The GLE
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ขับเคลื่อนอย่างมีสไตล์ ท้าทายทุกเส้นทางใหม่ของชีวติ
ที่่�สุด
ุ แห่่งยนตรกรรมจากตระกููล SUV Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic ที่่�มาพร้้อมดีีไซน์์ แบบ AMG Bodystyling รอบคััน ให้้อารมณ์์ สปอร์์ต
ในทุุกๆ มิิติิ หรื ือเติิ มเต็็ มประสบการณ์์ ใหม่่ๆ ให้้ชี ีวิ ิตกัับ The new GLE 350 de 4MATIC Exclusive ที่่� ผสานเทคโนโลยีี Plug-in hybrid และความแข็็งแกร่่ง
ในแบบฉบัับของเครื่่อ
� งยนต์์ดีีเซลเป็็นหนึ่่� งเดีียว ให้้พละกำำ�ลัังสููงสุุดถึึง 320 แรงม้้า ทะยานจาก 0-100 กิิโลเมตร/ชั่่�วโมง เพีียง 6.8 วิ ินาทีี และสััมผััสขุุมพลัังแห่่ง
การขัับเคลื่่�อนผ่่านระบบส่่งกำำ�ลัังแบบ 9G-TRONIC พร้้อมระบบขัับเคลื่่�อน 4 ล้้อ ที่่�จะทลายทุุกข้้อจำำ�กััดในทุุกเส้้นทาง และตอบสนองทุุกไลฟ์์ สไตล์์ได้้อย่่างไร้้ขี ีดจำำ�กััด

ข้ามขีดจำ�กัด แห่งการควบคุมที่เหนือกว่า

่
้
ครังแรกของระบบมั
ลติมีเดียแบบ MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ที่เชือมโยงคุ
ณเข้ากับเทคโนโลยีอันชาญฉลาด
่ กอย่างจะถูกควบคุมด้วยระบบที่หลากหลาย และตอบสนองได้อย่างเปี่ ยมประสิทธิภาพ
เสมือนมีผู้ชว่ ยส่วนตัวโดยพัฒนามาจากนวัตกรรม AI ทุกสิงทุ
่
ก้าวข้ามขีดจำ�กัดแห่งการควบคุมกับระบบสังการด้
วยเสียง ที่สามารถจดจำ�ข้อมูล และเรียนรูพ
้ ฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ของผู้ขบ
ั ขี่ เพื่อแจ้งเตือน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การใช้งานให้งา่ ยและเหมาะสมที่สุด ผสานการทำ�งานร่วมกับ หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงแบบ Digital widescreen cockpit ขนาด 12.3 นิ้ว จำ�นวน 2 จอ และมอบ
ความสะดวกสบายด้วยระบบสัมผัสสำ�หรับหน้าจอแสดงผลข้อมูลส่วนกลาง พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชน
ั แบบสปอร์ตหม
ุ้ หนัง Nappa พร้อมปุ่ มควบคุมแบบ Touch Control

*ภาพใช้เพื่่
*ภาพใช้้
พื่�อการโฆษณา โปรดพิิ
โปรดพิจารณารายการอุุ
ารณารายการอุปกรณ์์
กรณ์ของรถยนต์์
องรถยนต์จในตารางท้
ากสเปคชึาึทจาก
ยแคตตาล็
www.mercedes-benz.co.th
อกนี้

ระบบความบันเทิงและสื่อสาร MBUX

จอแสดงผลความละเอียดสูงแบบ
Digital widescreen cockpit

ระบบสั่งการด้วยเสียง "Hey Mercedes"

่ี
้
หน้าจอแสดงผลดไี ซน์สด
ุ ล้�ำ ทจะทำ
�ให้คณ
ุ ประทับใจตังแต่
แรกเห็น ด้วยหน้าจอแสดงผลขนาด

่
ระบบจะทำ�การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมพร้อมทั้งจดจำ� และเรียนรูก
้ ารสังงานของคุ
ณได้

