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Smartare, mer alert och mer hänsynsfull än någonsin – nya GLE är en helt ny typ av 
suv. Chassit suddar adaptivt ut ojämnheter i vägbanan, infotainmentsystemet lär sig 
ständigt mer om dina personliga behov och preferenser och komfortsystemen känner 
av när vardagen varit för hektisk och det är dags att koppla av en stund.

Den snygga designen är inte allt. 
Den här bilen kan mycket mer än så



Att vara återhållsam och samtidigt oerhört påtaglig är ett konststycke som GLE behärskar 
fullt ut. Sportigare blir det bara med markanta AMG Line och de upp till 22 tum stora  
fälgarna. Klarheten och dynamiken är typiska drag hos Mercedes-Benz moderna design. 

Linjer med stil



Nya GLE är vår första suv med det revolutionära infotainmentsystemet MBUX. Till 
höjdpunkterna hör ett naturligt röststyrningssystem, flera touchreglage och förmågan 
att lära sig mer om förarens vanor och preferenser för varje körning.

Ge efter för känslan



För första gången kan du nu beställa GLE med en tredje sätesrad med  
två fullvärdiga sittplatser. Det är enkelt att stiga in i bilen och fotutrymmet 
kan tack vare den inställbara andra sätesraden anpassas flexibelt. Det 
bästa är att den optimerade kupén hos nya GLE ger ett mer generöst 
benutrymme och högre komfort bak i bilen.

Mer plats för inre värden



Ibland är inget mer ansträngande än att behålla lugnet. I stressade situationer lyckas  
bara ett fåtal människor och en enda suv med konststycket: Nya GLE med heladaptivt 
chassi E-ACTIVE BODY CONTROL. På bråkdelar av en sekund anpassas chassit till  
den framförliggande vägbanan.

Lugnet självt



Nya GLE –  
en helgjuten uppenbarelse

Designen hos nya GLE präglas av sinnliga ytor, en kraftfull profil 
och utmejslade linjer. Mer elegant och dynamiskt blir det knappast. 



MBUX Augmented Reality  
för navigation Släpvagnsassistent

ENERGIZING COACH Vindrutevisning

Tack vare Augmented Video är det enklare att hitta rätt  
i navigationsmiljön. Det moderna systemet integrerar den 
virtuella världen med verkligheten genom att visa grafisk 
navigations- och trafikinformation i livebilderna. Det hjälper 
dig att snabbt komma fram till ditt mål utan att stressa.

Spara tid och nerver vid manöverkörning: Släpvagnsassis-
tenten gör det lättare att backa och manöverköra även  
i besvärliga situationer. Den assisterade styrningen är till stor 
hjälp, särskilt om du är ovan vid att köra med släpvagn.

Nya ENERGIZING COACH (tillval) kan få föraren att slappna 
av eller piggna till. En programvara kopplar samman upp-
gifterna i en fitness tracker med olika komfortsystem i bilen.

Goda utsikter till sportig körglädje och en oöverträffad 
körkänsla: Vindrutevisningen Head-Up Display förvandlar 
vindrutan till en digital instrumentpanel. Du har viktig  
information direkt i synfältet och kan rikta din fulla upp-
märksamhet mot vägen och trafiken framför dig.



Tredje sätesrad Widescreen-panel på instrumentbrädanEldriven baksätesinställning Burmester® High-End 3D Surround Sound System
För första gången kan du nu beställa GLE med en tredje sätesrad med två fullvärdiga 
sittplatser. Det är enkelt att stiga in i bilen och fotutrymmet kan tack vare den inställbara 
andra sätesraden anpassas flexibelt.

Hela inredningen präglas av ett mästerverk – den exklusiva widescreen-panelen på  
instrumentbrädan. Och den blir bara bättre i längden: Välj mellan olika displaystilar,  
navigera med MBUX Augmented Reality (tillval) och placera indikeringarna där du vill ha 
dem. Allt detta gör du på två 31,2 cm (12,3 tum) stora skärmar bakom exklusivt glas.

Den andra sätesraden som kan ställas in med el ger dig bekväm flexibilitet: Utöka  
bagageutrymmet med en knapptryckning och ställ baksätena i önskat läge för extra 
lastvolym – snabbt och bekvämt.

Högtalarna i innertaket ger ett fulländat tredimensionellt ljud i världsklass. Du dirigerar 
anläggningen som din egen, personliga orkester – med VIP-inställningar för de enskilda 
platserna eller olika stilar som ”Live” eller ”Easy Listening”. Och de utfällbara diskant-
högtalarna är tekniskt och designmässigt fulländade.



