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Welkom.
In de wereld van Mercedes-Benz.

"The best or nothing."
Deze woorden van Gottlieb Daimler zijn al meer dan honderd jaar oud. Tegelijkertijd zijn ze relevanter dan ooit. We zouden de zin zelfs willen aanvullen: The best or nothing - voor u, onze klanten.
We onderzoeken, construeren en ontwerpen om aan uw behoeften en wensen te voldoen. Voor uw
droom van een Mercedes-Benz.
EQ staat voor Electric Intelligence en verandert het automotive landschap en het systeem als
geheel. De EQC is de eerste auto van deze nieuwe voertuiggeneratie van Mercedes-Benz - het
startschot voor de toekomst van elektromobiliteit. Het charismatische model is ook een mijlpaal
voor Mercedes-Benz op het gebied van power, sportiviteit, veiligheid en gebruiksgemak.
De pionier van een nieuwe voertuiggeneratie met een avant-gardistische, unieke esthetiek: het
dynamische exterieurdesign focust duidelijk op de krachtige elektrische aandrijving. De Black
Panel-grille dient als herkenningsfunctie voor een lid van de Mercedes-Benz EQ-familie. De grille
vormt een eenheid met de MULTIBEAM LED-koplampen en hun specifieke elementen in blauw.
Het interieur van de EQC weerspiegelt op fascinerende wijze het vooruitstrevende technologiemerk
Mercedes-Benz. Het toont een speciale elektro-esthetiek, die qua vormentaal geïnspireerd is op
consumentenelektronica. Indrukwekkend is het samenspel tussen de moderne, EQC-specifieke
kleurenwereld en de typische kwaliteitsuitstraling van een Mercedes-Benz door leder en hout.
U raadt het al: er zijn veel mogelijkheden om de EQC naar uw persoonlijke wensen uit te rusten.
Neem de tijd, bekijk deze prijslijst, configureer uw droomauto online en kom kijken bij uw Mercedes-Benz dealer. U bent ook van harte welkom om een proefrit

af te spreken en uzelf te overtuigen
van onze belofte: The best or nothing.

2

Inhoud.
Voorwoord

2

Product highlights

4

Laden

5

Modelvarianten, technische gegevens, prijzen

6

Voordeelpakketten

7

Designpakketten

8

Design
Uitrustingslijnen en designpakketten
Sierdelen
Lakken

9

Standaarduitrusting en opties
Techniek
Exterieur
Interieur
Veiligheid en assistentiesystemen
Parkeren en manoeuvreren
Infotainment, navigatie en communicatie
Laadkabels
Servicepakketten

21

Overige technische gegevens

45

Bijlage

46

3

Product highlights.
Opwindend dynamisch: de volledig variabele vierwielaandrijving 4MATIC.
Als Mercedes-Benz primus van het nieuwe product- en technologiemerk EQ heeft de EQC een volledig nieuw ontwikkeld aandrijfsysteem, elk met een
compacte elektrische aandrijflijn (eATS) op de voor- en achteras. De EQC heeft dus de rijeigenschappen van een vierwielaangedreven voertuig. De 4MATIC
verdeelt de kracht traploos tussen de voor- en achteras - van 0 tot 100 procent. De beide elektromotoren kunnen namelijk onafhankelijk van elkaar worden
geregeld. Bij tractieverlies op de ene as, is er meer koppel beschikbaar op de andere as. Dit werkt net als bij een conventioneel vierwielaangedreven voertuig
met middensperdifferentieel. Tegelijkertijd is de 4MATIC de technologische basis voor uw sportieve rijplezier.
Rijprogramma: ú kiest de rijstrategie.
Verbruik en actieradius hangen ook bij elektroauto’s sterk af van de rijstijl. De EQC ondersteunt u met verschillende rijprogramma’s met uiteenlopende
karakteristieken. Een essentiële rol in de zuinigere rijprogrammavarianten speelt het haptische gaspedaal, dat de bestuurder ondersteunt bij zuinig rijden. De
volgende programma’s zijn beschikbaar: COMFORT (standaard), ECO (efficiëntie en laag verbruik), MAX RANGE (maximale actieradius), SPORT (rijprestaties),
INDIVIDUAL (individuele aanpassing van afzonderlijke parameters).
Eenmalig aanmelden. Overal laden. Met Mercedes me Charge.
Met Mercedes me Charge* krijgt u toegang tot een groot aantal openbare laadstations, die zich bijvoorbeeld in steden bevinden, bij winkelcentra of bij
restaurants. Om de service te gebruiken, is eenmalige registratie bij Mercedes me voldoende. Bij het laadstation kunt u het laadproces eenvoudig starten via
de aanduiding op het mediadisplay, de smartphone-app of de RFID-kaart. Daarna wordt alles automatisch geregeld via Mercedes me Charge. Eén registratie,
één factuur.
Revolutie in de cockpit: MBUX.
Het baanbrekende multimediasysteem MBUX maakt een volledig nieuwe user interface mogelijk. Bereid tot luisteren, zelflerend en aanraakgevoelig als nooit
tevoren. Dit komt voornamelijk door de kunstmatige intelligentie van MBUX, een natuurlijk, intuïtief spraakbedieningssysteem, het touchpad dat reageert op
handschriften en talrijke EQ-specifieke content, zoals de weergave van actieradius, laadstatus en energiestroom.
Mercedes me connect.
Uw auto is maatwerk - en met onze EQ-servicepakketten zorgt u ervoor dat uw auto zijn veiligheid, functionaliteit en waarde behoudt. Met de EQ-service
Onderhoud voeren onze professioneel opgeleide specialisten alle vereiste onderhoudswerkzaamheden gedurende zes jaar of 160.000 km uit*. Zo weet u
vooraf wat de kosten de eerste jaren zullen zijn en kunt u met de EQ-service Slijtageonderdelenpakket van een exclusief voordeel genieten, doordat bepaalde
slijtageonderdelen eveneens worden vervangen. De arbeidskosten zijn uiteraard inbegrepen. Profiteer daarnaast van onze handige EQ-service Haal- en
brengservice, waarbij uw auto voor onderhoud of reparatie kan worden opgehaald en, indien gewenst, ook weer teruggebracht.
Als de standaard Mercedes-Benz Garantie nieuwe voertuigen afloopt, beschermt de EQ-service Verlengde garantie nieuwe voertuigen u tegen onverwachte
reparatiekosten. Bovendien is de hoogspanningsaccu een integraal onderdeel van de EQC en derhalve inbegrepen in de aankoopprijs. De functionaliteit van de
accu wordt 8 jaar of 160.000 km gegarandeerd door het accucertificaat*.
Alle genoemde EQ-servicepakketten zijn gekoppeld aan de auto en worden bij doorverkoop overgedragen aan de nieuwe eigenaar - nog een voordeel dat de
waarde van uw EQC positief beïnvloedt.
* Voor het gebruik van de services dient u zich te registreren in het Mercedes me-portal en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes
me connect-services. Bovendien moet de betreffende auto aan het account gekoppeld zijn.
Na het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de services tegen betaling worden verlengd. De eerste activering van de services is mogelijk binnen 1 jaar na
de eerste kentekenregistratie of de inbedrijfstelling door de klant, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
De service is 3 jaar na activering gratis beschikbaar.
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Uw EQC opladen.
De laadpartner
Uw EQC thuis opladen zal een forse impact hebben op uw elektrische aansluiting en uw verbruik. Met de juiste installatie én een passende laadoplossing hoeft
u niet in te boeten op laadvermogen en laadtijden. Maar welke laadoplossing is nu de beste? Van een merk als Mercedes-Benz verwacht u comfort, veiligheid
en duurzaamheid. Deze waarden hebben wij ook gehanteerd bij de keuze van onze laadpartner. Daarom bevelen we u onze professionele laadpartner ENGIE
EVBox aan. Deze laadpartner:
• Levert het optimale laadstation
• Neemt de installatie voor zijn rekening
• Adviseert u correct en gedetailleerd over eventuele aanpassingen aan uw elektrische installatie
• Garandeert u de beste nazorg via de 24/7 helpdesk
De laadoplossing
ENGIE EVBox stelt u graag een laadpunt voor van de nieuwste generatie: de Elvi. De Elvi is een state of the art laadstation die dankzij zijn 22 kW laadvermogen
en 3G/wifiverbinding bovendien toekomstbestendig is. De Elvi laadt uw EQC tot drie keer sneller dan een gewoon stopcontact, geeft online inzicht in uw
laadsessies en kan uw laadkosten rechtstreeks met uw werkgever of leasemaatschappij verrekenen tegen een maandelijks tarief van € 4,00 excl BTW. Dankzij
Mercedes-Benz kunt u de Elvi Wallbox bovendien aanschaffen tegen een zeer gunstige prijs van € 1.621,00 excl BTW. Deze prijs omvat:
• De levering van het Elvi-laadstation 22 kW (3G/wifi)
• Een vaste laadkabel (4m) en kabelhouder
• De standaard muurinstallatie van uw laadpunt
De laadpas
Bij de levering van uw laadstation, ontvangt u een laadpas en een laaddruppel van ENGIE EVBox. Deze kunt u gebruiken om laadsessies van uw thuislaadpunt
te starten en stoppen. Na activatie kunt u met de laadpas ook terecht bij publieke laadpunten voor een maandelijks tarief van € 3,75 exclusief BTW. Zo kunt u
eenvoudig en nagenoeg overal laden in België, Nederland en Luxemburg, zonder extra contracten te hoeven afsluiten. U gebruikt simpelweg uw laadpas van
ENGIE EVBox die rechtstreeks aan u, of indien gewenst aan uw werkgever, uw verbruik zal verrekenen aan de hand van één maandelijkse factuur. Kortom: heel
eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
De online precheck
Onze laadpartner ENGIE EVBox neemt u het volledige traject naar een passende laadoplossing uit handen. Zo ook de evaluatie en het advies met betrekking
tot uw elektrische installatie. U wilt immers uw EQC binnenkort optimaal kunnen laden? Daarom heeft ENGIE EVBox een online audit tool uitgewerkt voor alle
EQC-klanten. Met behulp van deze tool wordt informatie verzameld die aangeeft wat de laadsnelheid met uw huidige installatie zal zijn. Zo kunt u beoordelen
of dit volstaat, dan wel of u uw installatie wil verzwaren. U ontvangt vervolgens een offerte op maat voor de levering en installatie van uw Elvi. Raadpleeg deze
tool op www.mercedes-benz.nl/precheck

