GLE

Coupé

Bent u klaar voor een groots entree?
Stap dan in. Want de nieuwe GLE Coupé is gemaakt om op te vallen en
stormenderhand de wereld te veroveren - met zijn sensationeel sportieve design,
zijn revolutionaire nieuwe cockpit en zijn volledig actieve onderstel dat de norm stelt
in zijn klasse.

Sommige persoonlijkheden
kun je niet over het hoofd zien.
De nieuwe GLE Coupé valt op. Met een sensationeel design dat nog nooit zo
sportief en stijlvol was. Het elegante silhouet kenmerkt zich door een vlakke voorruit,
lage constructie en aflopende achterzijde. Het SUV-karakter van de GLE Coupé
wordt verder benadrukt door grote velgen met een diameter tot 55,9 cm (22 inch).

Een feest voor al uw zintuigen.
In de cockpit wordt u verwelkomd door twee grote, volledig digitale instrumenten, die
achter fraai doorlopend glas zijn ondergebracht. Ook de hoogwaardige sportstoelen
voor de bestuurder en voorpassagier zijn nieuw en bieden merkbaar meer ondersteuning, zodat u nog dynamischer kunt rijden zonder dat dit ten koste gaat van het
comfort.

Stap in. En stap ontspannen weer uit.
In de nieuwe GLE Coupé kunt u uit 64 verschillende kleuren sfeerverlichting kiezen.
Daarnaast kan het interieur worden geparfumeerd met verschillende geuren en zijn
eveneens diverse massageprogrammaʼs beschikbaar. Of u activeert een ENERGIZING-
comfortprogramma, bijvoorbeeld ʼVitaliteitʼ, waarbij een aantal van de eerdergenoemde
comfortuitrustingen automatisch op elkaar wordt afgestemd.

De nieuwe GLE Coupé.
Uitdrukking van innerlijke kracht.

Head-up display.
De beste voorwaarden voor een sportieve rijstijl en een onovertroffen
rijgevoel. Het head-up display verandert de voorruit in een fascinerende
digitale cockpit, zodat alle belangrijke informatie zich direct in uw blikveld
bevindt. Hierdoor kunt u zich volledig op het verkeer concentreren.

Rijassistentiepakket plus.
Het rijassistentiepakket plus biedt maximaal comfort en veiligheid op
weg naar autonoom rijden. Naast het rijassistentiepakket krijgt u met
dit pakket de actieve file-assistent, die u op snelwegen optimaal ontlast.
Nog een pluspunt van dit pakket: bij aanrijdingen van opzij door derden
kan PRE-SAFE® Impulse Side extra bescherming bieden.

Widescreen cockpit.
Een fraai design en een volledig digitale weergave met flexibele weergavemogelijkheden: het widescreen cockpit maakt van informatie een echte
belevenis. De gewenste content kan individueel worden gepositioneerd en
de verschillende functies kunnen intuïtief worden bediend dankzij de touchtechnologie.

MBUX augmented reality voor navigatie.
Om ervoor te zorgen dat u in complexe verkeerssituaties heer en meester
blijft, wordt met behulp van MBUX augmented reality voor navigatie de
virtuele wereld aan de realiteit gekoppeld. Met behulp van deze technologie
worden grafische navigatie- en verkeersaanwijzingen in live beelden weergegeven. U komt snel, veilig en ontspannen op uw bestemming aan.

ENERGIZING-pakket plus.

Burmester® high-end 3D-surround sound system.

Het ENERGIZING-pakket plus is een noviteit en biedt comfort voor alle zintuigen.
Het bundelt premium uitrustingen en innovatieve intelligentie. Het fascinerende
resultaat: uw auto kan u gericht energie geven, voor langer fit blijven tijdens het
rijden en voor een aangename rit.

Geniet van meer performance en exclusiviteit met de legendarische Burmester-sound.
De hoogvermogenluidsprekers produceren een subliem, ruimtelijk geluid. Het geluid kan
bovendien voor het voor- en achtercompartiment worden geoptimaliseerd, voor een nóg
intensere audiobeleving. Kwaliteit die niet alleen hoorbaar is maar ook duidelijk zichtbaar
dankzij de hoogwaardige Burmester-opschriften.

MULTIBEAM LED-koplampen.

Velgen/banden.

Voor een perfect zicht passen de MULTIBEAM LED-koplampen zich met behulp van
individueel regelbare leds extreem snel en nauwkeurig aan de verkeerssituatie aan.
Het gedeeltelijke grootlicht zorgt ervoor dat de overige verkeersdeelnemers niet worden
verblind. Wanneer geen tegenliggers worden waargenomen op een recht traject, wordt
de reikwijdte van de lichtbundel van het ULTRA RANGE-grootlicht verlengd met 150
meter. Ook de afslag- en bochtenverlichting verlichten de weg optimaal, waardoor u
gevaren nog sneller kunt herkennen.

Nóg meer highlights: de velgen met een diameter tot 55,9 cm (22 inch), die het SUVkarakter van de nieuwe GLE Coupé benadrukken.

De standaarduitvoering.

De AMG Line.