ใหญ่พิเศษ 12.3 นิ้ว จำ�นวน 2 จอต่อเนื่ องกัน โดยสามารถเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลของหน้าจอ
่ ่ีหลากหลาย และมอบความสะดวกสบายด้วยระบบสัมผัส
เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการขับขีท
สำ�หรับหน้าจอแสดงผลข้อมูลส่วนกลาง
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่
้
่
อีกขันของความทั
นสมัย อีกระดับของความสะดวกสบายด้วยระบบสังงานด้
วยเสียง ซึงสามารถประมวผล
ประโยคที่ใกล้เคียงกับคำ�สั่งทั่วไปได้ เพียงพูดว่า "Hey Mercedes" และตามด้วยคำ�สั่งเช่น "I'm cold"
่
่ี
เพื่อสร้างความเชือมโยงระหว่
างคุณกับรถได้อย่างไร้ทติ

ระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า
(Head-up display)*

เบาะนั่งแถวที่ 3 (3rd seat row)*

่ ่ีสำ�คัญโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน โดยระบบจะแสดงข้อมูล
ให้คณ
ุ เข้าถึงข้อมูลการขับขีท

ด้วยเบาะนั่ งแถวท่ี 2 ที่ สามารถปรับและพับเบาะได้ง่าย ด้วยระบบไฟฟ้ าแบบ 1 / 3 และ 2 / 3 เพื่ อสามารถ

่ี ข้ บ
่
ในระดับสายตาทผู
ั ขีสามารถมองเห็
นได้ชด
ั เจน และสามารถปรับความเข้มของการแสดงผล

้ื ภายในห้
่
้ ตอบรับกับไลฟ์ สไตล์ทก
่ นที
เข้าไปถงึ แถวท่ี 3 ได้สะดวก และยังเพิมพ
องโดยสารให้กว้างขึน
ุ รูปแบบ

้
ครังแรกของ
GLE ที่มีเบาะนั่งถึง 3 แถว 7 ที่นั่ง โดยเบาะนั่งแถวที่ 3 สำ�หรับผู้โดยสาร 2 คน
พร้อมปรับเปล่ี ยนรูปแบบเบาะได้เพ่ื อการใช้งานที่ หลากหลาย อีกขั้นของความสะดวกสบายระดับพรีเมียม

ปรับตำ�แหน่งของการแสดงผล และสามารถปิ ดระบบได้ หากไม่ตอ
้ งการใช้งาน

* เฉพาะรุน
่ GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic
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Mercedes me connect

Mercedes-Benz
emergency call system

ระบบวิเคราะห์สภาพรถยนต์
Telediagnostics

ระบบแผนที่นำ�ทาง
Navigation system

บริการท่ีจะคอยช่วยเหลือคุณจากสถานการณ์ ฉก
ุ เฉิน หรือใน

นอกเหนือจากความพึงพอใจในมาตรฐานของยนตรกรรมจาก

่ ปเดตข้อมูล
นำ�ทางคุณสูท
่ ุกจุดหมาย ด้วยระบบนำ�ทางซึงอั

่ี ณได้รบ
ขณะทคุ
ั อุบต
ั เิ หตุ รถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์จะทำ�การ

เมอร์เซเดส-เบนซ์แล้ว คุณยังสามารถมั่ นใจได้ว่าจะได้รบ
ั บริการ

เส้นทางแบบออนไลน์ แม้ในเส้นทางของคนท้ องถิ่ นอย่าง

ติดต่อไปยัง Emergency Customer Contact Center

ซ่อมบำ�รุงด้วยมาตรฐานระดับโลก กับบริการ Remote Retrieval

รวดเร็ว แม่นยำ� และสามารถป้ อนข้อมูลที่ต้องการได้

่ี วยประสานงานด้านความปลอดภัย
ศูนย์บริการฉุกเฉิน ทจะช่

of Vehicle Status ท่ี จะคอยรายงานสถานะของรถยนต์ ไปยั ง

ผ่านทัชแพด

เพ่ือช่วยเหลือให้คณ
ุ ได้รบ
ั ความปลอดภัยสูงสุด

Mercedes me และด้วยบริการ telediagnostics ท่ี จะคอยส่ง
ข้อมู ลและสถานะของรถยนต์ ไปยั งศูนย์ บริการท่ี คุณเลือกเม่ื อ
ตรวจพบความเสียหาย*เพื่อให้คณ
ุ ได้รบ
ั การซ่อมบำ�รุงที่รวดเร็ว
และแม่นยำ�ที่สุด

