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Os novos GLE SUV e Coupé da Mercedes-Benz e Mercedes-AMG recebem um facelift e estão 
disponíveis para encomenda 

 Os modelos Mercedes-AMG 53 e 63 agora estão disponíveis para venda nos 

concessionários 

 Os modelos Mercedes-Benz GLE também podem ser encomendados nas versões híbridas 

plug-in 

 Configurador online desbloqueado 

 Para-choques dianteiro, luzes diurnas e farolins traseiros com novo visual 

 Equipamento de série amplamente melhorado 
 

As vendas do facelift dos novos modelos Mercedes-Benz GLE começaram há algumas semanas. Os 

modelos Mercedes-AMG estão agora a receber as encomendas dos aperfeiçoados todo-o-terreno. O 

configurador na página de internet www.mercedes-benz.pt também já foi desbloqueado. Na 

Mercedes-AMG, o modelo GLE 53 4MATIC+ SUV (consumo de combustível em ciclo combinado: 10.7-

10.3 l/100 km, emissões de CO₂ em ciclo combinado: 244-234 g/km)¹ está disponível a partir de 

€147.000,00². O topo de gama GLE 63 S 4MATIC+ Coupé (consumo de combustível em ciclo 

combinado: 12.7-12.3 l/100 km, emissões de CO₂ em ciclo combinado: 287-280 g/km)1 está 

disponível a partir de €241.450,002. 

 

O equipamento de série nos modelos AMG é significativamente mais extenso do que o dos modelos 

antecessores. O equipamento do GLE 53 4MATIC+ SUV inclui pack KEYLESS-GO, aquecimento dos 

bancos dianteiros, assistente adaptativo de luzes de máximos e integração de smartphone. Está 

ainda disponível o sistema de escape configurável AMG Performance, o sistema de som surround 

Burmester®, o pack Memória, o sistema pack parking com câmara de 360º, o pack KEYLESS-GO e o 

Assistente de Ângulo Morto. A última geração do volante AMG Performance está sempre a bordo. No 

GLE 53 4MATIC+ Coupé (consumo de combustível em ciclo combinado: 10.5-10.2 l/100 km, emissões 

de CO₂ em ciclo combinado: 239-232 g/km)1, o equipamento de série é ainda mais luxuoso. O 

controlo da climatização para os bancos dianteiros, a função Realidade Aumentada do MBUX e os 

faróis MULTIBEAM LED também fazem parte do equipamento de série. 
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Esta configuração de fábrica também se aplica ao GLE 63 S 4MATIC+ SUV (consumo de combustível 

em ciclo combinado: 12.8-12.4 l/100 km, emissões de CO2 em ciclo combinado: 291-282 g/km)1. No 

GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, os clientes podem também contar com o pack AIRBALANCE, dos bancos 

dianteiros multicontorno e o ecrã projetado. O Assistente de Interior do MBUX, os suportes de 

bebidas com controlo de temperatura e a iluminação circundante com projeção animada do padrão 

Mercedes-AMG quando as portas dianteiras forem abertas, também fazem parte do equipamento de 

série. 
 
Os novos modelos distinguem-se, entre outros fatores, pelas novas luzes diurnas LED na secção 

dianteira. O para-choques dianteiro das versões 53 também foi atualizado, tendo agora entradas de 

ar laterais com uma geometria mais expressiva em forma de asa de avião. O novo visual coloca o 

modelo mais próximo dos modelos de oito cilindros em termos de design. A traseira é caracterizada 

pelos novos farolins traseiros LED. Foram adicionadas duas novas cores à gama de pinturas 

disponíveis: o cinzento alpine MANUFAKTUR e a azul sodalite metalizado. 

 

Resumo dos preços 

 

Mercedes-AMG Consumo de 

combustível em ciclo 

combinado 

Emissões de CO2 em 

ciclo combinado 

Preço PVP  

(incl. 23 % de IVA) 

GLE 53 4MATIC+ SUV 10.7-10.3 l/100 km 244-234 g/km €147.000,00  

GLE 53 4MATIC+ Coupé 10.5-10.2 l/100 km 239-232 g/km €153.650,00 

GLE 63 S 4MATIC+ SUV 12.8-12.4 l/100 km 291-282 g/km €223.100,00 

GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 12.7-12.3 l/100 km 287-280 g/km €241.450,00 

 

Resumo geral do equipamento opcional selecionado 

 