Modelvarianten, technische gegevens, prijzen.
Type
5 zitplaatsen,
5-deurs

Motor

Accucapaciteit (kWh)

Vermogen
kW (pk)
Koppel Nm

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

Stroomverbruik gecomb.
Max.-min. kWh/100 km1)
Rijbereik (km)

CO2-emissie
gecomb. g/km1)
Energielabel2)

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

EQC 400 4MATIC

Elektromotor

80

300 (408)
760

180
5,1

19,7
417

0
A

80.995
79.860
66.000
13.860
0

1) *Dit betreft de theoretische actieradius volgens de WLTP testcyclus. De werkelijke actieradius en het energieverbruik worden onder meer beïnvloed door de voertuigconfiguratie, bandenkeuze en bandenspanning, belading, het rijgedrag en omgevings- en klimaatfactoren zoals de buitentemperatuur en de verkeerssituatie.
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Code

6

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Premium pakket
Draadloos oplaadsysteem (897)
Burmester® surround sound system (810)
Elektrisch schuifdak (414)
Energizing Comfort Pack (PBP)

PYN

0
0

Premium plus pakket
Inhoud Premium pakket (PYN) +
Parkeerpakket met 360°-camera (P47)
Head-up display (463)
Elek. regelbare stoelen vooraan met Memory functie (275+242)

PYO

2.541
2.100

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

EQC 400 4MATIC

Voordeelpakketten.

S Standaard

S

U

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Code
Standaard exterieur / Standaard interieur
Standaard exterieur (PUA)
Standaard interieur (PTA)
Standaard exterieur / Electric Art interieur
Standaard exterieur (PUA)
Electric Art interieur (PTC)
AMG Line exterieur / Electric Art interieur
AMG Line exterieur (P31)
Electric Art interieur (PTC)
AMG Line exterieur / AMG Line interieur
AMG Line exterieur (P31)
AMG Line interieur (P29)
Launch Edition pakket
Alleen met:
Standaard exterieur (PUA)
Electric Art interieur (PTC)
Premium (PYN) of Premium Plus (PYO) Pack
20” velg met witte accenten (R50)
Onderhoud – geldig 6 jaar of 160.000 km na 1e inschrijving (390)
Unilak zwart (040) of poolwit (149)
Sierdeel openporig essenhout bruin (H09) of zwart (736)
Bekleding leder zwart (221) of zijdebeige/zwart (225)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

EQC 400 4MATIC

Designpakketten.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S

PYD

545
450

U

PYF

2.178
1.800

U

PYH

2.735
2.260

U

PYR

6.413
5.300

U

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Design.
Uitrustingslijnen en designpakketten
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9

Standaard exterieur
AMG Line exterieur
Standaard interieur
Electric Art interieur
AMG Line interieur

10
12
13
15
17

Sierdelen

19

Lakken

20

Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard exterieur

Code

EQC 400 4MATIC

Design exterieur.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Standaard exterieur: Black Panel-grille met lamellen en rand chroom; MULTIBEAM LED-koplampen met binnenbehuizing en
buizen hoogglanzend zwart en strepen blauw; kenmerkende Mercedes-Benz dagrijverlichtingsfakkel (bij nacht: positielicht) die
doorloopt als led-lichtstrook aan de bovenkant van het Black Panel, waardoor tevens een uniek nachtdesign wordt gecreëerd;
voorskirt met accenten hoogglanzend zwart en onderkant voorbumper zwart; middelste luchtinlaat met twee lamellen chroom;
48,3 cm (19 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen, zwart en glansgedraaid (R82), optioneel specifieke lichtmetalen velgen met
decorelementen blauw of velgrand blauw; embleem op de voorspatschermen hoogglanzend zwart met streep chroom en
opschrift ‘EQC’ blauw; buitenspiegels hoogglanzend zwart; dorpelverbreders zwart met accenten chroom; achterskirt met
onderkant achterbumper zwart en sierelementen chroom; in de led-lichtstrook (functie: achterlicht en mistachterlicht) tussen
de led-achterlichten wordt de emotionele herkenning van het front voortgezet.

