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Dynamika. Síla  
prosadit se. Relaxace.

Kdo v sobě tyto schopnosti spojuje, umí ocenit dosažené cíle a intenzivně  
prožít každý okamžik. Poznejte nové prémiové SUV od Mercedes-Benz. Nové GLE. 
Vytěží to nejlepší z každého terénu.



Pohodlně a nad věcí. Vysoce komfortní interiér nového GLE vytváří díky kvalitním výbavám 
a materiálům velkolepý prostor. Ať už jedete kamkoliv, díky službě Mercedes connect me  
zůstáváte ve spojení s celým světem: inovativní služby konektivity Vám poskytnou fascinující 
možnosti digitálního spojení.





S odhodláním zvládá 
všechny disciplíny.

Užijte si každý metr na cestě do cíle. Nastavte si podvozek prostřednictvím ovladače 
DYNAMIC SELECT na požadovaný styl jízdy: od komfortního přes sportovní až  
ke zcela individuálnímu. Za příplatek je k dodání také sada Offroad Technik pro 
vzrušující jízdu v náročném terénu.
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Nové GLE 500 e 4MATIC. 
S inovativní technologií PLUG-IN HYBRID otevírá novou éru. Nové GLE 500 e 4MATIC 
je kombinací silného třílitrového spalovacího motoru V6 a elektromotoru s vysokona-
pěťovým lithium-iontovým akumulátorem, který lze nabíjet externě. Agregát V6 má výkon 
245 kW (333 k), maximální točivý moment 480 Nm a nejvyšší rychlost 245 km/h. 
S elektromotorem o výkonu 85 kW (116 k) a točivým momentem 340 Nm se kombinovaná 

spotřeba paliva pohybuje v rozmezí 3,7–3,3 l/100 km. Je to výsledek předvídavé, vysoce 
účinné stra tegie provozu – Intelligent HYBRID. Každá brzdná fáze se mění v energii, v dece-
leračních fázích jízdy se spalovací motor vypne. Rekuperace podporovaná radarem v pří-
platkové výbavě a čtyři provozní režimy zajišťují obdivuhodnou rovnováhu energie. Během 
jízdy čistě na elektromotor má vozidlo dojezd až 30 km a nejvyšší rychlost 130 km/h.

GLE 500 e 4MATIC

Technologie PLUG-IN HYBRID umožňuje rychlé externí nabíjení 
z 20 na 100 %1 pomocí wallboxu za pouhé dvě hodiny, v běžné 
zásuvce za čtyři hodiny.
1 | Třílitrový zážehový motor V6.
2 | Rekuperační brzdový systém.
3 | Elektromotor.
4 | Lithium-iontový vysokonapěťový akumulátor.
5 | Konektor pro nabíjení.

1  Doba nabíjení z 20 na 100 % se v závislosti na zdroji energie pohybuje  
mezi 1,9 a 4 h (400 V/16 A–230 V/8 A).



Suverenita je jednou z předností sady jízdních asistentů Plus v příplatkové výbavě. Sada 
obsahuje bezpečnostní a asistenční systémy, které řidiči usnadňují činnost, snižují riziko 
nehody a zlepšují ochranu cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Brzdový 
asistent BAS PLUS s funkcí Cross-Traffic Assist a brzdy PRE-SAFE® snižují v městské  
dopravě riziko nehod na křižovatkách, nehod způsobených najetím do vozidla jedoucího 
vpředu a také riziko kolizí s chodci. Aktivní asistent jízdy v pruzích a aktivní asistent  
hlídání mrtvého úhlu pomáhají řidiči, pokud vozidlo neúmyslně opustí jízdní pruh nebo 

pokud při změně jízdního pruhu hrozí nebezpečí kolize s jinými vozidly. Díky jedno-
stranným brzdným zásahům mohou vozidlo navést zpět do jízdního pruhu, případně zabrá-
nit nehodě. A také systém PRE-SAFE® PLUS, který rozšiřuje preventivní systém ochrany  
cestujících PRE-SAFE® o opatření při hrozícím nárazu do vozidla zezadu. DISTRONIC PLUS 
s asistentem řízení a funkcí Stop&Go Pilot pomáhá řidiči udržovat bezpečný odstup 
od vozidla jedoucího vpředu a zůstat uprostřed jízdního pruhu.

