GLE

Sport Utility Vehicle

Prijslijst. Geldig vanaf 29 oktober 2018.

Welkom.
In de wereld van Mercedes-Benz.

Elke auto met de ster wordt geassocieerd met fascinatie, perfectie en duurzaamheid. Onze passie
voor auto’s beleeft u in de wereld van Mercedes-Benz.
Rijdend in een Mercedes-Benz ervaart u ongekende sportiviteit, oogstrelend design, toonaangevende veiligheid en ongeëvenaard comfort. En niet in de laatste plaats innovaties die nu al het
pasklare antwoord zijn op vragen van de auto’s van morgen.
Onze aanspraak op deze leidende positie is de motor achter ons individuele aanbod modellen,
onderdelen, accessoires en service. Ons streven is namelijk u altijd mobiel houden, waar u ook
bent. Op de volgende pagina’s leest u meer over onze services.
U zult vaststellen dat uw favoriete Mercedes-Benz standaard al alles in huis heeft voor een unieke
rijbeleving. Bovendien krijgt u een overzicht van de vele uitrustingsmogelijkheden en accessoires
die passen bij het door u gekozen model.
Nergens is een Mercedes-Benz zo overtuigend als op de weg. Daar ervaart u namelijk het soevereine rijgevoel dat onze auto’s zo bijzonder maakt. De bijzondere sfeer die tijdens het rijden in een
Mercedes-Benz ontstaat, laat zich moeilijk beschrijven. Die kunt u het beste zélf ervaren. Daarom
nodigen wij u uit voor een proefrit. Uw verkoopadviseur maakt graag een afspraak met u.
Het Mercedes-Benz team.
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Producthighlights.
Uitdrukking van innerlijke kracht. De nieuwe GLE.
De GLE is dé premium-SUV: een moderne interpretatie van luxe in het interieur, duidelijke differentiatiemogelijkheden en een aangepast maatconcept in het
exterieur. Met een hoog niveau van comfort en veiligheid en uitstekende offroad-vaardigheden.
Design van de nieuwe GLE.
De nieuwe GLE heeft een krachtig en elegant front. Een dominante grille met twee chromen vinnen vormt het hart van het nieuwe frontdesign en benadrukt in
combinatie met de prominente chromen bodembeschermingsplaat het SUV-karakter. In het zijaanzicht, typisch voor de GLE, stralen de brede C-stijlen
soevereine stabiliteit uit. De wielkasten met markante spatschermen zijn breed en de velgen groot: 18 tot (optioneel) 22 inch. Dit wijst ook op het robuuste
SUV-karakter, net als de specifieke dakreling of de optioneel leverbare, verlichte treeplanken opzij. Met de optionele AMG Line worden zowel in het interieur
als het exterieur de sportieve accenten geaccentueerd. Naast de lak in carrosseriekleur voor de brede wielkasten voor en achter zorgen de AMGdorpelverbreders voor een krachtige uitstraling. In het interieur bieden AMG-specifieke designelementen als sportstoelen, sportpedalen, een AMG-sportstuur,
AMG-vloermatten en chromen details zicht- en voelbare sportiviteit en exclusiviteit.
Ruimteconcept
Het geoptimaliseerde en vergrote interieurconcept van de GLE biedt naast vrijstaande elementen en kwalitatieve details, ook exclusiviteit en welbehagen. De
optionele derde zitrij voor twee personen verhoogt de flexibiliteit in het dagelijks leven. Het aantal zitplaatsen en het bagageruimtevolume van de GLE zijn
net zo variabel als uw leven gevarieerd. De derde zitrij voor twee extra passagiers kan snel en gemakkelijk in- en uitgeklapt worden. Gebruik de flexibiliteit waar
nodig, afhankelijk van of u meer passagiers of veel bagage wilt meenemen.
Mercedes-Benz User Experience (MBUX)
MBUX geeft user experience een nieuwe betekenis. Het is een samenspel van verschillende digitale functies en innovaties. Ervaar en geniet van
spraakbediening op een fascinerend niveau - vaste commando’s zijn verleden tijd. Dankzij natuurlijke taalherkenning begrijpt de LINGUATRONIC van de MBUX
bijna elk woord. Met de widescreen cockpit vormen het 12,3 inch combi-instrument en het eveneens 12,3 inch mediadisplay een optische eenheid zonder
zichtbare randen. Met de assistent “Hey Mercedes” wordt het infotainment een belevenis!
ENERGIZING-comfort
De optionele ENERGIZING-pakketten dragen met comfortprogramma’s bij aan extra comfort voor en ondersteuning van de bestuurder. De positieve effecten
ondersteunen u fysiek en mentaal in monotone of stressvolle situaties. U zult versteld staan hoe duidelijk het effect op uw concentratie is en hoe makkelijk u
grote afstanden kunt afleggen. Programma’s van 10 minuten regelen automatisch de airconditioning, sfeerverlichting, muziek en stoelfuncties, zoals massage,
verwarming of ventilatie.
Performance
Met E-ACTIVE BODY CONTROL toont de GLE zijn onovertroffen on- en offroad-capaciteiten. Hier komt een actief verings- en dempingssysteem met
geavanceerde sensortechnologie samen met een moderne luchtvering. Het onderstel kan de rijsituatie, snelheid en belading analyseren. Demping en
niveauregeling worden dienovereenkomstig voor elk wiel afzonderlijk automatisch aangepast. Voor uitmuntend rijcomfort en uitstekende stabiliteit - op de weg
en in het terrein, op droge, natte of gladde wegen. Met behulp van de ROAD SURFACE SCAN en de curve tilting function CURVE overtuigt de GLE in elk
terrein.
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Modelvarianten, technische gegevens, prijzen.
Type
5 zitplaatsen,
5-deurs

Motor
Aantal cilinders
Inhoud cm3

Transmissie

Vermogen
kW (pk)
Koppel Nm 1)

Topsnelheid
km/h
Acceleratie
0-100 km/h sec.

Verbruik
gecomb.
l/100 km en km/l 2)

CO2-emissie
gecomb. g/km
Energielabel

Cons.adviesprijs (€)
Fiscale waarde (€)
Netto cat.prijs (€)
BTW (€)
BPM (€)

GLE 300 d 4MATIC

Diesel
4/lijn
1.950

9G-TRONIC

180 (245)
500/1.600-2.400

225
7,2

6,1
16,4

161
E

82.356
80.943
49.600
10.416
20.927

GLE 450 4MATIC

Benzine
6/lijn
met EQ Boost
2.999

9G-TRONIC

270+16 (367+22)
500/1.600-4.500

250
5,7

8,3
12,0

190
E

99.672
98.259
60.200
12.642
25.417

1) Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EWG in de huidige versie. 2) Waarden volgens NEDC meetprocedure (VO [EG] 715/2007 in de huidige versie). Opgaven volgens richtlijn 1999/94/EG in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de voertuigtypen. 3) Consumentenadviesprijs inclusief: geadviseerde kosten rijklaar maken € 1.360, recyclingbijdrage € 45,00, leges aanvraag kenteken € 39,00, leges tenaamstelling kenteken € 6,10. Prijzen gelden vanaf
29 oktober 2018 per modeljaar 809 vanaf productie december.
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PYN

PYO

PYM
*+PYG/
PYH

* Prijs in combinatie met AMG Line exterieur / Standaard interieur (PYG) of AMG Line exterieur / AMG Line interieur (PYH)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

2.541
2.100
Uw voordeel
659
545
5.566
4.600
Uw voordeel
2.874
2.375

2.904
2.400
2.360
1.950
Uw voordeel
496
410

S Standaard

– Niet leverbaar

GLE 450 4MATIC

Code
Premium Pack
MULTIBEAM ILS met ULTRA RANGE (642)
Draadloos oplaadsysteem (897)
Parkeerpakket met 360°-camera (P47)
Memorypakket (P64)
Premium Plus Pack
MULTIBEAM ILS met ULTRA RANGE (642)
Draadloos oplaadsysteem (897)
Parkeerpakket met 360°-camera (P47)
Memorypakket (P64)
Panoramaschuifdak (413)
Burmester surround sound system (810)
KEYLESS GO-comfortpakket (P17)
ENERGIZING-pakket (PBP)
7-Plaatsen Pack
Derde zitrij voor twee personen (847)
Achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar (567)
20” vijfspaaks lichtmetalen velgen (R61)

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Voordeelpakketten.

U

U

U

U

U

U

U

U

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

PYD

AMG Line exterieur / AMG Line interieur
AMG Line exterieur (P31)
AMG Line interieur (P29)

PYH

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

3.691
3.050
3.328
2.750
4.054
3.350
3.691
3.050

– Niet leverbaar

GLE 450 4MATIC

Code
AMG Line exterieur / Expression interieur
AMH Line exterieur (P31)
Expression interieur (P28)

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Designpakketten.

U

–

–

U

U

–

–

U

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Design.
Uitrustingslijnen en designpakketten

8

8

Standaard exterieur
AMG Line exterieur
Nightpakket
Expression interieur
AMG Line interieur

9
11
13
14
17

Sierdelen

19

Lakken

20

Code

0
0

Standaard exterieur: 45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen (51R) of 48,3 cm (19 inch) tienspaaks lichtmetalen
velgen (R26); grille met twee lamellen verchroomd in SUV-design; high-performance led-koplampen en led-achterlichten;
dakreling aluminiumlook; buitenspiegels verwarmd en van binnenuit elektrisch verstelbaar; chroompakket; sierlijst ruitframes
en bodembeschermingsplaat voor en achter, sierlijst bovenzijde portieren verchroomd; spatschermen zwart; uitlaat met twee
uitlaatsierstukken verchroomd.

GLE 450 4MATIC

Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard exterieur

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Design.

