De EQC
Geldig vanaf 25 juli 2022.

Laden.

Classified as MB Internal

Standaarduitrusting EQC
1

Wisselstroom-boordlader (AC-laden) 11 kW (82B)
Meer flexibiliteit voor dagelijks gebruik: u kunt opladen met de
wisselstroom-boordlader van 11 kW als er geen snellaadstations, zoals
die van IONITY, beschikbaar zijn. Naast de wallbox thuis, kunt u uw auto
ook op tal van openbare laadstations aansluiten. Deze leveren meestal
wisselstroom - dus net als het gewone stopcontact thuis.

2

Gelijkstroom-boordlader (DC-laden) 110 kW (83B)
Voor een optimale laadsnelheid tot maximaal 110 kW en dus een hoog
comfortniveau. Snellaadstations, zoals die van bijvoorbeeld IONITY,
leveren de nodige gelijkstroom voor uw hoogspanningsaccu. Zo maakt de
gelijkstroom-boordlader binnen de kortst mogelijke tijd een actieradius
beschikbaar die geschikt is voor lange ritten.

3

Voorbereiding Mercedes me Charge (39U)*
Met Mercedes me Charge reist u flexibeler. Maak gebruik van een breed
scala aan laadstations met maximale kostentransparantie. Eenmalige
registratie geeft u toegang tot alle providers in het Mercedes me Chargenetwerk. Mercedes me Charge verzorgt de centrale facturatie en het
kostenoverzicht. (1 jaar na activering gratis beschikbaar)

4

Voorbereiding IONITY (39U)*

1

Snelladen met IONITY is zowel handig als economisch; onze
partnerovereenkomst zorgt ervoor dat u een voordelig laadtarief krijgt.
IONITY-laadstations hebben ook tot wel twaalf individuele laadpunten, wat
betekent dat u niet lang hoeft te wachten om uw EQC op te laden.
(1 jaar na activering gratis beschikbaar)

*Om van de services gebruik te kunnen maken, dient u zich te registreren op het Mercedes me-portal en ook de
gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services te accepteren. Bovendien moet het betreffende voertuig
aan het account worden gekoppeld. Na afloop 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 registratie of inbedrijfstelling,
afhankelijk van wat het eerst van toepassing is.

2

3

Classified as MB Internal

Laadkabels
Laadkabels voor wallbox en openbaar laadstation (Mode 3)
1

B34 Laadkabel voor wallbox en openbaar laadstation, 4 m, glad
Met deze laadkabel, ook wel Mode 3-kabel genoemd, kan de accu worden
opgeladen aan een wallbox of openbaar laadstation tot 22 kW (Type 2, 3fase, 32 A). Standaard

Laadkabels voor gewoon stopcontact (Mode 2)
2

1

2

B80 Laadkabel voor stopcontact, 8 m, glad
Met deze laadkabel, ook wel Mode 2-kabel genoemd, kan de accu
worden opgeladen aan een gewoon stopcontact tot 2,3 kW (230 V, 1fase, 10 A). De kabel past op stopcontact E/F CEE 7/7. Standaard

Classified as MB Internal

Uw EQC opladen
De laadpartner
Uw voertuig thuis opladen zal impact hebben op uw elektrische aansluiting en uw verbruik. Met een passende laadoplossing én de juiste installatie 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 gehandhaafd bij het selecteren van onze laadpartner. Daarom bevelen wij 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 voertuig tot drie keer sneller op dan via 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 aanschaffen tegen een zeer gunstige prijs van 1.850,00 excl. BTW. Deze prijs is inclusief:
de levering van het Elvi-laadstation 22 kW (3G/wifi),
een vaste laadkabel (6m) 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 op 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 excl. BTW. Zo kunt u
eenvoudig en nagenoeg overal laden in Nederland, België en Luxemburg, zonder extra contracten te hoeven afsluiten. U gebruikt simpelweg uw laadpas van ENGIE
EVBox die rechtstreeks met u, of indien gewenst met uw werkgever, uw verbruik zal verrekenen middels één maandelijkse factuur. Kortom: heel eenvoudig en
gebruiksvriendelijk.
De online precheck
Onze laadpartner ENGIE EVBox neemt voor u het volledige traject van installatie van een passende laadoplossing uit handen. Zo ook de evaluatie en het advies met
betrekking tot uw elektrische installatie. U wilt immers uw voertuig binnenkort optimaal kunnen opladen. Daarom heeft ENGIE EVBox een online audit tool
uitgewerkt voor alle klanten van Mercedes-Benz. 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 zou moeten 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 .