EXCLUSIVE Interiör Night Package
Med EXCLUSIVE Interiör visar du vad som ligger dig varmast om hjärtat – elegans till 
max och yppersta kvalitet in i minsta detalj. De välarbetade detaljerna och interiörens  
atmosfär ger en premiumkänsla som skapar en oslagbar harmoni som du kan glädja  
dig åt varje dag.

Karaktär och stil! Night Package i kombination med AMG Line förser din bil med detaljer  
i sobert svart som framhäver bilens sportiga själ och atletiska formspråk. Det är idealiskt 
för individualister som vet att uppskatta design som fångar blicken.

Grundutrustning
En kraftfull bil med en stark personlighet – exteriören är till lika delar kraftfull och elegant. 
De storslagna proportionerna utstrålar pondus och trygghet.

Den progressiva interiören är sportig elegans förkroppsligad. Generösa dimensioner, 
högkvalitativa material och en mängd praktiska detaljer utgör grunden för den lyxbetonade 
atmosfären och den förstklassiga åkkomforten.

Designversionen AMG Line
Tillvalet AMG Line glänser med en elegant glimmande diamantgrill. Sportiga skärmar 
runtom, stora luftinsläpp, lackerade hjulhus och specialdesignade lättmetallfälgar skapar 
en atletisk stil.

Detaljerna i AMG Line är präglade av motorsport, vilket lyfter interiören och främjar 
dynamisk körning.



Heladaptivt chassi E-ACTIVE BODY CONTROLKörhjälpspaket Plus
I det nya heladaptiva chassit E-ACTIVE BODY CONTROL med luftfjädring förenar vi vår 
mest innovativa och intelligenta chassiteknik till en fascinerande körupplevelse. 

Tillvalet Körhjälpspaket Plus avlastar föraren särskilt på långa sträckor, men även i tät 
stadstrafik. Nya GLE är utrustad med nya generationen av detta paket som ger föraren 
stöd i ännu fler körsituationer, till exempel i köer, före kurvor, rondeller och korsningar. 

I körprogrammet ”Curve” kan bilen luta aktivt in i kurvan, vilket minimerar tvärkraften 
och ökar komforten och dynamiken märkbart. I körprogrammet ”Komfort” registrerar 
stereokameran i ROAD SURFACE SCAN vägbanan framför bilen1. Fjäderbenen aktiveras 
då på ett sätt som gör att karossrörelserna minskar när du kör över ojämnheter i vägen. 

Nya GLE kan till och med följa framförvarande fordon automatiskt i stop-and-go-trafik,  
så att föraren slipper alla ansträngande igångkörningar.

1 I kombination med Körhjälpspaket Plus.



Tekniska data Mått

1 Vid min- till maxhöjd med stålfjädring. Samtliga angivelser i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastad bil i grundutförande.
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Vi rekommenderar –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

1  Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”NEDC-CO2-värden”  
i enlighet med i artikel 2, första stycket i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika 
CO2-utsläpp för nya personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO2-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del 
av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge 
högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning. 5 Gäller endast 
inom EU. Nationella avvikelser kan förekomma. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till bilens vikt. Gäller endast Tyskland. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se

Dieselmotorer Bensinmotorer

GLE 300 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC GLE 400 d 4MATIC GLE 450 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.950 2.925 2.925 2.999

Effekt1, kW [hk] vid v/min 180 [245] / 4.200 200 [272] / 3.400 - 4.600 243 [330] / 3.600 - 4.000 270 [367] / 5.500 - 6.1002

Acceleration 0 –100 km/h, s 7.2 6.6 5.7 5.7

Maxhastighet, km/h 2253 2303 2453 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad körning

7,0 - 7,3
5,4 - 5,9
6,1 - 6,4

8,4 - 9,2
5,9 - 6,6
7,0 - 7,5

8,4 - 9,2
5,9 - 6,6
7,0 - 7,5

10,5 - 12,6
6,9 - 7,6
8,3 - 9,4

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 161 - 169 184 - 198 184 - 199 190 - 214

Utsläppsklass5/energiklass6 A B B B



Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0119

Om uppgifterna i denna publikation: Produktförändringar kan ha ägt rum efter sista redigering (12 september 2018). 
Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransom-
fattning, under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för 
eventuella feltryck. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller  
för en beställd produkt utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval 

som inte ingår i standardleveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättig-
heter och skatter är dock endast giltig i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz 
återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport  
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket Mercedes-Benz. 
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att  
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är 
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en Mercedes-Benz stöder du stiftelsen 
”Laureus Sport for Good”.