S

S

18” tienspaaks lichtmetalen velgen
titaanzilver
7,5 x 18 ET 52 met banden 235/60 R18

51R

0
0

u

–

18” vijfspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, zwart en glansgedraaid
7,5 x 18 ET 52 met banden 235/60 R18

R67

0
0

u

–

19” kruisspaaks lichtmetalen velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
8 x 19 ET 61 met banden 255/50 R19

R84

1.029
850
0
0

U

–

–

S

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Code

20” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
himalayagrijs en glansgedraaid
voor: 8,5 x 20 ET 55 met banden 275/50 R20,
achter: 8,5 x 20 ET 42 met banden 275/50 R20

50R

*+PYQ

* Prijs in combinatie met 7-Plaats Pack

20” vijfspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 8,5 x 20 ET 55 met banden 275/50 R20,
achter: 8,5 x 20 ET 42 met banden 275/50 R20

R61

*+PYQ

* Prijs in combinatie met 7-Plaats Pack

21” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
himalayagrijs en glansgedraaid
voor: 10 x 21 ET 54 met banden 275/45 R21,
achter: 11 x 21 ET 52 met banden 315/40 R21

R77

*+PYQ

Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)
* Prijs in combinatie met 7-Plaats Pack

21” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
matzwart en glansgedraaid
voor: 10 x 21 ET 54 met banden 275/45 R21,
achter: 11 x 21 ET 49 met banden 315/40 R21

R79

*+PYQ

Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)
* Prijs in combinatie met 7-Plaats Pack

22” vijfspaaks lichtmetalen velgen
matzwart en glansgedraaid
voor: 10 x 22 ET 58 met banden 285/40 R22,
achter: 11 x 22 ET 52 met banden 325/35 R22

R46

*+PYQ

Alleen met AIRMATIC-pakket (489)
Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)
* Prijs in combinatie met 7-Plaats Pack
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

1.513
1.250
484
400
0
0
1.876
1.550
847
700
0
0
2.904
2.400
1.876
1.550
1.392
1.150
2.904
2.400
1.876
1.550
1.392
1.150
3.872
3.200
2.844
2.350
2.360
1.950

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

GLE 450 4MATIC

Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard exterieur

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Design.

U

–

–

U

u

u

U

–

–

U

u

u

U

–

–

U

U

U

U

–

–

U

U

U

U

–

–

U

U

U

Code

GLE 450 4MATIC

Uitrustingslijnen en designpakketten
AMG Line exterieur

GLE 300 d 4MATIC

Design.

u

u

S

S

1.089
900

U

U

1.331
1.100

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

P31

0
0

20” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
tremolietgrijs en glansgedraaid
voor: 9,0 J x 20 ET 55 met banden 275/50 R20,
achter: 9,0 J x 20 ET 42 met banden 275/50 R20

RZV

0
0

21” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
himalayagrijs, glansgedraaid
voor: 10 J x 21 ET 54 met banden 275/45 R21,
achter: 11 J x 21 ET49 met banden 315/40 R21

RWA

RWB

AMG Line exterieur: diamond grille met pins chroom, geïntegreerde Mercedes-Benz ster en één enkele lamel mat iridiumzilver
met accenten chroom; AMG-styling bestaande uit: AMG-voorskirt met sierelement chroom, sportief-markante luchtinlaten in
de wielkasten, brede voor- en achterspatschermen carrosseriekleur, AMG-dorpelverbreders carrosseriekleur, AMG-achterskirt
met inzetstuk diffusorlook zwart en sierlijst chroom; 20” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (RZV); sportremsysteem
met geperforeerde remschijven voor en remklauwpanelen met opschrift ‘Mercedes-Benz’.
Alleen met AMG Line exterieur / Expression interieur (PYG) of AMG Line exterieur / AMG Line interieur (PYH)

Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)

21” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
hoogglanzend zwart, glansgedraaid
voor: 10 J x 21 ET 54 met banden 275/45 R21,
achter: 11 J x 21 ET49 met banden 315/40 R21
Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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GLE 450 4MATIC

Uitrustingslijnen en designpakketten
AMG Line exterieur

GLE 300 d 4MATIC

Design exterieur.
RXS

2.299
1.900

U

U

RXT

2.541
2.100

U

U

Code

22” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
tremolietgrijs en glansgedraaid
voor: 10 J x 22 ET 58 met banden 285/40 R22,
achter: 11 J x 22 ET 49 met banden 325/35 R22

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen met AIRMATIC-pakket (489)
Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)

22” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 10 J x 22 ET 58 met banden 285/40 R22,
achter: 11 J x 22 ET 52 met banden 325/35 R22
Alleen met AIRMATIC-pakket (489)
Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code

GLE 450 4MATIC

Uitrustingslijnen en designpakketten
Nightpakket

GLE 300 d 4MATIC

Design.

U

U

S

S

1.089
900

U

U

2.299
1.900

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

P55

593
490

20” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 9,0 J x 20 ET 57 met banden 275/50 R20,
achter: 9,0 J x 20 ET 44 met banden 275/50 R20

RZW

0
0

21” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 10 x 21 ET 54 met banden 275/45 R21,
achter: 11 x 21 ET492 met banden 315/40 R21

RWB

RXT

Nightpakket: diamond grille met pins zwart en één enkele lamel hoogglanzend zwart; 20” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMGvelgen, zwart en glansgedraaid (RZW); AMG-voorskirt A-wingdesign met sierlijst hoogglanzend zwart; AMG-achterskirt met
inzetstuk diffusorlook zwart en sierlijst hoogglanzend zwart; luchtinlaten in grille en voorbumper hoogglanzend zwart;
dakreling matzwart; ruitframes en bovenzijde portieren zwart; buitenspiegels hoogglanzend zwart; warmtewerend,
donkergetint glas vanaf de B-stijlen (840).
Alleen met AMG Line exterieur (P31)

Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)

22” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor: 10 x 22 ET 58 met banden 285/40 R22,
achter: 11 x 22 ET 52 met banden 325/35 R22
Alleen met AIRMATIC-pakket (489)
Voor GLE 450 4MATIC alleen met offroad-techniekpakket (430) of E-ACTIVE-BODY-CONTROL (490)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Design.

S

S

0
0

u

u

114

0
0

u

u

Bekleding lederlook ARTICO macchiatobeige/magmagrijs

115

0
0

u

u

Bekleding ruw leder/leder zwart

201

1.694
1.400

U

U

Bekleding ruw leder/leder tweekleurig espressobruin/magmagrijs

204

1.694
1.400

U

U

Bekleding leder macchiatobeige/magmagrijs

205

1.694
1.400

U

U

Uitrustingslijnen en designpakketten
Expression interieur

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Expression interieur: multifunctioneel sportstuur nappaleder; sfeerverlichting (876); sierdelen dwarsgeslepen geborsteld
aluminium (H46); instaplijsten voor met opschrift ‘Mercedes-Benz’comfortstoelen lederlook ARTICO; chroompakket interieur
(901); bedieningselementen en sierlijst binnenzijde portier zilverchroom, bedieningselementen links naast het stuurwiel
zilverchroom; touchpad, handvlak, bedieningsschakelaar en bekerhouder in de middenconsole zilverchroom; bedieningspaneel
airconditioning zilverchroom.

P28

0
0

Bekleding lederlook ARTICO zwart

111

Bekleding lederlook ARTICO espressobruin/magmagrijs

Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U) en viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22)
Niet met multicontourstoelen voor (399) en rijassistentiepakket plus (P20)
Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U) en viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22)
Niet met multicontourstoelen voor (399) en rijassistentiepakket plus (P20)
Inclusief interieurhemel stof macchiatobeige (55U) en viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder
(U22)
Niet met multicontourstoelen voor (399) en rijassistentiepakket plus (P20)
Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22) en
zittingdiepte en hoofdsteunen voor elektrisch verstelbaar (254)
Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22) en
zittingdiepte en hoofdsteunen voor elektrisch verstelbaar (254)
Inclusief interieurhemel stof macchiatobeige (55U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22)
en zittingdiepte en hoofdsteunen voor elektrisch verstelbaar (254)
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U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Uitrustingslijnen en designpakketten
Expression interieur

Code

GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Design.
Bekleding ruw leder/leder tweekleurig tartufobruin/zwart

284

1.694
1.400

U

U

Bekleding ruw leder/leder tweekleurig magmagrijs/zwart

288

1.694
1.400

U

U

Bekleding nappaleder magmagrijs/zwart

958

3.630
3.000

U

U

Interieurhemel stof macchiatobeige

55U

0
0

u

u

Interieurhemel stof zwart

51U

424
350

U

U

Interieurhemel microvezel DINAMICA zwart
De hoogwaardige interieurhemel microvezel DINAMICA is uitgevoerd in zwart en vult daarmee de
exclusieve totaalindruk van het interieur aan.

61U

1.936
1.600

U

U

Inclusief interieurhemel stof zwart (51U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22) en
zittingdiepte en hoofdsteunen voor elektrisch verstelbaar (254)
Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22) en
zittingdiepte en hoofdsteunen voor elektrisch verstelbaar (254)
Inclusief interieurhemel stof zwart (51U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22) en
veloursmatten (U12)
Alleen met sidebags achter (293), stoelverwarming achter (872), memorypakket (P64) en dashboard en
bovenzijde portieren lederlook ARTICO (U09) of dashboard en bovenzijde portieren nappaleder (U38)
Inbegrepen bij lederlook ARTICO macchiatobeige/magmagrijs (115) of leder macchiatobeige/magmagrijs (205)
Optioneel alleen met ruw leder tartufobruin/magmagrijs (284)

Inbegrepen bij ruw leder tweekleurig tartufobruin/zwart (284)
Niet met ruw leder espressobruin/magmagrijs (204)

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen met dubbele zonnekleppen (543)
Niet met lederlook ARTICO macchiatobeige/magmagrijs (115) of leder macchiatobeige/magmagrijs (205)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Code

GLE 450 4MATIC

Uitrustingslijnen en designpakketten
Expression interieur

GLE 300 d 4MATIC

Design.

S

S

315
260

U

U

714
590

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Multifunctioneel sportstuur nappaleder
Het multifunctionele sportstuur nappaleder met chromen bedieningsvelden overtuigt bij elke blik en
aanraking. Want het zachte nappaleder is van uitgelezen kwaliteit en toont onze passie voor
hoogwaardige details.

L3B

0
0

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Als het koud is zorgt het verwarmde stuurwiel er binnen de kortste tijd voor dat het greepgedeelte
aangenaam aanvoelt en ook voor warme handen.