Classified as MB Internal

100% CO -neutraal laden met de EQC!
Uw garantie op minimaal 200.000 kilometer groen laden
Door elektrisch te rijden, zal uw voertuig lokaal geen CO 2 uitstoten. Een goed begin! Echter, alvorens u echt emissievrij kan rijden, dient uw voertuig opgeladen te
worden met energie uit bronnen waarbij geen CO 2 uitstoot plaatsvindt. Dit zijn hernieuwbare oftewel groene - bronnen zoals zon of wind. De oorsprong van de
energie die u gebruikt bij het opladen, is dus van cruciaal belang. Helaas is het vooraf meestal niet duidelijk, of u de auto oplaadt met groene energie, of juist met
grijze energie uit traditionele bronnen zoals gas- en kolencentrales waarbij doorgaans veel CO 2 wordt uitgestoten.
Bij Mercedes-Benz begrijpen wij dat u daar helemaal niet over zou hoeven nadenken en daarom garanderen wij vooraf dat uw laadsessies automatisch groen zijn.
Hoe werkt dat precies? In de eerste plaats meet Mercedes-Benz op internationaal niveau de hoeveelheid energie die wordt geladen bij openbare laadpunten met
behulp van onze laadservice Mercedes Me Charge en kopen voor dezelfde hoeveelheid energie Garanties van Oorsprong (GvO) in. Hierdoor wordt automatisch
gewaarborgd dat de exacte hoeveelheid energie die u laadt, door hernieuwbare bronnen wordt opgewekt en wordt toegevoegd aan het energienet.
Voor onze Nederlandse klanten doet Mercedes-Benz Nederland daar nog een schepje bovenop. Wij zorgen er namelijk voor dat de hoeveelheid energie die
benodigd is om 200.000 km* met de EQC te rijden, door hernieuwbare bronnen in Nederland wordt opgewekt en wordt toegevoegd aan het energienet. Hieraan
liggen hoogwaardige garanties van oorsprong (GvO) van zonne- en windparken uit Nederland ten grondslag. Deze positieve bijdrage wordt daarmee geleverd aan
ons lokale klimaat.
Op die manier garanderen wij dat uw overige laadsessies publiek, thuis of op uw werk eveneens groen zijn, ongeachte de laadservice die u hanteert, en bent u
ervan verzekerd dat uw EQC voor minstens 200.000 kilometer geladen wordt met groene energie zonder dat u daar nog over na hoeft te denken. Zo versnellen we
graag gezamenlijk met u de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen!
* Gebaseerd op de verbruikswaarden gemeten volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik
werd bepaald op basis van VO 683/2008/EC en zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

Modellen.

Classified as MB Internal

Standaarduitrusting
EXTERIEUR

INTERIEUR

Black Panel-grille met lamellen met rand chroom

Elektrisch verstelbare zitting (hoogteverstelling)

Voorskirt met accenten hoogglanzend zwart en onderkant
bumper zwart

Elektrisch verstelbare rugleuning (hoekverstelling)

Centrale luchtinlaat met twee lamellen in chroom
Embleem op de voorspatschermen hoogglanzend zwart met
blauw

Handmatig verstelbaar naar voren/achteren
Dashboard nappalederlook met afwerking metallic-achtig zilvergrijs
Veiligheidsgordels met fijne oppervlaktestructuur zwart

Buitenspiegels hoogglanzend zwart

Middenconsole pianolook zwart

Dorpelverbreders zwart, inzetstukken chroom

Luchtuitstroomopeningen met lamellen roségoud

Achterskirt met onderkant bumper zwart en sierelementen
chroom

Multifunctioneel stuurwiel leder met stuurspaken,
bedieningspanelen en buttons hoogglanzend zwart (L3E)

Spiegelpakket (P49)

Sierdelen matrixlook grijs (H63)

Metallic lak

Interieurhemel stof zwart (51U)
Doorpins zwart
Veloursmatten (U12)
Stoelverwarming (873)

EASY PACK-bagageafdekking (723)

Classified as MB Internal

Standaarduitrusting
TECHNISCHE UITRUSTINGEN
MBUX multimediasysteem met widescreen cockpit

Verkeersbordenassistent (513)

Volledig digitaal combi-instrument (458)

Cruisecontrol (440)

Mediadisplay (859)

