιά AMG Line καθώς και τις μεγάλες ζάντες αλουμινίου AMG. Η έντονα σπορτίφ προσωπικότητα συνεχίζεται
με την AMG Line Εσωτερικού προαιρετικά και στο εσωτερικό
του αυτοκινήτου.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ AMG LINE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ
AMG Styling, αποτελούμενο από μπροστινή και πίσω ποδιά και πλευρικές
επενδύσεις μαρσπιέ στο χρώμα του αυτοκινήτου1
Σπορ σύστημα φρένων1 με διάτρητους δίσκους φρένων εμπρός και καλύμματα
δαγκάνων φρένων με επιγραφή «Mercedes-Benz» μπροστά
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερές,
με ελαστικά 265/45 R 201
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και
γυαλιστερές, με ελαστικά 275/45 R 21 εμπρός και 315/40 R πίσω2

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ AMG LINE ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
Σπορ καθίσματα από συνθετικό δέρμα ARTICO1, προαιρετικά με επενδύσεις
από δέρμα νάπα3
Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα σε Μαύρο, σχεδίασης
3 ακτίνων, με επίπεδο κάτω τμήμα
όργανο πολλαπλών ενδείξεων με διαφοροποιημένο με καντράν σε εμφάνιση
καρό σημαίας
Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία
Ταπέτα AMG με επιγραφή «AMG»
1

Δεν διατίθεται για GLE Coupé.

2

Δεν διατίθεται για GLE.

3

Βασικός εξοπλισμός στην GLE Coupé.
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Εκφραστικό Μαύρο.
Το πακέτο Night.
Σπορτίφ κι εκφραστική. Βασισμένο στην AMG Line Εξωτερικού, το προαιρετικό πακέτο Night προσθέτει εντυπωσιακές
πινελιές με στοιχεία σε Μαύρο γυαλιστερό – από τη γρίλια
στην επένδυση ψυγείου και τους εξωτερικούς καθρέφτες
μέχρι τις ζάντες αλουμινίου AMG.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ
Γρίλια στη μάσκα ψυγείου σε Μαύρο γυαλιστερό1
Ζάντες αλουμινίου AMG σε Μαύρο και γυαλιστερές
Οπτική προστασία κάτω μέρους εμπρός και πίσω σε Μαύρο γυαλιστερό
Εξωτερικοί καθρέφτες σε Μαύρο γυαλιστερό
Ράγες οροφής2, διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος και πλαίσιο παραθύρων
σε Μαύρο
Θερμομονωτικό φιμέ κρύσταλλο από την κολόνα B
Πλαίσια απολήξεων σε χρώμιο1
1

Δεν διατίθεται για μοντέλα Mercedes-AMG.

2

Δεν διατίθεται για GLE Coupé.
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Θέτει νέα πρότυπα. Ο προαιρετικός εξοπλισμός.
Εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, μοναδική ατμόσφαιρα
ή εξευγενισμένες τεχνικές λύσεις – οι δυνατότητες
είναι σχεδόν απεριόριστες. Δείτε μερικές εδώ στον
κατάλογο, στον τιμοκατάλογο ή επισκεφτείτε τη διεύ
θυνση www.mercedes-benz.gr – και διαμορφώστε
τη δική σας GLE ή GLE Coupé αποκλειστικά σύμφωνα
με τις επιθυμίες σας.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ GLE Ή GLE COUPÉ
1	Επιβιβαστείτε και νιώστε σαν στο σπίτι σας – με το ευχάριστο, έμμεσο φως
ο ατμοσφαιρικός φωτισμός1 δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα σε όλο

LED Intelligent Light2 προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού

σας, έχετε στη διάθεσή σας τρία διαφορετικά χρώματα. Η ένταση φωτισμού

και δρόμου.

ρυθμίζεται σε πέντε βαθμίδες.
2	Το θερμαινόμενο προσαρμοζόμενο σύστημα καθαρισμού παρμπρίζ MAGIC
VISION CONTROL προσφέρει στον οδηγό την καλύτερη δυνατή ορατότητα.
υαλοκαθαριστήρων και σκουπίζεται αμέσως.