*ระบบ telediagnostics สามารถรายงานสภาพรถยนต์บางส่วนให้กับผู้จ�ห
ำ น่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็ นทางการเท่านั้ น
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ระบบตั้งค่ารถยนต์
(Pre-installation for Vehicle Set-Up)
และระบบสตาร์ทเครือ่ งยนต์พร้อมเปิ ดระบบปรับ
อากาศภายในห้องโดยสารด้วยโทรศัพท์มือถือ
(Remote Engine Start for
Pre-Entry Climate Control)
ปลอดภัยไปอีกขั้นกับระบบ Remote Door Lock / Unlock ที่ ช่วยให้คุณ
่
สามารถล็อกรถได้จากทุกที่ ให้คุณไร้ความกังวลเรืองความปลอดภั
ยและ
่
มันใจได้
วา่ รถยนต์ของคุณจะอยูใ่ นการควบคุมตลอดเวลาเตรย
ี มพร้อมก่อน
ออกเดินทางกับความสบายในแบบท่ีคุณควบคุมได้ดว้ ย ระบบ Pre-Entry
่ื
่ ดระบบเครองปรั
Climate Control* ท่ีให้คณ
ุ สามารถสังเปิ
บอากาศทางไกล
ได้กอ
่ นจะถึงตัวรถ ช่วยให้คณ
ุ สตาร์ทและออกเดินทางไปกับความเย็นสบาย
ในแบบที่ คุณคอนโทรลได้เอง และในวันที่ คุณต้องเดินทางไปยังสถานที่
่
แปลกใหม่ คุณก็จะไม่ต้องกังวลเรืองตำ
�แหน่งที่จอดรถอีกต่อไปด้วยระบบ
Parked Vehicle Locator ที่ ช่วยแสดงตำ�แหน่ งของรถยนต์ภายในรัศมี
1.5 กิโลเมตร เพื่อให้คณ
ุ ค้นหารถยนต์ท่ีจอดไว้ได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึง
Vehicle Tracker ระบบท่ีติดตามตำ�แหน่งรถยนต์ผา่ น GPS และยังมรี ะบบ
Geofencing ฟั งก์ชน
ั ที่ ช่วยจำ�กัดพื้ นท่ี การขับขี่ เพ่ื อให้คุณมั่ นใจได้ว่า
รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของคุณจะปลอดภัยและอยูใ่ นการควบคุมของคุณ

*สำ�หรับรถยนต์ดีเซลจะต้องทำ�การสตาร์ทรถด้วยระบบ Remote Engine Start เพื่อให้ระบบปรับอากาศทำ�งาน
สำ�หรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า PHEV จะสามารถใช้ระบบ Pre-Entry Climate Control ได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์
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ระบบ Active Distance Assist DISTRONIC
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถที่อยู่ดา้ นหน้า หรือ Active Distance Assist DISTRONIC
ทำ�งานโดยใช้สญ
ั ญาณเรดาร์ท่ีติดตั้งบริเวณกระจังหน้าในการคำ�นวณระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า
ที่สัมพันธ์กับความเร็วของรถในขณะนั้ น และลดความเร็วของรถโดยอัตโนมัติ รวมทั้งช่วยเบรกด้วยระดับ
่ �หนด
แรงเบรกประมาณ 50% ของแรงเบรกปกติ เพื่อรักษาระยะห่างตามที่ผู้ขบ
ั ขีกำ

ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดสายตา (Blind Spot Assist)
อีกหนึ่ งในเทคโนโลยีความปลอดภัยจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ท่ีช่วยลดความเส่ียงจากการชนกับรถยนต์หรอ
ื
่ อยู
่ี ใ่ นจุดอับสายตาในขณะทกำ
่ี �ลังจะเปลยนช่
่ี
้
รถจักรยานยนต์คน
ั อืนท
องจราจร ระบบน้ีจะทำ�งานตังแต่
ความเร็ว
ของรถท่ี 12 กม. / ชม. เป็ นต้นไป โดยจะมีไฟเตือนเป็ นสัญลักษณ์ รูปสามเหลี่ ยมสีแดงปรากฏขึ้นท่ี กระจก
มองข้างทั้ งซ้ายและขวา ทั นทีท่ี ระบบสามารถตรวจจับรถที่ เข้าใกล้ในระยะที่ กำ�หนด หรือประมาณ 3 เมตร
จากด้านซ้าย 3 เมตร จากด้านขวา และ 3 เมตร จากด้านหลังของรถ สัญลักษณ์ เตือนดังกล่าวที่กระจกมอง
่ ดไฟเลี้ยวด้านเดียวกับที่มีรถอยู่ในระยะที่เสียงต่
่
ข้างนี้ จะกะพริบพร้อมกับมีเสียงเตือนเมื่อผู้ขบ
ั ขีเปิ
อการชน

ระบบ Active Lane Keeping Assist
่
่จะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ หากเรดาร์ของระบบ Active Lane Keeping Assist
การเปล่ียนช่องจราจรย่อมมีความเสียงที
่
ตรวจพบความเสียงในการชนกั
บรถยนต์ท่ีตรวจจับได้ ระบบจะช่วยดึงรถกลับเข้าสูช่ อ
่ งจราจรเดิมโดยอัตโนมัติดว้ ย
่
การเบรกล้อฝั่ งที่อยู่ตรงข้ามกับรถยนต์ท่ีตรวจจับได้ ระบบนี้ ยังสามารถตรวจจับรถจักรยานยนต์ท่ีวิงมาด้
านข้าง
้ึ
่ี
่ี
่ี ก
จงึ ทำ�ให้คณ
ุ อุน
่ ใจและปลอดภัยมากขนในการเปล
ยนช่
องจราจร โดยเฉพาะการขับขในเม
อ
ื งทม
ี ารจราจรคับคัง่
บนถนนใหญ่หรือทางด่วนที่มีหลายช่องจราจร
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อุ ปกรณ์ มาตรฐาน

ไฟส่องทางใต้กระจกมองข้างเป็ นรูปตราสัญลักษณ์

หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ยระบบไฟฟ้ า

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester®

เมอร์เซเดส-เบนซ์ *เฉพาะรุน่ GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

*เฉพาะรุน
่ GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

*เฉพาะรุน
่ GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 64 เฉดสี

่
ระบบควบคุมและสังงานด้
วย Touchpad

ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO comfort package

่
ฟั งก์ชน
ั เชือมต่
อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS

ระบบช่วยนำ�รถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist with

ช่อง USB Type C บริเวณที่นั่งคู่หน้า จำ�นวน 3 ช่อง

และ Android (Apple CarPlay™ & Android Auto)

PARKTRONIC) *เฉพาะรุน
่ GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

ช่อง USB Type C บริเวณที่นั่งแถวที่สองและแถวที่สาม

มาพร้อมกล้องแสดงภาพรอบทิศทาง

จำ�นวน 4 ช่อง *เฉพาะรุน
่ GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์จากสเปคชึทจาก www.mercedes-benz.co.th

GLE 350 de 4MATIC Exclusive

polar white

เบาะนั่ ง

สีมาตรฐาน(NON-METALLIC PAINT)

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

H18 High-gloss anthracite lime wood trim

149 polar white
สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINT)
Information
Titles

polar white

Code

149U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Additional information
Background information

134A ARTICO man-made leather espresso brown / black

197 obsidian black

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชน
ั

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINTS)
1/1

ล้ออัลลอย แบบ 5 ก้าน คู่ขนาด 20”
775 iridium silver

992 selenite grey

111A ARTICO man-made leather black

LED High Performance headlamps

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่ องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์จากสเปคชึทจาก www.mercedes-benz.co.th

GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

polar white

เบาะนั่ง

สีมาตรฐาน(NON-METALLIC PAINT)