Communicatiemodule (LTE/4G) voor het gebruik van de
Mercedes me connect-services (362)

Navigatie vanaf harde schijf (365)
Drie jaar gratis navigatie-updates voor kaartgegevens (502)
MBUX uitgebreide functies (355)
Touchpad (446)

Mercedes-Benz noodoproepsysteem (351)
Remote and extended Charging Services Premium (39U)
EASY PACK-achterklep (890)

Laadkabel voor wallbox en openbaar laadstation, 4 m, glad
(B34)

Parkeerpakket met achteruitrijcamera (P44)

Laadkabel voor stopcontact, 8 m, glad (B80)

Bandenspanningscontrolesysteem (475)

Preconditionering

Noodgids

Rijmodi

Akoestische omgevingsbescherming (B53)

Haptisch gaspedaal

Gevarenvest voor de bestuurder (70B)

ECO-assistent

TIREFIT (B51)

MULTIBEAM LED-koplampen met binnenwerk en buizen
hoogglanzend zwart en strepen blauw (642)

Warmte- en geluidswerend glas (851)

Adaptieve grootlichtassistent plus (628)

Voorbereiding remote- en navigatieservices (13U)

Karakteristieke Mercedes-Benz dagrijverlichting ('s nachts:
contourverlichting) loopt door in een led-lichtband aan de
bovenkant van het Black Panel, waardoor ook een uniek
nachtdesign ontstaat

Digitale radio (537)

Kneebag voor de bestuurder (294)

Antidiefstalpakket URBAN GUARD plus (P82)
Smartphone integratiepakket (14U)

Led-lichtband (functie: achterlicht en mistlicht achter) tussen de
led-achterlichten zet het emotionele onderscheidende kenmerk
van het front aan de achterzijde voort

PYM Advantage pakket alleen voor Business Line en
Luxury Line

Actieve remassistent (258)

Individuele opties uit PYM standaard op AMG Line

Actieve spoorassistent (243)

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC
Luxury Line

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC Business Line

EQC 400 4MATIC Luxury Line

EQC 400 4MATIC AMG Line

Bekledingen

115A Lederlook ARTICO
zijdebeige/zwart Optie

221A Leder zwart

Optie

225A Leder zijdebeige/
zwart Optie

111A Lederlook ARTICO zwart - Standaard

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC Business Line

EQC 400 4MATIC Luxury Line

EQC 400 4MATIC AMG Line

Velgen

R92 - 20'' vijf-dubbelspaaks
velgen hoogglanzend zwart
Optie

65R -

-dubbelspaaks velgen hoogglanzend zwart

Standaard

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC Business Line

EQC 400 4MATIC Luxury Line

EQC 400 4MATIC AMG Line

Sierdelen

H65 Carbonlook
Antraciet Optie

H66 Aluminiumlook Standaard

736 Openporig essenhout
zwart Optie

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC
AMG Line
Standaard uitgerust met AMG Line
exterieur en
Electric Art interieur (PYF)

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC Business Line

EQC 400 4MATIC Luxury Line

EQC 400 4MATIC AMG Line

Velgen

RRR multispaaks
lichtmetalen AMG-velgen
Optie

RSX vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, aerodynamisch geoptimaliseerd, tantalgrijs
en glansgedraaid Standaard

RWI 21'' multispaaks
lichtmetalen AMG-velgen
Optie

RWK 21'' multispaaks
lichtmetalen AMG-velgen
Optie

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC Business Line

EQC 400 4MATIC Luxury Line

EQC 400 4MATIC AMG Line

Bekledingen met Electric Art interieur

115A Lederlook ARTICO
zijdebeige/zwart Optie

221A Leder zwart

Optie

225A Leder zijdebeige/
zwart Optie

111A Lederlook ARTICO zwart - Standaard

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC Business Line

EQC 400 4MATIC Luxury Line

EQC 400 4MATIC AMG Line

Bekledingen met AMG Line interieur*

251A Leder Zwart

651A Lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart

* Alleen met AMG Line Plus (PYH)