Exterior  

  Pintura na cor cinzento alpine MANUFAKTUR €3.850,00 

  Pack AMG Night €700,00 

Interior  

  Bancos traseiros ajustáveis eletricamente €1.500,00 

  Pack ENERGIZING Só em combinação com versões de equipamento 

Premium, AMG Premium ou AMG Premium Plus 

  Sistema de controlo automático da climatização THERMOTRONIC   

(de série nos modelos 63) 

€850,00 

Tecnologia  

  AMG Track Pace (de série nos modelos 63) €350,00 

  Pack AMG DYNAMIC PLUS (de série nos modelos 63) €5.700,00 

  Sistema de travagem de cerâmica de alta performance AMG 

(apenas modelos 63) 

€5.200,00 

  Head-up Display (de série nos modelos 63) €1.350,00 
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Mais equipamento de série: GLE SUV e GLE Coupé da Mercedes-Benz 

 

Os primeiros GLE SUV e GLE Coupé irão chegar aos concessionários europeus a partir de julho de 

2023. As versões híbridas plug-in já podem ser encomendadas. O facelift do GLE SUV está disponível 

a partir de €105.600,003 na versão GLE 350 de 4MATIC (consumo de combustível em ciclo 

combinado WLTP: 0.7 l/100 km; emissões de CO₂ em ciclo combinado: 17 g/km)1. Na variante Coupé, 

a versão com o mesmo motor (consumo de combustível em ciclo combinado WLTP: 0.6 l/100 km; 

emissões de CO₂ em ciclo combinado: 16 g/km)⁴ está disponível a partir de €109.100,00³. 

 

No âmbito do facelift do modelo, a Mercedes-Benz alargou o leque do equipamento de série. O GLE 

300 d 4MATIC está equipado de série com jantes de liga leve de 19 polegadas. Anteriormente, as 

jantes de 18 polegadas eram um equipamento de série na versão de entrada do modelo GLE SUV. A 

pintura metalizada faz parte do equipamento de série em toda a gama do GLE SUV e Coupé. O GLE 

Coupé agora está equipado de série com a linha de design exterior AMG, que anteriormente estava 

disponível como equipamento opcional. 

 

A Mercedes-Benz também alterou a sua oferta aos clientes ao agrupar equipamentos opcionais mais 

importantes em versões de equipamento. Esta nova lógica simplifica bastante o processo de 

configuração e confere uma maior harmonização na oferta do GLE SUV e Coupé. 
 

Resumo dos preços 

 

Mercedes-Benz Consumo de 

combustível em 

ciclo combinado 

(ponderado nas 

versões 

híbridas) WLTP 

Consumo de 

energia elétrica 

ponderado em 

ciclo combinado 

WLTP 

Emissões de 

CO₂ em ciclo 

combinado 

(ponderado 

nas versões 

híbridas) 

WLTP 

Preço (incl. 19 

% de IVA, 

mercado 

alemão) 

GLE 300 d 4MATIC SUV 6.9 l/100 km - 181 g/km €98.350,00 

GLE 450 d 4MATIC SUV 7.7 l/100 km - 202 g/km €126.900,00 

GLE 450 d 4MATIC 

Coupé 

7.6 l/100 km - 200 g/km €137.450,00 

GLE 400 e 4MATIC SUV 0.9 l/100 km 25,0 kWh/100 km 20 g/km €105.550,00 

GLE 400 e 4MATIC 

Coupé 

0.8 l/100 km 24,6 kWh/100 km 19 g/km €109.050,00 

GLE 350 de 4MATIC SUV 0.7 l/100 km 24,7 kWh/100 km 17 g/km €105.600,00 

GLE 350 de 4MATIC 

Coupé 

0.6 l/100 km 24,1 kWh/100 km 16 g/km €109.100,00 

 
 

                                                        
1Todos os valores declarados neste comunicado de imprensa são os valores de CO₂ determinados de acordo com o WLTP, conforme definido 

no Nº3 do Artigo 2 do Regulamento de Implementação (UE) 2017/1153. O consumo de combustível foi calculado tendo por base estes 

valores. 

² Todos os preços indicados neste comunicado de imprensa correspondem ao preço de venda recomendado (PVP) para Portugal, incluindo 

IVA à taxa de 23 %. 

³ Preço de venda recomendado (PVP) para Portugal, incluindo taxa de IVA de 23 % 
4 Os valores declarados são valores de CO₂ calculados de acordo com o WLTP conforme definido no Nº3 do Artigo 2 do Regulamento de 

Implementação (UE) 2017/1153. O consumo de combustível foi calculado tendo por base estes valores. 