P76

0
0

S

48,3 cm (19 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor 7,5 J x 19 H 2 ET 32 met banden 235/55 R19,
achter 8,0 J x 19 H 2 ET 34 met banden 255/50 R19

R82

0
0

S

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor 7,5 J x 19 H 2 ET 32 met banden 235/55 R19,
achter 8,0 J x 19 H 2 ET 34 met banden 255/50 R19

84R

151
125

U

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid, velgrand energyblauw
voor 7,5 J x 19 H 2 ET 32 met banden 235/55 R19,
achter 8,0 J x 19 H 2 ET 34 met banden 255/50 R19

R90

151
125

U

Niet met designo hyacintrood metallic (996) of briljantblauw (896)

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
Standaard exterieur

Code

50,8 cm (20 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor 7,5 J x 20 H 2 ET 32 met banden 235/50 R20,
achter 8,5 J x 20 H 2 ET 30 met banden 255/45 R20

EQC 400 4MATIC

Design exterieur.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

R92

817
675

U

R37

968
800

U

Niet met AMG line exterieur (P31)

50,8 cm (20 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen
hoogglanzend zwart met decorelementen energyblauw en glansgedraaid
voor 7,5 J x 20 H 2 ET 32 met banden 235/50 R20,
achter 8,5 J x 20 H 2 ET 30 met banden 255/45 R20
Niet met designo hyacintrood metallic (996) of briljantblauw (896) of AMG line exterieur (P31)
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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
AMG Line exterieur

Code

EQC 400 4MATIC

Design exterieur.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

AMG Line exterieur: specifieke aerodynamische maatregelen ter verdere verbetering van de luchtweerstand voor een optimale
actieradius; AMG-specifieke Black Panel-grille in twinblade-design en rand hoogglanzend zwart; AMG-specifieke voorskirt in
jetwing-design, luchtinlaten met sierelementen chroom en accenten hoogglanzend zwart alsmede zichtbare en functionele AIR
CURTAINS; 48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen (RRC); bredere, AMG-specifieke achterskirt met
zichtbare luchtuitlaten (niet functioneel), diffusorinzetstuk zwart en sierelement chroom; buitenspiegels carrosseriekleur.

P31

0
0

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, tantalgrijs en glansgedraaid
voor 7,5 J x 19 H 2 ET 32 met banden 235/55 R19,
achter 8,0 J x 19 H 2 ET 34 met banden 255/50 R19

RRC

0
0

50,8 cm (20 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor 7,5 J x 20 H 2 ET 32 met banden 235/50 R20,
achter 8,5 J x 20 H 2 ET 30 met banden 255/45 R20

RRR

908
750

U

53,3 cm (21 inch) multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid
voor 8,0 J x 21 H 2 ET 27 met banden 235/45 R21,
achter 9,0 J x 21 H 2 ET 31 met banden 255/40 R21

RWI

1.815
1.500

U

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

u

S

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard interieur

Code

Standaard interieur: voorstoelen stof Aberdeen zwart en siernaden grafietgrijs (001); dashboard met fijne
oppervlaktestructuur metallic-achtig zilvergrijs en siernaden matzwart; bovenkant portieren met fijne oppervlaktestructuur
zwart; luchtuitstroomopeningen met lamellen roségoud; sierdelen matrixlook grijs (H63); multifunctioneel sportstuur leder met
spaken en bedieningspanelen hoogglanzend zwart (L3E); middenconsole pianolaklook zwart; interieurhemel stof zwart (51U).

Bekleding stof Aberdeen zwart

12

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

EQC 400 4MATIC

Design interieur.
PTA

0
0

S

1

0
0

S

Bekleding lederlook ARTICO zwart

101

545
450

U

Bekleding lederlook ARTICO zijdebeige/zwart

105

545
450

U

Interieurhemel stof zwart

51U

0
0

S

Multifunctioneel sportstuur leder
De elegante lederen bekleding maakt het multifunctionele sportstuur nog hoogwaardiger. Het wordt
dus een highlight in het interieur. Als bestuurder profiteert u in twee opzichten: wat er goed uitziet,
moet ook goed aanvoelen.

L3E

0
0

S

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Uitrustingslijnen en designpakketten
Standaard interieur

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

EQC 400 4MATIC

Design interieur.
Multifunctioneel sportstuur nappaleder

L3B

0
0

u

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Op koude dagen zorgt het verwarmde stuurwiel binnen de kortste tijd voor een aangename
temperatuur van het greepgedeelte van ongeveer 35 °C.

443

315
260

U

Alleen met stuurwiel verwarmd (443)

Alleen met bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memoryfunctie (275) en multifunctioneel sportstuur
nappaleder (L3B)

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
Electric Art interieur

Code

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Electric Art interieur: bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale zijdebeige/zwart met siernaden roségoud; naar keuze
bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale indigoblauw/zwart met siernaden roségoud; optioneel bekleding leder zwart met
siernaden middengrijs of leder zijdebeige/zwart met siernaden porselein; dashboard met fijne oppervlaktestructuur metallicachtig zilvergrijs en siernaden roségoud; bovenkant portieren met fijne oppervlaktestructuur, al naargelang uitrusting zwart of
blauw met siernaden roségoud of middengrijs; andere siernaden roségoud op onder andere middenarmsteun, voorportieren of
het defrost-oppervlak tussen het dashboard en de voorruit; sierdelen aluminiumlook (H66); multifunctioneel sportstuur leder
met spaken chroom, en bedieningspanelen hoogglanzend wart met bedieningselementen chroom (L3E).

PTC

0
0

Bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale indigoblauw/zwart

382

0
0

Bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale zijdebeige/zwart

385

0
0

u

Bekleding lederlook ARTICO zwart

111

266
220

U

Bekleding lederlook ARTICO zijdebeige/zwart

115

266
220

U

Bekleding leder zwart

221

1.984
1.640

U

Bekleding leder zijdebeige/zwart

225

1.984
1.640

U

Niet met sierdelen carbonlook antraciet (H65), sierdelen openporig essenhout bruin (H09) of lak briljantblauw
metallic (896)
Niet met sierdelen carbonlook antraciet (H65)
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EQC 400 4MATIC

Design interieur.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

u

S

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

EQC 400 4MATIC

Design interieur.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Uitrustingslijnen en designpakketten
Electric Art interieur

Code

Interieurhemel stof zwart

51U

0
0

S

Multifunctioneel sportstuur leder
De elegante lederen bekleding maakt het multifunctionele sportstuur nog hoogwaardiger. Het wordt
dus een highlight in het interieur. Als bestuurder profiteert u in twee opzichten: wat er goed uitziet,
moet ook goed aanvoelen.

L3E

0
0

S

Multifunctioneel sportstuur nappaleder

L3B

0
0

u

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Op koude dagen zorgt het verwarmde stuurwiel binnen de kortste tijd voor een aangename
temperatuur van het greepgedeelte van ongeveer 35 °C.

443

315
260

U

Alleen met multifunctioneel stuurwiel verwarmd (443)

Alleen met bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memoryfunctie (275) en multifunctioneel sportstuur
nappaleder (L3B)

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

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

AMG Line interieur: multifunctioneel sportstuur nappaleder, aan de onderzijde afgevlakt, geperforeerd op het greepgedeelte
(L5C); sportstoelen met AMG-stoeldessin en bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA met siernaden middengrijs;
dashboard met fijne oppervlaktestructuur metallic-achtig zilvergrijs en siernaden roségoud; bovenkant portieren met fijne
oppervlaktestructuur zwart met siernaden roségoud of middengrijs; portieren zwart met siernaden zwart op het middendeel
en siernaden middengrijs op de armleuning in het portier; sierdelen carbonlook antraciet (H65); AMG-sportpedalen geborsteld
rvs met rubbernoppen zwart; AMG-vloermatten (U26); doorpins chroom.