Standaard

Optie

979A - MANUFAKTUR
tweekleurig nappaleder
platinawit/zwart Optie

Classified as MB Internal

EQC 400 4MATIC Business Line

EQC 400 4MATIC Luxury Line

EQC 400 4MATIC AMG Line

Sierdelen

H65 Carbonlook
Antraciet Optie

H66 Aluminiumlook Standaard

736 Openporig essenhout
zwart Optie

H63 Matrixlook grijs

Optie

Classified as MB Internal

Black Panel-grille met lamellen en rand chroom

AMG Line

EXTERIEUR

Luxury Line

Vergelijking modellen
●

AMG-specifieke Black Panel-grille in twinblade-design en rand hoogglanzend zwart

●

Specifieke aerodynamische maatregelen om de luchtweerstand verder te optimaliseren voor een optimale actieradius

●

Voorskirt met inzetstukken hoogglanzend zwart en onderkant bumper zwart

●
●

AMG-specifieke voorskirt in jetwing-design, luchtinlaten en sierelementen chroom en inzetstukken hoogglanzend zwart alsmede zichtbare en functionele AIR CURTAINS
Centrale luchtinlaat met twee lamellen chroom

●

Buitenspiegels hoogglanzend zwart

●
●

Buitenspiegels carrosseriekleur

Achterskirt met onderkant zwart en sierelementen chroom

●

Bredere, AMG-specifieke achterskirt met zichtbare luchtuitlaten (niet-functioneel), diffusor-inzetstuk zwart en sierelement chroom

●

Warmtewerend, donkergetint glas (840)

●

INTERIEUR
●

Sportstoelen met AMG-specifiek dessin lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA met siernaden middengrijs
Zitcomfortpakket (P65): elektro-pneumatisch viervoudig verstelbare lendensteun en verstelbare zijwangen met bediening op de stoel (U22), elektrisch vers telbare
zittinghoek, elektrisch verstelbare hoogte, elektrisch verstelbare rugleuning, handmatig 6 cm verstelbare zittingdiepte inclu sief beensteun, handmatige verstelling naar
voren/achteren, handmatig verstelbare hoofdsteun

●

Veiligheidsgordels met fijne oppervlaktestructuur zwart

●
●

Veiligheidsgordels met fijne oppervlaktestructuur zwart; siernaden roségoud of middengrijs
Luchtuitstroomopeningen met lamellen roségoud
Portierbekleding zwart met siernaden zwart op het middendeel van de portieren en siernaden middengrijs op de armleuningen

●

●
●

Classified as MB Internal

Multifunctioneel stuurwiel leder met stuurspaken, bedieningspanelen en toetsen hoogglanzend zwart (L3E)

●
●

Multifunctioneel sportstuur nappaleder met afgevlakte onderzijde en geperforeerd greepgedeelte (L5C)
Doorpins zwart

●
●

Doorpins chroom
Veloursmatten (U12)

AMG Line

INTERIEUR

Luxury Line

Vergelijking modellen

●

AMG-vloermatten (U26)

●

AMG-sportpedalen geborsteld rvs met rubbernoppen zwart

●

EASY PACK-bagageafdekking (723)

●

●

Interieurverlichtingspakket (876)

●

●

Sfeerverlichting (877)

●

●

Bagageruimtepakket (30P)

●

●

Advanced sound system (853)

●

●

Dodehoekassistent (234)

●

●

KEYLESS GO-comfortpakket (P17)

●

●

Parkeerpakket met achteruitrijcamera (P44)

●

●

Spiegelpakket (P49)

●

●

TECHNISCHE UITRUSTINGEN

Prijzen.

Classified as MB Internal

Modellen

STANDAARDUITVOERING
Baumuster

EQC 400 4MATIC
Luxury Line
EQC 400 4MATIC
AMG Line

Motor
Max. vermogen
kW (pk)
Koppel
Nm¹⁾

293.890 NLK

Elektrisch
300 (408)
760

293.890 NLL

Elektrisch
300 (408)
760

Accucapaciteit
kWh

Max. e-range
km
Verbruik
2)
kWh/100 km

CO2
2)
g/km
Energielabel

80

428
21,8

0
A

80

432
21,6

0
A

1) 2) 3) 4) Raadpleeg disclaimer op de pagina's 'Bijlage'. Prijzen modeljaar 803 geldig vanaf 25 juli 2022.

Transmissie
Consumente
nprijs⁴⁾

Fiscale
waarde

Netto
catalogusprij
s

BTW

BPM³⁾

Automaat
voor
elektrisch
rijden

73.216

72.116

59.600

12.516

0

Automaat
voor
elektrisch
rijden

78.056

76.956

63.600

13.356

0

Opties.

Classified as MB Internal

Pakketten
Advantage pakket
(PYM)*

Premium Plus pakket
(PYO)

*Alleen beschikbaar voor EQC 400 4MATIC Business Line en Luxury Line.

