
GLE Coupé 



Siis istu autosse. Uus GLE Coupé on loodud muljet avaldama ja vallutama iga 
maailmanurka. Oma sensatsiooniliselt sportliku disainiga. Uue revolutsioonilise 
juhikohaga. Ja aktiivvedrustusega, mis näitab oma klassis uut taset. 

Kas oled valmis endast märki maha jätma?







Uus GLE Coupé paistab silma oma sensatsioonilise disainiga, mis on sportlikum
ja enesekindlam kui eales varem. Elegantse silueti moodustavad väiksema nurga 
all esiklaas, madalam kere ja auto tagaosas järsult langev katus. GLE Coupé džiibi-
likkust rõhutavad kuni 22tollised veljed.   

Isikupära, mis ei jää märkamata.





Juhikohal tervitavad teid kaks suurt täisdigitaalset ekraani, mis asuvad elegantselt 
ühise klaaspinna all. Uued on ka tippkvaliteediga sportistmed, mis toetavad juhi ja 
kaassõitja keha märgatavalt paremini, võimaldades sõita dünaamilisemalt, ilma et 
mugavus kannataks.

Vaimustab kõiki meeli.





Uues GLE Coupés saad valida erinevaid sõitjateruumi aroome, massaažiprogramme
ja meeleoluvalgustust 64 värvi seast. Või aktiveerid lihtsalt mõne ENERGIZING
programmi, näiteks “Vitality”, mille puhul sünkroniseeritakse nende mugavuslisade 
tööd automaatselt.

Istu autosse.
Ja välju sellest lõõgastunult.



Uus GLE Coupé.  
Sisemise jõu väljendus





Juhiabisüsteemide pakett Driving Assistance Plus pakub maksimaalset muga-
vust ja ohutust teel isejuhtivate autode poole. Driving Assistance paketile on 
täienduseks lisatud Active Stop-and-Go Assist, mis muudab maanteesõidu 
pingevabamaks. Lisaplussiks on funktsioon PRE-SAFE® Impulse Side, mis 
pakub tõhusamat kaitset teise sõiduki poolt põhjustatud külgkokkupõrkel.

Parim eeldus sportlikuks sõidunaudinguks ja pingevabaks teekonnaks: 
Head-up Display tuuleklaasinäidik muudab Su auto vaimustavaks digi-
taalseks kokpitiks ning annab häirimatu ülevaate olulisemast informat-
sioonist. Su tähelepanu püsib teel ja sind ümbritseval liiklusel.

Driving Assistance Plus.

Head-up Display tuuleklaasinäidik.



Et leiaksid õige tee ka kõige keerulisemas liiklussituatsioonis, ühendab 
MBUX Augmented Reality Navigation virtuaalse maailma ja tegelikkuse. 
Tehnoloogia lisab graafilise navigeerimis- ja liiklusinfo tegelikule pildile, 
mida näed ka aknast välja vaadates. Tänu sellele jõuad sihtkohta kiiresti, 
ohutult ja stressivabalt. 

Inspireeriv disain kohtub täisdigitaalse ekraaniga, mille näitu saad paindli-
kult seadistada vastavalt oma eelistustele: Widescreen Cockpit muudab 
info kogemuseks. Puutetehnoloogia võimaldab ekraanikuva seadistada ja 
intuitiivselt juhtida kõiki süsteemi pakutavaid võimalusi.

MBUX liitreaalsusega navigatsioonisüsteem.

Widescreen Cockpit.



ENERGIZING Plus pakett on uus lisavarustus, mis pakub mugavust kõigile meeltele.
Selle nimel on kokku pandud varustuse kõige intelligentsemad ja innovaatilisemad lisad. 
Tulemus on ülendav: Sinu Mercedes suudab sind erilisel moel värskendada. Et sõit oleks 
nauditav ja Sina roolis ergas.

Koge legendaarse Burmesteri heli kvaliteeti ja mõjuvust. Võimsad kõlarid tagavad esma- 
klassilise ruumilise heli. Kuulamisnaudingut saab veelgi intensiivsemaks muuta, opti-
meerides ruumilist heli eraldi nii esimestele kui ka tagumistele istmetele. Kvaliteeditase on 
ka silmaga nähtav tänu kaunitele Burmesteri kirjadele.

ENERGIZING Plus pakett. Tippklassi helisüsteem: Burmester® 3D.  