443

L3D

Alleen met stoelverwarming voor (873), stoelventilatie/-verwarming voor (401) of warmtecomfortpakket (P68)

Multifunctioneel stuurwiel hout/leder
Het multifunctionele sportstuur hout/leder combineert fraaie materialen met innovatief
bedieningscomfort. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons maken intuïtieve bediening
mogelijk van functies als navigatie, telefonie, snelheid of entertainment. Daarmee hebt u alles onder
controle, zonder de handen van het stuur te hoeven nemen.
Alleen met sierdelen designo lindehout glanzend bruin (H34), sierdelen openporig eikenhout antraciet (H31) of
sierdelen openporig walnotenhout bruin (H22)

16

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

GLE 450 4MATIC

Uitrustingslijnen en designpakketten
AMG Line interieur

GLE 300 d 4MATIC

Design.

u

u

S

S

2.420
2.000

U

U

885

2.420
2.000

U

U

55U

0
0

u

u

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

P29

0
0

Bekleding lederlook ARICO/microvezel DINAMICA zwart

601

0
0

Bekleding nappaleder/leder zwart

801

Bekleding nappaleder/leder tweekleurig wit/zwart

Interieurhemel stof macchiatobeige

AMG Line interieur: sportstoelen voor in specifieke uitvoering: volledig elektrische stoelverstelling, viervoudig verstelbare
lendensteun voor de bestuurder, bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart (601); naar keuze nappaleder/
leder; multifunctioneel sportstuur: drie spaken, aan de onderzijde afgevlakt, geperforeerd op het greepgedeelte, bekleed met
nappaleder zwart met siernaden zwart, bedieningsvelden, touch control-buttons, schakelpaddles en applicatie zilverchroom;
dashboard, portierpanelen en armsteunen lederlook ARTICO zwart (601); chroompakket interieur (901); AMG-sportpedalen
geborsteld rvs met rubbernoppen zwart; AMG-veloursmatten met opschrift ‘AMG’ (U26).
Alleen met AMG Line exterieur / AMG Line interieur (PYH)

Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U) en viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22)
Niet met stoelventilatie/-verwarming voor (401)
Inclusief interieurhemel stof kristalgrijs (58U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22) en
zittingdiepte en hoofdsteunen voor elektrisch verstelbaar (254)
Inclusief interieurhemel stof zwart (51U), viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder (U22) en
zittingdiepte en hoofdsteunen voor elektrisch verstelbaar (254)
Alleen met bekleding nappaleder tweekleurig wit/zwart (885)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Uitrustingslijnen en designpakketten
AMG Line interieur

Code

GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Design.
Interieurhemel stof zwart

51U

424
350

U

U

Interieurhemel microvezel DINAMICA zwart
De hoogwaardige interieurhemel microvezel DINAMICA is uitgevoerd in zwart en vult daarmee de
exclusieve totaalindruk van het interieur aan.

61U

1.936
1.600

U

U

L5C

0
0

S

S

443

315
260

U

U

L3D

714
590

U

U

Alleen met bekleding nappaleder tweekleurig diepwit/zwart (885)

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen met dubbele zonnekleppen (543)

Multifunctioneel sportstuur leder
Het multifunctionele sportstuur nappaleder met bedieningsvelden chroom is aan de onderzijde
afgevlakt en op het greepgedeelte geperforeerd - een uitstekende kwalificatie voor sportief rijden.
Dat ziet u niet alleen, maar voelt u ook zodra u uw handen op het stuur legt. Het hoogwaardige,
zachte nappaleder is een kwaliteitsbeleving op zich.
Niet met multifunctioneel stuurwiel verwarmd (443)

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Als het koud is zorgt het verwarmde stuurwiel er binnen de kortste tijd voor dat het greepgedeelte
aangenaam aanvoelt en ook voor warme handen.
Alleen met stoelverwarming voor (873), stoelventilatie/-verwarming voor (401) of warmtecomfortpakket (P68)
Hierbij vervalt multifunctioneel sportstuur leder, aan de onderzijde afgevlakt (L5C)

Multifunctioneel stuurwiel hout/leder
Het multifunctionele sportstuur hout/leder combineert fraaie materialen met innovatief
bedieningscomfort. Ergonomisch geplaatste touch control-buttons maken intuïtieve bediening
mogelijk van functies als navigatie, telefonie, snelheid of entertainment. Daarmee hebt u alles onder
controle, zonder de handen van het stuur te hoeven nemen.
Alleen met sierdelen designo lindehout glanzend bruin (H34), sierdelen openporig eikenhout antraciet (H31) of
sierdelen openporig walnotenhout bruin (H22)

18

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Expression interieur
(P28)

AMG Line intereiur
(P29)

Design.

S

S

315
260

U

U

H31

508
420

U

U

Openporig walnotenhout bruin

H22

508
420

U

U

Metaalstructuur

H64

545
450

U

U

designo openporig essenhout gegolfd zwart

H35

847
700

U

U

designo lindehout lightlines glanzend bruin

H34

1.204
995

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Sierdelen

Code

Aluminium geborsteld dwarsgeslepen licht

H46

0
0

Lindehout glanzend antraciet

H18

Openporig eikenhout antraciet

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Design.
Cons.prijs
Netto cat.prijs
(€)

Lakken
Unilakken

0
0
Zwart (040)

Poolwit (149)

Metallic-lakken

1.065
880
Obsidiaanzwart (197)

Iridiumzilver (775)

Mojavezilver (859)

Briljantblauw (896)

Smaragdgroen (989)

Selenietgrijs (992)

designo lakken

Cavansietblauw (890)

1.500
1.240
designo hyacintrood
metallic (996)
2.009
1.660
designo diamantwit
bright (799)

20

Standaarduitrusting en opties.
Techniek

22

Aandrijving

23

Onderstel

23

Exterieur

25

Interieur

30

Veiligheid en assistentiesystemen

37

Parkeren en manoeuvreren

40

Infotainment, navigatie en communicatie

41

Licht en zicht
Sluitsystemen
Ruiten en spiegels
Daksystemen
Exterieuruitrustingen
Trekhaken
Velgen/banden

Stoelen
Beenruimte
Airconditioning
Opbergvakken
Bagage- en laadruimte

25
25
27
28
28
28
29

32
34
34
35
36
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Techniek

Code

Brandstoftank 85 liter

915

0
0

Sportieve motorsound
De sportieve motorsound verhoogt uw rijplezier, zonder opdringerig te zijn voor de overige weggebruikers. Via het
soundsystem wordt het in het interieur hoorbare geluid van de motor tijdens het accelereren versterkt, wanneer u een sportief
rijprogramma hebt gekozen.

U68

424
350

430

2.299
1.900

GLE 450 4MATIC

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

S

S

U

–

–

U

Niet met Burmester® high-end 3D-surround sound system (811)

Offroad-techniekpakket
Innovatieve combinatie voor soeverein rijden op én naast de weg: in dit pakket werkt een volledig
variabele vierwielaandrijving samen met een transmissie met lage gearing. Ideaal voor dynamisch
rijden op verharde wegen en een fijn gedoseerde krachtverdeling in het terrein. Daarmee zijn
wendbaarheid en stabiliteit in perfecte balans. Bestanddelen: volledig variabele vierwielaandrijving
en transmissie met lage gearing: Torque on Demand (double speed) voor de tractie- en
dynamiekregeling, langssperwerking via de Torque on Demand-koppeling: voor een variabele
koppelverdeling over de voor- en achteras van 0-100%, Downhill Speed Regulation voor steile
afdalingen, offroad-ABS met specifieke optimalisatie voor ruwe wegen, speciaal offroad-algoritme
voor ABS®/ETS/ESP, voor- en achteras met aangepast 4ETS; specifieke bedieningseenheid in de
middenconsole; DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s: ‘Offroad’ (met uitgebreide functies): optimale
vierwielperformance in licht terrein, bijvoorbeeld op zand, ‘Offroad+’ (exclusief met dit pakket
beschikbaar): uitstekende tractie in ruw/steil terrein, bijvoorbeeld op rotsen en stenen, ‘Comfort’:
uitgebalanceerde afstelling van het onderstel voor verharde wegen, ‘Sport’: straffe afstelling van het
onderstel met nadruk op achterwielaandrijving; technische bodembescherming voor de gehele
voertuigbodem.
Alleen met AIRMATIC-pakket (489) en lichtmetalen velgen vanaf 20 inch (50R, R61, R77, R79, R46, RZV, RZW,
RWA, RWB, RXS, RXT)
Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2019 leverbaar

22

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
421

0
0

S

S

491

303
250

S

S

AIRMATIC-pakket
In het AIRMATIC-pakket wordt een actief dempingsysteem gecombineerd met moderne luchtvering.
Het resultaat: een intelligent comfortonderstel dat zich automatisch aan de rijsituatie, snelheid en
belading kan aanpassen. Zo profiteert u van een uitgebalanceerde rijstabiliteit met eersteklas
comfort op zowel goede als slechte wegen.

489

2.069
1.710

U

U

E-ACTIVE BODY CONTROL
Soeverein rijden in elke situatie: E-ACTIVE BODY CONTROL is de synthese van comfort, precisie en
dynamiek - gecombineerd met unieke eigenschappen in het terrein. Ervaar de eersteklas
compensatie van rolneigingen en knikbewegingen bij dit moderne volledig actieve onderstel. Zowel
op de weg als in het terrein. Wel onder goede als slechte rijomstandigheden. Bestanddelen: volledig
actief, elektrohydraulisch onderstel op 48-voltbasis; vier DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s,
sommige met een intensiverende plus-optie: ‘Comfort’: met optionele ROAD SURFACE SCAN (met
stereocamera, alleen in combinatie met rijassistentiepakket (23P) of rijassistentiepakket plus (P20))
‘Curve’: met drietraps curve tilting function (leverbaar in het snelheidsbereik van 30 tot 160 km/h),
‘Sport’/’Sport plus’: voor sportieve afstemming van vering, besturing en aandrijving (‘Sport plus’
alleen leverbaar voor bepaalde motoren);’ Offroad’/’Offroad plus’: voor licht/zwaar terrein, met vrij
rijden-modus (‘Offroad plus; alleen in combinatie met OFFROAD-pakket (430)); onderrijbeveiliging
voor de gehele voertuigbodem (481).

