
GLE Sport Utility Vehicle



Интелигентен, внимателен и по-съобразителен от всякога, новият GLE рисува  
един нов облик на SUV.

Изглежда като успеха. 
Но говори за нещо много по-голямо



Да се отпуснете в правилния момент и в следващия веднага да сте в настоящето – 
това е изкуството на GLE дизайна. Опционалната линия AMG придава на новия GLE 
спортно-характерен външен вид.

Последователно с всяка линия



Новият GLE е първият SUV с революционната инфотейнмънт система MBUX.  
Тя съдържа и естествена система за гласово управление, както и тъчскрийн  
и учи с всяко шофиране повече за навиците и предпочитанията на водача.

Следвайте интуицията си



За пръв път за GLE се предлага трети ред седалки с две пълноценни 
места. Влизането става лесно като на игра, а пространството за 
краката може да се адаптира гъвкаво благодарение на регулируем 
втори ред седалки. Най-доброто: подобрена пространствена кон-
цепция на новия GLE се грижи отзад на купето за повече свобода за 
краката и комфорт.

Повече място за  
вътршното пространство



Новият GLE се движи открай време суверенно по всеки терен. Но с новата E-ACTIVE
BODY CONTROL ходова част комфортът достига напълно ново ниво.

Моля, спокойствие. За една от  
най-модерните ходови части в света



MBUX Augmented Reality  
за навигация

Асистент за маневриране  
на ремарке

Пакет ENERGIZING Plus Head-up дисплей

За да се справите със сложни пътни ситуации, MBUX 
Augmented Reality за навигация (опционално) свързва в 
мрежа виртуалния свят с реалния. Техниката показва 
графични навигационни указания и също за трафика в 
Live-изображения. Пристигате до целта бързо, безо-
пасно и без стрес.

Спестете време и нерви при маневриране: С асистента 
за маневриране на ремарке извършвате маневрирането 
назад суверенно, прецизно и без напрежение – дори в 
трудни ситуации. Особено за неопитните водачи на вле-
кач асистираното управление е истинско улеснение.

Пакет ENERGIZING Plus е новаторски – той Ви пред-
лага комфорт за всички сетива на най-високо ниво.  
За целта максимално премиум оборудване е съчетано  
с иновативна интелигентност. Очарователният резул-
тат: Вашият Mercedes може да Ви витализира и глези 
целенасочено. За по-дълга ефективност зад волана  
и приятно пътуване.

Най-добри изгледи за спортно удоволствие и суверенно 
усещане при шофиране: Head-up дисплеят превръща 
предното Ви стъкло в очароващ дигитален кокпит. Така 
най-важната информация винаги е директно пред очите 
Ви. Вашето пълно внимание принадлежи на пътя и на 
пътната обстановка пред Вас.



3. Ред седалки за 2 лица Широкоекранен кокпитЕлектрорегулируеми задни седалки
Burmester® High-End 3D-съраунд  
озвучителна система

Предлаганите места за сядане и обемът на товарното отделение на автомобила Ви  
са така променливи, както и живота Ви. Третият ред седалки за още двама пътници 
може да бъде сгънат и разгънат бързо по всяко време. Използвайте гъвкавостта изцяло 
според необходимостта – в зависимост от това, дали искате да вземете още пътници 
или голям багаж.

Дори на пръв поглед впечатляващо дизайнерско произведение: благородният широ-
коекранен кокпит. И става все по-добре, колкото по-надълбоко навлизате: Изберете 
между четири различни стилове за индикация, при желание ще можете да навигирате 
с MBUX Augmented Reality за навигация, позиционирайте желаното съдържание, както
Ви харесва. Всичко това е възможно на два дисплея с големина 31,2 см (12,3 инча)
зад благородното стъкло.

С електрически регулируемия втори ред седалки си осигурявате комфортна гъвкавост: 
разширете товарното отделение много лесно с едно натискане на бутона и сложете 
задните седалки в желаната от Вас позиция. Така бързо и удобно ще си подсигурите 
допълнителен обем на товарното отделение.

Звучене като от луксозна музикална уредба за дома. Високоговорители във вътрешна 
облицовка на тавана композират триизмерен звук. Те дирижират системата като Ваш 
личен оркестър – с VIP-настройки за отделните места или спецификации на стила като
„Live“ или „Easy Listening“.



Линия на оборудване EXCLUSIVE Interieur Пакет Night
С EXCLUSIVE Interieur показвате, какво е важно за Вас: максимална елегантност 
и първокласно качество до най-малките детайли. Луксозните акценти и изисканата
амбиентна светлина на Вашето купе всеки ден на ново ще Ви досавят много радост 
и ще са израз на добър вкус.

Повече характер – експресивен стил. Пакет Night във връзка с линия AMG използва 
ексклузивни черни елементи на дизайна. Те подчертават спортния характер и атле-
тичния език на формите на автомобила Ви. Идеален за индивидуалисти, които могат 
да оценят изразителния дизайн.

Серийно оборудване
Мощен автомобил със силен характер: екстериорът се представя със силно присъст-
вие и елегантност. Щедрите пропорции излъчват независимост и безопасност.