149 polar white

obsidian black

iridium silver

สีมาตรฐานเมทาลิก (METALLIC PAINTS)
Information
Titles

polar white

Code

149U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชน
ั แบบสปอร์ต หุม
้ หนัง Nappa
พร้อมป่ ุมควบคุมแบบ Touch Control

Additional information
Background information

selenite grey

197 obsidian black

775 iridium silver

1/1
Information

Information

Titles

obsidian black

Titles

iridium silver

Code

197U

Code

775U

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Anthracite open-pore oak wood trim elements

992 selenite grey

801A nappa leather/ leather black

ล้ออัลลอยดีไซน์ สปอร์ตจาก AMG แบบ Multi-spoke
ขนาด 21"

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)
Information
Titles

selenite grey

Code

992

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

17.4.2014

1/1

1/1

Additional information
Background information

H31 Anthracite open-pore oak wood
Information
Titles

Anthracite open-pore oak wood trim elements

Code

H31

Grouping

Trim

Approval status

Approved

Status

25.7.2017

Additional information
Background information

1/1

MULTIBEAM LED
*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่ องจากระบบการพิมพ์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์จากสเปคชึทจาก www.mercedes-benz.co.th

รายละเอีียดด้้านเทคนิิค

GLE 350 de 4MATIC Exclusive

เครื่่อ
� งยนต์์

ดีีเซลแถวเรี ียง / 4 สููบ / 4 วาล์์วต่่อสููบ พร้้อม 2 - stage เทอร์์โบชาร์์จเจอร์์ และอิินเตอร์์คูล
ู เลอร์์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ)ี

1,950

แรงม้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า) / รอบต่่อนาทีี)

143 (194) / 3,800

แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)

400 / 1,600 - 2,800

กำำ�ลัังจากมอเตอร์์ไฟฟ้้า (กิิโลวััตต์์ / แรงม้้า)

100 / 136

แรงบิิดสููงสุุดจากมอเตอร์์ไฟฟ้้า (นิิ วตัันเมตร)

440

อััตราเร่่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วิ ินาทีี)

6.8

ความเร็็วสูงู สุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)

210

ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)

65

พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)

490 - 1,915

ระบบส่่งกำำ�ลังั

เกีียร์์อััตโนมััติิเดิินหน้้า 9 จัังหวะ (9G - TRONIC) พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััย
(Steerin g - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้้อและยาง - หน้้า / หลััง

275 / 50 R20

มิิติิตัวถั
ั ัง (กว้้างxยาวxสููง) (มิิลลิิเมตร)

2,010 x 4,924 x 1,795

รายละเอีียดด้้านเทคนิิค

GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

เครื่่อ
� งยนต์์

ดีีเซลแถวเรี ียง / 4 สููบ / 4 วาล์์วต่่อสููบ พร้้อม 2 - stage เทอร์์โบชาร์์จเจอร์์ และอิินเตอร์์คูล
ู เลอร์์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ)ี

1,950

แรงม้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า) / รอบต่่อนาทีี)

180 (245) / 4,200

แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)

500 / 1,60 0 - 2,400

กำำ�ลัังจากมอเตอร์์ไฟฟ้้า (กิิโลวััตต์์ / แรงม้้า)

-

แรงบิิดสููงสุุดจากมอเตอร์์ไฟฟ้้า (นิิ วตัันเมตร)

-

อััตราเร่่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วิ ินาทีี)

7.2

ความเร็็วสูงู สุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)

225

ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)

85

พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)

630 - 2,055

ระบบส่่งกำำ�ลังั

เกีียร์์อััตโนมััติิเดิินหน้้า 9 จัังหวะ (9G - TRONIC) พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััย
(Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้้อและยาง - หน้้า

275 / 45 R21

ขนาดล้้อและยาง - หลััง

315 / 40 R21

มิิติิตัวถั
ั ัง (กว้้างxยาวxสููง) (มิิลลิิเมตร)