490

7.865
6.500

–

U

Techniek
Aandrijving
9G-TRONIC
Dankzij de negen versnellingen worden de efficiëntie, het comfort en de dynamiek naar een nieuw
niveau getild. De automatische transmissie overtuigt door snel en soepel schakelen, terwijl
tegelijkertijd het brandstofverbruik wordt verminderd.

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Onderstel
Onderstel met stalen vering, verlaagd
Door de combinatie van stalen vering en het selectief dempingssysteem verenigt dit onderstel een hoge wendbaarheid en
rijcomfort. De dempingskracht verandert al naargelang de rijsnelheid en zorgt daardoor voor een gelijkblijvende stabiliteit en
een zeer hoge rijdynamiek. Daaraan draagt ook de 15 mm verlaging van het onderstel bij.
Niet met AIRMATIC-pakket (489)

Alleen met AIRMATIC-pakket (489) en lichtmetalen velgen vanaf 20 inch (50R, R61, R77,R46, RZV, RZW, RWA,
RWB, RXS, RXT)

23

Code

High-performance led-koplampen
Naast een unieke, markante look bieden de high-performance led-koplampen meer veiligheid in het
donker. Dankzij de led-techniek lichten ze de rijbaan beter uit dan conventionele koplampen - bij een
lager energieverbruik.

632

0
0

MULTIBEAM LED
De MULTIBEAM LED-koplampen passen zich met behulp van individueel regelbare leds extreem snel
en nauwkeurig aan de verkeerssituatie aan. Bij tegen- of voorliggers worden de leds van de
grootlichtmodules van MULTIBEAM LED gedeeltelijk uitgeschakeld; op een vrij, recht stuk weg
produceert het ULTRA RANGE-grootlicht de maximale lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan.
Elementen van de MULTIBEAM LED-koplampen: 84 individueel regelbare leds; afslagverlichting of
afslagverlichting met kruisingsfunctie (alleen in combinatie met navigatie vanaf harde schijf, 365);
adaptieve grootlichtassistent plus (continu ingeschakeld grootlicht, 628); actieve bochtenverlichting
inclusief preventieve regeling; ULTRA RANGE-grootlicht met een reikwijdte van 650 meter (maximale
lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan); uitgebreid mistlicht, verlichting voor in de stad, op
provinciale wegen, op snelwegen en bij slecht weer.

642

1.264
1.045
0
0

+PYM/
PYO

GLE 450 4MATIC

Exterieur
Licht en zicht

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

S

S

U

U

U

U

S

S

* Prijs in combinatie met Premium Pack (PYM) of Premium Plus Pack (PYO)

Sluitsystemen
Voertuigsleutel in:
- Hoogglanzend zwart en hoogglanzend chroom (B67)
- Hoogglanzend wit en hoogglanzend chroom (B68)

B67
B68

KEYLESS GO-startfunctie
U kunt uw auto comfortabel via de KEYLESS START-knop starten en stoppen wanneer de sleutel zich
in de auto bevindt.

24

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

121
100

0
0

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code

KEYLESS GO-comfortpakket
Maximaal comfort bij uw dagelijkse autoritten: met het KEYLESS GO-comfortpakket kunt u uw auto
openen, starten en vergrendelen door gewoon de sleutel bij u te dragen. De functie HANDS-FREE
ACCESS maakt contactloos en volledig automatisch openen en sluiten van het kofferdeksel mogelijk.

P17
* +PYO

920
760
0
0

GLE 450 4MATIC

Exterieur
Sluitsystemen

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U

U

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)

Sluitbekrachtiging
De comfortabele sluitbekrachtiging zorgt voor een soepel en nagenoeg geruisloos sluitproces. De
portieren worden met behulp van servomotoren automatisch in het slot getrokken.

883

666
550

U

U

Garagedeuropener
Met de garagedeuropener kunnen maximaal drie garagedeursystemen zonder afstandsbediening
worden geopend. In de binnenspiegel geïntegreerd, ondersteunt de garagedeuropener vele in Europa
gangbare codes/frequenties voor garagedeursystemen.

231

272
225

U

U

P54

532
440

U

U

Informatie over het gebruik van bepaalde garagedeuraandrijvingen vindt u op ww.homelink.com
Alleen met spiegelpakket (P49)

Antidiefstalpakket
Inclusief diefstal-/inbraakalarminstallatie (EDW) met wegsleepbeveiliging (KIWA SCM gecertificeerd
als alarmsysteem met hellingshoekdetectie) en interieurdetectie. Een combinatie van verschillende
veiligheidsuitrustingen draagt ertoe bij dat voor inbraak, diefstal en wegslepen effectief wordt
gewaarschuwd. Bij ongeoorloofd binnendringen in de auto of bij verandering van positie van de auto
gaat er een alarm af.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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GLE 450 4MATIC

Exterieur
Ruiten en spiegels

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
875

206
170

U

U

874

472
390

U

U

840

472
390

U

U

P49

0
0

S

S

597

702
580

–

U

Code

Ruitensproeierinstallatie verwarmd
De verwarming van de ruitensproeierkoppen, de ruitensproeiervloeistofslang en het reservoir
beschermt het systeem effectief tegen opvriezen, zodat ook bij lage temperaturen de ruiten
gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Niet met MAGIC VISION CONTROL (874)

MAGIC VISION CONTROL
Adaptief ruitenwissersysteem inclusief verwarmde wisserbladen. Het adaptief ruitenwissersysteem
zorgt ervoor dat de bestuurder tijdens het reinigen van de voorruit optimaal zicht behoudt. De
ruitensproeiervloeistof wordt direct voor de wisserbladen over de voorruit verdeeld en zonder
vertraging weggewist. De verwarming vermindert de kans op bevriezen.
Niet met ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)

Warmtewerend, donkergetint glas
Rondom vanaf de B-stijlen. Doordat de achterzijruiten en achterruit zijn uitgevoerd in warmtewerend,
donkergetint glas, zijn de achterpassagiers beschermd tegen inkijk en binnenvallend zonlicht. Het
privacyglas benadrukt tevens de sportiviteit van de auto.
Inbegrepen bij nightpakket (P55)

Spiegelpakket
Inclusief binnen- en linker buitenspiegel automatisch dimmend, buitenspiegels links en rechts
elektrisch inklapbaar. Parkeerstand rechts. Beide buitenspiegels zijn met een druk op de toets
elektrisch in- en uitklapbaar om te voorkomen dat ze, bijvoorbeeld bij het parkeren, beschadigd
raken. Voor verbeterde waarnemingsveiligheid zijn de binnen- en linker buitenspiegel automatisch
traploos dimmend uitgevoerd. Omgevingsverlichting in beide buitenspiegels: met projectie van het
merklogo op de grond voor het verlichten van de in- en uitstap.
Voorruit verwarmd
Een bevroren voorruit snel ontdooien! Een in de voorruit geïntegreerde, niet-zichtbare verwarming
ontdooit het ijs binnen de kortste tijd zover, dat de ruitenwisser de rest kan doen.

26

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code

Akoestiekcomfortpakket
Bestaande uit warmte- en geluidsdimmend veiligheidsglas met akoestiek- en infraroodabsorberende
folie, alsmede extra geluidsisolatiemaatregelen. Het veiligheidsglas met akoestiek- en
infraroodabsorberende folie, alsmede extra bekledingen en afdichtingen zorgen voor optimaal
geluidscomfort en uitstekende warmtedimming.

PAF

1.452
1.200

413

1.936
1.600
0
0

GLE 450 4MATIC

Exterieur
Ruiten en spiegels

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U

U

U

U

Daksystemen
Panoramaschuifdak
Of het nu open of gesloten is: met het panoramaschuifdak ervaart u een fascinerend gevoel van
vrijheid en geniet u van een aangename, lichte ambiance in het interieur. Zelfs van buitenaf heeft het
royale schuifdak een uniek effect, omdat het uw auto een vleugje exclusiviteit verleent.

* +PYO

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)

Exterieuruitrustingen
Treeplanken in aluminiumlook met rubbernoppen
De treeplanken in aluminiumlook zijn een echte blikvanger. Ze zijn aan de zijkant ter hoogte van de
dorpelverbreders aangebracht en vergemakkelijken de instap voor en achter. Antislipnoppen
verhogen de veiligheid.

846

756
625

U

U

550

1.162
960

U

U

Trekhaken
Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie
en volledig elektrisch wegklapbare kogelkop. Wanneer de trekhaak niet benodigd is, kan deze
elektrisch achter de achterbumper worden weggeklapt. Voor het aankoppelen van een aanhanger of
voor montage van een fietsdrager wordt de trekhaak gewoon weer elektrisch uitgeklapt en
automatisch in de juiste positie vastgezet.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

27

GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Bandenspanningscontrolesysteem
De permanente controle van de bandenspanning verhoogt de rijveiligheid en de levensduur van de
banden. De bandenspanning van alle vier de wielen wordt met behulp van sensoren gemeten en in
het multifunctionele display weergegeven.

475

0
0

S

S

TIREFIT
Met elektrische luchtpomp. Met behulp van het bandenplakmiddel TIREFIT kunt u een lekke band
tijdelijk repareren om naar de dichtstbijzijnde werkplaats te rijden. De lekke band wordt gevuld met
behulp van de elektrische luchtpomp die zich in de bagageruimte bevindt.

B51

0
0

S

S

690

97
80

U

U

Exterieur
Velgen en banden

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Niet met banden met opvouwbaar wiel (669) of noodwiel (690)

Noodwiel
In plaats van bandenplakmiddel TIREFIT. Bij bandenpech kan de band worden vervangen voor het
noodwiel Minispare. Ook bij grotere schade aan de banden, die met het bandenplakmiddel TIREFIT
niet kan worden gerepareerd, kan verder worden gereden. Het noodwiel is ondergebracht in de
ruimte onder de bagageruimtebodem.
Niet met TIREFIT (B51)of derde zitrij voor twee personen (847) )
Voor GLE 450 4MATIC niet met AMGLine exterieur (P31)
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GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

S

S

1.089
900

U

U

U38

1.815
1.500

U

U

PBP

1.355
1.120
0
0

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Interieur

Code

Sfeerverlichting
64 kleuren. Creëer een interieur geheel naar uw persoonlijke voorkeur of stemming van dat moment.
Met 64 kleuren biedt de sfeerverlichting onbeperkte mogelijkheden en voor elke situatie de
passende lichtkleur. Extra lichtelementen in wit zorgen ervoor dat u zich goed kunt oriënteren.