 ασικός εξοπλισμός στη GLE σε συνδυασμό με EXCLUSIVE Εσωτερικού. 2 Βασικός εξοπλισμός για
Β
GLE Coupé, Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. 3 Φωτισμός
σκαλοπατιών επιβίβασης μόνο για GLE Coupé.

δρόμους, κατά την αλλαγή κατεύθυνσης και στις στροφές το σύστημα

το εσωτερικό. Και για να ρυθμίζετε το φωτισμό ανάλογα με τις επιθυμίες

Το υγρό καθαρισμού ψεκάζεται ακριβώς μπροστά από τα μάκτρα των

1

3	Για βέλτιστη ορατότητα στους επαρχιακούς δρόμους και τους αυτοκινητο-

4	Τα φωτιζόμενα σκαλοπάτια επιβίβασης3 σε εμφάνιση αλουμινίου τοπο
θετούνται στο ύψος των πλευρικών μαρσπιέ και διευκολύνουν την επιβίβαση
μπροστά και πίσω. Η αντιολισθητική τους επίστρωση αυξάνει την ασφάλεια.
5	Ο φωτισμός περιβάλλοντος με προβολή του λογότυπου της μάρκας
κάτω από τους πλευρικούς καθρέφτες φροντίζει για την ασφαλή επιβίβαση
και αποβίβαση στο σκοτάδι.
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Οι οραματιστές δεν κοιτάνε ποτέ πίσω.
Γιατί άλλωστε;
Ο προαιρετικά διαθέσιμος πιλότος στάθμευσης διευκολύνει την αναζήτηση θέσης καθώς και την είσοδο και έξοδο από
θέση στάθμευσης. Εάν θέλετε, ελέγχει το όχημα, υποβοηθά κατά τη στάθμευση σε παράλληλες και κάθετες θέσεις και
υποστηρίζει τον οδηγό στη διεύθυνση και επιβράδυνση του οχήματος. Η κάμερα 360° του προαιρετικού πακέτου στάθμευσης επιτρέπει την στάθμευση και τους ελιγμούς με ρεαλιστική περιμετρική ορατότητα χάρη στη συνεργασία τεσσάρων
δικτυωμένων καμερών. Ενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιλεγεί η όπισθεν ή μπορεί να την ενεργοποιεί ο οδηγός όταν
χρειάζεται. Το αυτοκίνητο και ο περιβάλλων χώρος μπορούν να προβάλλονται πανοραμικά στην οθόνη του συστήματος
πολυμέσων. Ο οδηγός μπορεί να βλέπει ακόμη και εμπόδια που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή των παραθύρων. Εάν
δεν χρησιμοποιείται ο πιλότος στάθμευσης, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης PARKTRONIC παρακο
λουθεί την περιοχή μπροστά και πίσω από το αυτοκίνητο κατά τους ελιγμούς και προειδοποιεί τον οδηγό εάν ανιχνεύσει
κίνδυνο σύγκρουσης.
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Το κάτι παραπάνω.
Τα Γνήσια Αξεσουάρ.
Η γκάμα των Γνήσιων Αξεσουάρ παρουσιάζει τόσο μεγάλη
ποικιλία όση και οι διαδρομές που ακολουθείτε. Εδώ θα
βρείτε όλα όσα μπορούν να κάνουν την οδήγηση ακόμη
ωραιότερη, απολαυστικότερη και πρακτικότερη.