P29

0
0

Bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart

651

0
0

Bekleding leder zwart

251

1.706
1.410

U

Bekleding designo nappaleder platinawit pearl/zwart

979

2.662
2.200

U

Interieurhemel stof zwart

51U

0
0

S

Multifunctioneel sportstuur nappaleder

L5C

0
0

S

Niet met multicontourstoelen (409)

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

Niet met multifunctioneel stuurwiel verwarmd (443)

16

EQC 400 4MATIC

Design interieur.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

u

S

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Uitrustingslijnen en designpakketten
AMG Line interieur

Code

EQC 400 4MATIC

Design interieur.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Multifunctioneel sportstuur nappaleder

L3B

0
0

u

Multifunctioneel stuurwiel verwarmd
Op koude dagen zorgt het verwarmde stuurwiel binnen de kortste tijd voor een aangename
temperatuur van het greepgedeelte van ongeveer 35 °C.

443

315
260

U

Alleen met multifunctioneel stuurwiel verwarmd (443)

Alleen met bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memoryfunctie (275) en multifunctioneel sportstuur
nappaleder (L3B)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Code

Matrixlook zwart

H63

0
0

Aluminiumlook

H66

48
40

Carbonlook antraciet

H65

121
100

Openporig essenhout bruin

H09

411
340
363
300

Niet met bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale indigoblauw/zwart (382) of lederlook ARTICO/stof
Sunnyvale zijdebeige/zwart (385)

Niet met bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale indigoblauw/zwart (382)

Openporig essenhout zwart

18

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

736

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

411
340
242
200
363
300

AMG Line
interieur (P29)

Sierdelen

Electric Art
interieur (PTC)

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Standaard
interieur (PTA)

Design.
S

u

–

U

S

u

–

U

u

U

–

–

–

U

–

U

–

–

–

–

U

–

U

–

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Design.
Cons.prijs
Netto cat.prijs
(€)

Lakken
Unilakken

0,00
0
Zwart (040)

Poolwit (149)

Metallic-lakken

943,80
780
Obsidiaanzwart (197)

Grafietgrijs (831)

Cavansietblauw (890)

Briljantblauw (896)

Hightechzilver (922)

Selenietgrijs (992)

designo lakken

1.379,40
1.140
designo hyacintrood
metallic (996)
1.802,90
1.490
designo diamantwit
bright (799)
2.395,80
1.980
designo selenietgrijs
magno (297)
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Standaarduitrusting en opties.
Techniek

23

Aandrijving

23

Exterieur

24

Interieur

28

Veiligheid en assistentiesystemen

35

Parkeren en manoeuvreren

37

Infotainment, navigatie en communicatie

38

Laden

42

Servicepakketten

44

Licht en zicht
Sluitsystemen
Ruiten en spiegels
Daksystemen
Trekhaak
Velgen/banden

Stoelen
Beenruimte
Airconditioning
Opbergvakken
Bagage- en laadruimte

20

24
24
25
26
26
27

30
31
32
33
33

Code

De extra uitrustingen maken uw auto praktischer en verhogen de veiligheid en het comfort. Voorbeelden zijn het
zitcomfortpakket of het spiegelpakket. Ook erg handig in de dagelijkse praktijk is de volledig geïntegreerde toegang tot
openbare laadstations - bij IONITY bovendien tegen aanzienlijk lagere prijzen.

904

EQC 400 4MATIC

Uitgebreidere standaarduitrusting
EQ-pakket met extra comfort

Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

S

Elementen EQ-pakket met extra comfort: voorbereiding voor IONITY: voordelig snelladen (29U); voorbereiding voor Mercedes
me charge (28U); TIREFIT (B51); interieurverlichtingspakket (876); veloursmatten (U12); zitcomfortpakket (P65); spiegelpakket
(P49); achteruitrijcamera (218); actieve parkeerassistent met PARKTRONIC (235); advanced sound system (853); warmte- en
geluidsdimmend akoestisch glas (851); sfeerverlichting (877).

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Techniek

Code

Akoestische omgevingsbescherming
Om ervoor te zorgen dat uw auto geen voetgangers en fietsers in gevaar brengt doordat u volledig
elektrisch en nagenoeg geluidloos rijdt, genereert de akoestische omgevingsbescherming tot een
snelheid van 30 km/h een Mercedes-Benz specifieke sound buiten de auto.

B53

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

S

ECO-assistent
Gebruik minder energie, vergroot uw actieradius - de ECO-assistent ondersteunt u bij anticiperend rijden. Hij analyseert
voortdurend of een voorganger langzamer rijdt, of er een snelheidslimiet of helling volgt. In dergelijke gevallen adviseert de
ECO-assistent u om uw voet van het gaspedaal te halen.

0
0

S

Rijmodi
De rijmodi helpen u energie te besparen of sportief te rijden. Een speciale functie is MAX RANGE. Met behulp van dit
intelligente rijprogramma behaalt u de maximale actieradius.

0
0

S

0
0

S

Aandrijving
4MATIC
De volledig variabele 4MATIC vierwielaandrijving brengt het vermogen van de elektromotoren krachtig over op de weg. Het
systeem verbetert de tractie en rijstabiliteit, vooral op slecht wegdek. Dit is vooral van nut op een natte, besneeuwde of
verijsde ondergrond. Tegelijkertijd is de 4MATIC de technologische basis voor uw sportieve rijplezier.

Onderstel

22

DYNAMIC SELECT
Rij gewoon zoals u wilt. Met de DYNAMIC SELECT-schakelaar kunt u twee energiezuinige
rijprogramma’s activeren en uw actieradius vergroten. Bovendien regelen de stuurschakelpaddels de
terugwinning van remenergie. Daarentegen regelt de SPORT-modus de heftige kracht van de
elektromotoren nog temperamentvoller.

B59

0
0

S

AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem
Het AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem verenigt uitgebalanceerd rijcomfort en een hoge rijstabiliteit.
Dankzij de passieve demping geniet u op elk wegdek van een soevereine rijervaring: het afrolgedrag, de demping en de
stabilisatie worden continu automatisch aan het wegdek aangepast.

485

0
0

S

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Exterieur
Licht en zicht

Code

MULTIBEAM LED
Perfect zicht. De adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen reageren met afzonderlijk
aanstuurbare leds op de verkeerssituatie. Het gedeeltelijke grootlicht zorgt ervoor dat
de overige verkeersdeelnemers niet worden verblind. Het ULTRA RANGE-grootlicht
maakt gebruik van de wettelijk toegestane, maximum reikwijdte voor een lichtbundel. Ook de afslagen bochtenverlichting dragen bij aan optimaal zicht.
Bestanddelen: 24 individueel regelbare leds per MULTIBEAM LED-module voor realisatie van het
gedeeltelijk grootlicht met 17 regelbare afzonderlijke segmenten; dim- en grootlicht met LEDprojectietechniek; adaptieve grootlichtassistent plus (continu ingeschakeld grootlicht; ULTRA
RANGE-grootlicht; afslagverlichting of afslagverlichting met kruisingsfunctie; actieve
bochtenverlichting bij geactiveerd grootlicht; verlichting voor in de stad, op provinciale wegen, op
snelwegen en bij slecht weer; adaptieve, volledige led-achterlichten.

