
Купе GLE



Займайте місце у автомобілі. Адже новий купе GLE створений саме для того,
щоб вийти за межі та взяти штурмом кожну вершину цього світу. З його
сенсаційним спортивним дизайном. Революційно новою передньою панеллю та 
активною ходовою частиною, що задає нові стандарти у своєму класі.

Ви готові до змін?







Новий купе GLE важко пропустити. Адже він має яскравий дизайн – більш спортив-
ний та стильний, ніж будь-коли. Пласке вітрове скло, низький кузов та  
нахилена задня частина підкреслюють його елегантний силует. Колеса купе GLE
розміром до 55,9 см (22 дюйми) є характерними елементами екстер'єру цього авто. 

Є особистості,
які помічаєш одразу.





У салоні автомобіля Вам впадають в око повністю цифрові прилади під суцільною 
скляною панеллю. Нові високоякісні спортивні сидіння водія та переднього пасажира 
забезпечують набагато кращу підтримку й комфорт під час динамічного руху.

Ейфорія для всіх органів чуття.





У новому купе GLE Ви можете вибрати кольорове підсвічування салону з 64 відтінків, а 
також підібрати різноманітні аромати й програми масажу. Активуйте одну з програм 
ENERGIZING, наприклад «Vitality», – і всі функції забезпечення комфорту авто будуть 
автоматично адаптовані одна до одної.

Влаштовуйтесь зручніше. Саме тут Ви 
завжди відчуватимете повний комфорт.





Новий купе GLE. 
Прояв внутрішньої сили.



Пакет допоміжних систем Плюс забезпечує максимальний комфорт та 
найвищу безпеку в дорозі аж до повністю автономного руху. До пакету 
допоміжних систем додається активна система допомоги в заторах, що 
додатково розвантажує Вас на автомагістралях. Ще одна перевага цьо-
го пакету: під час неминучого бокового зіткнення, спричиненого іншим 
транспортним засобом, PRE-SAFE® Impuls додатково захищає водія та 
пасажирів, зміщуючи їх до центру автомобіля та зменшуючи потенційні 
травми.

Найкращі перспективи для спортивної насолоди від руху і незрівнянного 
відчуття під час руху: проекційний дисплей перетворює вітрове скло на 
дивовижну цифрову передню панель. Таким чином важлива інформація 
у Вас завжди перед очима. Вся Ваша увага повністю приділяється дорозі 
та подіям на ній.

Пакет допоміжних систем Плюс.

Проекційний дисплей.



Доповнена реальність MBUX для навігаційної системи поєднує вірту-
альний світ з реальним, забезпечуючи краще орієнтування у складних 
дорожніх ситуаціях. За допомогою цієї технології навігаційні інструкції 
та інформація про дорожній рух виводяться на дисплей у вигляді анімо-
ваних зображень. Ви прибудете до місця призначення швидко, безпеч-
но та спокійно.

Надихаючий дизайн, повністю цифрова індикація та гнучкі можливості ві-
дображення: широкоформатний дисплей передньої панелі перетворює 
процес керування основними функціями автомобіля на чисте задоволен-
ня. Необхідні дані індивідуально розташовуються на екрані, а завдяки 
сенсорному екрану Ви можете здійснювати інтуїтивно зрозуміле управ-
ління різноманітними функціями автомобіля.

Доповнена реальність MBUX  
для навігації.

Широкоформатний дисплей  
передньої панелі.



Пакет ENERGIZING – це новинка, що забезпечує максимальний комфорт. З цією ме-
тою оснащення преміум-класу поєднано з штучним інтелектом. Результат, що захо-
плює: Ваш Mercedes-Benz може цілеспрямовано підбадьорити Вас, коли необхідно. 
Для довшої витривалості за кермом і надзвичайно приємних поїздок.

Отримайте більше потужності та ексклюзивність завдяки легендарній системі 
Burmester Sound. Високопотужні динаміки видають першокласний об’ємний звук. 
Його можна оптимізувати спеціально для передніх і задніх сидінь та покращити вра-
ження від прослуховування. Якість, яка задовольнить найвибагливішого меломана.

Пакет ENERGIZING Plus.
Акустична система об’ємного звучання  
3D Burmester® High-End-класу.



Для ідеальної видимості: адаптивні фари MULTIBEAM LED завдяки системі керування 
окремими світлодіодами реагують на поточну ситуацію на дорозі. Обмежене дальнє 
світло не заважає й не засліплює інших учасників руху. На не завантаженій дорозі
дальнє світло ULTRA RANGE збільшує дальність на 150 метрів, а поворотне світло 
оптимально освітлює поле огляду.

Ще одна перевага: колеса купе GLE розміром до 55,9 см (22 дюйми), що є важливою 
складовою його екстер'єру. 

Фари MULTIBEAM LED. Колісні диски/колеса.



Завжди стильний на дорозі: екстер’єр цього автомобіля є втіленням спортивної при-
страсті. Характерні елементи позашляховика й купе поєднано у вражаюче ціле. Значні 
габарити й елегантні контури, атлетичні форми й підкреслено витончені деталі. Опти-
мальна аеродинаміка є основою для ефективного й тихого руху Прогресивний дизайн 
салону втілює елегантну спортивність. Гармонійні розміри, високоякісні матеріали й 
практичні деталі створюють динамічну атмосферу для стильної й комфортної поїздки. У 
серійній комплектації автомобіль, зокрема, оснащено наступними компонентами: 
спортивні сидіння, багатофункціональне спортивне рульове колесо, широкоформатний 
дисплей передньої панелі та мультимедійна система MBUX.