ΚΎΡΙΑ ΓΝΉΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
1 Η πίσω σχάρα ποδηλάτων με κλειδαριά τοποθετείται πανεύκολα στη διάταξη
ρυμουλκούμενου και επιτρέπει τη σίγουρη μεταφορά έως και τριών ποδηλάτων.
Χάρη στον έξυπνο μηχανισμό κύλισης το πίσω καπό εξακολουθεί να μπορεί
να ανοίγει.
2 Μπαγκαζιέρες οροφής, βάσεις ποδηλάτων ή σχάρα για σκι και snowboard –
ο φορέας με ράγες Alustyle Easy-Fix για την GLE και ο βασικός φορέας

1

Alustyle Quickfix για την GLE Coupé μπορούν να συνδυάζονται με πολυάριθμα προσαρτήματα.
3 Για κομψή-πολυτελή εμφάνιση: η ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων,
σε Μαύρο ματ και γυαλιστερή, με ελαστικά 265/45 R 20 (μόνο για GLE).
4 Όλα τα φώτα στο αστέρι. Με οπτικές ίνες και τεχνολογία LED, το κεντρικό
αστέρι στη μάσκα ψυγείου της Mercedes σας μπορεί να φωτίζεται κατά
το ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό, καθώς και κατά το άνοιγμα της πόρτας
ή του πίσω καπό (λειτουργεί μόνο με απενεργοποιημένο κινητήρα, δεν
συνδυάζεται με το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus ούτε με τον πιλότο
απόστασης DISTRONIC).
5 Ιδιαίτερα ελκυστική: η ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Μαύρο
γυαλιστερό, με ελαστικά 265/45 R 20 (μόνο για GLE σε συνδυασμό με το
πακέτο AIRMATIC).

m

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΓΚΆΜΑ
Επισκεφτείτε τώρα τη διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com

2
4

3
5

72

Τροχοί GLE.
Είναι στο στοιχείο της σε κάθε έδαφος. Και φυσικά πάντα με το
ιδιαίτερο στυλ μίας Mercedes-Benz.
Οι τροχοί της GLE: δεν εντυπω
σιάζονται από κανένα έδαφος, εντυπωσιάζουν από κάθε άποψη.

25R

03R

R55 06R

R41

R39

65R R33

ΒΑΣΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
25R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά
235/65 R 17 (βασικός εξοπλισμός για GLE 250 d,
GLE 250 d 4MATIC και GLE 350 d 4MATIC)
R41 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά
255/55 R 18 (βασικός εξοπλισμός για GLE 400
4MATIC, προαιρετικά για GLE 250 d, GLE 250 d
4MATIC και GLE 350 d 4MATIC)
03R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 7 ακτίνων με ελαστικά
255/55 R 18 (προαιρετικά για GLE 250 d, GLE 250 d
4MATIC, GLE 350 d 4MATIC και GLE 400 4MATIC)

R39 Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί
Τιτανίου, με ελαστικά 255/50 R 19 (προαιρετικά)
R55 Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Ασημί Τιτανίου, με ελαστικά 255/50 R 19
(προαιρετικά)
65R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων, με ελαστικά 255/50 R 19 (Βασικός
εξοπλισμός για GLE 500 e 4MATIC και GLE 500
4MATIC, προαιρετικά για GLE 250 d, GLE 250 d
4MATIC, GLE 350 d 4MATIC και GLE 400 4MATIC)

06R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 7 ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων και γυαλιστερή, με ελαστικά 255/50 R 19
(προαιρετικά)
R33 Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Ασημί Τιτανίου, με ελαστικά 265/45 R 20
(προαιρετικά)
29R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων και γυαλιστερή, με ελαστικά 265/45 R 20
(προαιρετικά)
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29R

688

683 692

775

755

689 07R

AMG

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΆ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

775 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε
Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά 265/45 R 20
(περιλαμβάνεται στο πακέτο Night, βασικός
εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)
688 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με
ελαστικά 265/45 R 20 (βασικός εξοπλισμός για

755 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά
265/40 R 21 (προαιρετικά με το πακέτο AIRMATIC)
683 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά 265/40 R 21
(προαιρετικά με το πακέτο AIRMATIC)

689 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με
ελαστικά 295/35 R 21 (βασικός εξοπλισμός για

07R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
στιλβωμένη, με ελαστικά 265/40 R 21 (προαιρετικά
με το πακέτο AIRMATIC)

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC, προαιρετικά
για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC)
692 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC, προαιρετικά