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

642

0
0

S

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

893

0
0

S

KEYLESS GO-comfortpakket
Met dit systeem kan de auto comfortabel worden geopend, gestart en vergrendeld - u hoeft alleen
maar de elektronische sleutel bij u te hebben. Met de functie HANDS-FREE ACCESS kan de
achterklep volledig automatisch worden geopend en gesloten zonder deze te hoeven aanraken.

P17

787
650

U

B67
B68

121
100

U

Sluitsystemen

Alleen met premium plus pakket (PYO)

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

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

– Niet leverbaar

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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Interieur
Sluitsystemen

Code

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.

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

P54

520
430

Warmte- en geluidswerend akoestiekglas
In de voorportieren. Akoestiekfolie vervangt de normale kunststof tussenlaag van het veiligheidsglas.
Daardoor reduceert het geluidsniveau met circa 10 decibel in het interieur. De akoestiekfolie is
speciaal afgestemd op hoogfrequente windgeluiden en overwegend laagfrequente motorgeluiden.

851

0
0

S

Spiegelpakket
Het spiegelpakket combineert een aantal praktische functies voor uw dagelijkse autoritten:
elektrisch inklapbare buitenspiegels beschermen uw auto tegen parkeerschade, de rechter
buitenspiegel met parkeerstand vergemakkelijkt het parkeren en de automatische dimfunctie
beschermt uw ogen.

P49

545
450

S

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.

840

0
0

S

U

Ruiten en spiegels

24

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u
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– Niet leverbaar
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Exterieur
Ruiten en spiegels

Code

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

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.

875

139
115

U

Zonnescherm voor de achterzijruiten
De handmatig uitschuifbare zonneschermen beschermen in de zomer en bij laagstaande zon tegen
fel direct zonlicht. Daardoor worden uw achterpassagiers niet verblind en wordt het interieur minder
warm. Het zicht door de achterzijruiten wordt hierbij niet beperkt.

313

303
250

U

414

0
0

u

550

1.162
960

U

Daksystemen
Schuifdak
Elektrisch van gas met automatische regensluiting (kantelstand), beknellingsbeveiliging en PRESAFE-sluitfunctie. Het elektrische, glazen schuifdak laat veel licht en lucht toe in het interieur.
Gesloten maar vooral geopend zorgt het voor een vriendelijke, lichte sfeer in de auto. Geopend zorgt
het voor een tochtvrije luchtcirculatie in het interieur. Het schuifdak is voorzien van een
verschuifbaar interieurhemelelement als zonwering.
Inbegrepen in Premium (PYN) en Premium Plus pakket (PYO)

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 uitgeklapt.

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs

u

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard
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Exterieur
Velgen en banden

Code

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

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

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

846

605
500

Niet met banden met noodloopeigenschappen (R66)

Treeplanken
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.
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Interieur

Code

Interieurverlichtingspakket
Meer licht, meer sfeer, betere oriëntatie: het interieurverlichtingspakket biedt uitgebreide directe en indirecte verlichting. De
extra lichtelementen creëren een aangename ambiance en vereenvoudigen de bediening.
Bestanddelen: verlichte beenruimtes voor; led-verlicht opbergvak in de middenconsole; verlichte portiergreepuitsparingen;
verlichte make-up spiegels; hoekverlichting in de voor- en achterportieren en in de achterklep.

876

0
0

S

Sfeerverlichting
De sfeerverlichting biedt met in totaal 64 kleuren ongekende mogelijkheden voor lichtenscenering.
De Mercedes-Benz EQC biedt daarbij bijzondere effecten zoals tijdens het laden, waarbij het
interieur gedurende korte tijd groen pulserend oplicht als duidelijke feedback. Bestanddelen:
instaplijsten met EQ-specifiek opschrift, verlicht.

877

0
0

S

Veiligheidsgordels kristalgrijs

Y04

363
300

U

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: ‘Refreshment’, ‘Vitality’, ‘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; stoelverwarming voor
(873); AIR BALANCE-pakket voor parfumering, ionisatie en luchtfiltering (P21).

PBP

1.041
860

u

De verlichting tijdens het laden kan in het submenu van de sfeerverlichting in- of uitgeschakeld worden, net als
‘Welkom’ of ‘Klimaat’
Alleen met AMG Line interieur (P29)

Alleen met stoelventilatie/-verwarming voor (401) of stoelverwarming voor (873)
Inbegrepen in Premium (PYN) en Premium Plus pakket (PYO)

U Optioneel leverbaar tegen meerprijs
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Interieur

Code

ENERGIZING-pakket plus
Het ENERGIZING-comfortpakket is een noviteit en biedt comfort voor alle zintuigen op het hoogste
niveau. Het bundelt een maximum aan premium uitrustingen en innovatieve intelligentie. Het
fascinerende resultaat: uw auto kan u gericht energie geven en verwennen, voor langer fit blijven
tijdens het rijden en voor een aangename rit.
Bestanddelen: exclusieve comfortprogramma’s van het ENERGIZING-pakket plus: ‘Warmth’,
‘Enjoyment’, ‘Well being’; plus omvang ENERGIZING-comfortpakket: ‘Refreshment’, ‘Vitality’,
‘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; PowerNap:
ontspanning en energie in drie fasen (alleen bij stilstand; portieren en bagageruimte moeten
gesloten zijn), multicontourstoelen voor met massagefunctie (399); stoelventilatie/-verwarming voor
met massagefunctie (409); stoelventilatie/-verwarming voor (401); AIR BALANCE-pakket voor
parfumering, ionisatie en luchtfiltering (P21).

PBR

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
1.385
1.145

U

Alleen met stoelventilatie/-verwarming voor (401) of stoelverwarming voor (873)
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Interieur
Stoelen

Code

Zitcomfortpakket
Wie ontspannen zit, komt ontspannen aan: met het comfortpakket vindt u snel een ergonomische zitpositie die perfect is
afgestemd op uw individuele behoeften. Het pakket bundelt namelijk een scala aan elektrische en handmatige
verstelmogelijkheden voor de voorstoelen. Bestaande uit: elektro-pneumatische, viervoudig verstelbare lendensteun met
bedieningselement aan de stoel, elektrisch verstelbare zittinghoek, elektrisch verstelbare hoogte, elektrisch verstelbare
rugleuning, 6 cm mechanisch verstelbare zittingdiepte, mechanisch verstelbare lengteverstelling, mechanisch verstelbare
hoofdsteun.
Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memory
De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel maakt een comfortabele, individuele aanpassing van de
zitpositie inclusief hoofdsteun mogelijk - voor aangenaam reizen waarbij uw rug wordt ontzien. De
inbegrepen memoryfunctie is met name handig wanneer verschillende bestuurders in uw auto rijden
en de stoelverstelling daardoor regelmatig verandert.

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

P65

0
0

275

1.331
1.100

U

242

0
0

u

409

472
390

U

873

0
0

u

S

Alleen met voorpassagiersstoel elektrisch verstelbaar met memory (242)
Niet met bekleding stof Aberdeen zwart (001)

Voorpassagiersstoel elektrisch verstelbaar met memory
De elektrisch verstelbare voorpassagiersstoel maakt een comfortabele, individuele aanpassing van de zitpositie inclusief
hoofdsteun mogelijk - voor aangenaam reizen waarbij uw rug wordt ontzien. De inbegrepen memoryfunctie is met name
handig wanneer regelmatig dezelfde voorpassagiers in uw auto meerijden of wanneer u zelf regelmatig op de
voorpassagiersstoel plaatsneemt.
Alleen met bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memory (275)

Multicontourstoelen
Individueel instelbare luchtkamers omhullen u als een maatpak. Als u de rugleuning volledig laat
vollopen, verbetert dit de zijdelingse ondersteuning bij een sportieve rijstijl. Afwisselend opblazende
en leeglopende kamers produceren op hun beurt een massage-effect in het lendengebied. Uw rug
zal het waarderen!
Bij AMG Line interieur (P29) met bekleding leder zwart (251)
Niet met bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart (651) en stof Aberdeen zwart (001)

Stoelverwarming voor
Wie op koude dagen plaatsneemt, geniet binnen de kortste tijd van aangename warmte. Met een
druk op de knop kan u uit drie standen kiezen. De verwarming schakelt automatisch uit.
Inbegrepen in Premium (PYN) en Premium Plus pakket (PYO)
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Interieur
Stoelen

Code

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 uit.

