
GLE coupé



Så stig ind, og tag plads. For den ny GLE coupé er som skabt til at give  
alt og tage hele verden med storm. Med sit opsigtsvækkende sporty design.  
Et revolutionerende nyt cockpit. Og en fuldt aktiv undervogn, der sætter  
nye standarder i sin klasse.

Er du klar til den store scene?
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Er du klar til den store scene?



Der bliver uden tvivl lagt mærke til den ny GLE coupé. Og til dens markante design, 
der er mere sportsligt og stilsikkert end nogensinde. Den strømlinede forrude,  
det lave karrosseri og den faldende hæklinje tegner den elegante silhuet. Op til 
22" (55,9 cm) store fælge forstærker GLE coupéens SUV-karakter.

Visse personligheder  
er ikke til at overse.
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Inde i kabinen bydes du velkommen af to store fuldt digitale instrumenter med  
en gennemgående elegant glasafdækning. Som en nyhed giver de eksklusive 
sportssæder foran både markant mere støtte og mulighed for endnu mere dyna-
miske køreoplevelser uden at gå på kompromis med komforten.

En fantastisk oplevelse for alle sanser.
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I den ny GLE coupé kan du vælge imellem 64 forskellige ambientefarver foruden  
diverse kabinedufte og massageprogrammer. Eller du kan aktivere et ENERGIZING 
program, for eksempel „Vitality“, for automatisk at kombinere de forskellige  
komfortfunktioner med hinanden.

Stig ind, og tag plads. 
Du stiger mere afslappet ud igen.
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Den ny GLE coupé. 
Et udtryk for indre styrke.
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Førerassistentpakke Plus giver størst mulig komfort og sikkerhed på vejen 
mod autonom kørsel. Som et supplement til Førerassistentpakke Plus får 
du den aktive køassistent, som aflaster dig optimalt på motorveje. Og som 
en ekstra fordel ved denne pakke kan PRE-SAFE® Impuls Side give yderli-
gere beskyttelse, hvis bilen påkøres fra siden.

Der er udsigt til sportslig køreglæde og en suveræn fornemmelse bag  
rattet: Head-up displayet forvandler forruden i din bil til et fascinerende 
digitalt cockpit. På den måde vises vigtige oplysninger altid direkte i dit 
synsfelt. Så du kan koncentrere dig fuldt ud om vejen og trafiksituationen 
foran dig.

For at du kan finde dig til rette i komplekse trafiksituationer, forbinder 
MBUX augmented reality til navigation den virtuelle verden med den  
virkelige. Teknikken viser grafiske navigations- og trafikoplysninger  
i live-billeder, så du kommer hurtigt og sikkert frem til din destination 
uden stress.

Imponerende design forenet med et fuldt digitalt display og fleksible  
visningsmuligheder: Widescreen cockpittet forvandler information til en 
ægte oplevelse. Det ønskede indhold kan placeres individuelt, og de  
mange funktioner kan betjenes intuitivt takket være touch-teknologi.

Førerassistentpakke Plus.

Head-up display.

MBUX augmented reality til navigation.

Widescreen cockpit.



Førerassistentpakke Plus giver størst mulig komfort og sikkerhed på vejen 
mod autonom kørsel. Som et supplement til Førerassistentpakke Plus får 
du den aktive køassistent, som aflaster dig optimalt på motorveje. Og som 
en ekstra fordel ved denne pakke kan PRE-SAFE® Impuls Side give yderli-
gere beskyttelse, hvis bilen påkøres fra siden.

Der er udsigt til sportslig køreglæde og en suveræn fornemmelse bag  
rattet: Head-up displayet forvandler forruden i din bil til et fascinerende 
digitalt cockpit. På den måde vises vigtige oplysninger altid direkte i dit 
synsfelt. Så du kan koncentrere dig fuldt ud om vejen og trafiksituationen 
foran dig.

For at du kan finde dig til rette i komplekse trafiksituationer, forbinder 
MBUX augmented reality til navigation den virtuelle verden med den  
virkelige. Teknikken viser grafiske navigations- og trafikoplysninger  
i live-billeder, så du kommer hurtigt og sikkert frem til din destination 
uden stress.

Imponerende design forenet med et fuldt digitalt display og fleksible  
visningsmuligheder: Widescreen cockpittet forvandler information til en 
ægte oplevelse. Det ønskede indhold kan placeres individuelt, og de  
mange funktioner kan betjenes intuitivt takket være touch-teknologi.

Førerassistentpakke Plus.

Head-up display.

MBUX augmented reality til navigation.

Widescreen cockpit.



ENERGIZING pakke Plus er unik. Den giver dig komfort til alle sanser på højeste  
niveau. Den forener maksimalt premiumudstyr med innovativ intelligens. Resultatet er 
vanedannende: Din Mercedes kan friske dig op og forkæle dig. Så du kan yde det  
nødvendige bag rattet i længere tid og få en behagelig køretur ud over det sædvanlige.

Giver dig det perfekte udsyn: De adaptive MULTIBEAM LED forlygter reagerer på trafik-
situationen med lysdioder, der kan styres enkeltvis. Det delvise fjernlys lyser uden om 
andre trafikanter, så de ikke blændes. Når vejen er fri, øger ULTRA RANGE fjernlyset 
rækkevidden med 150 meter. Og også dreje- og kurvelyset sikrer optimal belysning i 
dit synsfelt.