ακτίνων, σε Μαύρο και γυαλιστερή στεφάνη, με
ελαστικά 295/35 R 21 (προαιρετικά

για χωρίς επιπλέον χρέωση για Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC)

για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC και
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC)

m

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΖΆΝΤΕΣ
θα βρείτε στο πρόγραμμα αξεσουάρ μας στη διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com
ή κατευθείαν στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς
Mercedes-Benz.
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Τροχοί GLE Coupé.
Από πρακτικής άποψης, οι ζάντες είναι
απαραίτητες. Για πολλούς όμως,
έχουν και συναισθηματική αξία: τίποτε
σχεδόν δεν είναι τόσο σημαντικό για
το αυτοκίνητο των ονείρων μας όσο η
επιλογή του τέλειου τροχού. Για το
λόγο αυτό, έχουμε διαμορφώσει μία
ιδιαίτερα και μεγάλη κι ελκυστική
γκάμα για να επιλέξετε.

R33

R76 684

R77

650 674

ΒΑΣΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
R33 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Ιμαλαΐων και γυαλιστερή, με ελαστικά
275/50 R 20 (προαιρετικά για GLE 350 d 4MATIC
Coupé, GLE 400 4MATIC Coupé και GLE 500
4MATIC Coupé)
R77 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Γκρι Βαναδίου, με ελαστικά 275/45 R 21 εμπρός
και 315/40 R 21 πίσω (προαιρετικά για GLE 350 d
4MATIC Coupé, GLE 400 4MATIC Coupé και
GLE 500 4MATIC Coupé)

AMG
R76 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων και γυαλιστερή, με ελαστικά 275/45 R 21
εμπρός και 315/40 R 21 πίσω (προαιρετικά για
GLE 350 d 4MATIC Coupé, GLE 400 4MATIC Coupé
και GLE 500 4MATIC Coupé)

650 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά
275/45 R 21 εμπρός και 315/40 R 21 πίσω (περιλαμβάνεται στην AMG Line Εξωτερικού)
684 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά 275/45 R 21
εμπρός και 315/40 R 21 πίσω (περιλαμβάνεται στο
πακέτο Night, βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG
GLE 43 4MATIC Coupé)

75

667

759 680

671

676 81R

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΆ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
674 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε
Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά 285/45 R 21
εμπρός και 325/40 R 21 πίσω (βασικός εξοπλισμός
για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, προαι
ρετικά χωρίς επιπλέον χρέωση για Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC Coupé)
667 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών

671 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά 285/40 R 22
εμπρός και 325/35 R 22 πίσω (προαιρετικά για
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)
759 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά
285/40 R 22 εμπρός και 325/35 R 22 πίσω

ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με
ελαστικά 285/40 R 22 εμπρός και 325/35 R 22

(προαιρετικά με AMG Line Εξωτερικού, πακέτο

πίσω (προαιρετικά με AMG Line Εξωτερικού,

και για Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

πακέτο AIRMATIC, ACTIVE CURVE SYSTEM καθώς
και για Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

AIRMATIC, ACTIVE CURVE SYSTEM καθώς

676 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών

81R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε

ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και γυαλιστερή, με ελαστικά
285/40 R 22 εμπρός και 325/35 R 22 πίσω

Γκρι Τρεμολίτη μεταλλικό και γυαλιστερή, με ελαστικά 275/45 R 21 εμπρός και 315/40 R 21 πίσω

(προαιρετικά για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC

(προαιρετικά για GLE 350 d 4MATIC Coupé, GLE 400
4MATIC Coupé και GLE 500 4MATIC Coupé)

Coupé, βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC Coupé)
680 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών
ακτίνων, σε Μαύρο ματ και γυαλιστερή στεφάνη, με
ελαστικά 285/40 R 22 εμπρός και 325/35 R 22
πίσω (προαιρετικά για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC
Coupé και Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé)

m

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΖΆΝΤΕΣ
θα βρείτε στο πρόγραμμα αξεσουάρ μας στη διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com
ή κατευθείαν στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς
Mercedes-Benz.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά GLE.
Πετρελαιοκινητήρες
GLE 250 d

GLE 250 d 4MATIC

GLE 350 d 4MATIC

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

V/6

Κυβισμός (cm )

2143

2143

2987

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς1 ηλεκτροκινητήρα (kW (hp) σε σ.α.λ.)