Täiuslik nähtavus: adaptiivsed MULTIBEAM LED esituled, mille individuaalselt juhita-
vad LED-elemendid kohanduvad liiklussituatsiooniga. Osalise kaugtule funktsioon ei 
pimesta teisi liiklejaid, sest jätab nad valgusvihust välja. Ja kui tee on tühi, pikeneb 
kaugtulede valgusulatus tänu ULTRA RANGE Highbeam funktsioonile 150 meetri 
võrra. Vaatevälja aitavad optimaalselt valgustada ka kurvituled ja aktiivvalguse funkt-
sioon. 

Tähelepanuväärne: uue GLE Coupé džiibilikkust rõhutavad kuni 22tollised veljed.

MULTIBEAM LED esituled. Veljed.



Alati stiilselt enesekindel: uue GLE Coupé välisdisainis on sportlikku kirge. Maasturile ja 
kupeele omased disainivõtted moodustavad ihaldusväärse terviku. Külluslikud mõõtmed 
kohtuvad elegantsete joontega, atleetlikud vormid peenete detailidega. Optimeeritud 
aerodünaamika paneb aluse efektiivsele ja sujuvale sõidule. Progressiivse disainiga sõit-
jateruum on elegantselt sportlik. Harmoonilised mõõtmed, tippkvaliteediga materjalid ja 
praktilised detailid annavad tulemuseks dünaamilise meeleolu ning ühendavad stiilsuse 
ning mugavuse, mida tunned teel olles. Standardvarustuse hulka kuuluvad: sportistmed, 
multifunktsionaalne sportrool, Widescreen Cockpit ja MBUX multimeediasüsteem.

Väljendusrikkad elemendid tagavad muljet avaldava tulemuse: AMG Line välisdisain eristub 
selgelt baasmudeli omast ning muudab Su auto iseloomu veelgi teravamaks. AMG Line paketi 
disainilahendused teevad Su auto visuaalselt madalamaks ja dünaamilisemaks. Tänu sellele 
saad oma autole valida veelgi jõulisema disaini. AMG Line sõitjateruum tähendab, et Su auto 
on ka seest üheaegselt nii nähtavalt kui ka tuntavalt märksa sportlikum. Et saaksid end mait-
sekalt väljendada ning demonstreerida oma kirge dünaamilisuse ja eksklusiivsuse järgi, mille 
nimel on lihvitud ka kõige väiksemad detailid.

Standardvarustus. AMG Line.



AMG Night paketi puhul on teatud viimistluselemendid läikivmustad. Sõltuvalt valitud 
värviskeemist on tulemuseks kas tugevad kontrastid või sujuvad üleminekud. Kas eelistad 
eredalt silma paista või demonstreerida vaikset enesekindlust? Mõlemad variandid 
näitavad, et hindad individuaalset ja dünaamilist disaini. 

EXCLUSIVE sõitjateruum võimaldab Sul näidata, mis on Sinu jaoks oluline: maksimaalne 
elegants ning parim kvaliteet kuni pisima detailini. Auto atmosfäärile lisavad luksuslikkust 
eksklusiivsed nahk- ja puitdetailid, mis võimaldavad Sul demonstreerida oma head 
maitset. Komfortistmetega naudid erakordset mugavust pikkadel sõitudel ning jõuad 
sihtkohta lõõgastunult. 

AMG Night pakett. EXCLUSIVE sõitjateruum.



AIRMATIC pakett.
AIRMATIC pakett ühendab kõrgtehnoloogilise õhkvedrustuse ja adaptiivamortisaatorid. Tulemus: intelligentne ja eriti 
mugav vedrustus, mis kohandub automaatselt teeolude, kiiruse ja koormusega. Tänu sellele naudid esmaklassilist
sõidustabiilsust ja mugavust nii headel kui ka halbadel teedel.



E-ACTIVE BODY CONTROL.
Erakordne sõidumugavus igas olukorras: E-ACTIVE BODY CONTROL on mugavuse, dünaamilisuse ja täpsuse sünonüüm – 
ühendatuna unikaalse maastikuvõimekusega. Koge parimal tasemel sõiduomadusi, mille tagavad kõrgtehnoloogiline aktiiv-
vedrustus, mis on loodud elimineerima kaldumist, õõtsumist ja summutama ka kõige teravamaid teeauke. Nii kõigil teedel 
kui ka maastikul, nii heades kui ka halbades sõiduoludes.



