GLE

Sport Utility Vehicle

Αποπνέει επιτυχία,
επιφυλάσσει πολλά περισσότερα.
Πιο ευφυής, πιο προσεκτική και πιο προνοητική από ποτέ, η GLE
παρουσιάζει μια νέα εικόνα του SUV.

Αρμονία σε κάθε γραμμή.
Η αριστοτεχνική σχεδίαση της GLE είναι διακριτική όταν πρέπει και όμως
καταφέρνει να είναι πάντα παρούσα. Η προαιρετική AMG Line χαρίζει στη
GLE μία σπορτίφ εκφραστική εμφάνιση.

Ακολουθήστε το ένστικτό σας.
Η GLE είναι το πρώτο SUV με το επαναστατικό σύστημα infotainment MBUX.
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύστημα φωνητικών εντολών φυσικής ομιλίας,
καθώς και οθόνη αφής, και μαθαίνει με κάθε διαδρομή τις συνήθειες και τις
προτιμήσεις του οδηγού.

Περισσότερος χώρος
για εσωτερική υπεροχή.
Για πρώτη φορά, διατίθεται για την GLE μια τρίτη σειρά καθισμάτων με
δύο αναπαυτικές θέσεις. Η επιβίβαση γίνεται πολύ εύκολα και ο χώρος
ποδιών μπορεί να προσαρμόζεται ευέλικτα χάρη στη ρυθμιζόμενη δεύτερη
σειρά καθισμάτων. Το καλύτερο είναι ότι ο βελτιωμένος σχεδιασμός
χώρου της GLE προσφέρει περισσότερη ευρυχωρία για τα πόδια και
μεγαλύτερη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Υποδεχθείτε μία από τις πιο
προηγμένες αναρτήσεις στον κόσμο.
Η GLE ήταν πάντα κυρίαρχη σε όλα τα εδάφη. Σήμερα, με τη νέα ανάρτηση
E-ACTIVE BODY CONTROL, δίνει μια εντελώς νέα διάσταση στην άνεση.

Επαυξημένη πραγματικότητα
για πλοήγηση MBUX.

Υποβοήθηση σταθεροποίησης
ρυμουλκούμενου σε ελιγμούς.

Για να μπορείτε να αντιμετωπίζετε πολύπλοκες κυκλοφορι
ακές καταστάσεις, η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για πλοήγηση MBUX δικτυώνει τον εικονικό κόσμο
με τον πραγματικό. Εμφανίζει τις οδηγίες για την πλοήγηση
και την κυκλοφορία με τη μορφή γραφικών σε «ζωντανές»
εικόνες. Έτσι, φτάνετε στον προορισμό σας γρήγορα, με
ασφάλεια και χωρίς άγχος.

Εξοικονομήστε χρόνο και γλιτώστε τον εκνευρισμό κατά τους
ελιγμούς. Με την υποβοήθηση σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου σε ελιγμούς, πραγματοποιείτε τους ελιγμούς οπισθοπορείας με ευκολία, ακρίβεια και ξεγνοιασιά – ακόμα και
σε δύσκολες καταστάσεις. Ειδικά για τους οδηγούς που δεν
είναι εξοικειωμένοι με την οδήγηση με ρυμουλκούμενο,
η υποβοήθηση αποτελεί τεράστια διευκόλυνση.

Πακέτο ENERGIZING Plus.

Οθόνη Head up.

Το καινοτόμο πακέτο ENERGIZING Plus προσφέρει κορυφαία άνεση για όλες τις αισθήσεις. Συνδυάζει στο έπακρο
τον premium εξοπλισμό με την πρωτοποριακή νοημοσύνη.
Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι ότι η Mercedes σας μπορεί
να σας αναζωογονεί και να σας περιποιείται στοχευμένα.
Για να οδηγείτε πιο αποδοτικά και να απολαμβάνετε στο
μέγιστο κάθε διαδρομή.

Οι καλύτερες προοπτικές για σπορ οδηγική απόλαυση και
αίσθηση υπεροχής. Η οθόνη Head up μετατρέπει το
παρμπρίζ σας σε συναρπαστικό ψηφιακό κόκπιτ. Έτσι, έχετε
πάντα τις σημαντικότερες πληροφορίες στο άμεσο οπτικό
σας πεδίο. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να συγκεντρώνεστε
απόλυτα στον δρόμο και στην κυκλοφορία μπροστά σας.