150 (204)/3800

150 (204)/3800

190 (258)/3400

–

–

–

Ισχύς συστήματος (kW (hp) σε σ.α.λ.)

–

–

–

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)

480/1600–2000

500/1600–1800

620/1600–2400

Ονομαστική ροπή στρέψης1 ηλεκτροκινητήρα (Nm σε σ.α.λ.)
Ροπή στρέψης συστήματος (Nm σε σ.α.λ.)

–

–

–

–

–

–

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

8,6

8,6

7,1

Τελική ταχύτητα (km/h)

210

210

225

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω

235/65 R 17

235/65 R 17

235/65 R 17

Καύσιμο

Diesel

Diesel

Diesel

αστικός κύκλος

6,1–5,9

6,6–6,3

7,3–7,2

υπεραστικός κύκλος

5,3–5,0

5,5–5,3

6,2–5,9

μικτός κύκλος

5,6–5,4

5,9–5,7

6,6–6,4

Σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου (kWh/100 km)5

–

–

–

3

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)
3

Ηλεκτρική αυτονομία (km)

–

–

–

Εκπομπές CO24 (μικτός κύκλος) (g/km)

146–140

156–149

179–169

Κατηγορία εκπομπών6/αποδοτικότητας7

Euro 6/A+

Euro 6/A

Euro 6/B

5

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα (l)

70 (93)/11,0

93/12,0

93/12,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ8 (VDA) (l)

690–2010

690–2010

690–2010

Κύκλος στροφής (m)

11,80

11,80

11,80

Κενό βάρος9/ωφέλιμο φορτίο (kg)

2075/775

2165/785

2185/765

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος (kg)

2850

2950

2950

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/με φρένο [12 %] (kg)

750/2500

750/2950

750/3500

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1
4

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 AMG Driver’s Package (προαιρετικά).
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής
κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ
των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το συνδυασμό τροχών/ελαστικών. 5 Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά
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Βενζινοκινητήρες

Plug-in-Hybrid

GLE 400 4MATIC

GLE 500 4MATIC

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC

GLE 500 e 4MATIC

V/6

V/8

V/6

V/8

V/8

V/6

2996

4663

2996

5461

5461

2996

245 (333)/5250–6000

335 (455)/5250–5500

287 (390)/6100

410 (557)/5750

430 (585)/5500

–

–

–

–

–

245 (333)/5250–6000
85 (116)/3500

–

–

–

–

–

325 (442)/5250–5500

480/1600–4000

700/1800–4000

520/2500–5000

700/1750–5500

760/1750–5250

–

–

–

–

–

480/1600–4000
340/0–2000

–

–

–

–

–

650/Μ.Δ.Σ.

