
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.

PrivatKøb. Priserne er gældende ved produktion i andet halvår 2022 og med levering inden 31. december 2022. 
Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for yderligere information. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.
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Ny Mercedes EQE.

Udvalgt ekstraudstyr, tillæg til kontantpris

AMG eksteriør / interiør
Anhængertræk
Metallak
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS
Sort læder

45.000 kr.
12.481 kr.
13.374 kr.
70.000 kr.

110.000 kr. 
20.805 kr.

Udvalgt standardudstyr

12,3" digitalt førerdisplay
12,8" OLED mediadisplay
19" letmetalfælge i dobbelt 5-eget design
Adaptiv fjernlysassistent
Ambiente belysning
Black panel kølergrill med Mercedes-stjerne
Blind Spot Assist
Digital radio
DISTRONIC adaptiv fartpilot
Electric Art eksteriør
Electric Art interiør
El-opvarmede forsæder
Forberedelse til Ionity abonnement (1 år)
Forberedelse til Mercedes me Charge (3 år)
Interiørlister i sort bølgeoptik
KEYLESS-GO
Komfortbagklap
Komfortsæder i ARTICO kunstlæder
Komfortundervogn
LED baglygter i 3D helix design med lysbånd
LED High Performance forlygter

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

MBUX multimediesystem med dansk tale
MBUX navigation Premium med dansk tale
Memorypakke til forsæder
Midterkonsol i sort bølgeoptik
Multifunktionsrat i læder
Opbevaringsrum under midterkonsol
Opladning
    - 11 kW AC oplader
    - 170 kW DC oplader
    - Mode 3 ladekabel
Oplyste indstigningslister med "Mercedes-Benz" skrift
Opvarmet forrudesprinklersystem
Parkeringspakke med bakkamera
Remote and extended Charging Services Premium
Smartphone integrationspakke
Sort taghimmel
Spejlpakke
Thermatic klimaanlæg (2 zoner)
Trådløs opladning
Tyveripakke

Lynhurtig opladning ude og hjemme. Med en 
wallbox kan EQE lade med en effekt på op til 11 kW 
hjemme i indkørslen og op til 170 kW, når du benytter 
en hurtiglader. Dermed tager det ned til otte timer at 
fylde batteriet fra 10 til 100 % hjemmefra – og ned til 
30 minutter fra 10 til 80 %, når du er på farten.

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.

Adaptiv fartpilot DISTRONIC. Med den radarba 
serede fartpilot holder bilen automatisk afstand til 
forankørende trafik og aflaster særligt føreren på de 
lange stræk og ved køkørsel.

MBUX på dansk. Det ubetinget mest formfuldendte 
infotainmentsystem til dato er blevet endnu bedre og 
forstår nu dansk. Sig blot ordene ‘Hej Mercedes’ – og 
systemet er klar til at hjælpe dig.

Model Effekt hk / Nm Kontantpris Forbrug ved blandet kørsel  
kWh/100 km

CO2-emission
g/km

Rækkevidde
km

EQE 300 aut. 245 / 550 650.000 kr. 16,31 02 6301
EQE 350 aut. 292 / 565 670.000 kr. 16,31 02 6301
EQE 500 4MATIC 400 / 855 830.000 kr. 17,81 02 5871


