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ضغط ىلع الصورة أعاله إدرجة 360ملشاهدة صورة السيارة بزاوية 

To view the 360° degree please press on the picture above 
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2022 Mercedes-Benz GLE 63S AMG COUPE 4MATIC PLUS V8 4.0L GCC 0Km
مرسيدس : املاركة

GLE COUPE املوديل:
GLE 63S AMG : الفئة

2022: السنة
كم0:كيلومترات

بوابأ4: عدد األبواب
أبيض : اللون

كوبيه: نوع الجسم
أسطوانات8: سطواناتعدد األ

حصان 603: األحصنةعدد 
نقل أوتوماتيكي: نوع النقل 

الخليجية: املواصفات اإلقليمية
بنزين: نوع الوقود

Brand: Mercedes
Model: GLE COUPE
Category: GLE 63S AMG 
Year: 2022
Kilometers: 0Km
Doors: 4 Doors 
Color: White 
Body type: Coupe
Cylinder: 8 Cylinders 
Horsepower: 603 HP
Transmission: Automatic
GCC
Fuel: Gasoline 



Carbon Fiber
Digital service booklet
DISTRONIC PLUS with Cross-Traffic Assist (DTR+Q)
Aerial for GPS
Exit warning assistant
Memory Package (driver's seat, steering column and 
mirror)
Sidebags in rear left and right
Kneebag
Temperature-controlled cup holder
eCall emergency call system
Electrically folding exterior mirrors
360° camera
Nappa leather/microfiber AMG steering wheel
V8 spark ignition engine M177 - AMG
Displacement 4.0 liter

Smartphone integration package
Apple Carplay smartphone integration
Android Auto smartphone integration
Adaptive Damping System PLUS (ADS+)
Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)
Active Parking Assist
Drive package
Right electric adjustable driver's seat with 
memory
Automatic dimming inside rearview mirror and 
outside mirrors
Panoramic sliding sunroof/glass roof
9-speed automatic transmission
Front wireless telephone charging
Active roll stabilization
AIRMATIC Dual Control/semi-active air 
suspension
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Keyless Entry 
Blind Spot Assist 
Anti-Theft Protection package with preinstallation 
for collision detection
AMG Exterior Night package
Front Memory Package
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Front wireless telephone charging
Burmester 3D Sound System
Active Exhaust Control 
AMG steering wheel buttons
Electronic locking differential
Tire pressure monitor (TPM)



: األداء* 
سرعات9ناقل حركة اوتوماتيكي ب 

أسطوانات8: عدد األسطوانات
ليتر4.0: سعة املحرك
حصان603: عدد األحصنة

متر/نيوتن850: العزم

:املواصفات اإلضافية* 
Night Package  

كاربون فايبر 
نظام الهيدروليك لرفع وخفض املركبة 

مثبت السرعة التكيفي 
رادار 

ركن ذاتي 
تثبيت مسار 
أبواب شفط

درجة360كاميرا 
فتحة سقف بانورامية

شاشة بروجيكتر أمامي
بالعوادمالتحكم خاصية 

النوابضخاصية التحكم بأوضاع 
العمياءالكشف عن النقطة خاصية 

3D BURMESTER  ممتاز يصوتنظام
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وحدة ثابتة لتخزين البيانات+ نظام املالحة وتحديد املواقع 
مقعد الراكب األمامي مع جهاز استشعار الوزن

الذاكرةمقعد السائق بوضعيات مختلفة مع 
األمامينظام التحذير من االصطدام 

شاشة عرض مركزية تعمل باللمس 
أماميشاحن هاتف السلكي 

الذكيحزمة تكامل الهاتف 
الداخليةمجموعة اإلضاءة 

نظام مكاملات الطوارئ
مراقبة ضغط اإلطارات

تعتيم تلقائي داخل مرآة الرؤية الخلفية واملرايا الخارجية
إغالق غطاء صندوق األمتعة/ نظام استشعار لفتح 

حامل أكواب يمكن التحكم يف درجة حرارته
خاصية التسخين املقاعد األمامية

التعرف ىلع الفتة الطريقخاصية 
للمقاعد األماميةخاصية املساج 

حساس القدم للدبة الخلفية 
الشعار عبر املرآةإسقاط 

الباب املضيئةعتبة 
صيفيةإطارات 
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