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

7G-TRONIC PLUS

6,0

5,1

5,7

4,3

5,3

247

250

255/55 R 18

255/50 R 19

265/45 R 20

Super αμόλυβδη

Super αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

11,1–10,8

14,4–14,0

7,4–7,1

8,5–8,3

8,7–8,5

4,2
250 , 280

24510/13011

265/45 R 20

295/35 R 21

255/50 R 19

Super plus αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

Super αμόλυβδη

11,6

15,7

15,7

–

7,4

9,6

9,6

–

10,6–10,4

8,9

11,8

11,8

3,7–3,312

–

–

–

–

–

18,0–16,7

–

–

–

–

–

3012

204–197

249–243

205

276

276

84–78

Euro 6/C

Euro 6/E

Euro 6/C

Euro 6/F

Euro 6/F

Euro 6/A+

93/12,0

93/12,0

93/12,0

93/14,0

93/14,0

80/10,0

690–2010

690–2010

690–2010

690–2010

690–2010

480–1800

11,80

11,80

11,80

11,80

11,80

11,80

2150/750

2245/705

2180/750

2345/705

2345/705

2465/585

2900

2950

2930

3050

3050

3050

750/3500

750/3500

750/3500

750/3050

750/3050

750/2000

2

250

2

250 , 280
2

3

2

3

εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. 6 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 7 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος. 8 Στοιχεία σύμφωνα με την
Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 9 Στοιχεία για το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση δοχείου καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό.
Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ κατά κανόνα αυξάνουν αυτή την τιμή, μειώνοντας, το ωφέλιμο φορτίο. 10 Ισχύει μόνο με πλήρως φορτισμένη μπαταρία υψηλής τάσης. 11 Τελική ταχύτητα στην ηλεκτρική λειτουργία. 12 Στην πραγματική λειτουργία οδήγησης μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις από
τις πιστοποιημένες τυπικές τιμές. Οι πραγματικές τιμές επηρεάζονται από πολυάριθμους επιμέρους παράγοντες, π.χ. τρόπος οδήγησης, συνθήκες περιβάλλοντος και δρόμου. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Τεχνικά χαρακτηριστικά GLE Coupé.

Πετρελαιοκινητήρας

Βενζινοκινητήρες

GLE 350 d 4MATIC Coupé

GLE 400 4MATIC Coupé

GLE 500 4MATIC Coupé

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

V/6

V/6

V/8

Κυβισμός (cm3)

2987

2996

4663

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)

190 (258)/3400

245 (333)/5250–6000

335 (455)/5250–5500

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)

620/1600–2400

480/1600–4000

700/1800–4000

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

7,0

5,9

4,9

Τελική ταχύτητα (km/h)

226

247

2502

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω

275/50 R 20

275/50 R 20

275/50 R 20

Καύσιμο

Diesel

Super αμόλυβδη

Super αμόλυβδη

αστικός κύκλος

8–7,5

11,3–10,7

14,6–14,2

υπεραστικός κύκλος

6,7–6,4

7,7–7,4

8,8–8,4

μικτός κύκλος

7,2–6,9

9,0–8,7

10,9–10,5

Εκπομπές CO24 (μικτός κύκλος) (g/km)

189–180

211–199

254–246

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6

Euro 6/B

Euro 6/C

Euro 6/E

Κατανάλωση καυσίμου3 (l/100 km)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ/ρεζέρβα (l)

93/12,0

93/12,0

93/12,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ7 (VDA) (l)

650–1720

650–1720

650–1720

Κύκλος στροφής (m)

11,80

11,80

11,80

Κενό βάρος8/ωφέλιμο φορτίο (kg)

2275/625

2185/665

2285/615

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος (kg)

2900

2850

2900

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/με φρένο [12 %] (kg)

750/2900

750/2850

750/3500

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1
4

Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 AMG Driver’s Package (προαιρετικά).
 ι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής
Ο
κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των
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Βενζινοκινητήρες

7

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé

V/6

V/8

V/8

2996

5461

5461

287 (390)/6100

410 (557)/5750

430 (585)/5500

520/2500–5000

700/1750–5500

760/1750–5250

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

5,7

4,3

4,2

2502

2502, 2803

2502, 2803

275/45 R 21, 315/40 R 21

285/45 R 21, 325/40 R 21

285/40 R 22, 325/35 R 22

Super plus αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

12,3–11,9

15,8

15,8

8,4–8,0

9,7

9,7

9,8–9,4

11,9

11,9

225–215

278

278

Euro 6/D

Euro 6/F

Euro 6/F

93/12,0

93/14,0

93/14,0

650–1720

650–1720

650–1720
11,80

11,80

11,80

2240/660

2350/700

2350/700

2880

3050

3050

750/3500

750/3500

750/3500

διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το συνδυασμό τροχών/ελαστικών. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος.
Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 8 Στοιχεία για το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση δοχείου καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα
με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ κατά κανόνα αυξάνουν αυτή την τιμή, μειώνοντας, το ωφέλιμο φορτίο. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Διαστάσεις GLE.

Διαστάσεις GLE Coupé.