See pole maastur. See on AMG.
Iga Mercedes-AMG on meistriteos, igal AMG-l on selgelt eristuv iseloom. Kuid neid kõiki ühendab 
sportlikkus, millele on raske vastu panna. Ning kirg maksimaalse tulemuse järgi. See sünnib 
punktis, kus kohtuvad insenerioskused ja väga eriline suhtumine: AMG maailmas. Me usume, 
et välja kujunenud piire peab püüdma nihutada, ainult nii jõutakse uute saavutusteni. Me 
teame, et miski ei sünni niisama. Kuid piirid on seatud inimeste poolt ning inimesed 
suudavad neid ka edasi nihutada. Selline suhtumine võimaldab meil saavutada 
erakordseid tulemusi ringrajal – ja ka tavateedel.

Tere tulemast AMG maailma.

www.mercedes-amg.com





Tehnilised andmed.

Mootorile parim:
Mercedes-Benz originaalõlid.

Nominaalvõimsus vastavalt Määruse (EC) No. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval ajutiselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidatud väärtused on kindlaks määratud vastavalt ettenähtud mõõtemetoodikale. “NEDC CO2 väär-
tused“ vastavalt rakendusmäärusele (EU) 2017/1153 Art. 2 No. 1. Kütusekulu on arvutatud vastavalt neile väärtustele. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest “Leitfaden über den Kraftst-
offverbrauch, die CO2-Emissionen and den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Käsiraamat uute sõiduautode kütusekulu, CO2 heitmete ja energiakulu kohta”), mis on tasuta saadaval kõikide edasimüüjate juures ja Deutsche 
Automobil Treuhand GmbH kodulehel www.dat.de. Näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult eri tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Näidud sõltuvad valitud lisavarustusest. 
5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6  Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2 heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal.
Rohkem tehnilisi andmeid leiab www.mercedes-benz.ee

Diiselmootorid Bensiinimootorid Hübriid

GLE 350 d 4MATIC Coupé GLE 400 d 4MATIC Coupé GLE 53 4MATIC+ Coupé GLE 63 4MATIC+ Coupé GLE 63 S 4MATIC+ Coupé GLE 350 de 4MATIC Coupé

Töömaht (cm3) 2925 2925 2999 3982 3982 1950

Võimsus1 (kW [hj]/ p/min) 200 243 3202 4202 4502 2352

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 6,6 5,7 5,3 4,0 3,0 6,9

Tippkiirus (km/h) 2263 2403 2503 2803 2803 2103

Kütusekulu4 (l/100 km)
Linnas
Maanteel
Keskmine 

8,5-9,4
5,9-6,3
6,9-7,3

8,5-9,4
5,9-6,3
6,9-7,4

15,2
9,3
11,5

15,2
9,3
11,5

15,2
9,3
11,5

1,1-1,3

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 182-193 183-195 262 263 263 30-34

Heitmeklass5/efektiivsusklass6 B - B B - B E - E E - E E - E A+ - A+



Mõõdud.

1  Kuni pakiruumi katte puutekohani  2  Pakiruumi katte alt.  Kõik mõõdud millimeetrites. Näidatud on keskmised mõõdud. Kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.
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Veho Baltics OÜ, Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia · 02-0120

Tähelepanu: pärast trükise koostamise tähtaega (27.09.2019) võib toote juures olla tehtud muudatusi. Tootja jätab 
endale õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja muudes omadustes, kui neid muutuseid ja 
kõrvalekaldeid, võttes arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse 
või tellimuse eseme tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Piltidel võib olla 

varustust ja lisasid, mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt. Teave õigusnormide, 
õigusnõuete ja maksustamise ning sellega seonduva kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi suhtes ja oli trükise 
koostamisel täpne. Täpsema ja hetkel kehtiva info saamiseks pöörduge oma volitatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole. 
www.mercedes-benz.ee

Mercedes-Benz on 2000. aastal loodud ülemaailmse sihtasutuse “Laureus Sport for Good Foundation” asutajaliige. See 
on Mercedes-Benzi kõige tähtsam sotsiaalne algatus. Laureus Sport for Good toetab puudust kannatavaid lapsi ja noori 
sotsiaalsete spordiprojektidega, mis annavad neile uusi võimalusi ning õpetavad olulisi väärtusi nagu meeskonnavaim, 
austus ning pühendumine. “Change the Game for Kids” on meie juhtmõte, mida soovime sinuga jagada. Soetades 
Mercedes-Benzi, toetad ka “Laureus Sport for Good” liikumist.