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

872

393
325

401

1.307
1.080
914
755

U

Alleen met stoelventilatie/-verwarming voor (401) of stoelverwarming voor (873)
Niet met bekleding stof Aberdeen zwart (001), leder zwart (221) of leder zijdebeige/zwart (225)

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.

+PBP

U
U

Alleen met bekleding leder zwart (221), leder zijdebeige/zwart (225), leder zwart (251) of designo nappaleder
platinawit pearl/zwart (979)
Inbegrepen bij ENERGIZING-pakket plus (PBR)

Beenruimte
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.

U12

0
0

U25

0
0

S

Niet met AMG Line interieur (P29)

Instaplijsten met EQ-specifiek opschrift, verlicht
Zelfs het in- of uitstappen wordt een ervaring. De hoogwaardige rvs lijsten worden verlicht met een
markant EQ-specifiek opschrift. Dit is blauw verlicht en vult zo de talrijke specifieke
exterieurelementen in deze kleur aan.

u

Alleen met sfeerverlichting (877)
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Interieur
Airconditioning

Code

Preconditionering
Geniet direct na het instappen al van een aangenaam klimaat en verhoog de efficiëntie van de
elektrische aandrijving. U kunt de tijd en temperatuur van tevoren instellen - via Mercedes me of op
de headunit. Als u het interieur tijdens het laden verwarmt of koelt, blijft het accuvermogen bij het
starten van de auto bovendien volledig behouden.

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

S

S

Automatische airconditioning THERMATIC
Met twee klimaatzones. De automatische airconditioning THERMATIC met twee klimaatzones biedt
individueel klimaatcomfort voor de bestuurder en voorpassagier. De temperatuur kan afzonderlijk
voor de bestuurder en voorpassagier worden geregeld. De temperatuur wordt dankzij de
automatische airconditioning en de sensoren constant gehouden, zonder dat u handmatig hoeft bij
te stellen.

580

0
0

Automatische airconditioning THERMOTRONIC
Met drie klimaatzones. Met drie klimaatzones en drie klimaatstanden biedt de automatische
airconditioning THERMOTRONIC individueel klimaatcomfort. De temperatuur, luchtverdeling en
klimaatstand kunnen afzonderlijk worden geregeld voor de bestuurder en voorpassagier. De derde
klimaatzone bevindt zich achterin, met afzonderlijk instelbare temperatuur en luchthoeveelheid.

581

714
590

U

AIR BALANCE-pakket
Met het AIR BALANCE-pakket kan het interieur worden geparfumeerd, passend bij uw persoonlijke
voorkeur en uw stemming. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit in het interieur verbeterd door de
zuurstof te ioniseren en de buiten- en interieurlucht te filteren.

P21

0
0

u

Ionisatie en parfumering zijn alleen bij geactiveerde airconditioning leverbaar. De ionisatie kan alleen geactiveerd
worden indien de luchtuitstroomopening aan bestuurderszijde geopend is
Inbegrepen bij ENERGIZING-pakket plus (PBR)
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Interieur
Opbergvakken

Code

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Dubbele bekerhouder
U hebt altijd uw verfrissende of verwarmende drankje bij de hand terwijl u aan het rijden bent. Dit
wordt mogelijk gemaakt door de dubbele bekerhouder aan de voorkant van de middenconsole. Twee
flesjes of bekers zijn daar veilig ondergebracht.

309

0
0

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

301

54
45

Opbergpakket
Het opbergpakket biedt verschillende opberg- en bevestigingsmogelijkheden voor het interieur en de
bagageruimte. Alles vindt zijn plaats met de praktische hulpmiddelen. Kleine en grote bagagestukken
kunnen optimaal worden vastgezet en blijven op hun plek, ook als u eens hard moet remmen.
Bovendien wordt de bagageruimte een mini-laadstation: aan boord bevinden zich een
12V-aansluiting en een dubbele usb-laadaansluiting.
Bestanddelen: inklapbare boodschappenkrat onder de bagageruimtebodem; 12V-aansluiting links in
de bagageruimte; pompadoertassen aan de rugleuningen van de voorstoelen; opbergvak onder de
bagageruimtebodem afsluitbaar (888); dubbele usb-laadaansluiting (type C) (U82)

30P

0
0

S

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

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

U

Bagage- en laadruimte
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Interieur
Bagage- en laadruimte

Code

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Dubbelzijdige mat en zigzaglaaddrempelbescherming
De dubbelzijdige mat met één hoogwaardige velourszijde en één antislipzijde beschermt de
bagageruimtebodem tegen vuil. De inklapbare zigzaglaaddrempelbescherming met
klittenbandsluiting voorkomt dat bij het in- en uitladen de kleding vies wordt of de lak beschadigt.

942

115
95

U

Dubbele usb-laadaansluiting achteraan (type C)

U82

0
0

u

Inbegrepen bij opbergpakket (30P)
Niet met 230V-aansluiting achterin (U67)
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

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.

258

0
0

S

Actieve spoorassistent
Als u onbedoeld (zonder richting aan te geven) over een onderbroken of ononderbroken streep rijdt,
kan het systeem u daarvoor waarschuwen met een vibrerend stuurwiel. In het geval van een
ononderbroken streep of als de rijbaan achter een onderbroken streep is geïdentificeerd als bezet,
kan de assistent ingrijpen door de auto met een eenzijdige remingreep weer terug in het spoor te
leiden.

243

0
0

S

513

182
150

Niet met rijassistentiepakket (23P)

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.

Airbags
Airbags voor de bestuurder en voorpassagier, gecombineerde thorax-/pelvisbags in de voorstoelen, windowbags links en
rechts, kneebag voor de bestuurder.

Gevarenvest voor de bestuurder en passagiers
Voor elke zitplaats.
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Veiligheid en assistentiesystemen

Code

PRE-SAFE-systeem
Het PRE-SAFE®-systeem gebruikt de tijd vóór een dreigend ongeval om een groot aantal
maatregelen te activeren die de belastingen bij een dreigend ongeval kunnen verminderen. Het
innovatieve PRE-SAFE® Sound creëert een ruissignaal uit de luidsprekers en kan een natuurlijke
beschermende reflex in het oor activeren. Het binnenoor wordt zodoende beschermd door een
demping van het ongevalsgeluid.

299

0
0

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

U

Dodehoekassistent
De dodehoekassistent behoudt het overzicht bij het wisselen van rijstrook en kan objecten in de
dodehoek van de auto herkennen Dit kan botsingen op wegen met meerdere rijstroken of de
snelweg voorkomen. Als de assistent fietsers of voetgangers in de gevarenzone detecteert,
waarschuwt hij zicht- en hoorbaar. Voor het eerst blijft de dodehoekassistent 3 minuten na het
uitschakelen van de motor actief om te kunnen waarschuwen voor fietsers in de dodehoek bij het
uitstappen.