Виразний стайлінг для вражаючого екстер’єру: виконання AMG Line підкреслює спор-
тивний характер Вашого автомобіля й чітко виділяє його на тлі базової моделі. Завдя-
ки більш спортивним елементам дизайн Вашого автомобіля є насиченішим та дина-
мічнішим. Таким чином ми створюємо чітке ствердження потужного дизайну. Інтер’єр 
AMG Line надає Вашому автомобілю більше спортивності візуально та на дотик. Та-
ким чином Ви демонструєте свій гарний смак і потяг до динаміки й ексклюзивності в 
кожній деталі.

Серійна комплектація. AMG Line.



З пакетом AMG Night вибрані елементи екстер’єру будуть оформлені у глянцево-чорних 
тонах. Залежно від бажаного кольору лакофарбового покриття вони створюють або силь-
ні контрасти, або плавні переходи. Привабливі акценти чи витримана стриманість:
в обох випадках демонструється смак до індивідуально-динамічного дизайну.

Інтер’єр салону EXCLUSIVE показує, що саме для Вас важливо: максимальна еле-
гантність і зразкова якість у найменших деталях. Розкішні акценти зі шкіри та дерева 
підкреслюють шляхетну атмосферу салону Вашого автомобіля, демонструючи Ваш 
вишуканий смак. Завдяки комфортним сидінням Ви зможете зручно розташуватись  
і розслабитись в автомобілі навіть під час довгих подорожей.

Пакет Night. Інтер’єр EXCLUSIVE.



Пакет AIRMATIC.
Пакет AIRMATIC включає адаптивну систему регулювання жорсткості амортизаторів та сучасну пневмопідвіску.
Результат: інтелектуальна комфортна ходова частина, що автоматично адаптується до ситуації на дорозі, швидкості
й завантаження автомобіля. Як наслідок, на будь-якому дорожньому покритті Ваш автомобіль демонструє чудову
курсову стійкість і найвищий рівень комфорту.



E-ACTIVE BODY CONTROL.
Впевнений рух у будь-якій ситуації: E-ACTIVE BODY CONTROL – це симбіоз комфорту, точності й динаміки – з відмін-
ною прохідністю. Відчуйте першокласну компенсацію поперечних коливань та ударних навантажень сучасної повністю
активної ходової частини. На будь-якій дорозі й на бездоріжжі. За будь-яких дорожніх умов.



Не SUV. AMG.
Кожен Mercedes-AMG є самодостатнім шедевром з унікальним характером. Неприборканий 
спортивний дух – ось що об’єднує наші потужні автомобілі зі спортивними. Їхня пристрасть  
до найвищої продуктивності. Вона виникає там, де інженерне мистецтво зустрічається з 
надзвичайно особливим ставленням: з духом AMG. Ми віримо, що для досягнення нових 
цілей необхідно постійно кидати виклик межам. Ми не сприймаємо нічого як належне. 
Адже межі створюються людьми, і тільки люди можуть їх долати. Завдяки такому  
характеру ми створюємо видатні автомобілі для автоспорту й дорожнього руху.

Ласкаво просимо до світу AMG.

www.mercedes-amg.com





Дизельні двигуни Дизель-електричний гібрид Бензинові двигуни

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

Об’єм (см3) 2.925 1.950 2.999 3.982 

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.) 243 [330]/3.600 - 4.200 143 [194]/3.800 - 3.800 320 [435]/5.500 - 6.100 450 [612]/5.750 - 6.500

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 5,7 6,9 5,3 3,8

Максимальна швидкість руху (км/год) 240 210 250 280

Витрата палива4 (л/100 км)
У міському циклі
На трасі
У змішаному циклі

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

0,0-0,0
0,0-0,0
1,3-1,1

12,5-12,5
7,9-7,9 
9,6-9,6

15,2-15,2 
9,3-9,3 
11,5-11,5

Викиди CO2
4 у змішаному режимі (г/км) 195.0-183.0 34.0-29.0 219.0-219.0 263.0-263.0

Клас емісії5/ефективності6 B - B A+ - A+ C - C E - E

Технічні характеристики.

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно короткочасно. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками 
вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 2 № 1 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З додатковою інформацією щодо 
офіційних показників витрати палива та офіційних показників питомих викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Інструкції з витрати палива, викидів CO2 та витрати електроенергії нових легкових  
автомобілів», яку можна безкоштовно отримати у всіх крамницях та Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайті www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції та призначені лише 
для порівняння різних типів автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення в залежності від країни. 

6 Визначено на підставі вимірювання викидів CO2 з врахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.ua



Габарити.

1  До з’єднувальної кромки задньої полиці. 2  Під задньою полицею. Усі дані вказано в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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Стосовно інформації в цьому виданні:  Після підписання до друку 01.05.2020 року можливі зміни виробу. До 
закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до конструк-
ції та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, якщо це 
буде прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого 
предмета використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-
яких претензій. На ілюстраціях можуть також бути зображені елементи опціонального обладнання, які не входять 

до базового комплекту постачання. Цей проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридич-
них розпоряджень і наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для 
Федеративної Республіки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офі-
ційну редакцію у свого дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua

Mercedes-Benz належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку було  
засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good»  
підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває для них  
перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість. «Змінити гру для  
дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля Mercedes-Benz Ви  
підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

ПрАТ "АвтоКапітал",  вул. Велика Васильківська 15/2, Київ, Україна, 40-0420