Lyden er som fra et luksuriøst musikanlæg derhjemme. Højttalerne i loftet komponerer en 
tredimensionel lyd. Du dirigerer selv systemet som dit eget personlige orkester – med 
VIP-indstillinger til enkelte pladser eller stilindstillinger såsom „Live“ eller „Easy Listening“.

Endnu et højdepunkt er de op til 22" (55,9 cm) store fælge, der markant forstærker den 
ny GLE coupés SUV-karakter.

ENERGIZING pakke Plus. MULTIBEAM LED forlygter.Burmester® highend 3D-surround soundsystem. Fælge/hjul.
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Altid stilsikker ude på vejene: Eksteriøret er indbegrebet af sportslighed. Karakteristiske 
SUV- og coupédetaljer skaber et eftertragtet helhedsindtryk. Markante dimensioner 
kombineres med elegante konturer, og et sportsligt formsprog forenes med detaljer, der 
gør den lille forskel. Den optimerede aerodynamik er fundamentet for effektiv og kom-
fortabel kørsel. Inde i bilen skaber det progressivt designede interiør en elegant sports-
lighed. Harmoniske dimensioner, eksklusive materialer og praktiske detaljer skaber en  
dynamisk fornemmelse og sikrer, at du kan køre stilfuldt og komfortabelt. Som standard 
får du blandt andet sportssæder, multifunktionssportsrat, widescreen cockpit og MBUX 
multimediesystem.

Mere personlighed – udtryksfuldt design. Sammen med AMG tilføjer Nightpakken  
markante detaljer i form af eksklusive sorte designelementer. Udstyret fremhæver din bils 
sportslige egenskaber og det atletiske formsprog. Det perfekte valg for individualisten, 
der sætter pris på et markant design.

En markant styling, der giver et imponerende udtryk: AMG eksteriøret forstærker din bils 
sportslige egenskaber og adskiller den tydeligt fra basismodellen. De visuelle effekter får 
bilen til at se lavere og mere dynamisk ud. Dermed sender du et statement om kraftfuldt 
design. AMG interiøret tilfører ekstra sportslighed til din bil, som både kan ses og mærkes. 
Så du kan vise, at du har sans for det smagfulde og sætter pris på dynamiske og eks-
klusive detaljer.

Vælg EXCLUSIVE interiøret for at vise, hvad der er vigtigt for dig: Maksimal elegance  
og førsteklasses kvalitet ned i mindste detalje. Luksuriøse detaljer i læder og træ skaber  
en eksklusiv fornemmelse i kabinen og viser, at du sætter pris på kvalitet og design.  
Med komfortsæderne får du betydelig komfort, når du skal ud på længere ture, og du når 
afslappet frem til din destination.

Standardudstyret. Nightpakken.Udstyrslinjen AMG. Udstyrslinjen EXCLUSIVE interiør.
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AIRMATIC pakke.
I AIRMATIC pakken støder et adaptivt dæmpningssystem på moderne luftaffjedring. Resultatet er en intelligent  
komfortundervogn, der automatisk kan tilpasse sig køresituation, hastighed og last. Dermed får du glæde af en  
harmoniserende kørestabilitet med førsteklasses komfort på både gode og dårlige veje.

E-ACTIVE BODY CONTROL.
Suveræn kørsel i enhver situation: E-ACTIVE BODY CONTROL er syntesen af komfort, præcision og dynamik – kombineret 
med enestående terrænegenskaber. Oplev en moderne fuldt aktiv undervogns førsteklasses egenskaber, der kompenserer 
for nikkebevægelser, krængningsbevægelser og stød. På alle veje og afveje. Under gode og dårlige køreforhold.
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Not an SUV. An AMG.
En Mercedes-AMG er et klart statement. En bil, som kan opleves med alle sanser. En erfaring, man  
bevidst vælger til. Uanset om det gælder design eller ydelse, form eller funktion. I alle vores biler  
kommer passionen for perfektion og performance til udtryk via lyd, stil og livsfølelse. At køre i  
en Mercedes-AMG er en ekspressiv oplevelse, som man ikke kan slippe igen. En perfekt  
symbiose af performance og style. Med en Mercedes-AMG er du garanteret en kraftfuld  
og kompromisløs fremtoning. 

Det er tid til din AMG oplevelse!

www.mercedes-amg.com
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Mål.Tekniske data.

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Tilgængelig i kort tid. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige 
målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brænd-
stofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle salgssteder 
samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. Værdierne 
varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland.  
Du finder flere tekniske data på www.xxxxxx.xxx

Dieselmotorer Benzinmotorer

XXX XXX XXX XXX XXX

Slagvolumen (cm3) XXX XXX XXX XXX XXX

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) XXX XXX XXX XXX2 XXX2

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) XXX XXX XXX XXX XXX

Tophastighed (km/t.) XXX3 XXX3 XXX3 XXX3 XXX3

Brændstofforbrug4 (km/l)
Bykørsel
Landevejskørsel
Blandet kørsel

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) XXX XXX XXX XXX XXX

Emissionsklasse5/energiklasse6 XXX XXX XXX XXX XXX

1 Frem til hattehyldens forbindelseskant. 2 Under hattehylden. Alle mål er angivet i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier og gælder for biler med standardudstyr og uden last.
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