
Mercedes C-Klasse stationcar Plug-in Hybrid.

Det oplyste forbrug gælder for en bil uden ekstraudstyr. Ved tilvalg af ekstraudstyr påvirkes bilens forbrug. Kontakt din nærmeste Mercedes-Benz forhandler for yderligere information. 
EQ Power. Alle oplysninger er pr. 15. september 2020. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer. Den viste model kan være monteret med ekstraudstyr. 

Fordele ved at køre plug-in hybrid.
• Du opnår lavere brændstofforbrug.
• Du får endnu mere power og lynhurtig speederrespons.
• Du kan opvarme eller nedkøle kabinen direkte fra din 

smartphone via Mercedes me App'en.
• Du lader batteriet undervejs ved at opsamle 

bevægelsesenergi, når du bremser.

Find ud af, om du er EQ Ready!
Er du klar til at køre plug-in hybrid eller elbil? EQ Ready App’en 
registrerer og analyserer automatisk dit kørselsmønster og 
giver dig svaret. Og så er EQ Ready App’en selvfølgelig gratis. 
Find den dér, hvor du plejer at hente dine app's.

Få seneste nyt fra Mercedes-Benz EQ! 
Tilmeld dig nyhedsbrevet EQ e-news og lad os holde dig 
opdateret med nyt om inspirerende teknologi, spændende 
events og nye modeller fra Mercedes-Benz EQ.
Tilmeld dig nyhedsbrevet her: mercedes-benz.dk/EQnews

mercedes-benz.dk/køb
mercedes-benz.dk/privatleasing
mercedes-benz.dk/firmabil

Foretrækker du at eje, er du mest til fleksibiliteten ved PrivatLeasing eller er du på udkig efter ny firmabil? 
Bliv klogere på alt fra modeller og udstyr til priser og beskatningsgrundlag her – og hold øje med det blå EQ ikon: 

C 300 de stationcar aut. C 300 e stationcar aut. 

Brændstoftype Diesel Benzin
Effekt/moment brændstofmotor 194 hk / 400 Nm 211 hk / 350 Nm
Effekt/moment elmotor 122 hk / 440 Nm 122 hk / 440 Nm
Kombineret systemeffekt/moment 306 hk / 700 Nm 320 hk / 700 Nm
0-100 km/t 5,7 sek 5,5 sek
Brændstofforbrug ved bl. kørsel 76,9 km/l 66,7 km/l
CO2-emission 34 g/km 35 g/km
Batterikapacitet 13,5 kWh 13,5 kWh
Elektrisk rækkevidde Op til 48 km Op til 52 km
Elforbrug ved bl. kørsel 17,0 kWh/100 km 17,1 kWh/100 km
Max. ladeeffekt (AC) 7,4 kW 7,4 kW
Ladetid med 7,4 kW oplader (AC) - 10-100% 1 t 45 min 1 t 45 min
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