876

0
0

Dashboard en bovenzijde portieren in lederlook ARTICO
Met siernaden. De uitvoering van het dashboard en de bovenzijde van de portieren in lederlook ARTICO onderstreept de
hoogwaardige look & feel van het interieur.

U09

Inbegrepen bij EXCLUSIVE interieur (P22)

Dashboard en bovenzijde portieren in nappaleder
Met siernaden. De uitvoering van het dashboard en de bovenzijde van de portieren in nappaleder
onderstreept de hoogwaardige look & feel van het interieur.
Alleen met bekleding nappaleder magmagrijs/zwart (958)
Niet met dashboard en bovenzijde portieren lederlook ARTICO (U09)

ENERGIZING-pakket
Het ENERGIZING-comfortpakket 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. Bestanddelen:
ENERGIZING-comfortprogramma’s: frisheid, vitaliteit, training: video-instructies, bijvoorbeeld om de
spieren te ontspannen (alleen bij stilstand), tips: 3 minuten durende audio-informatie over
bevordering van gezondheid en welzijn in het dagelijks leven, voor de lichaamsgebieden hoofd,
schouders, bovenlichaam, onderrug en bekken; stoelverwarming voor (873); AIR BALANCE-pakket
voor parfumering, ionisatie en luchtfiltering (P21).

* +PYO

Niet met ENERGIZING-pakket plus (PBR)
* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
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Code

ENERGIZING-pakket plus
Met zes ENERGIZING-comfortprogramma’s en ENERGIZING COACH; bestaande uit
multicontourstoelen voor, stoelventilatie/-verwarming voor, warmtecomfortpakket, AIR BALANCEpakket. Het ENERGIZING-comfortpakket 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.
Bestanddelen: exclusieve comfortprogramma’s van het ENERGIZING-pakket plus: warmte, plezier,
behaaglijkheid; plus omvang ENERGIZING-comfortpakket: frisheid, vitaliteit, training: videoinstructies, bijvoorbeeld om de spieren te ontspannen (alleen bij stilstand), tips: 3 minuten durende
audio-informatie over bevordering van gezondheid en welzijn in het dagelijks leven, voor de
lichaamsgebieden hoofd, schouders, bovenlichaam, onderrug en bekken; ENERGIZING COACH: voor
intelligent voorprogrammeren van ENERGIZING-comfortprogramma’s die bij de rijsituatie en de
rijbeleving passen: multicontourstoelen voor met massagefunctie (399); stoelventilatie/-verwarming
voor (401); warmtecomfortpakket voor aangename warmte van alle kanten (P68); AIR BALANCEpakket voor parfumering, ionisatie en luchtfiltering (P21).

PBR

3.745
3.095

GLE 450 4MATIC

Interieur

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U

U

Alleen in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
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Code

Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
Wanneer de voorpassagiersstoel niet bezet is of indien er een kinderzitje wordt geplaatst, wordt de
voorpassagiersairbag automatisch gedeactiveerd. Kleine kinderen kunnen zo worden beschermd
tegen letsel wanneer een voorpassagiersairbag zich ontvouwt. Herkenning via een druksensor.

U10

0
0

Memorypakket
Als de auto door meerdere personen wordt gebruikt, biedt het memorypakket veel
bedieningscomfort. Met een druk op de knop kunnen drie verschillende posities van de elektrisch
verstelbare voorstoelen, stuurkolom en buitenspiegels worden opgeslagen en weer opgeroepen.

P64

1.258
1.040
1.077
890
0
0

* Prijs in combinatie met bekleding in leder (201, 204, 205, 284, 288, 801, 885, 958)
** Prijs in combinatie met Premium Pack (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)

* +2xx/
8xx/9xx
** +PYN/
PYO

GLE 450 4MATIC

Interieur
Stoelen - voor

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

S

S

U

U

U

U

U

U

S

S

Stoelverwarming voor
Aangename warmte en daardoor een hoger zit- en reiscomfort. Als het koud is, zorgt de
stoelverwarming binnen de kortste tijd voor een aangenaam verwarmde zitting en rugleuning. Er kan
gekozen worden uit drie verwarmingsstanden. Slim en comfortabel: de stoelverwarming schakelt
automatisch terug.

873

0
0

Stoelventilatie/-verwarming voor
Dankzij de actieve ventilatie kunnen de zittingen en rugleuningen op hete dagen snel worden
afgekoeld tot een aangename temperatuur, hetgeen het zitcomfort verhoogt. De inschakelbare
stoelverwarming zorgt op koude dagen voor aangename warmte.

401

895
740

U

U

399

2.662
2.200

U

U

Inbegrepen bij ENERGIZING-pakket plus (PBR) en multicontourstoelen voor (399)

Actieve multicontourstoelen voor
Met actieve zitkussens, hotstone massage-effect, stoelventilatie/-verwarming. Op maat en
verwennend: deze stoelen combineren talrijke verstelmogelijkheden met exclusieve feelgood-extra’s.
Ergonomische details zorgen voor een perfecte zitpositie. Innovatieve zijwangen zorgen voor
intensieve zijdelingse ondersteuning. Het trapsgewijs instelbare stoelklimaat en de aangename
massage-effecten maken van elke rit een plezierrit.
Inbegrepen bij ENERGIZING-pakket plus (PBR)
Inclusief stoelventilatie/-verwarming (401)
Alleen met bekleding leder (201, 204, 205, 284, 288, 958)
Niet met AMG Line interieur (P29)
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Code

i-Size-kinderzitbevestiging
Achter. Met dit systeem kunnen kinderzitjes eenvoudig, snel en veilig op de achterbank worden
bevestigd voor optimale bescherming van het kind bij een ongeval. Top Tether-bevestigingspunten
zorgen voor extra beveiliging door verankering van het kinderzitje achter de achterste hoofdsteunen.

0
0

S

S

0
0

S

S

U

U

U

U

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

8U8

Achterbankleuning neerklapbaar
In de verhouding 40/20/40. Ruimte genoeg: met de standaard neerklapbare achterbankleuning in
de verhouding 40/20/40, kunt u het bagageruimtevolume in een paar seconden vergroten. Het
ontgrendelen gebeurt via bedieningselementen op de buitenste achterzitplaatsen.

Stoelverwarming achter
Wie op koude dagen op de achterbank plaatsneemt, geniet binnen de kortste tijd van aangename
warmte. De passagiers op de buitenste achterzitplaatsen kunnen met een druk op de knop uit drie
standen kiezen. De verwarming schakelt automatisch terug en uit.

GLE 450 4MATIC

Interieur
Stoelen - achter

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

872

436
360

847

1.101
910
0
0

Alleen met stoelverwarming voor (873), stoelventilatie/-verwarming voor (401) of warmtecomfortpakket (P68)

Derde zitrij voor twee personen
Met instaphulp EASY ENTRY. De beschikbare zitplaatsen en het bagageruimtevolume van uw auto
zijn net zo variabel als uw leven gevarieerd. De derde zitrij voor twee extra passagiers kan snel en
gemakkelijk in- en uitgeklapt worden. Gebruik de flexibiliteit waar nodig, afhankelijk van of u meer
passagiers of veel bagage wilt meenemen.

* +PYQ

Alleen met achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar (567) en extra usb-aansluiting (72B)
Niet met bekleding lederlook ARTICO/stof Tandel zwart (311), noodwiel (690), opvouwbaar wiel (669),
bagageafdekking (541), bagageruimtebodem afsluitbaar (892) of EASY PACK-fixkit (942)
GLE 300 d 4MATIC niet met 18 inch lichtmetalen velgen (51R, R67)
GLE 450 4MATIC niet met 18 inch lichtmetalen (51R, R67) of 19 inch lichtmetalen velgen (R26, R39, R55, R84)
* Prijs in combinatie met 7-Plaats Pack (PYQ)

567
Achterzitplaatsen elektrisch verstelbaar
Met de elektrisch verstelbare tweede zitrij zorgt u voor comfortabele flexibiliteit: vergroot de bagageruimte heel eenvoudig met
* +PYQ
een druk op de knop en plaats de achterzitplaatsen in de gewenste positie. Zo creëert u snel en gemakkelijk extra
bagageruimte.

1.452
1.200
0
0

* Prijs in combinatie met 7-Plaats Pack (PYQ)
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GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
0
0

S

S

U12

0
0

S

S

Automatische airconditioning THERMATIC
Met twee klimaatzones, temperatuur voor de bestuurder en voorpassagier afzonderlijk te regelen,
fijnstof/actieve-koolstoffilter, recirculatieschakelaar met comfortfunctie, zonne- en dauwpuntsensor,
alsmede luchtuitstroomopeningen achter.

580

0
0

S

S

Automatische airconditioning THERMOTRONIC
Met vier klimaatzones. Zowel de bestuurder en voorpassagier als de achterpassagiers kunnen hun
verwarming en ventilatie afzonderlijk regelen. De instellingen kunnen worden opgeslagen en met een
druk op de knop worden opgeroepen.

581

811
670

U

U

AIR BALANCE-pakket
Met fleurflacon. Het AIR BALANCE-pakket biedt een fascinerende geurervaring - bijvoorbeeld met de
exclusieve SUV-geur FOREST MOOD voor uw auto: beleef uw on-en offroad-avonturen nog intenser
met een verfrissende houtachtige parfum. Tegelijkertijd draagt het pakket bij aan een verbeterde
luchtkwaliteit en daarmee aan een verhoogd welzijn aan boord.

P21

405
335

U

U

Interieur
Beenruimte

Code

Instaplijsten met opschrift ‘Mercedes-Benz’ verlicht, voor

Veloursmatten
Uitrustingskleur. Uitgevoerd in de betreffende uitrustingskleur van de auto, passen de veloursmatten perfect in het
hoogwaardige interieur en beschermen ze de beenruimtes effectief tegen vuil.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Niet met AMG Line interieur (P29)

Airconditioning

Inbegrepen bij ENERGIZING-pakket (PBP) en ENERGIZING-pakket plus (PBR)
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GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
P68

641
530

U

U

Voorwarmingsinstallatie
De voorverwarmingsinstallatie zorgt ervoor dat de ruiten ontdooid zijn en dat er bij het instappen al
een aangename temperatuur in de auto heerst. Vooral als u geen garage hebt, levert dit comfort en
veiligheid op.