Classified as MB Internal

Advantage pakket
(PYM)*

1

P17 KEYLESS GO-comfortpakket

2

853 Advanced sound system

3

234 Dodehoekassistent

4

876 Interieurverlichtingspakket

5

877 Sfeerverlichting

6

30P Bagageruimtepakket

7

P65 Zitcomfortpakket

*Standaarduitrusting

1

2

3

4

6

8

5

Classified as MB Internal

Highlights

Laden

Modellen

Prijzen

Opties

Mercedes me connect

Premium Plus pakket
(PYO)

1

Inhoud Advantage pakket*

1

414 Schuifdak

2

P47 Parkeerpakket incl. 360 -camera

3

275-242 Voorstoelen elektrisch verstelbaar met memoryfunctie

4

463 Head-Up Display

2

3

*Alleen beschikbaar voor EQC 400 4MATIC AMG Line.

4

Technische gegevens

Highlights

Laden

Modellen

Opties

Prijzen

Mercedes me connect

Technische gegevens

Lakken

Metallic
040U

Zwart - Standaard

Metallic
859U Mojavezilver - Optie

Metallic
831U Grafietgrijs - Optie

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting tonen.

149U Poolwit - Optie

Metallic
970U

Spectralblauw - Optie

MANUFA
MANUFAKTUR
KTUR
885U

MANUFAKTUR opaliet wit - Optie

197U

Obsidiaanzwart - Optie

Metallic
992U

Selenietgrijs - Optie

MANUFAKTUR
996U - MANUFAKTUR hyacintrood metallic - Optie

Metallic
890U

Cavansietblauw - Optie

Metallic
922U

Hightechzilver - Optie

MANUFAKTUR
297U - MANUFAKTUR selenietgrijs magno - Optie

Classified as MB Internal

Prijs

5)

CODE

LAKKEN

excl. BTW

incl. BTW

040

Zwart uni

0,00

0,00

149

Poolwit uni

0,00

0,00

197

Obsidiaanzwart metallic

0,00

0,00

831

Grafietgrijs metallic

0,00

0,00

859

Mojavezilver metallic

0,00

0,00

890

Cavansietblauw metallic

0,00

0,00

970

Spectralblauw metallic

0,00

0,00

922

Hightechzilver metallic

0,00

0,00

992

Selenietgrijs metallic

0,00

0,00

996

MANUFAKTUR hyacintrood metallic

360,00

435,60

885

MANUFAKTUR opaliet wit

710,00

859,10

297

MANUFAKTUR selenietgrijs magno

1.200,00

1.452,00

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

AMG Line

Prijs

Luxury Line

Lakken

S

S

○

○

○

○

○

○

○

○

Classified as MB Internal

Luxury Line

AMG Line

Velgen

S

─

Prijs
excl. BTW

Prijs 5)
incl. BTW

0,00

0,00

675,00

816,75

0,00

0,00

─

500,00

605,00

─

RWI

Voor: 7,5J x 20H2 ET32 met bandenmaat 235/50 R20. Achter: 8,5J x 20H2 ET30 met bandenmaat 255/45 R20
21'' multispaaks lichtmetalen AMG velgen
Aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart, glansgedraaid

1.250,00

1.512,50

─

RWK

Voor: 8,0J x 21H2 ET27 met bandenmaat 235/45 R21. Achter: 9,0J x 21H2 ET31 met bandenmaat 255/40 R21
21'' multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
Aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart, glansgedraaid

1.450,00

1.754,50

─

CODE

VELGEN

65R

19'' vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
Hoogglanzend zwart, glansgedraaid. 8,0J x 19 ET34 met bandenmaat 235/55 R19

R92

20'' vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen
Hoogglanzend zwart, glansgedraaid

RSX

Voor: 7,5J x 20H2 ET32 met bandenmaat 235/50 R20. Achter: 8,5J x 20H2 ET30 met bandenmaat 255/45 R20
19'' vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG velgen
Aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart, glansgedraaid

─

Hoogglanzend zwart, glansgedraaid. 8,0J x 19 ET34 met bandenmaat 235/55 R19
RRR

20'' multispaaks lichtmetalen AMG-velgen
Aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart, glansgedraaid

Voor: 8,0J x 21H2 ET27 met bandenmaat 235/45 R21. Achter: 9,0J x 21H2 ET31 met bandenmaat 255/40 R21