Stijlvol onderweg: het exterieur belichaamt sportieve passie. Karakteristieke SUV- en
coupé-kenmerken creëren een fraai totaalplaatje. Geprononceerde dimensies vloeien
naadloos samen met elegante contouren, atletische vormen en verfijnde accenten.
De verbeterde aerodynamica vormt de basis voor efficiënt, rustig reizen. Het progressieve
interieur belichaamt sportieve elegantie. Harmonieuze dimensies, hoogwaardige materialen en praktische details creëren een dynamische ambiance voor stijlvol, comfortabel
reizen. Tot de standaarduitrusting behoren onder andere sportstoelen, het multifunctionele sportstuur, de widescreen cockpit en het MBUX multimediasysteem.

Expressieve styling voor een imposante uitstraling. Het AMG Line exterieur scherpt het
sportieve karakter van uw auto verder aan, en zorgt bovendien voor een duidelijk onderscheid ten opzichte van de standaarduitvoering. Door de visuele effecten oogt de auto
dynamischer en lijkt hij lager op het wegdek te liggen. Daarmee wordt een duidelijk
statement voor een krachtig design gemaakt. Ook met het AMG Line interieur wordt de
sportiviteit van uw auto benadrukt. U maakt daarmee een smaakvol statement en toont uw
passie voor een tot in detail dynamisch en exclusief vormgegeven ambiance.

Het AMG-nightpakket.

Het EXCLUSIVE interieur.

Bij het AMG-nightpakket zijn geselecteerde exterieurelementen uitgevoerd in hoogglanzend zwart. Afhankelijk van de gekozen carrosseriekleur ontstaan daardoor
sterke contrasten of vloeiende overgangen. In beide gevallen laat u echter duidelijk
zien dat u een uitstekend gevoel hebt voor individueel, dynamisch design.

Met het EXCLUSIVE interieur laat u zien wat belangrijk voor u is: maximale elegantie
en eersteklas kwaliteit tot in het kleinste detail. Luxe accenten van leder en hout
kenmerken het fraaie interieur, dat van uw uitstekende smaak getuigt. Dankzij de
comfortstoelen kunt u ook op lange trajecten comfortabel reizen en ontspannen op uw
bestemming aankomen.

AIRMATIC-pakket.
Het AIRMATIC-pakket is een uitstekende combinatie van een adaptief dempingssysteem en moderne luchtvering. Met als
resultaat een intelligent comfortonderstel dat zich automatisch aan de rijsituatie, snelheid en lading kan aanpassen.
Daarmee profiteert u op zowel goede als slechte wegen van een uitgebalanceerde rijstabiliteit en eersteklas comfort.

E-ACTIVE BODY CONTROL.
Puur rijgenot in elke situatie: E-ACTIVE BODY CONTROL is de synthese van comfort, precisie en dynamiek, gecombineerd
met unieke terreinvaardigheden. Dit moderne, volledig actieve onderstel gaat niet alleen rolbewegingen tegen, maar ook
knik- en duikbewegingen van de carrosserie. Zowel op de weg als in het terrein. Zowel onder goede als onder slechte
rijomstandigheden.

Not an SUV. An AMG.
Elke Mercedes-AMG is een meesterwerk met een uniek karakter. Wat onze Performance-modellen en
sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top performance.
Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit van AMG. We zijn
ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om nieuwe doelen te
bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden immers door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken. Met deze instelling
creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit – en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Dieselmotoren
GLE 350 d 4MATIC

GLE 350 de 4MATIC

GLE 400 d 4MATIC

Cilinderinhoud (cm3)

2925

1950

2925

Max. vermogen (kW [pk])

200 (272)

143+100 (194+136)

243 (330)

Transmissie

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

6,6

6,9

5,7

Topsnelheid (km/h)

226

210

240

Brandstofverbruik2 gecombineerd (l/100 km)

7,8-9,7

07-1,1

8,0-9,7

CO2-emissie gecombineerd (g/km)

210-254

17-28

218-255

Emissieklasse3

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

1

2

Benzinemotoren
GLE 350 e 4MATIC

AMG GLE 53 4MATIC+

AMG GLE 63 4MATIC+

AMG GLE 63 S 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm3)

1991

2999

3982

3982

Max. vermogen (kW [pk])

155+100 (211+136)

320 (435)

420 (571)

450 (612)

Transmissie

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

6,9

5,3

4,0

3,8

Topsnelheid (km/h)

210

250

250

250

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)

0,9-1,2

10,6-11,0

12,2-12,5

12,2-12,5

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km)

20-28

240-251

276-284

278-284

Emissieklasse

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

1

2

3

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie.
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 pgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO₂-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007
O
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik werd bepaald op basis van VO 683/2008/EC. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn gemeten
volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) voor een voertuig in de basisuitrusting zonder opties bij standaard wielen en banden. De opgaven hebben dus geen betrekking op een
specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De waarden variëren al naargelang de gekozen opties. 3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be

Afmetingen.

1022

960
765
506

463
510

1730

16271
7311
8312
17282

659

1137

345

346

872

1680
2157

925

1545

1506

1726
2010
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Tot aan rand hoedenplank.
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Onder de hoedenplank.

1079

2935
4939

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

1524

1485

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België geldende

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (07/20). Deze brochure

standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0720

www.mercedes-benz.be