234

0
0

23P

1.525
1.260

Alleen met rijassistentiepakket (23P)

S

Alleen met spiegelpakket (P49)

Rijassistentiepakket
Begeef u op weg naar autonoom rijden: de modernste systemen ondersteunen u al naargelang de
situatie dat vereist bij het aanpassen van de snelheid, het sturen, het wisselen van rijbaan en zelfs bij
botsingsgevaar. De kans op een ongeval wordt kleiner, de passagiers en erkeersdeelnemers worden
effectief beschermd. Zo bereikt u uw bestemming ontspannen en veilig.
Bestanddelen - exclusieve bestanddelen en functies van het rijassistentiepakket zijn voorzien van
een (*): actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve snelheidslimietassistent*, uitgebreid
automatisch optrekken op snelwegen*, routegebaseerde snelheidsaanpassing met filefunctie*;
actieve stuurassistent*, actieve rijbaanwisselassistent*, actieve noodstopassistent met SOSfunctie*, noodrijbaanfunctie*; actieve remassistent, afslag- en kruisingsfunctie*, filenoodstopfunctie*: uitwijk-stuurassistent*; actieve spoorassistent (238); actieve dodehoekassistent*
(237), uitstapwaarschuwingsfunctie; voetgangerswaarschuwingsfunctie bij zebrapad; PRE-SAFE
PLUS*.
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Parkeren en manoeuvreren

Code

Actieve parkeerassistent met PARKTRONIC
Vergemakkelijkt niet alleen het zoeken naar een parkeerplaats maar ook het langs en dwars
inparkeren en langs uitparkeren. Het systeem stuurt de auto automatisch de parkeerplek in en
neemt daarbij het sturen en remmen van de bestuurder over.

235

0
0

S

Parkeerpakket met achteruitrijcamera
Met dit pakket kunt u zelfs op krappe plekken parkeren. Comfortabel: de actieve parkeerassistent
vindt een parkeerplaats voor u en helpt u vervolgens met parkeren. Meer rust is het sleutelwoord
voor de achteruitrijcamera, die dure plaatwerkschade kan voorkomen.

P44

484
400

S

Parkeerpakket met 360°-camera
Parkeer ontspannen, zonder stress. Het duo van actieve parkeerassistent en 360°-camera
ondersteunt u bij het zoeken naar een parkeerplaats, maar ook bij het in- en uitparkeren en
manoeuvreren. Vooral het rondomzicht door de 360°-camera, inclusief een virtuele blik vanuit
vogelvluchtperspectief, maakt indruk.

P47

557
460

U

Inbegrepen bij Premium Plus pakket (PYO)
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Infotainment, navigatie en communicatie

Code

MBUX multimediasysteem

EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)
0
0

S

Mercedes-Benz noodoproepsysteem
Bij een ongeval kan het Mercedes-Benz noodoproepsysteem de tijd tussen het ongeval en de
aankomst van de hulpdiensten op beslissende wijze verkorten. De gegevensoverdracht vindt plaats
via een communicatiemodule met eigen simkaart. Daarvoor is geen mobiele telefoon nodig.

351

0
0

S

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 voor nog sneller gebruik van Mercedes
me connect-services.

362

0
0

S

Voorbereiding voor digitale radio
De voorbereiding breidt uw mogelijkheden uit. U kunt namelijk ook na aankoop en overdracht van de auto een digitale radio
laten inbouwen. U activeert zelf de softwaregebaseerde on-demand uitrusting. Dit verhoogt ook de inruilwaarde, mocht een
potentiële koper een digitale radio wensen.

79B

0
0

S

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

08U

0
0

S

Vanaf het vierde jaar tegen betaling
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Voorbereiding voor 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.

09U

0
0

S

01U

0
0

S

Voorbereiding voor EQ remote- en navigatieservices
De wereld van Mercedes me met veel services voor uw elektro-comfortbeleving. Met de EQgeoptimaliseerde navigatie krijgt u in de eerste plaats zekerheid over de actieradius en een planning
van de noodzakelijke laadstops. De routeberekening houdt ook rekening met het verbruik en de
route. En controleer of het gewenste laadstation vrij is.

13U

0
0

S

Touchpad
Met het touchpad regelt u het display van het multimediasysteem zoals bij een smartphone.
Verplaats of vergroot de inhoud eenvoudig met vingerbewegingen. Bij elke invoer hoort een
haptische feedback. Het touchpad herkent uw handschrift voor het geval u adressen of
telefoonnummers geluidloos wilt invoeren.

446

0
0

S

Advanced sound system
9 luidsprekers en 225 watt vermogen. Een genot voor het oor: het hoogwaardige advanced sound
system levert een voller geluid op alle zitplaatsen. Extra luidsprekers en een krachtige versterker
zorgen voor een bijzonder harmonieuze geluidservaring in uw auto.

853

0
0

S

Vanaf het vierde jaar tegen betaling

Voorbereiding voor navigatieservices
Waar u ook rijdt, u bent altijd goed op de hoogte. Uw auto beantwoordt alle vragen die u hebt over uw rit en u geeft de actuele
brandstofprijzen op de bestemming, het aantal beschikbare parkeerplaatsen of het weer. Dit maakt routeplanning nog
eenvoudiger.
Alleen met connectiviteitspakket navigatie (PBF)
De uitgebreide navigatieservices zijn na activering drie jaar lang gratis
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Infotainment, navigatie en communicatie

Code

Burmester surround sound system
13 luidsprekers en 590 watt vermogen. Surround sound en het beste geluid op alle plaatsen: het
Burmester® surround sound system biedt muziekliefhebbers een ervaring die ongeëvenaard is in
het segment. U kunt het geluid individueel aanpassen aan uw voorkeur en het type muziek, zodat u
kunt genieten van buitengewone kwaliteit alsof u in een concertzaal zit.

810

0
0

MBUX augmented reality voor navigatie
Om u te helpen bij het navigeren in complexe verkeerssituaties verbindt augmented video de virtuele
wereld met de echte wereld. Een camera voor op de auto maakt een live beeld dat wordt
weergegeven in het mediadisplay.

U19

303
250

U

Tv-tuner
Met de tv-tuner wordt uw voertuig een thuisbioscoop. Of u nu in de file staat of een pauze neemt in de auto, dankzij de
digitale ontvangst kunnen u en uw passagiers op het multimediadisplay genieten van televisie in schitterende resolutie.

865

1.198
990

U

Voorbereiding voor entertainment en comfort
De in de voorstoelleuningen geïntegreerde voorbereiding biedt voor uiteenlopende entertainment- en
comfortuitrustingen een universele en comfortabele interface met de auto. Met geïntegreerde
stroomtoevoer

866

200
165

U

Smartphone-integratie
De smartphone-integratie combineert de mobiele telefoon via Apple® CarPlay® en Android Auto®
met het mediasysteem. Hiermee hebt u eenvoudig toegang tot de belangrijkste apps van uw
smartphone. Zelfs apps van derden zoals Spotify kunnen snel en eenvoudig worden gebruikt.

14U

424
350

U

S

Inbegrepen in Premium (PYN) en Premium Plus pakket (PYO)
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Infotainment, navigatie en communicatie

Code

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.

