GLE

Coupé

Готови ли сте за Вашия
голям дебют?
Тогава се качете. Защото новото GLE Coupé сякаш е създадено, за да преодолее
себе се и да завладее всяко кътче по света. Със своя сензационен спортен
дизайн. Революционно нов кокпит. И напълно активна ходова част, която задава
мащаби в своя клас.

Има личности, които едва ли
могат да останат незабелязани
Новото GLE Coupé веднага прави впечатление. Със сензационен дизайн,
толкова спортен и със самоуверен стил, както никога досега. Плоско предно
стъкло, ниско изпълнение и спадаща линия на задната част обозначават
елегантния силует. До 55,9 см (22 инчови) колела подчертават SUV-характера
на GLE Coupé.

Възторг за всички сетива
В купето Ви поздравяват два големи напълно цифрови инструмента, които са
остъклени изцяло, аристократично. Също така новото тук е, че висококачествени
спортни седалки дават на водача и пътниците осезаемо повече стабилност
и така позволяват още по-динамично шофиране без загуба на комфорт.

Качете се.
И слезте по-отпочинали
В новото GLE Coupé можете да изберете 64 цвята на амбиентното осветление,
а в допълнение и различни аромати и програми за масаж. Или Вие активирате
ENERGIZING програма, например „Vitality“, после тези опции Комфорт автоматично се съчетават помежду си.

Новoто GLE Coupé.
Показва вътрешна сила

Head-up дисплей

Широкоекранен кокпит

Най-добри изгледи за спортно удоволствие и суверенно усещане по
време на 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.

Възхитителен дизайн се появява като напълно дигитална индикация
с гъвкави възможности за представяне: Широкоекранен кокпит превръща информациите в истинско преживяване. Желаното съдържание се
позиционира индивидуално и многообразните функции се управляват
интуитивно благодарение на Touch-технология.

Пакет Пътни асистенти Plus

MBUX Augmented Reality за навигация

Пакет Пътни асистенти Plus предлага висша степен комфорт и безопасност по пътя към автономното шофиране. Допълнително към пакет
Пътни асистенти получавате активен асистент за задръствания, който
Ви разтоварва оптимално по автомагистралите. Следващ плюс на този
пакет: При причинен от друг страничен сблъсък PRE-SAFE® Impuls Side
може допълнително да Ви редпази.

За да се справите със сложни пътни ситуации, MBUX Augmented Reality
за навигация свързва в мрежа виртуалния свят с реалния. Техниката
показва графични навигационни указания и указания за трафика в Liveизображения. Пристигате до целта бързо, безопасно и без стрес.

Пакет ENERGIZING Plus

Burmester® High-End 3D-съраунд
озвучителна система

Пакет ENERGIZING Plus е неповторим. Той Ви предлага комфорт за всички сетива от
най-високо ниво. За целта максимално премиум оборудване е съчетано с иновативна
интелигентност. Очарователният резултат: Вашият Mercedes може да Ви витализира
и глези целенасочено. За по-дълга ефективност зад волана и приятно пътуване.

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“.

Фарове MULTIBEAM LED

Джанти/Колела

За Вашата перфектна видимост: Адаптивните фарове MULTIBEAM LED реагират
на пътната ситуация с отделно управляеми светодиоди. Частичните дълги светлини
щадят другите участници в пътното движение, без да ги заслепяват. При свободен
път дългите светлини ULTRA RANGE увеличават обхвата с 150 метра. Светлини помощ
при завиване и светлини в завои осветяват оптимално зрителното поле.

Друг акцент: до 55,9 см (22 инчови) колела, които ясно подчертават SUV-характера
на новия GLE Coupé.

Серийно оборудване

Линия AMG

Пакет Night

Линия на оборудване EXCLUSIVE Interieur

Винаги стилни на път: Екстериорът въплъщава спортна страст. Характерни отличителни белези на SUV и Coupé създават едно величествено цяло. Доминантните
размери се срещат с елегантни контури, а атлетичните форми – с фини акценти.
Оптимизираната аеродинамика дава базата за ефективно, спокойно пътуване.
Прогресивно оформеният интериор въплъщава елегантен спортен характер. Хармонични размери, висококачествени материали и практични детайли създават
динамична атмосфера за стилно-комфортно пътуване. Серийни между другото са:
Спортни седалки, мултифункционален спортен волан, широкоекранен кокпит
и MBUX мултимедийна система.

Изразителен Styling за въздействащ външен вид: Линията AMG Exterieur подчертава
спортния характер на Вашия автомобил и ясно я диференцира от базовия модел. С
оптичните ефекти Вашият автомобил въздейства по-дълбоко и по-динамично. По този
начин давате ясно послание за силен дизайн. Линия AMG Interieur придава на Вашия
автомобил видимо и осезаемо по-спортен характер. Така Вие изпращате послание за
добър вкус и показвате Вашата страст за динамична и ексклузивно оформена атмосфера до последния детайл.

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

С EXCLUSIVE Interieur показвате какво е важно за Вас: максимална елегантност и
първокласно качество до най-малките детайли. Луксозни акценти от кожа и дърво отличават благородната атмосфера в купето и изразяват Вашия добър вкус С комфортните
седалки дори и на дълги разстояния пътувате много удобно и пристигате отпочинали.

Пакет AIRMATIC

E-ACTIVE BODY CONTROL

В пакет AIRMATIC адаптивна система за демпфериране се натъква на модерно въздушно окачване.
Резултатът: интелигентна комфортна ходова част, която може автоматично да се напасва на пътната ситуация,
скоростта и натоварването. Така се възползвате по добрите, както и по лошите пътища, от компенсираща
стабилност при движение с първокласен комфорт.

Суверено шофиране при всяка ситуация: E-ACTIVE BODY CONTROL е синтез от комфорт, прецизност и динамика –
свързани с изключителните характеристики на терена. Преживейте първокласните ефекти, компенсиращи надлъжните
и напречни осови колебания и тласъците на модерната и напълно активна ходова част. По всички пътища и отклонения.
При добри и лоши пътни условия.

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 предизвикателството 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
Plug-inGLE 350 d 4MATIC

GLE 400 d 4MATIC

Mercedes-AMG
GLE 53 4MATIC+

Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC+

GL 350 de 4MATIC

GL 350 e 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3)

2925

2925

2999

3982

1950

1991

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

200 [272] /3200-4600 243 [330] /3600-4200

320[435]/5800-6100

450[612]/5750-6500

143[194]/3800 | 100/136

155[211]/5500 | 100/136

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

6,6

5,7

5,3

3,8

6,9

6,9

Максимална скорост (км/ч)

226

240

250

280

210

210
10,1-9,0

Разход на гориво4 (л/100 км) комбиниран

8,7 - 7,4

8,7 - 7,4

10,9 - 10,5

12,5 - 12,2

8,1-6,8

Разход на електроенергия (Втч/км)

...

...

...

373-307

CO2-емисии4 комбинирани (г/км)

...
229 - 193

228 -194

247 - 239

284-278

213-178

346-295
201-179

Клас емисии /Клас ефективност

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

5

6

1022

659

1137

872

925

1079

2935
4939

1506

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

16271
7311
8312
17282

345

346

1545

1

765
506

463
510

1730

1680
2157

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

960

1524

1485

1726
2010

1

До съединителните ръбове на поставка под задното стъкло.

2

Под поставката под задното стъкло.

Всички данни в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

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“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 13.05.2020 е възможно да са възникнали

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се

промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или

разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или

валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази

отклоненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че про-

публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG търговски

давачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет

партньор. www.Mercedes-Benz.bg

на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари
27-06-20

