
GLE.
Kupé.





Dynamika.

Kultivovaný sportovní vůz ve velkém stylu. Poznejte to nejlepší ze světa  
automobilů v nové fascinující formě: moderní luxus vozidla Mercedes-Benz. 
Nové GLE kupé. Vytěží to nejlepší z každého terénu. 





Styl, exkluzivita a velkorysost – v interiéru nového GLE kupé používáme ty nejluxusnější materiály. 
Vysoká poloha sedadla přináší jedinečný pocit z jízdy. Horizontálně vedené linie vytváří mimořádně 
sportovní vzhled. Progresivita nového GLE kupé vrcholí v rozsáhlém digitálním propojení pro-
střednictvím služby Mercedes connect me. V rámci příplatkové výbavy můžete surfovat na inter-
netu, využívat vysoce moderní navigační služby nebo řadu aplikací Mercedes-Benz. 





V umění automobilového průmyslu je GLE kupé výrazem nového expresionismu. Velkolepé 
proporce, široká ramena a výrazně vykrojené podběhy kol propůjčují designu přitažlivou 
přesnost. Silueta kupé a široký rozchod kol jsou ztělesněním síly a dynamiky. Pro zcela novou, 
výjimečnou image.

Expresionismus. 



Jízdní programy DYNAMIC SELECT. 
Komfortní, sportovní, zimní nebo zcela individuální nastavení podvozku lze jednoduše 
zvolit pomocí ovladače DYNAMIC SELECT na středové konzole. Mimořádně vyváženou  
a efektivní jízdu umožňuje komfortní jízdní program. Sportovní jízdní program se vyzna-
čuje přímějším řízením, sportovnějším nastavením podvozku, který je navíc snížený o 15 mm, 
a tvrdým sportovním nastavením tlumičů (ve spojení se sadou AIRMATIC) i změněnými 
momenty řazení. U všech motorizací AMG lze standardně nastavit: program „Sport Plus“ 

pro opravdový zážitek z jízdy. Program pro jízdu ve sněhu nabízí optimalizované jízdní 
vlastnosti na zledovatělých a zasněžených silnicích. Individuální jízdní program umožňuje 
řidiči měnit jednotlivé parametry podle potřeby – od řízení přes hnací ústrojí až k pod-
vozku. Zážitkem samo o sobě je spuštění zvoleného jízdního programu na obrazovce 
CENTRAL MEDIA DISPLAY.



Vzduchové odpružení AIRMATIC s adaptivním systémem tlumení ADS PLUS.
Vzduchové odpružení – podle motorizace buď v příplatkové, nebo standardní výbavě –  
v kombinaci s adaptivním systémem tlumení ADS PLUS zajišťuje vysoký komfort při roz-
jíždění a skvělou jízdní dynamiku. Tlumení se na každém kole vždy přizpůsobí aktuální 
jízdní situaci a stavu vozovky. Dynamické naklánění karoserie může být například v zatáčkách 
nebo během brzdění účinně redukováno. Přitom lze volit mezi komfortním a sportovním 

režimem podvozku AIRMATIC. Regulace světlé výšky zajišťuje nezávisle na naložení  
a jízdním stavu konstantní světlou výšku vozidla. Při vysokých rychlostech se v jízdním  
programu „Sport“ vozidlo sníží o 15 mm, v jízdním programu „Sport Plus“ dokonce  
o 25 mm. Tím se sníží odpor vzduchu a ještě více zvýší stabilita.



Linie AMG.Standardní vybavení a interiér EXCLUSIVE.
V novém GLE kupé je pro Vás v rámci základní výbavy (horní obr.) připravena 9stupňová 
automatická převodovka, LED Intelligent Light System, sportovní přední sedadla a vrchní 
část přístrojové desky čalouněná umělou kůží ARTICO. V rámci příplatkové výbavy je  
dostupný interiér ExCLUSIVE (dolní obr.): důležitou součástí jsou komfortní sedadla s koženým 
čalouněním, vícebarevné ambientní osvětlení interiéru či osvětlené přední prahové lišty.

Linie AMG Exteriér dodávaná za příplatek přitahuje pohledy mimo jiné díky přednímu  
a zadnímu nárazníku AMG a velkým kolům AMG z lehkých slitin, která jsou leštěná  
a lakovaná v barvě šedá titanium. Sportovní sedadla čalouněná kůží Nappa s volitelným 
červeným prošitím, multifunkční sportovní volant, sportovní pedály a specifický 
sdru žený přístroj jsou součástí linie AMG Interiér v příplatkové výbavě. 



Sada Night. AMG.
Sada Night v příplatkové výbavě podtrhuje sportovně expresivní charakter vozidla díky výraz-
ným designovým prvkům v černé barvě. Lamela masky chladiče a optická spodní ochrana 
proti podjetí vpředu i vzadu jsou provedeny v lesklé černé barvě, koncovka výfuku je v chro-
movaném provedení (v černé barvě u Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC). Další 
důležité součásti jsou kola AMG z lehkých slitin a vnější zpětná zrcátka v černé barvě 
a tmavě tónované sklo v zadní části vozu. Sadu Night doplňují rámy oken a ozdobná  
lišta spodní linie oken v černé barvě.