Прогресивно оформеният интериор въплъщава спортна елегантност. Щедро прос-
транство, висококачествени материали и многобройни полезни детайли способстват 
за създаване на луксозна атмосфера и гарантират комфортно пътуване.

Линия AMG
Изразителният дизайн на линия AMG Exterieur придава на автомобила Ви изцяло  
динамична нотка. За значително диференциране от базовия модел. По този начин  
давате ясно послание за силен дизайн. Линия AMG Interieur придава на авто-
мобила Ви видимо и осезаемо по-спортен характер. Така давате ясно послание  
и показвате от пръв поглед, какво е важно за Вас: динамична и ексклузивна  
атмосфера до последния детайл.



Напълно активна ходова част E-ACTIVE BODY CONTROLПакет Пътни асистенти Plus
С новата напълно активна ходова част E-ACTIVE BODY CONTROL с въздушно окачване 
ние обвързваме нашите най-иновативни, най-интелигентни технологии на ходовата 
част за очароващо изживяване при шофирането. 

С предлагащия се опционално пакет Пътни асистенти Plus водачът е осезаемо уле-
снен, особено по дълги отсечки, но и в непредвидимото градско движение. За новия 
GLE се предлага най-новото поколение на този пакет, който сега вече Ви подпомага 

С програма за шофиране „Curve“ автомобилът може да се наклони активно в завоя. 
Това намалява напречните сили до минимум и увеличава осезаемо комфорта и дина-
миката. С програма за шофиране „Comfort“ ROAD SURFACE SCAN със стереокамера 
обхваща пътното платно пред автомобила. Амортисьорите биват задействани така, че 
движенията на каросерията при преминаване над неравностите на пътя значително 
се намаляват. 

в още повече пътни ситуации: напр. при задръстване, пред завои, кръгово движение 
и кръстовища. Новият GLE може да следва предния автомобил и при често спиране и 
потегляне. По този начин водачът се освобождава от досадното повторно потегляне.



Нужда от SUV. От AMG
Всеки Mercedes-AMG е неподражаем шедьовър с характер, който няма да сбъркате. Това, което 
обединява нашите пърформанс и спортни автомобили, е техният неукротим спортен дух. Тяхната 
страст за най-добър пърформанс. Появява се там, където инженерното изкуство се обединява 
със специалното състояние: духът на AMG. Ние вярваме, че трябва да приемаме предиз-
викателството да разширяваме границите, за да постигаме нови цели. Не приемаме 
нищо за даденост. Границите се създават от хората и те са тези, които трябва да 
ги преодоляват. С този характер постигаме отличен пърформанс за моторния 
спорт – и по пътищата.

Добре дошли в света на AMG.

www.mercedes-amg.com



Технически данни Размери

1 При минимална до максимална височина със стоманено окачване. Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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1 Данни за номиналната мощност съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 На разположение за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 Посочените стойности са определени 
съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емиисии за нови леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и
CO2-емисиите за нови пътнически автомобили категория М1“, който се предлага безплатно във всички търговски обекти. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са съставна част от оферта, а служат само за 
сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване. 5 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, 
специфични за съответните държави. 6 Определени са въз основа на измерените CO2 емисии, като е взета предвид масата на автомобила.
Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

Най-доброто за двигателя: 
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

GLE 350 d 4MATIC GLE 400 d 4MATIC GLE 450 4MATIC GLE 580 4MATIC

2925 2925 2999 3982

200 [272] /3200-4600 270[367]/5500-6100

6,6 5,7 5,7 4,9

230 245 250 250

9,2 - 7,1 9,2 - 7,2 10,8 - 8,6 12,1 - 10,8

240 - 186 240 -188 246 - 195 275 - 244

Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Mercedes-AMG
GLE 53 4MATIC+

320[435]/5800-6100

287-277

360[489]/5500

2999

251 - 241

Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC+

3982

450[612]/5750-6500243 [330] /3600-4200

Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

5,3

250

11,0 - 10,6

3,8

250

12,6 - 12,2

Работен обем на двигателя (см3)

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин)

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

Максимална скорост (км/ч)

Разход на гориво4 (л/100 км) комбиниран

CO2-емисии4 комбинирани (г/км)

Клас емисии5/Клас ефективност6

Разход на електроенергия (Втч/км)

Plug-in-хибриди

143[194]/3800 | 100/136

Euro 6D-ISC-FCM

231-206

GLЕ 350 e 4MATIC

155[211]/5500 | 100/136

6,7

10,2-9,1

Euro 6D-ISC-FCM

1991

201-179

210

GLЕ 350 de 4MATIC

1950

... ... ... ... ... ...

213-178

373-308
8,9-7,9

210

6,8



За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 13.05.2020 е възможно да са възникнали 
промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията  
или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените  
или отклоненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това,  
че продавачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания 
предмет на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и  

аксесоари и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация  
се разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия  
са валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на  
тази публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG  
търговски партньор.
www.Mercedes-Benz.bg

, 27-06-20

Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която 
беше основана през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz. 
Чрез социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага 
им перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change
the Game for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на 
Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.