Sada jízdních asistentů Plus. 



Linie AMG Exteriér a Interiér.Standardní vybavení a interiér EXCLUSIVE.
Chromovaný střešní nosič, ozdobné lišty spodní linie oken a ochrany ložné hrany.  
Automatická klimatizace THERMATIC pro vynikající klima na cestách. A asistent stabi-
lizace při bočním větru zase pro větší bezpečnost. Za příplatek můžete zvolit interiér 
EXCLUSIVE s komfortními sedadly čalouněnými kůží s exkluzivní strukturou a luxusní  
přístrojovou desku čalouněnou umělou kůží ARTICO. 

Exteriér: specifický přední a zadní nárazník AMG, prahové nástavce AMG v barvě vozu 
a také 5loukoťová kola AMG z lehké slitiny, leštěná a lakovaná v barvě šedá titanium.  
Linie AMG Interiér, rovněž dodávaná za příplatek, podtrhuje sportovní ráz vozidla: sportovní 
sedadla čalouněná umělou kůží ARTICO s kontrastním prošitím, multifunkční sportovní 
tříramenný volant se skvělým úchopem a sportovní pedály.

Na obrázku jsou 5dvouloukoťová kola z lehké slitiny dodávaná za příplatek, kód 65R.



Sada Night. Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
Sada Night v příplatkové výbavě působí inovativně díky lesklým černým prvkům, například 
lamelám masky chladiče, vnějším zpětným zrcátkům a ochraně proti podjetí vpředu  
a vzadu. Střešní nosič a ozdobná lišta spodní linie oken jsou taktéž v černém provedení. 
5dvoulou koťová lakovaná, leštěná kola AMG z lehké slitiny si zaslouží poklonu. Zadní  
část vozu chrání před zvědavými pohledy tmavě tónované sklo.

Ztělesnění vášně a vysokého jízdního výkonu: díky prvkům typickým pro AMG, jako výrazně 
tvarovaný přední a zadní nárazník, lakované prahové nástavce a rozšířené blatníky.  
Důkaz dynamiky: víceloukoťová kola AMG z lehké slitiny, leštěná a lakovaná v barvě šedá 
titanium. Závodní atmosféra v kokpitu: sportovní sedadla AMG čalouněná kůží Nappa 
v černé barvě, volant AMG Performance, přístrojová deska čalouněná umělou kůží ARTICO 
a ozdobné prvky ze světlého hliníku s podélným leštěním. 
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KůžeČalounění a ozdobné prvky. Umělá kůže ARTICO

Čalounění

011
111
114
115
121
211
215
224
228
245
531
534
535
541
811
831
834
835
855
954
955

černá
černá1, 2

hnědá espresso1, 2

béžová ginger/hnědá espresso1, 2

černá1, 3

černá1

béžová ginger/hnědá espresso1

hnědá saddle/černá1

šedá crystal/černá1

béžová ginger/černá1

černá4

hnědá espresso/černá4, 5

porcelain/černá4, 5

černá s šedým prošitím5

černá pearl/černá1, 3

černá6

hnědá espresso/černá6

porcelain/černá6

porcelain/černá1, 3

hnědá espresso1

porcelain/černá1

Ozdobné prvky

739
734
731
H09
729
H21
H10

Hliník, podélně leštěný, světlý
Dřevo eukalyptu, hnědé, lesklé1

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé1

Dřevo jasanu, hnědé, pórovité1

Dřevo topolu, černé, lesklé1

Klavírový lak, černý1

AMG carbon/klavírový lak, černý1

Umělá kůže ARTICO/tkanina

1  Příplatková výbava. 2  Standard pro GLE 500 4MATIC. 3 Jen ve spojení s linií AMG Interiér.
4  Příplatková výbava pro Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC. 5 Standard pro Mercedes-AMG GLE 63 S 

4MATIC. 6  Standard pro Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
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Kůže Nappa AMG Kůže Nappa Exclusive AMGKůže Nappa/kůže designo kůže Nappa Exclusive Ozdobné prvky
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7921 Příplatková výbava.

Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

040
149

Černá
Bílá polar

Metalické barevné odstíny1

197
755
775
792
796
890
988

Černá obsidian
Šedá tenorite
Stříbrná iridium
Stříbrná palladium
Hnědá citrine
Modrá cavansite
Stříbrná diamond

Barevné odstíny designo1

799
996

designo bílá metalíza diamond bright
designo červená metalíza hyacinth

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Barevné odstíny designo1



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření  
(nařízení [ES] 715/2007 v příslušném aktuálním platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES v aktuálním platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání  
jednotlivých typů vozidel. 4 Údaj je platný pouze v rámci Evropské unie. Odchylky dle daných zemí jsou možné. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 6 Údaje dle směrnice 70/156/EHS 
ve znění 2000/40/ES. 7 Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 %, s řidičem 68 kg a zavazadlem 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. 
Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení. 8 Uvedené rozměry jsou průměry. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě. 9 Údaje se vztahují 
k elektromotoru. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

To nejlepší pro motor:
Originální motorové oleje Mercedes-Benz.

VzNěTOVé MOTORy zážEhOVé MOTORy

GLE 250 d GLE 250 d 
4MATIC

GLE 350 d 
4MATIC

GLE 400 
4MATIC

GLE 500
4MATIC

GLE 500 e
4MATIC

Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC

Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 6/V 6/V 8/V 6/V 8/V 8/V

Zdvihový objem motoru (cm3) 2143 2143 2987 2996 4663 2996 5461 5461

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 
 

150 (204)/3800 150 (204)/3800 190 (258)/3400 245 (333)/ 
5250–6000

320 (435)/5250 245 (333)/ 
5250–6000
85 (116)/35009

410 (557)/5750 430 (585)/5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 480/1600–1800 500/1600–1800 620/1600 480/1600–4000 700/1800–4000 480/1600–4000 700/1750–5500 760/1750–5250

Převodovka 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT 
PLUS 7G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT 
PLUS 7G-TRONIC

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,6 8,6 7,1 6,1 5,3 5,3 4,3 4,2

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 210 210 225 247 2502 245 2502 2502

Rozměr pneumatik – přední náprava, zadní náprava 235/65 R 17 235/65 R 17 235/65 R 17 255/55 R 18 255/50 R 19 255/50 R 19 265/45 R 20 295/35 ZR 21

Palivo Motorová nafta Motorová nafta Motorová nafta Super 95 Super 95 Super 95 Super Plus 98 Super Plus 98

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Město
Mimo město
Kombinovaná

6,1–5,9
5,3–5,0
5,6–5,4

6,6–6,3
5,5–5,3
5,9–5,7

7,3–7,2
6,2–5,9
6,6–6,4

11,5–11,2
7,8–7,6
9,2–8,8

15,2–14,7
9,5–8,9
11,5–11,0

–
–
3,7–3,3

15,7
9,6
11,8

15,7
9,6
11,8

Emise CO2
3 (g/km), kombinovaný provoz 146–140 156–149 179–169 215–209 269–258 84–78 276 276

Emisní norma4/emisní třída5 Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/B Euro 6/D Euro 6/F Euro 6/A+ Euro 6/F Euro 6/F

Objem nádrže (l), z toho rezerva cca (l) 70/11,0 93/12,0 93/12,0 93/12,0 93/12,0 80/10,0 93/14,0 93/14,0

Objem zavazadlového prostoru6 (l) 690–2010 690–2010 690–2010 690–2010 690–2010 480–1800 690–2010 690–2010

Průměr otáčení (m) 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80

Pohotovostní hmotnost7 (kg) 2075 2150 2175 2130 2235 2465 2345 2345

Přípustná celková hmotnost (kg) 2850 2950 2950 2900 2950 3050 3050 3050

Délka8/šířka včetně zrcátek8 (mm) 4819/2141 4819/2141 4819/2141 4819/2141 4819/2141 4819/2141 4852/2141 4852/2141

Rozvor kol8 (mm) 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše GLE zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech 
s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko. 

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. Vozidlo můžete bezplatně 
odevzdat v jednom z těchto zařízení. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů. 

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti  
Mercedes-Benz Vaší země.

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 3. 12. 2014 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání 
dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky 
s ohledem na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného  
výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a pří-
slušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento katalog může obsahovat také typy  
a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné 
jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně posledního závazného stavu se proto prosím informujte  
u svého prodejce Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.cz
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