
PrivatKøb

Udvalgt ekstraudstyr, tillæg til kontantpris

AMG eksteriør/interiør
Anhængertræk
Førerassistentpakke
Nightpakke
Panorama el-skydetag
Premiumpakke

14.900 kr.
6.900 kr.

11.900 kr.
1.161 kr.

10.866 kr.
10.000 kr.

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

Komfortsæder i sort ARTICO kunstlæder/stof
LED High Performance forlygter
LINGUATRONIC stemmestyring3
Live Traffic Information
Logo-projektering når førerdøren åbnes
Lys- og synspakke med regnsensor
MBUX multimediasystem
MBUX Navigation med dansk tale
Multifunktionslæderrat
Nedfældelige bagsæder (40/20/40)
Opladning:

- 11 kW AC ladning
- 100 kW DC lynladning

Parkeringspakke med bakkamera
Sort taghimmel
Tyverialarm
Velourmåtter

Mercedes EQA.
Model Effekt hk / Nm Kontantpris Forbrug ved blandet kørsel  

kWh/100 km
CO2-emission

g/km
Rækkevidde

km

EQA 250 aut. 190 / 375 409.000 kr. 17,71 02 4271
EQA 300 4MATIC aut. 228 / 390 444.000 kr. 17,41 02 4361
EQA 350 4MATIC aut. 292 / 520 459.000 kr. 17,41 02 4361

Udvalgt standardudstyr

4-vejs justerbar lændestøtte
10,25” instrumentdisplay
18” letmetalfælge
Active Brake Assist
Active Lane Keeping Assist
Ambiente belysning med 64 farver
Automatisk klimaanlæg, THERMOTRONIC (2 zoner)
Automatisk nedblænding af bak- og sidespejle
Bluetooth til håndfri telefoni
EASY-PACK el-bagklap
Elektrisk indklapbare sidespejle
El-opvarmede forsæder
Fartpilot
Fjernlysassistent
Interiørlister i struktur-look, mørkegrå
KEYLESS-GO nøglefri start

Lynhurtig opladning ude og hjemme. Med en 
wallbox kan EQA lade med en effekt på op til 11 kW 
hjemme i indkørslen og op til 100 kW, når du benytter 
en hurtiglader. Dermed tager det ned til seks timer at 
fylde batteriet fra 10 til 100% hjemmefra – og ned til 
30 minutter fra 10 til 80%, når du er på farten.

LED High Performance forlygter ser ikke kun 
fantastiske ud. De kraftfulde LED-lygter skruer nemlig 
markant op for sikkerhed og komfort ved at lyse vejen 
op i en klar farve, som minder om dagslys – og så 
blænder de automatisk ned for modkørende trafik. 

Fuldautomatisk klimaanlæg med forklimatisering 
gør det muligt at indstille temperaturen i kabinen, 
allerede inden turen begynder, så du altid kan sætte 
dig til rette i en dejlig varm eller behageligt kølig bil. Det 
hele kan naturligvis styres direkte fra din smartphone 
med Mercedes me App’en – og når blot bilens ladestik 
er koblet til en wallbox, opnår du maksimal rækkevidde.

mercedes-benz.dk/køb

1 Ved valg af ekstraudstyr påvirkes bilens strømforbrug og dermed rækkevidde. Strømforbruget og rækkevidden påvirkes desuden af faktorer som kørestil, terræn samt vejr- og temperaturforhold.
2 Lokalt.
3 Understøtter ikke dansk tale.
4 Priser på ekstraudstyr er tillæg til kontantpris og kan variere afhængigt af bilens endelige pris og afgift samt drivline og CO2 udledning. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.

PrivatKøb. Priserne er gældende fra 1. januar 2022. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.

Spejlpakkens praktiske funktioner letter din 
hverdag: Opvarmede el-sidespejle, der kan klappes 
ind, bakspejl og førersidespejl med automatisk ned-
blænding og et højre sidespejl, der vipper nedad, når 
du går i bakgear. Det letter din parkering. 

35752