3η σειρά καθισμάτων για 2 άτομα.

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο πίσω κάθισμα.

Κόκπιτ με ευρεία οθόνη.

Ηχοσύστημα surround Burmester® High-End 3D.

Οι θέσεις επιβατών και ο χώρος φορτίου του αυτοκινήτου σας μεταβάλλονται τόσο εύκολα
όσο και οι ανάγκες στην καθημερινή ζωή σας. Η τρίτη σειρά καθισμάτων για δύο επιπλέον
επιβάτες αναδιπλώνεται γρήγορα ανά πάσα στιγμή. Αξιοποιήστε την ευελιξία, για να μεταφέρετε περισσότερους επιβάτες ή να πάρετε μαζί σας περισσότερες αποσκευές, ανάλογα
με τις ανάγκες σας.

Με τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα της δεύτερης σειράς απολαμβάνετε άνεση και
ευελιξία. Μπορείτε να επεκτείνετε τον χώρο φόρτωσης πολύ εύκολα με το πάτημα ενός
κουμπιού και να ρυθμίζετε τα πίσω καθίσματα στη θέση που επιθυμείτε. Έτσι, αποκτάτε
πολύ γρήγορα και εύκολα πρόσθετη χωρητικότητα.

Ένα αντικείμενο design που εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά είναι το κομψό κόκπιτ με
ευρεία οθόνη. Όσο περισσότερο εμβαθύνετε, τόσο καλύτερο γίνεται: επιλέξτε ανάμεσα σε
τέσσερα στιλ ενδείξεων, πλοηγηθείτε προαιρετικά με τη λειτουργία επαυξημένης πραγμα
τικότητας για πλοήγηση MBUX, οργανώστε όπως θέλετε τα περιεχόμενα που επιθυμείτε.
Γι’ αυτό υπάρχουν δύο οθόνες 31,2 cm (12,3 ίντσες) που καλύπτονται από ένα κομψό
κρύσταλλο.

Ποιότητα ήχου παρόμοια με εκείνη ενός πολυτελούς ηχοσυστήματος για το σπίτι. Τα ηχεία
στην εσωτερική επένδυση της οροφής εξασφαλίζουν τρισδιάστατο ήχο. Εσείς διευθύνετε
το σύστημα σαν την προσωπική σας ορχήστρα – με ρυθμίσεις VIP για μεμονωμένες θέσεις
ή προεπιλεγμένα στιλ όπως «Live» ή «Easy Listening».

Ο βασικός εξοπλισμός.

Η γραμμή εξοπλισμού AMG Line.

EXCLUSIVE Εσωτερικού.

Πακέτο Night.

Δυνατό όχημα με δυνατό χαρακτήρα. Το εξωτερικό διαθέτει δυναμική και κομψή εμφάνιση.
Οι γενναιόδωρες αναλογίες αποπνέουν υπεροχή και ασφάλεια.

Η προαιρετική AMG Line εντυπωσιάζει με την κομψή, γυαλιστερή μάσκα ψυγείου diamond.
Οι σπορ ποδιές περιμετρικά του αυτοκινήτου, οι μεγάλες εισαγωγές αέρα, οι βαμμένες
επενδύσεις των θόλων τροχών και οι ειδικές ζάντες αλουμινίου αναδεικνύουν τη σπορ
πλευρά του αυτοκινήτου.

Με τη γραμμή EXCLUSIVE εσωτερικού δείχνετε τι έχει σημασία για εσάς: μέγιστη κομψότητα
και κορυφαία ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Οι πολυτελείς λεπτομέρειες και
η κομψή ατμόσφαιρα του εσωτερικού σας χαρίζουν καθημερινά άφθονες στιγμές χαράς και
εκφράζουν το καλό σας γούστο.

Εντονότερος χαρακτήρας και εκφραστικότερο στιλ. Το πακέτο Night σε συνδυασμό με την
AMG Line αναδεικνύει την εμφάνιση με αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία σε Μαύρο.
Έτσι, τονίζεται ο σπορ χαρακτήρας και η αθλητική σχεδίαση του αυτοκινήτου σας. Απευθύνεται
ειδικά σε ιδιαίτερους ανθρώπους, που αναζητούν μια εξαιρετικά εκφραστική σχεδίαση.