537

303
250

U

Head-up display
Het head-up display verandert de voorruit in een digitale cockpit. Het geeft belangrijke
verkeersinformatie weer en tegelijkertijd kunt u uw blik op de weg gericht houden. Voor een sportief
rijgevoel.

463

0
0

u

897

0
0

u

899

351
290

U

Alleen met Premium Plus pakket (PYO)

Draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparaten
Reistijd wordt oplaadtijd - uw smartphone ligt op zijn vaste plek in de middenconsole en wordt daar
draadloos opgeladen. Ongeacht model en merk, worden alle smartphones die de Qi-standaard
ondersteunen draadloos opgeladen.
Niet met multifunctionele telefonie (899)
Inbegrepen bij Premium (PYN) en Premium Plus pakket (PYO)

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.
Niet met draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten (897)
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Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Laden

Code

7,4 kW wisselstroom-boordlader (AC)

76B

0
0

S

110 kW gelijkstroom-boordlader (DC)

83B

0
0

S

Voorbereiding voor Mercedes me charge
Service 3 jaar na activering gratis beschikbaar. Met Mercedes me charge reist u flexibeler. U kunt bij verschillende openbare
laadstations laden, onder andere bij de snellaadstations van IONITY. Uw toegang is geïntegreerd in het MBUXmultimediasysteem en het Mercedes me-ecosysteem. Alles in één oogopslag met een optimale kostenbeheersing: de
facturatie wordt een contract geregeld.

28U

0
0

S

Voorbereiding voor IONITY: voordelig snelladen
Service 1 jaar na activering gratis beschikbaar. Snelladen met IONITY betekent dat u veel geld kunt besparen, doordat de
energie voor uw auto dankzij ons partnercontract aanzienlijk goedkoper is. Een ander voordeel voor ontspannen lange ritten is
dat er tot twaalf laadpunten per locatie zijn. In de nabije toekomst zullen er geen of slechts korte wachttijden zijn.

29U

0
0

S

Toegang tot de IONITY-laadpalen is ook zonder code 29U mogelijk, alhoewel de prijs per kWh dan wel aanzienlijk hoger is
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EQC 400 4MATIC

Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Laden

Code

Oplaadkabel voor stopcontact, 4 meter, spiraal
Met deze laadkabel, ook wel Mode 2-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan een
gewoon stopcontact tot 2,3 kW vermogen (230 V, 1 fase, 10 A). De kabel past ook op stopcontact
type E/F CEE 7/7.

B30

0
0

S

Laadkabel voor wallbox en openbaar laadstation, 4 meter, spiraal
Met deze laadkabel, ook wel Mode 3-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan de wallbox
of bij een openbaar laadstation tot 11 kW vermogen (type 2, 3 fase, 16 A).

B33

0
0

S
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Standaarduitrusting en opties.
Cons.prijs
Netto cat.
prijs
(€)

Servicepakketten*

Code

Onderhoudsservice
De Onderhoudsdienst dekt alle vereiste onderhoudswerkzaamheden gedurende 6 jaar of tot
160.000 km*. Tijdens de controles kunnen slijtage of mogelijke schade tijdig worden opgespoord,
zodat reparaties proactief kunnen worden uitgevoerd. Conform de aanbevolen intervallen worden de
door de fabrikant voorgeschreven werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van de stof- en
interieurfilters en de remvloeistof volgens de wettelijke vereisten door een Mercedes-Benz EQ-dealer
van uw keuze (slijtagee-onderdelen zoals remmen zijn niet inbegrepen). De Onderhoudsdienst is
gekoppeld aan uw auto en kan dus worden overgedragen aan een volgende eigenaar - een
meerwaarde bij het doorverkopen van uw EQC.
Haal- en brengservice
Een speciaal aanbod voor u, dat uw werkplaatsbezoeken zo comfortabel mogelijk maakt. Met de
Haal- en brengservice wordt uw auto voor onderhoud of reparatie opgehaald en op verzoek ook
weer teruggebracht. U kunt eenmaal per jaar van deze service gebruikmaken gedurende 6 jaar of tot
160.000 km*. Dit is vanuit huis, vanuit uw kantoor of een andere locatie naar keuze. Bovendien
wordt de Haal- en brengservice overgedragen wanneer de auto wordt doorverkocht, wat een
meerwaarde oplevert.

390

2.209
1.826

U

391

1.001
827

U

392

4.608
3.808

U

393

1.485
1.227

U

Alleen met 390+392+393

Slijtage-onderdelenpakket
Het Slijtage-onderdelenpakket omvat de vervanging van gedefinieerde slijtage-onderdelen inclusief
arbeidsloon gedurende 6 jaar. Voor u betekent dit optimale kostenbeheersing en waardebehoud van
uw EQC. Daartoe behoort het overnemen van de kosetn voor reserveonderdelen en arbeidsloon voor
gedefinieerde reparaties. Hiertoe behoort onder andere de jaarlijkse inspectie van de
ruitenwisserbladen, die indien nodig worden vervangen. De remblokken en remschijven worden in
deze periode voor en achter eenmaal vervangen. De service is gekoppeld aan de auto en wordt bij
doorverkoop overgedragen aan de nieuwe eigenaar, wat nóg een exclusief voordeel is en een
positieve invloed heeft op de inruilwaarde.
Alleen met 390+391+393

Verlengde garantie nieuwe voertuigen
Als de standaard Mercedes-Benz Garantie nieuwe voertuigen afloopt, beschermt de Verlengde
garantie nieuwe voertuigen u tegen onverwachte reparatiekosten. Dit biedt u een extra
garantieperiode van 4 jaar na het verstrijken van de standaard Garantie nieuwe voertuigen. Zo
beschermt u vanaf dag één de waarde van uw auto gedurende een aantal jaren - tegen zeer gunstige
voorwaarden. De Verlengde garantie nieuwe voertuigen is gekoppeld aan uw auto en is dus
overdraagbaar aan de volgende eigenaar - een meerwaarde bij het doorverkopen van uw EQC. De
garantie dekt de meeste mechanische, elektrische en elektronische componenten volgens de
garantievoorwaarden van Mercedes-Benz.
Alleen met 390 of 390+391+392
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Overige technische gegevens.
Type

Leeggewicht
(kg) 4

Max. totaalgewicht
(kg)

Aanhangwagengewicht
(kg)

Bagageruimtevolume
(l) 5

EQC 400 4MATIC

2.395

2.940

1.800

500 - 1460

1) Bij max. totaalgewicht. 2) Inclusief kentekenplaatadapter (9 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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Bijlage.
Disclaimer
In deze prijslijst is rekening gehouden met de belastingtarieven per 1 januari 2019. 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 en bandkeuze kunnen 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. Wijzigingen in constructie en uitvoering, alsmede drukfouten zijn voorbehouden.
Recyclingbijdrage
De recyclingbijdrage voor het voertuig bedraagt: € 37,50 incl. BTW.
De recyclingbijdrage voor de hoogvoltaccu bedraagt: €175 incl. BTW
Kosten rijklaar maken
Kosten rijklaar maken zijn o.a. inclusief: transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, kentekenplaten, volle accu, MB-veiligheidsvesten (vier) en een mattenset. Exclusief eerste onderhoudsbeurt, leges aanvraag
kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 5,98 (over de leges wordt geen BTW berekend) € 878,00 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 Nederland B.V., A 0040 EQC 240419, 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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als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
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— nicht lieferbar

Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten.

Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial Services B.V. te Utrecht. Tel : 030 605 98 20. Email : customer-mbfsnl@daimler.com. www.mbfs.nl