2,018 x 4,930 x 1,795

GLE Genuine Accessories

่
ยางปูพ้ืนสำ�หรับผู้ขบ
ั ขีและผู
้โดยสารด้านหน้า A167 680 66 06/9G33

กล่องใส่สม
ั ภาระบนหลังคา AMG ความจุ 400 ลิตร

แร็คจักรยาน สำ�หรับจักรยาน 1 คัน		

A000 890 02 93

ยางปูพ้ืนสำ�หรับผู้โดยสาร แถวที่2

A167 680 72 06/9G33

สีด�ำ A000 840 11 00 | สีเงินด้าน A000 840 13 00

และชุดสกรูเสริมแร็ค สำ�หรับจักรยาน 1 คัน

A002 990 03 99

ยางปูพ้ืนสำ�หรับผู้โดยสาร แถวที่3*

A167 680 75 06/9G33

กล่องใส่สม
ั ภาระบนหลังคา AMG ความจุ 450 ลิตร

*เฉพาะรุน
่ GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic

สีด�ำ A000 840 12 00 | สีเงินด้าน A000 840 14 00

ฝาปิ ดที่เติมลมยาง

แร็คหลังคา

้
ลาย AMG 4 ชิน

A167 890 30 00

B6 647 20 05

ฝาปิ ดที่เติมลมยาง

้
ฝาครอบดุมล้อ ลาย AMG 4 ชิน

B6 647 20 02

A000 400 31 00

สปอยเลอร์หลังคา

A167 793 04 00

ชุดดาวบนกระจังหน้ าแบบมีไฟ กรุณาสอบถามรหัสสินค้าและข้อมูลที่ ผู้ จำ�หน่ ายฯ อย่างเป็ นทางการ

อุปกรณ์ Power charge A213 820 24 03

ขายึดอุปกรณ์ (อุปกรณ์ จ�ำ เป็ นสำ�หรับรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ ตา่ งๆ) A000 810 33 00
โต๊ะพับ			

A000 816 00 00

ตะขอแขวนกระเป๋ า 			

A000 814 00 00

ไม้แขวนเส้ือ 			

A000 810 34 00

สาย Media interface adapter

ชุดกล้องติดรถยนต์ Mercedes-Benz Dashcam พร้อมระบบ Radar และระบบ G-sensor

ขายึดกล้อง Go Pro (จำ�หน่ ายไม่รวมกล้อง Go Pro)

A000 827 19 00

USB type A & type C

กรุณาสอบถามรหัสสินค้าและข้อมูลที่ ผู้ จำ�หน่ ายฯ อย่างเป็ นทางการ

A177 820 29 01

www.mercedes-benz.co.th/GLEebrochure
้
้ื
้
หมายเหตุ: เอกสารนี้ เป็ นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญาซือขาย
ทั้ งนี้ ผู้ซอควรตรวจสอบข้
อมูลของผลิตภัณฑ์ท่ี ระบุไว้ในสัญญาซือขายเป็
นสำ�คัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเผยแพร่
กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะคำ�นึ งถึงประโยชน์ ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซอเป็
ื้ นสำ�คัญ
่ ข
่ อ
้ หรือเกียวกั
่
่ อโดยไม่
้
่ ได้เป็ นส่วน
่
ซึงผู
้ ายหรือผูผ
้ ลิตจะใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือจำ�นวนระบุในคำ�สังซื
บคำ�สังซื
กอ
่ ให้เกิดสิทธิใด ๆ ที่พึงได้รบ
ั จากสิงเหล่
านี้ ทั้งนี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์ เสริมและรายการของอุปกรณ์ เสริมของผลิตภัณฑ์ ซึงไม่
้
่วไปเกียวกั
่
่
หนึ่งของข้อกำ�หนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้ อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์อน
ั เกิดจากข้อจำ�กัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์น้ี ให้ขอ
้ บ่งชีโดยทั
บประเภทของลักษณะ อุปกรณ์ เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้รว่ มกับรุน
่ อืนเท่
านั้ น
่ นปั จจุบน
่
่ี ในประเทศของท่านและการกำ�หนดราคาของผลิตภัณฑ์น้ัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อก
้ ผู
่ จ้ �ำ หน่าย
สำ�หรับข้อมูลทีเป็
ั และเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกียวกั
บประเภทของรุน
่ ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีทมี
ี ครังที
เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็ นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
www.mercedes-benz.co.th
01-02/2564