Το προοδευτικά σχεδιασμένο εσωτερικό είναι η επιτομή της σπορ κομψότητας. Οι γενναιόδωρες διαστάσεις, τα υψηλής ποιότητας υλικά και οι πολυάριθμες χρήσιμες λεπτομέρειες
διαμορφώνουν τη βάση για πολυτελή ατμόσφαιρα και άνετες διαδρομές.

Τα στοιχεία της AMG Line, που είναι εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό,
αναβαθμίζουν το εσωτερικό και υποστηρίζουν τη δυναμική οδήγηση.

Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus.
Με το προαιρετικό πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus, ο οδηγός κουράζεται πολύ
λιγότερο, ειδικά σε μεγάλες διαδρομές, αλλά και στη χαοτική κυκλοφορία στην πόλη.
Για τη GLE, διατίθεται η τελευταία γενιά αυτού του πακέτου, που παρέχει υποστήριξη
σε ακόμα περισσότερες καταστάσεις, για παράδειγμα σε μποτιλιάρισμα, πριν από στροφές,

Πλήρως ενεργή ανάρτηση E-ACTIVE BODY CONTROL.
κυκλικούς κόμβους και διασταυρώσεις. Η GLE μπορεί να ακολουθεί το προπορευόμενο
όχημα και στην κυκλοφορία με συχνές στάσεις. Έτσι, ο οδηγός γλιτώνει το κουραστικό
σταμάτημα-ξεκίνημα.

Με τη νέα, πλήρως ενεργή ανάρτηση E-ACTIVE BODY CONTROL με αερανάρτηση
συγκεντρώνουμε τις πλέον καινοτόμες, πλέον ευφυείς τεχνολογίες ανάρτησης σε μια
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.

Στο πρόγραμμα οδήγησης «Curve» το αυτοκίνητο γέρνει ενεργά προς το εσωτερικό της
στροφής. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι εγκάρσιες δυνάμεις και αυξάνονται αισθητά η άνεση
και η δυναμική. Στο πρόγραμμα οδήγησης «Comfort», η λειτουργία ROAD SURFACE SCAN
με στερεοσκοπική κάμερα ανιχνεύει το οδόστρωμα μπροστά από το αυτοκίνητο. Τα γόνατα
ανάρτησης ενεργοποιούνται έτσι, ώστε να μειώνονται αισθητά οι κινήσεις του αμαξώματος
κατά την οδήγηση πάνω από τις ανωμαλίες του εδάφους.

Όχι ένα SUV. Μια AMG.
Κάθε Mercedes-AMG είναι ένα μοναδικό αριστούργημα με ασύγκριτο χαρακτήρα. Αυτό που ενώνει
όλα τα αυτοκίνητα performance και τα σπορ αυτοκίνητά μας, είναι το αδάμαστο αγωνιστικό πνεύμα
τους. Το πάθος τους για κορυφαίες επιδόσεις. Γεννιούνται εκεί όπου η μηχανολογική τέχνη
συναντά μία εντελώς ιδιαίτερη φιλοσοφία: το πνεύμα της AMG. Πιστεύουμε, ότι πρέπει να
εξωθούμε διαρκώς τα όρια, προκειμένου να επιτυγχάνουμε νέους στόχους. Δεν δεχόμαστε
τίποτα ως δεδομένο. Διότι τα όρια τα θέτουν οι άνθρωποι και μόνο αυτοί μπορούν να
τα καταρρίπτουν. Με αυτή την πεποίθηση παρέχουμε κορυφαίες επιδόσεις για τον
μηχανοκίνητο αθλητισμό – και τον δρόμο.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.
www.mercedes-amg.com

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Πετρελαιοκινητήρες

Κυβισμός (cm3)
Ονομαστική ισχύς (kW [HP] σε σ.α.λ.)
1

Υβριδικοί Κινητήρες

Βενζινοκινητήρες

GLE 300 d 4MATIC

GLE 350 d 4MATIC

GLE 400 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

GLE 350 e 4MATIC

GLE 350 de 4MATIC

1950

2925

2925

2999

Ισχύς θερμικού κινητήρα (kW/hp)

155 (211)

143 (194)

180 [245]

200 [272]

243 [330]

270 [367]

Ηλεκτρική ισχύς (kW/hp)

100 (136)

100 (136)

1991

1950

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.)