228

1.476
1.220

U

U

Afstandsbediening voor voorverwarmingsinstallatie
De voorverwarmingsinstallatie kan via de afstandsbediening vanaf een afstand van 300 meter
worden geactiveerd. U wordt geïnformeerd of het programmeren gelukt is en wat de hoeveelheid
restwarmte/-ventilatie is.

B24

242
200

U

U

Bekerhouder gekoeld/verwarmd
Voor de bestuurder en voorpassagier. Koele of warme drankjes altijd binnen handbereik dankzij de
gekoelde/verwarmde bekerhouder. Flesjes, blikjes en bekers worden veilig in de middenconsole
vastgezet. Naar wens wordt de temperatuur ingesteld tussen 8° en 55 °C.

311

254
210

U

U

Rokersuitvoering
Uitneembare inzetstukken transformeren de opbergvakken voor- en achterin de middenconsole in
een asbak met deksel. Aangevuld met een sigarettenaansteker.

301

54
45

U

U

Interieur
Airconditioning

Code

Warmtecomfortpakket
Als het koud is zorgt de drietraps verwarming van de voorstoelen, het stuurwiel, de armleuningen in
de voorportieren en de middenarmsteun binnen de kortste tijd voor aangename warmte. De
inzittenden kunnen met een druk op de knop kiezen uit drie verschillende verwarmingsstanden.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Inbegrepen bij ENERGIZING-pakket plus (PBR)

Alleen met voorverwarmingsinstallatie (228)

Opbergvakken
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GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
EASY PACK-achterklep
Voor het comfortabel in- en uitlaten kan de EASY PACK-achterklep heel eenvoudig met een druk op
de knop elektromechanisch worden geopend en gesloten. Om te voorkomen dat de klep ergens
tegenaan stoot, kan deze in elke positie/openingshoek worden vastgezet.

890

0
0

S

S

EASY PACK-bagageafdekking
Uitneembaar. De uitrusting beschermt de bagage tegen zon en inkijk. De uitrusting omvat een rollo die achter de achterbank
wordt aangebracht. De EASY PACK-bagageafdekking kan snel en gemakkelijk worden verwijderd en onder de
bagageruimtebodem worden opgeborgen.

723

0
0

S

S

Bagageafdekking
Met veiligheidsnet. Deze uitrusting biedt twee praktische en nuttige elementen: de bagageafdekking
beschermt de bagage tegen zonlicht en inkijk. Het veiligheidsnet de inzittenden tegen schuivende
bagagestukken in de bagageruimte. Omdat de beide elementen in afzonderlijke cassettes zijn
ondergebracht, geniet u de volle flexibiliteit in het gebruik.

541

242
200

U

U

892

85
70

U

U

942

357
295

U

U

Interieur
Bagage- en laadruimte

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Niet met derde zitrij voor twee personen (847)

Bagageruimtebodem afsluitbaar
Waardevolle voorwerpen kunnen in een opbergvak onder de afsluitbare bagageruimtebodem veilig
worden opgeborgen.
Niet met derde zitrij voor twee personen (847)

Bagageruimtemanagement EASY PACK-fixkit
Efficiënter gebruik van de bagageruimte dankzij een uitgekiend systeem: met de EASY-PACK-fixkit
kunt u ervoor zorgen dat voorwerpen niet gaan schuiven. De steekmodule met bodemklemmen in
combinatie met de telescoopstang en de bagagehouder bieden maximale flexibiliteit bij het
onderverdelen van de bagageruimte.
Niet met derde zitrij voor twee personen (847)
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GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Elektronisch tractiesysteem (4ETS)
Wegrijden, accelereren, in bochten, op de weg of in het terrein: het elektronisch tractiesysteem
4ETS schakelt automatisch in of uit, wanneer één of meerdere wielen doordraaien. De wielen
worden individueel afgeremd. In perfect samenspel met 4MATIC, ABS en ESP biedt 4ETS optimaal
rijcomfort.

0
0

S

S

Downhill Speed Regulation (DSR)
Met behulp van dit systeem kan bij het afrijden van steile hellingen een rijsnelheid tussen 2 en 18 km/h worden ingesteld, die
vervolgens door de motor, aansturing van de transmissie en remingrepen wordt aangehouden binnen de fysiek mogelijke
grenzen. Hierdoor wordt offroad de actieve veiligheid verhoogd.

0
0

S

S

258

0
0

S

S

243

0
0

S

S

0
0

S

S

Veiligheid en assistentiesystemen

Code

Actieve remassistent
Dit systeem kan helpen ongevallen met voorliggers en overstekende voetgangers te voorkomen of de
gevolgen van een botsing te verminderen. Het systeem omvat een afstands- en
botsingswaarschuwing, situatiespecifieke remkrachtondersteuning en een autonome remfunctie.

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Niet met actieve afstandsassistent DISTRONIC (239), rijassistentiepakket (23P) of rijassistentiepakket plus (P20)

Actieve spoorassistent
De actieve spoorassistent kan een onbedoeld (zonder richting aan te geven) verlaten van de rijstrook herkennen, de
bestuurder hiervoor haptisch met een vibrerend stuurwiel waarschuwen en de auto met een eenzijdige remingreep weer terug
in het spoor leiden.
Niet met rijassistentiepakket (23P) of rijassistentiepakket plus (P20)

PRE-SAFE-systeem
Het systeem kan kritieke rijsituaties tijdig herkennen en bij een dreigende botsing preventieve
maatregelen ter bescherming van de inzittenden nemen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de
reversibele gordelspanners en het automatisch sluiten van geopende zijruiten.
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Code

Airbags
Airbag voor de bestuurder en voorpassagier, sidebag voor de bestuurder en voorpassagier (gecombineerde thorax-/
pelvisbag), windowbag links en rechts en kneebag voor de bestuurder.

0
0

GLE 450 4MATIC

Veiligheid en assistentiesystemen

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

S

S

U

U

Sidebags achter
De passagiers op de buitenste achterzitplaatsen worden bij een botsing van opzij beschermd door de sidebags op
borsthoogte. Deze zijn geïntegreerd in de achterzijwanden en ontvouwen zich op borsthoogte tussen de zijkant van de auto en
de inzittende.

293

411
340

Verkeersbordenassistent
Het systeem herkent verkeersborden, inclusief waarschuwingsfunctie bij inrijden van een
eenrichtingsweg en weergave van snelheidsbeperkingen in het combi-instrument. Het systeem kan
snelheidsbeperkingen, inrij- en inhaalverboden alsmede de opheffing ervan herkennen en tonen.

513

0
0

S

S

Dodehoekassistent
De dodehoekassistent maakt een van de grootste gevaren in het verkeer zichtbaar: voertuigen in de
dode hoek. Het systeem kan zicht- en hoorbaar waarschuwen bij dreigend gevaar. Dat functioneert
niet alleen tijdens het rijden, maar ook tot 3 minuten nadat de motor is uitgezet.

234

0
0

S

S
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Veiligheid en assistentiesystemen

Code

GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Rijassistentiepakket
Het pakket omvat elkaar aanvullende veiligheids- en assistentiesystemen die de bestuurder
ontlasten, het risico op ongevallen verlagen en de bescherming van de inzittenden en de overige
verkeersdeelnemers verbeteren. Er wordt onder andere ondersteuning geboden bij het aanhouden
van de juiste afstand en snelheid en bij het sturen. Bestanddelen van het rijassistentiepakket exclusieve bestanddelen en functies van het rijassistentiepakket zijn voorzien van een (*): actieve
afstandsassistent DISTRONIC (233), actieve snelheidslimietassistent* (546), uitgebreid automatisch
optrekken op snelwegen*, routegebaseerde snelheidsaanpassing met filefunctie*; actieve
stuurassistent*, actieve rijbaanwisselassistent*, actieve noodstopassistent met SOS-functie*,
noodrijbaanfunctie*; actieve remassistent, afslag- en kruisingsfunctie*, file-noodstopfunctie*:
uitwijk-stuurassistent*; actieve spoorassistent (238); actieve dodehoekassistent* (237),
uitstapwaarschuwingsfunctie; PRE-SAFE PLUS*; verkeersbordenassistent (513).

23P

1.609
1.330

U

U

P20

2.214
1.830

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Alleen met spiegelpakket (P49)
Niet met actieve remassistent (258), actieve spoorassistent (243), actieve afstandsassistent DISTRONIC (239) of
rijassistentiepakket plus (P20)

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 PRESAFE® Impuls Side extra bescherming bieden. Bevat alle bestanddelen en functies van het
rijassistentiepakket (23P) en daarbovenop: actieve file-assistent; PRE-SAFE® Impuls Side (292).
Alleen met multicontourstoelen voor (399)
Niet met AMG Line interieur (P29)
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Parkeren en manoeuvreren

Code

Parkeerpakket
Met dit pakket heb u de keuze: zelf inparkeren of ontspannen laten inparkeren. De praktische
ondersteuning begint al bij het zoeken van een parkeerplaats. Zodra deze herkend is, kunt u dankzij
de achteruitrijcamera soeverein manoeuvreren of u bij het in- en uitparkeren laten ondersteunen
door de actieve parkeerassistent.

P44

0
0

Parkeerpakket met 360°-camera
De actieve parkeerassistent met 360°-camera vergemakkelijkt zowel het zoeken naar en selecteren
van een parkeerplaats als het in- en uitparkeren. Daarbij kunt u kiezen om zelf perfect in te parkeren
dankzij het zicht rondom - of u ontspannen te laten inparkeren.

P47

436
360
0
0

* +PYO

GLE 450 4MATIC

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

S

S

U

U

U

U

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)

Aanhangwagenassistent
Bespaar tijd en voorkom stress tijdens het manoeuvreren: met de aanhangwagenassistent kunt u
soeverein, nauwkeurig en ontspannen achteruitrijden met een aanhangwagen, zelfs in lastige
situaties. Met name voor bestuurders die weinig ervaring hebben met het rijden met een
aanhangwagen, is deze assistent een nuttige hulp.