1796

1731

1648
2141

1658
2129

1663
1935

992

1059
475
508
349

729
490

1725
2003

902
954
1700

1020

959

839

729
501

468
511

1046
365

357

762

930
1675
1132

372
931
757

761

890

2915
4819

1540

1485

1014

1528

1482

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

613

897

2915
4900

1540

1485

1088

1524

1482

Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα

Συνθετικό δέρμα ARTICO
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Δέρμα

Επενδύσεις και διάκοσμος.
Επενδύσεις
011
111
114
115
121
135
138
211
215
224
225
228
245
531
534
535
541
811
821
831
834
835
855
954
955

Μαύρο
Μαύρο1, 2
Καφέ Εσπρέσο1, 2
Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ Εσπρέσο1, 2
Μαύρο1, 3, 4
Μπεζ Πιπερόριζας/Μαύρο4
Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο4
Μαύρο1, 5
Μπεζ Πιπερόριζας/Καφέ Εσπρέσο1, 5
Καφέ Σάγματος/Μαύρο1, 5
Μπεζ Πιπερόριζας/Μαύρο1, 5
Γκρι Κρυστάλλου/Μαύρο1, 5
Μπεζ Πιπερόριζας/Μαύρο1, 5
Μαύρο6
Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο6, 7
Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο6, 7
Μαύρο με Γκρι διακοσμητική ραφή7
Μαύρο pearl/Μαύρο1, 3
Μαύρο pearl/Μαύρο με Κόκκινη διακοσμητική ραφή1, 3
Μαύρο8
Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο8
Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο8
Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο1, 3
Καφέ Εσπρέσο1
Χρώμα Πορσελάνης/Μαύρο1

Διάκοσμος
739
734
731
H09
729
H21
H10

Αλουμίνιο λειασμένο ανοικτόχρωμο
Ξύλο ευκαλύπτου Καφέ, γυαλιστερό1
Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1
Ξύλο μελιάς Μαύρο με ανοικτούς πόρους1
Ξύλο μελιάς Μαύρο, γυαλιστερό1
Λάκα Πιάνου Μαύρη1
AMG Carbon/Λάκα Πιάνου Μαύρη1

GLE

GLE Coupé

●
●
●
●
●
–
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●

–
–
–
–
●
●
●
●
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–
●

GLE

GLE Coupé

●
●
●
●
●
●
●

●
●
–
●
●
●
●

011

111
121

211

114

215
245

115

224

135

225

138

228
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Δέρμα νάπα/δέρμα

Δέρμα νάπα AMG

Δέρμα νάπα Exclusive AMG

Δέρμα νάπα Exclusive designo

Διάκοσμος

739

811

831

531
541

954

734

821

834

534

955
731

H09
855

835

535

729

H21

● δυνατότητα παράδοσης | – μη δυνατότητα παράδοσης
1
5
7

Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για GLE 500 4MATIC. 3 Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με AMG Line Εσωτερικού. 4 Βασικός εξοπλισμός για GLE Coupé.
Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με EXCLUSIVE Εσωτερικού. 6 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé.
Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC και Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé. 8 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC και
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé.

H10

Χρώματα
εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές

040

197

896

799

149

775

988

996

796

992

Ακρυλικές βαφές
040 Μαύρο
149 Λευκό Πολικό
Μεταλλικές βαφές1
197 Μαύρο Οψιδιανού
775 Ασημί Ιριδίου
796 Καφέ Κιτρίνης
890 Μπλε Καβανσίτη
896 Μπλε γυαλιστερό
988 Ασημί Αδαμάντινο
992 Γκρι Σελενίτη
Βαφές designo1
799 Λευκό Αδαμάντινο bright designo
996 Κόκκινο υακίνθου μεταλλικό designo
1

Προαιρετικός εξοπλισμός.
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Βαφές designo1

Μεταλλικές βαφές1

890

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα
«Laureus Sport for Good Foundation».

Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 04.07.2017. Μετά την ημερο-

κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα

μηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές

που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησι-

κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις

μοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη

στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον

φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρη-

Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

σιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1213 · 12-04/1217