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

S

Classified as MB Internal

Highlights

Laden

Modellen

Prijzen

Opties

Mercedes me connect

Technische gegevens

Prijs 5)
incl. BTW

0,00

0,00

150,00

181,50

AMG Line

Prijs
excl. BTW

Luxury Line

Bekledingen

S

S

CODE

BEKLEDINGEN

111A

Lederlook ARTICO zwart

115A

Lederlook ARTICO zijdebeige/zwart

221A

Leder zwart

1.420,00

1.718,20

225A

Leder zijdebeige/zwart

1.570,00

1.899,70

651A

Lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart

0,00

0,00

─

251A

Leder zwart

1.420,00

1.718,20

─

979A

designo tweekleurig nappaleder platinawit pearl/zwart

2.000,00

2.420,00

─

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

Classified as MB Internal

Highlights

Laden

Modellen

Prijzen

Opties

Mercedes me connect

Technische gegevens

Prijs 5)
incl. BTW

CODE

SIERDELEN

H63

Matrixlook zwart

0,00

0,00

─

H66

Aluminiumlook

0,00

0,00

S

736

Openporig essenhout zwart

300,00

363,00

Met P29

200,00

242,00

Carbonlook antraciet

100,00

121,00

0,00

0,00

H65

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

AMG Line

Prijs
excl. BTW

Luxury Line

Sierdelen

S

─
─

─

Classified as MB Internal

UITRUSTING

PYM

Advantage pakket

Prijs 5)
incl. BTW

AMG Line

CODE

Prijs
excl. BTW

Luxury Line

Pakketten

0,00

0,00

S

─

3.845,00

4.652,45

─

Bevat:
KEYLESS GO-comfortpakket (P17), Advanced sound system (853), sfeerverlichting (877), interieurverlichtingspakket (876),
dodehoekassistent (234), bagageruimtepakket (30P), zitcomfortpakket (P65) incl. viervoudig verstelbare lendensteun (U22)

PYO

Premium Plus pakket
Bevat:
Head-up display (463), parkeerpakket met 360°-camera (P47), voorstoelen twaalfvoudig verstelbaar met memoryfunctie (275
+ 242), MBUX interieur assistent (77B); automatische klimaatregeling THERMOTRONIC (581)

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

Classified as MB Internal

UITRUSTING

242

Voorpassagiersstoel elektrisch verstelbaar met memory

Prijs 5)
incl. BTW

AMG Line

CODE

Prijs
excl. BTW

Luxury Line

Opties

0,00

0,00

○

○

1.100,00

1.331,00

●

●

0,00

0,00

─

Niet met 001A/P65
Alleen met 275
Inbegrepen bij PYO
275

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met memory
Niet met 001A/P65
Alleen met [242/PDA/PYM]
Met PYO