553

424
350

Alleen met parkeerpakket met 360°-camera (P47) en trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie (550)
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Uitgebreide functies MBUX
Schep een band met uw auto. Want de uitrusting ‘uitgebreide functies MBUX’ is volledig op u gericht. Zegt u “Hey Mercedes”,
dan kunt u MBUX alles vragen. Persoonlijke profielen, voorspellende functies en een wifi-hotspot geven het begrijp digitaal
netwerken en compleet nieuwe betekenis.

355

0
0

S

S

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.

868

0
0

S

S

Navigatie vanaf harde schijf
Bespaar tijd met moderne navigatie vanaf harde schijf en realtime informatie. Live Traffic Information
brengt de huidige verkeerssituatie in kaart, zodat u bijvoorbeeld een file kunt vermijden. Connected
auto’s wisselen gegevens uit via Car-to-X Communication. Gevaren zoals voertuigen die met pech
langs de weg staan of gladheid kunnen u niet meer overvallen.

365

0
0

S

S

01U

0
0

S

S

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Zie what3words.com voor uitgebreide informatie over het wereldwijde adressysteem. Voor een permanent gebruik
van de service Live Traffic Information is registratie op het Mercedes me-portal en acceptatie van de
gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services noodzakelijk. Bovendien moet de auto gekoppeld
zijn aan het gebruikersaccount. Daarna kan live Traffic Information tot drie jaar gratis worden gebruikt en daarna
tegen betaling worden verlengd

Voorbereiding voor navigatieservices
Drie jaar vanaf activering gratis te gebruiken. Waar u ook heen rijdt, u bent altijd optimaal geïnformeerd. Uw auto beantwoord
uw vragen over uw rit en u krijgt actuele informatie over brandstofprijzen op de bestemming, het aantal beschikbare
parkeerplaatsen of het weerbericht. Daarmee kunt u uw rit nóg gemakkelijker plannen.
Voor het gebruik van de services is registratie op de Mercedes me-portal en acceptatie van de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me
connect-services noodzakelijk. Bovendien moet de auto gekoppeld zijn aan het gebruikersaccount. Na het verstrijken van de initiële looptijd
kunnen de services tegen betaling worden verlengd. De eerste activering van de services is mogelijk binnen één jaar na de eerste
kentekenregistratie of ingebruikname door de klant, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet
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smartphone-integratie
Bestaande uit Apple CarPlayTM en Android Auto. Met deze uitrusting kunnen iPhones® via Apple
CarPlayTM en Android-smartphones met Android Auto in de auto worden geïntegreerd. Alle functies
kunnen eveneens comfortabel worden bediend met behulp van de bedieningselementen of
gesproken opdrachten. Ondersteund worden de belangrijkste toepassingen en bepaalde apps
inclusief navigatie.

14U

484
400

Communicatiemodule LTE (4G) voor het gebruik van Mercedes me connect-services
Voorbereiding voor het gebruik van Mercedes me connect-services. Deze communicatiemodule
ondersteunt dataverkeer tot 4G als technische voorwaarde gebruik van Mercedes me connectservices.

362

Voertuig set-up
Op afstand ver-/ontgrendelen van voertuig, Op afstand opvragen van voertuigstatus en
Programmeren optionele voorverwarmingsinstallatie zijn slechts enkele van de Remote Onlineservices die met deze voorbereiding kunnen worden geactiveerd.

GLE 450 4MATIC

Code

Infotainment, navigatie en communicatie

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U

U

0
0

S

S

08U

0
0

S

S

09U

0
0

S

S

20U

61
50

U

U

Vanaf het vierde jaar tegen betaling.

Voertuig monitoring
Deze service biedt een geografisch voertuigvolgsysteem en de mogelijkheid tot het bepalen van de voertuiglocatie. Daarnaast
kunt u vanuit de Mercedes me-app bijvoorbeeld de bestemming naar uw navigatiesysteem sturen.
Vanaf het vierde jaar tegen betaling.

Voorbereiding voor carsharing
Met de voorbereiding voor carsharing kunt u uw auto eenvoudiger dan ooit delen met een groep personen die u zelf hebt
gedefinieerd. U behoudt daarbij volledig de controle en kunt elk verzoek al of niet accepteren. De carsharing wordt geregeld
via een smartphone-app en een vooraf geactiveerde tweede voertuigsleutel.
Vanaf het vierde jaar tegen betaling.
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GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

S

S

145
120

U

U

896

121
100

U

U

897

242
200
0
0

U

U

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Extra usb-aansluitingen
Nog even uw smartphone of tablet opladen ... met vijf extra usb-c-aansluitingen kunnen u en uw
passagiers gemakkelijk mobiele apparaten onderweg opladen. Via de betreffende aansluitingen
kunnen de apparaten ook rechtstreeks worden aangesloten op en bediend met het
multimediasysteem van de auto.

72B

0
0

230V-aansluiting achter
De 230V-aansluiting maakt uw achtercompartiment nog flexibeler. Elektronische apparatuur zoals
laptops worden hier van stroom voorzien terwijl u onderweg bent.

U67

Alleen met extra usb-aansluitingen (72B)

Voorbereiding voor digitale voertuigsleutel voor smartphone
Via Near Field Communication (NFC) kan de auto worden geopend, gesloten en gestart, en kan
tevens een snelle verbinding met de mobiele telefoon worden opgebouwd. De mobiele telefoon als
digitale voertuigsleutel: via Near Field Communication (NFC)-technologie is het mogelijk om functies
van de voertuigsleutel, zoals openen en sluiten van de auto, door de mobiele telefoon uit te laten
voeren.
Alleen met draadloos oplaadsysteem (897) of multifunctionele telefonie (899)

Draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten
Laadt mobiele telefoons die de Qi-standaard ondersteunen, op een laadoppervlak draadloos op. Op
basis van Near Field Communication (NFC) voor snelle koppeling aan de mobiele telefoon. Met deze
uitrusting wordt de mobiele telefoon perfect in de auto geïntegreerd: de mobiele telefoon wordt draadloos en zonder telefoonhouder - opgeladen.

* +PYN/
PYO

Niet met multifunctionele telefonie (899)
* Prijs in combinatie met Premium Plus (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)
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Code

Multifunctionele telefonie
Maakt een draadloze verbinding naar de buitenantenne van de auto en laadt mobiele telefoons, die de Qi-standaard
ondersteunen, op een laadoppervlak draadloos op. Met deze uitrusting wordt uw mobiele telefoon perfect in de auto
geïntegreerd: het apparaat wordt aan de buitenantenne gekoppeld en tevens opgeladen, zonder dat hiervoor een kabel of
telefoonhouder nodig is.

899
* +PYO

593
490
351
290

GLE 450 4MATIC

Infotainment, navigatie en communicatie

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U

U

Alleen met extra usb-aansluitingen (72B)
* Prijs in combinatie met Premium Plus (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)

MBUX augmented reality voor navigatie
Om u te helpen in complexe verkeerssituaties, verbindt MBUX augmented reality voor navigatie de
virtuele wereld met de echte wereld. De techniek toont grafische navigatie-aanwijzingen en
verkeersinformatie in live beelden. Zo komt u snel, veilig en ontspanning op uw bestemming aan.

U19

303
250

U

U

Head-up display
Het head-up display laat de bestuurder belangrijke informatie zien, zonder dat diens blik van het
verkeer wordt afgeleid. Het display projecteert belangrijke informatie direct in het zicht van de
bestuurder. Dat is minder vermoeiend voor uw ogen, omdat ze niet steeds tussen het display en de
weg hoeven te wisselen. Dat vergroot de concentratie.

463

1.198
990

U

U

537

399
330

U

U

De zichtbaarheid of getoonde informatie kan door verschillende factoren (lichtomstandigheden of een nat en
daardoor spiegelend wegdek) worden beïnvloed. Het head-up display is slechts een hulpmiddel; de bestuurder
dient te allen tijde ook zelf op te letten
Alleen met dashboard en bovenzijde portieren lederlook ARTICO (U09) of dashboard en bovenzijde portieren
nappaleder (U38)

Digitale radio (DAB)
Voor de standaards DAB, DMB en DAB+. De digitale radio biedt een ruisvrije klank in cd-kwaliteit via
DAB (inclusief DAB+ en DMB) en extra programma-informatie, zoals cover, weerkaart, nieuws en
filekaart.
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Voorbereiding voor entertainment en comfort
De in de rugleuningen van de voorstoelen geïntegreerde voorbereiding biedt voor uiteenlopende entertainment- en
comfortuitrustingen een universele en comfortabele koppeling met de auto met geïntegreerde stroomvoorziening.

866

206
170

810

1.029
850
0
0

GLE 450 4MATIC

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

GLE 300 d 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.

U

U

U

U

U

U

Enkel in combinatie met Premium Plus (PYN) of Premium Plus Pack (PYO)

Burmester surround sound system
Met 13 luidsprekers en 590 Watt systeemvermogen. Ervaar meer performance en exclusiviteit met
de legendarische Burmester-sound. De hoogvermogenluidsprekers ontwikkelen een eersteklas
surroundsound. U kunt dit specifiek voor de voor- en achterstoelen optimaliseren en de
luisterervaring intensiveren. Een kwaliteit die u ook kunt zien dankzij het opschrift ‘Burmester’.

* +PYO

* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)

Burmester high-end 3D surround sound system
Met 25 luidsprekers en 1.590 watt systeemvermogen. Een klank die luxe geluidsinstallaties voor
thuis evenaart. Luidsprekers in de interieurhemel componeren een driedimensionale sound. U
‘dirigeert’ de installatie als uw persoonlijke orkest - met VIP-instellingen voor individuele stoelen of
stijlvoorkeuren zoals ‘Live’ of ‘Easy Listening’.