GLE 450 AMG 4MATIC s motorem V6 se dvěma turbodmychadly, specifickými kompo-
nenty AMG, například na podvozku a řízení, a s designovými prvky AMG. Ještě vyšší jízdní 
výkon nabízí nový nekompromisně sportovní vůz GLE 63 4MATIC s motorem V8 se dvěma 
turbodmychadly a vylepšený model S (viz obrázek, včetně stupátek za příplatek) s výkonem 
430 kW (585 k) a maximálním točivým momentem 760 Nm.



211121

224135

225138

228

 
KůžeČalounění a ozdobné prvky. Umělá kůže ARTICO

Čalounění
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228
531
534
535
541
811
821
831
834
835
855
955

černá 
béžová ginger/černá
šedá crystal/černá
černá1, 2

hnědá saddle/černá1, 2

béžová ginger/černá1, 2

šedá crystal/černá1, 2

černá3

hnědá espresso/černá3, 4

porcelain/černá3, 4

černá s šedým prošitím4

černá pearl/černá1, 5

černá pearl/černá s červeným prošitím1, 5

černá6

hnědá espresso/černá6

porcelain/černá6

porcelain/černá1, 5

porcelain/černá1

Ozdobné prvky

739
734
H09
729
H21
H10

Hliník, podélně leštěný, světlý
Dřevo eukalyptu, hnědé, lesklé1

Dřevo jasanu, hnědé, pórovité1

Dřevo topolu, černé, lesklé1

Klavírový lak, černý1

AMG carbon/klavírový lak, černý1

 

1  Příplatková výbava. 2 Standard ve spojení s interiérem ExCLUSIVE. 3 Příplatková výbava  
pro Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC. 4 Standard pro Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. 

5  Standard ve spojení s interiérem s liniemi AMG. 6 Standard pro Mercedes-AMG GLE 63 
4MATIC.  
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Kůže Nappa AMG

 
Kůže Nappa Exclusive AMGKůže Nappa/kůže

 
designo kůže Nappa Exclusive Ozdobné prvky
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Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

040
149

Černá
Bílá polar

Metalické barevné odstíny1

197
755
775
792
796
890
988

Černá obsidian
Šedá tenorite
Stříbrná iridium
Stříbrná palladium
Hnědá citrine
Modrá cavansite
Stříbrná diamond

Barevné odstíny designo1

799
996

designo bílá metalíza diamond bright
designo červená metalíza hyacinth

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1

1  Příplatková výbava.  



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálně platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření  
(nařízení [ES] 715/2007 v příslušném aktuálně platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES v aktuálně platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání  
jednotlivých typů vozidel. 4 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Odlišnosti dle zemí jsou možné. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 6 Údaje dle směrnice 70/156/EHS  
ve znění 2000/40/ES. 7 Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, s řidičem 68 kg a zavazadlem 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou.  
Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. 8 Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro vozidla v základní výbavě a bez naložení. Další technické 
údaje naleznete na www.mercedes-benz.cz

VzNěTOVý MOTOR zážEhOVé MOTORy

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

Počet válců/uspořádání 6/V 6/V 6/V 8/V 8/V

Zdvihový objem motoru (cm3) 2987 2996 2996 5461 5461

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 190 (258)/3400 245 (333)/5250–6000 270 (367)/5500–6000 410 (557)/5750 430 (585)/5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 620/1600 480/1600–4000 520/1800–4000 700/1750–5500 760/1750–5250

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

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,0 6,0 5,7 4,3 4,2

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 226 247 2502 2502 2502

Rozměr pneumatik – přední a zadní náprava 275/50 R 20 275/50 R 20 275/45 R 21, 315/40 R 21 285/45 ZR 21, 325/40 ZR 21 285/40 ZR 22, 325/35 ZR 22

Palivo Motorová nafta Super 95 Super 95 Super Plus 98 Super Plus 98

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Město
Mimo město
Kombinovaná

8,0–7,5
6,7–6,4
7,2–6,9

11,3–10,7
7,7–7,4
9,0–8,7

11,7–11,3
8,1–7,7
9,4–8,9

15,8
9,7
11,9

15,8
9,7
11,9

Emise CO2 
3 (g/km), kombinovaný provoz 189–180 211–199 219–209 278 278

Emisní norma/Emisní třída Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/F Euro 6/F

Objem nádrže (l), z toho rezerva cca (l) 93/12,0 93/12,0 93/12,0 93/14,0 93/14,0

Objem zavazadlového prostoru6 (l) 650–1720 650–1720 650–1720 650–1720 650–1720

Průměr otáčení (m) 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80

Pohotovostní hmotnost7 (kg) 2250 2180 2220 2350 2350

Přípustná celková hmotnost (kg) 2900 2850 2880 3050 3050

Délka8/šířka včetně zrcátekl8 (mm) 4900/2129 4900/2129 4891/2129 4918/2129 4918/2129

Rozvor kol8 (mm) 2915 2915 2915 2915 2915

Rozchod kol vpředu8/vzadu8 (mm) 1656/1675 1656/1675 1656/1675 1657/1704 1657/1705

To nejlepší pro motor:
Originální motorové oleje Mercedes-Benz.



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše GLE kupé zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU)  
o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko. 

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. V jednom z těchto zařízení můžete 
vozidlo bezplatně odevzdat. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz 
Vaší země.

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 26.11.2014 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání 
dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky  
s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného  
výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy  
a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může obsahovat také 
typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však 
platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního závazného stavu se proto prosím  
informujte u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz
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