7,2

6,6

5,7

5,7

Κυβισμός (cc)

Τελική ταχύτητα (km/h)

225

230

245

250

Μεγ. συνδυαστική ισχύς (kW/hp)

245/333

235/320

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

210

210

Low

10,7 - 9,3

12,9 - 10,3

13,0 - 10,3

14,9 - 13,6

Mid

8,3 - 7,3

9,2 - 7,4

9,2 - 7,5

10,7 - 9,1

Χωριτικότητα ρεζερβουάρ (lt)

65/9

65/9

High

7,1 - 6,0

7,7 - 5,9

7,7 - 6,0

9,4 - 7,6

Συνδυασμένος κύκλος CO₂ WLTP (g/km)

28-20

28-18

Extra high

8,5 - 7,1

8,9 - 6,7

8,9 - 6,8

11,0 - 8,3

Total

8,3 - 7,1

9,1 - 7,1

9,1 - 7,2

11,0 - 9,0

(Total) (kWh/100 km)

29,8-26,5

31,4-27,0

218,0 - 187,0

240,0 - 186,0

240,0 - 188,0

291,0 - 242,0

Κατανάλωση συνδυαστική χρήση

A

B

B

C

1,2-0,9

1,1-0,7

31,20

31,20

85-99

82-99

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)
2

Εκπομπές CO23 total (g/km)
Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
4

5

ηλεκτρικού & θερμικού κινητήρα
(l/100 km)
Xωριτικότητα μπαταρίας (kWh)

Βενζινοκινητήρες

Κυβισμός (cm3)

Κατανάλωση ηλεκτρικού κινητήρα

Αυτονομία (EAER, Equivalent of All

GLE 580 4MATIC

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+

Electrical Range) (km)

3982

2999

3982

3982

Χρόνος φόρτισης μπρίζα (h)

11,5

11,5

3,2

3,2

Ονομαστική ισχύς (kW [HP] σε σ.α.λ.)

360 [489]

320 [435]

420 [571]

450 [612]

Χρόνος φόρτισης Wallbox (h)

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.)

4,9

5,3

4,0

3,8

Μεγ. συνδυαστική ροπή (Nm)

700

700

Επιτάχυνση (0-100 km/h [s])

6,9

6,8

1

Τελική ταχύτητα (km/h)

250

250

250

250

Low

18,7 - 16,2

15,2 - 15,0

18,5 - 18,0

18,5 - 18,0

Mid

13,0 - 10,7

11,0 - 10,6

12,9 - 12,6

12,9 - 12,6

High

11,1 - 8,9

9,4 - 9,0

10,9 - 10,5

11,0 - 10,5

Extra high

11,9 - 10,1

11,0 - 10,4

11,7 - 11,1

11,7 - 11,2

Total

12,8 - 10,6

11,0 - 10,6

12,6 - 12,1

12,6 - 12,2

Εκπομπές CO23 total (g/km)

291,0 - 242,0

251,0 - 241,0

287,0 - 276,0

287,0 - 276,0

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5

D

D

E

E

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)

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

1

Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη
διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές WLTP CO2 κατά την έννοια του Άρθρου 2. Νο. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ (2017/1153). Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτόν τον Κανονισμό. 4 Τα
στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 5 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει
μόνο για τη Γερμανία. Για π ερισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Διαστάσεις.
Η Mercedes-Benz είναι συνεργάτης του διεθνούς ιδρύματος Laureus Sport for Good Foundation από το έτος ίδρυσής
του το 2000. Αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πρωτοβουλία της εταιρείας Mercedes-Benz. Το ίδρυμα Laureus
Sport for Good υποστηρίζει μέσω κοινωνικών αθλητικών προγραμμάτων παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη, τους ανοίγει
νέους ορίζοντες και προάγει σημαντικές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, ο σεβασμός και η αποφασιστικότητα. Σύνθημά
μας είναι «Change the Game for Kids» και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Με την αγορά μίας Mercedes-Benz
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υποστηρίζεται τους σκοπούς του ιδρύματος «Laureus Sport for Good».
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Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: Το παρόν δόθηκε για δημοσίευση στις 01.03.2019. Μετά την ημερομηνία
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στο βασικό εξοπλισμό. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε

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

σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης ισχύουν μόνο για την Ομοσπον-

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

διακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς

λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει

της Mercedes-Benz.

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

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 12-0619
1

Με ελάχιστο έως μέγιστο ύψος με χαλύβδινη ανάρτηση.

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

δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν

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