811
* +PYO

5.929
4.900
4.901
4.050

Alleen met panoramaschuifdak (413)
* Prijs in combinatie met Premium Plus Pack (PYO)
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Originele accessoires.
Meer ruimte, meer stijl. Uw Mercedes-Benz is meer dan een auto. Het is uw visitekaartje, uw reisgenoot en uw zakenpartner. Reis daarom in stijl met Mercedes-Benz Originele
Accessoires. Ontdek alle accessoires voor de GLE bij uw Mercedes-Benz dealer of via de accessoireconfigurator: https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/nl-NL

Relingdrager

Afbl.
1

Artikelnummer
A1668901393

Mercedes-Benz dakbox 400 liter, aan beide zijden te openen, matzilver

1

A0008400100

Mercedes-Benz dakbox 400 liter, aan beide zijden te openen, zwart metallic

A0008400000

Mercedes-Benz dakbox 450 liter, aan beide zijden te openen, matzilver

A0008400200

Mercedes-Benz dakbox 450 liter, aan beide zijden te openen, zwart metallic

A0008400300

Mercedes-Benz dakbox 330 liter, aan beide zijden te openen, matzilver

A0008400400

Opbergbox, zwart

2

A0008140041

Bagageruimtebak, laag, zwart

3

A1668140100

Koelbox

A0008204206

Fietsdrager voor op de trekhaak, inklapbaar, 2 fietsen, ECE

4

A0008901100

Fietsdrager voor op de trekhaak, inklapbaar, 3 fietsen, ECE

A0008901200

Kleerhanger, Style and Travel Equipment met directe adapter (code 866)

5

A0008104100

Klaptafel, Style and Travel Equipment met directe adapter (code 866)

6

A0008160200

Kinderzitje BABY-SAFE plus II, met AKSE, ECE + China

A0009701302

Kinderzitje DUO plus, met ISOFIX, ECE + China

7

A0009701702

Kinderzitje KIDFIX, met ISOFIT, ECE + China

A0009702002

Kinderzitje KIDFIX XP, met ISOFIT, ECE

A0009702302

U
1

U
2

U
3

U
4

U
5

U
6

Adviesprijs
incl. btw /
excl. btw
(€)
285,22
235,72
430,00
355,37
499,00
412,40
520,00
429,75
590,00
487,60
399,00
329,75
88,87
73,45
105,23
86,97
195,00
161,16
530,00
438,02
630,00
520,66
111,08
91,80
163,71
135,30
366,53
302,92
433,18
358,00
297,59
245,94
344,69
284,87

U
7
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Overige technische gegevens.
Type

Leeggewicht
(kg) 4

Max. totaalgewicht
(kg)

Aanhangwagengewicht
(kg)

Tankinhoud
(l)

Bagageruimtevolume
(l) 5

GLE 300 d 4MATIC

2.065

2.910

2.700

85

720

GLE 450 4MATIC

2.120

3.000

2.700

85

750

1) Bij max. totaalgewicht. 2) Inclusief kentekenplaatadapter (2 mm). 3) Met trekhaak (optie). 4) Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens richtlijn 92/21/EG in de versie 95/47/EG (massa rijklaar inclusief brandstoftank
voor 90 % gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. 5) Opgaven volgens richtlijn 70/156/EWG in de versie
2000/40/EG.
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GLE 450 4MATIC

Maandtarief (€)
incl. btw

GLE 300 d 4MATIC

Servicepakketten.

U

U

U

U

U

U

Mercedes-Benz SterGarantie
De zekerheid van langer onbezorgd rijden. Nooit onvoorziene reparatiekosten. Dat is het veilige
gevoel van fabrieksgarantie. Een comfortabele gedachte waar u best wat langer van zou willen
genieten. Dat kan. SterGarantie is een aantrekkelijk serviceproduct dat voor een periode na afloop
van de fabrieksgarantie afgesloten kan worden. En u hebt de keuze om dit voor 1, 2 of 3 jaar af te
sluiten. Dat is volledige zekerheid. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie. Of kijk
op www.mercedes-benz.nl/stergarantie
De consumentenprijs is jaartarief, inclusief assurantiebelasting.

SterGarantie met looptijd 12 maanden
SterGarantie met looptijd 24 maanden
SterGarantie met looptijd 36 maanden

247
305
563
736
1.151
2.232

–
–
–

–
–
–
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Service en Financial Services.
Pechhulp van Mercedes-Benz Mobilo
Rijden in een Mercedes-Benz is altijd een plezier. Dat plezier kunnen we u blijven garanderen van vertrek tot aankomst met de pechhulp van Mercedes-Benz, Mobilo. Onze dienstverlening is erop
gericht uw Mercedes-Benz bij pech onderweg zo snel mogelijk weer rijklaar te maken. In de tussentijd blijft u mobiel, met een minimum aan tijdverlies. In heel Europa, 24 uur per dag, 365 dagen
per jaar. Mobilo geldt voor de eerste twee jaar na aankoop en kost u niets. Daarna wordt Mobilo verlengd van servicebeurt tot servicebeurt en dat tot maximaal dertig jaar lang.

Mercedes-Benz Service24h
Mercedes-Benz Service24h staat u dag en nacht snel en vakkundig bij. Bij pech onderweg of andere calamiteiten helpt Mercedes-Benz Service24h u in heel Europa weer op weg. Het MercedesBenz Customer Assistance Center is bereikbaar via het gratis internationale telefoonnummer 00800 - 1 777 7777 (vanuit het buitenland +31 20 654 52 77) en zorgt voor snelle en professionele
hulp. 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag. Dikwijls kan een defect meteen ter plaatse worden verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zorgen wij ervoor dat uw auto naar
de dichtstbijzijnde werkplaats van Mercedes-Benz wordt gebracht en dat u uw reis kunt voortzetten.
Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel
Met Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel kunt u vertrouwen op de best mogelijke hulp bij schade. Of het nu om ruit-, lak- of carrosserieschade gaat, bij uw Mercedes-Benz dealer wordt uw
Mercedes-Benz altijd gerepareerd door vakkundig getrainde specialisten, om de hoogwaardige veiligheid van uw model te kunnen blijven garanderen. U kunt snel en veilig weer op weg.
Gegarandeerd goed gerepareerd. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie.

MercedesCard
De door Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. samen met International Card Services B.V. (ICS) ontwikkelde MercedesCard biedt wereldwijd betaalgemak bij ruim 23 miljoen
adressen. Daarnaast biedt deze creditcard extra servicefaciliteiten, zoals extra financiële speelruimte met de kredietfaciliteit, gratis aankoopverzekering, aanvullende reisverzekeringen, voordelige
extra card voor uw partner of familielid, wereldwijd geld opnemen met een pincode bij ruim 1 miljoen geldautomaten. De MercedesCard is niet verkrijgbaar in België.

Mercedes-Benz lease en financiering
Als u de Mercedes-Benz van uw dromen hebt uitgekozen, blijft nog de vraag of u deze contant moet betalen, leasen of financieren. Om het u ook bij de aanschaf van een Mercedes-Benz zo
gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij onze eigen leasemaatschappij: Mercedes-Benz Financial Services.
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BPM-tabel
Baumuster

Type

Transmissie

Bandtype

Velgcode

CO2-waarde Verbruik
(g/km)
(l/100km)

167.119

GLE 300 d 4MATIC

A9

R01

51R, R67, R84

161

6,1

167.119

GLE 300 d 4MATIC

A9

R01

50R, R61, RZV

162

6,1

167.119

GLE 300 d 4MATIC

A9

R01

R77, R79, R46, RWA, RWB, RXS, RXT

169

167.159

GLE 450 4MATIC

A9

R01

R84

167.159

GLE 450 4MATIC

A9

R01

167.159

GLE 450 4MATIC

A9

167.159

GLE 450 4MATIC

A9

Energielabel

BPMcorrectie
2018

Bijtelling

E

0

22%

E

316

22%

6,4

F

4.134

22%

190

8,3

E

0

22%

50R, R61, R77, R79, RZV

191

8,4

E

458

22%

R01+430

50R, R61, R77, R79, RZV

201

8,8

E

5.999

22%

R01+430

R46, RWA, RWB, RXS, RXT

214

6,6

F

10.992

22%
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Bijlage.
Disclaimer
In deze prijslijst is rekening gehouden met de nieuwe BPM-tarieven per 1 januari 2018.
In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor de CO2-uitstoot.
De opgegeven verbruikscijfers en CO2-waarden, zoals eerder weergegeven in deze uitgave, zijn bepaald volgens de geldige versie van verordening (EG) 715/2007 bij meting. Afhankelijk van bijvoorbeeld de velgkeuze,
bandkeuze en versnellingsbakkeuze kunnen per voertuigtype de waarden variëren. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig, ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigen
onderling. De testmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijvoorbeeld ook sterk af
van uw rijgedrag. Wij adviseren daarom ‘Het Nieuwe Rijden’. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
Consumentenprijzen en kosten rijklaar maken zijn maximale adviesprijzen. Wijzigingen voorbehouden. De prijzen voor opties gelden uitsluitend voor inbouw af fabriek. Wijzigingen in constructie en uitvoering, alsmede
drukfouten zijn voorbehouden.
Recyclingbijdrage
Voor alle in deze prijslijst vermelde typen bedraagt de recyclingbijdrage: € 45,00 incl. BTW.
Kosten rijklaar maken
Kosten rijklaar maken zijn o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle tank brandstof, MB-olie (1 liter), MB-veiligheidsvesten (vier), AdBlue® (indien van toepassing, een flacon
1,89 liter) en een mattenset.
Exclusief eerste onderhoudsbeurt, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,10 (over de leges wordt geen BTW berekend) € 1.360,00 incl. BTW
Uw Mercedes-Benz dealer kan u bij bestelling verzoeken om een aanbetaling van 15% van de consumentenprijs.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl
Het BTW-tarief bedraagt 21%
Mercedes-Benz Cars B.V., A 0040 75 291018, gedrukt in Nederland
Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.
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Financieel maatwerk voor uw Mercedes-Benz.
Bij Mercedes-Benz kiest u voor maatwerk. En dan gaat het niet alleen om de auto.
Of het nu (Privé)lease, een financiering, servicecontract of verzekering betreft,
onze financiële producten voorzien in een mobiliteitsoplossing welke precies aansluit bij uw wensen.
U koopt de auto Particulier of Zakelijk? Onze experts gaan samen met u op zoek naar dé ideale oplossing,
vanzelfsprekend met passie en oog voor kwaliteit!
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