293

Sidebags achter

340,00

411,40

●

●

313

Zonnescherm voor de achterzijruiten

250,00

302,50

●

●

401

Stoelventilatie/-verwarming voor

1.080,00

1.306,80

●

●

Met PYO

755,00

913,55

●

●

Multicontourstoelen

390,00

471,90

●

●

Niet met 001A/101A/105A/111A/115A/382A/385A/651A/873/PTA

409

Niet met 001A/651A/979A

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

Classified as MB Internal

UITRUSTING

443

Stuurwiel verwarmd

Prijs 5)
incl. BTW

AMG Line

CODE

Prijs
excl. BTW

Luxury Line

Opties

260,00

314,60

●

●

1.050,00

1.270,50

●

●

0,00

0,00

─

960,00

1.161,60

●

0,00

0,00

─

370,00

447,70

●

─

0,00

0,00

─

S

0,00

0,00

-

500,00

605,00

●

Niet met 001A/431/L3E/L5C/P65
Alleen met [242]+275+428+L3B+P49
414

Schuifdak
Niet met U40
Met PYO

550

Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie

581

Automatische airconditioning THERMOTRONIC met drie klimaatzones

●

Alleen met PYO
840

Warmtewerend, donkergetint glas

U50

Vervallen warmtewerend, donkergetint glas

846

Treeplanken aluminiumlook met rubbernoppen

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

●

Classified as MB Internal

UITRUSTING

872

Stoelverwarming achter

Prijs 5)
incl. BTW

AMG Line

CODE

Prijs
excl. BTW

Luxury Line

Opties

325,00

393,25

●

●

0,00

0,00

S

S

115,00

139,15

●

●

0,00

0,00

S

S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S

S

Niet met 001A/221/225
Alleen met 401/873
873

Stoelverwarming voor
Niet met PBR

875

Ruitensproeierinstallatie verwarmd

14U

Smartphone-integratie pakket
Met 16U+17U

16U

Apple CarPlay
Met 14U+17U

17U

Android Auto
Met 14U+16U

20U

•

Voorbereiding carsharing

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

Classified as MB Internal

CODE

UITRUSTING

Prijs
excl. BTW

Luxury Line

AMG Line

Opties

23P

Rijassistentiepakket

1.330,00

1.609,30

●

●

S

Prijs 5)
incl. BTW

Bevat 233+266+299
Niet met 234/243/258/440
Alleen met 546+L34
70B

Gevarenvest voor de bestuurder

0,00

0,00

S

77B

MBUX interieurassistent

0,00

0,00

-

0,00

0,00

S

S

1.490,00

1.802,90

●

●

Met PYO

0,00

0,00

-

P49

Spiegelpakket

0,00

0,00

S

S

P82

Antidiefstalpakket URBAN GUARD Plus

0,00

0,00

S

S

Alleen met PYO
P44

Parkeerpakket met achteruitrijcamera

P47

Parkeerpakket met 360°-camera
Bevat 235+501
Alleen met PDA/PYM
Niet met 218/P44

Bevat 362+551+882

•

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

Classified as MB Internal

CODE

UITRUSTING

Luxury Line

AMG Line

Opties

82B

Wisselstroom (AC) laadsysteem 11 kW

0,00

0,00

S

S

83B

Gelijkstroom (DC) laadsysteem 110 kW

0,00

0,00

S

S

B34

Laadkabel voor wallbox en openbaar laadstation, 4 m, glad

0,00

0,00

S

S

0,00

0,00

S

S

0,00

0,00

S

S

Prijs
excl. BTW

Prijs 5)
incl. BTW

Met deze laadkabel, ook wel Mode 3-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan de wallbox of bij een openbaar
laadstation tot 22 kW vermogen (3 fase, 32 A). Let op: deze kabel benut het maximale laadvermogen (11 kW) van uw auto
zowel bij een enkelfasige als meerfasige huisaansluiting.
B80

Laadkabel voor stopcontact, 8 m, glad
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.
Niet met B30

D0A

•

Groen laden (CO

Optioneel leverbaar tegen meerprijs

○

Optioneel leverbaar zonder meerprijs

S Standaard

Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

5)

Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

Mercedes
me connect.

Classified as MB Internal

Mercedes me connect
REMOTE- EN UITGEBREIDE
LAADSERVICES PREMIUM (39U)*
Voorbereiding Voertuig set-up
Volledige controle, altijd en overal: met de Mercedes me-app op uw
smartphone kunt u ook op afstand instellingen wijzigen en informatie ophalen.
U brengt bijvoorbeeld het interieur op de juiste temperatuur, verstuurt adressen
naar uw navigatiesysteem of vergrendelt de portieren.
Vanaf het vierde jaar tegen betaling standaard
Voorbereiding Voertuig monitoring
Altijd aan uw zijde: met voertuig monitoring bent u verbonden met uw auto.
Dankzij de speciale app weet u altijd waar uw auto zich bevindt en kunt u zelfs
bepalen in welk gebied hij mag rijden. Ook over ongewenste bewegingen
(bijvoorbeeld wegslepen) wordt u onmiddellijk geïnformeerd.
Vanaf het vierde jaar tegen betaling standaard
Voorbereiding Mercedes me Charge
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 MBUX multimediasysteem en het Mercedes meecosysteem. Alles in één oogopslag met een optimale kostenbeheersing: de
facturatie wordt een contract geregeld.
Service één jaar na activering gratis beschikbaar
Voorbereiding IONITY
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.
Service één jaar na activering gratis beschikbaar
* Om de services te gebruiken, dient u zich te registreren op het Mercedes me-portal en ook de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connectservices te accepteren. Bovendien moet de auto aan het account worden gekoppeld. Bij 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 registratie of inbedrijfstelling, afhankelijk van wat
zich het eerst voordoet.

Classified as MB Internal

Technische
gegevens.

Classified as MB Internal

Technische gegevens
BAUMUSTER

293.890 NLK/NLL

MOTOR

Max. vermogen (piek vermogen) (elektrisch) (kW)
Max. vermogen (piek vermogen) (elektrisch) (pk)
Max. koppel (Nm bij t/min)
Accucapaciteit - bruikbare energie (kWh)
Max. AC-laadcapaciteit (kW)
Max. DC-laadcapaciteit (kW)
AC laadtijd 10%-100% SoC
DC-laadtijd 10%-80% SoC

TRANSMISSIE

300
408
760
80
11*
110
7 uur en 30 minuten
40 minuten

VERBRUIK EN EMISSIE a)

[WLTP] Energieverbruik gecombineerd min. - max. (kWh/100 km)a)
[WLTP] CO₂-emissie min. - max. (g/km)a)
[WLTP] Energielabel min.

21,8 25,0
0 0
A

max.

ACTIERADIUS a)

[WLTP] Elektrische actieradius min.

max. (km) a)

373 428

GEWICHT (KG)

Leeggewicht/laadvermogen (kg)**
Max. dakbelasting (kg)
Aanhangwagengewicht ongeremd/geremd (kg)
Bagageruimtevolume (l)

2.395/445
75
750/1.800
500 1.460

Automaat voor elektrisch rijden

PRESTATIES

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

180
5,1

* Beschikbaar vanaf productie januari 2022.
** Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens Verordening (EU) 1230/2012 tot en met de l aatste aanpassing (massa rijklaar inclusief brandstoftank/accu) 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 accessoir es kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.
a) Het toevoegen van opties kan van invloed zijn op de CO -emissie en het verbruik. De getoonde CO -emissie en verbruikswaarden range geeft de minimum en maximum familiewaarden uit
de typegoedkeuring aan. Raadpleeg disclaimer ² ³
Raadpleeg disclaimer op de pagina's 'Bijlage'.

Classified as MB Internal

Afmetingen EQC 400 4MATIC

Classified as MB Internal

Afmetingen EQC 400 4MATIC

Classified as MB Internal

Afmetingen en bagageruimtevolume EQC 400 4MATIC / AMG Line

Classified as MB Internal

Afmetingen EQC 400 4MATIC AMG Line

Classified as MB Internal

Highlights

Laden

Modellen

Prijzen

Afmetingen EQC 400 4MATIC AMG Line

Opties

Mercedes me connect

Technische gegevens

Classified as MB Internal

Highlights

Laden

Modellen

Prijzen

Opties

Mercedes me connect

Technische gegevens

Bijlage.
Disclaimer
Alle vermelde bedragen zijn in Euro (€). Het BTW-tarief bedraagt 21%.
1)

Vermogen en koppel

Opgaven voor vermogen en koppel volgens Verordening (EU) 715/2007 in de laatst geldende versie.
2)

Verbruikswaarden, CO 2 -emissies, actieradius
Verbruikswaarden en CO₂-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik werd
bepaald op basis van VO 683/2008/EC. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTPtestmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) voor een voertuig in de basisuitrusting zonder opties bij standaard wielen en banden. De opgaven hebben dus
geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De te stmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik
nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijv oorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren
daarom ‘Het Nieuwe Rijden’. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
Dit betreft de theoretische actieradius volgens de WLTP-testcyclus. Opgelet, de 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.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl
Deze prijslijst is een nationale uitgave van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Prijzen gelden per modeljaar 803. 25072022 Onder
voorbehoud van wijzigingen, schrijf- en drukfouten, modeljaarwijzigingen en tussentijdse aanpassingen van CO ₂-emissies.
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Modellen

Prijzen
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Technische gegevens

Bijlage.
3)

Consumentenadviesprijs
De consumentenadviesprijs is inclusief geadviseerde kosten rijklaar maken en bijkomende kosten (€ 1.100,- incl. BTW) zoals o.a. transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen,
kentekenplaten, minimaal 80% opgeladen accu, mattenset, vier MB veiligheidsvesten, recyclingbijdrage auto (€ 25,- incl. BTW), recyclingbijdrage accu (€ 65,- incl. BTW), leges kenteken
(€ 40,80 BTW-vrij) en leges kenteken registratie (€ 10,75 BTW-vrij).

5)

Opmerkingen

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
Deze prijslijst is een nationale uitgave van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Prijzen gelden per modeljaar 803. 25072022
Onder voorbehoud van wijzigingen, schrijf- en drukfouten, modeljaarwijzigingen en tussentijdse aanpassingen van CO ₂-emissies.

mercedes-benz.nl

