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PrivatKøb

Mercedes EQV.
Model

Effekt hk / Nm

Kampagnepris

Forbrug ved blandet kørsel
kWh/100 km

CO2-emission
g/km

Rækkevidde
km

204 / 362

589.900 kr.

28,4

01

2292

EQV 250 Avantgarde lang aut.
Udvalgt standardudstyr

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

Udvalgt ekstraudstyr, tillæg til kontantpris3

LED Intelligent Light System med fjernassistent PLUS
Sort Lugano læderinteriør
6 individuelle sæder med armlæn
10.25” Touchskærm med Navigation og DAB
MB connect Live Trafik data, Mercedes-Benz
nødopkaldssystem
Parkeringshjælp og bakkamera
Thermotronic - automatisk klimaanlæg
Ekstra klimaanlæg, bag
Præklimatisering af kabine
Tyverialarm med indvendig bevægelsessensor

Blindvinkel-, vejbane- og trafikskilteassistent
Aktiv bremseassistent
Multifunktionslæderrat
Ambiente belysning i interiør og bagklap
Belyste håndtag bagerst med læsespot
Regnsensor
17” aluminiumsfælge i 20-eget design
Bagklap med Big Flip vindue
EASY-PACK elektrisk bagklap
Ladekabel - Type 2 - 3 x 20 amp. – 5 m
Igangsætningsassistent
AC lader 11kW/DC lader 80kW

Elektrisk skyde-/hævetag i glas på fast panoramatag 54.404 kr.
Eloxeret tagræling
9.202 kr.
Burmester surround system
16.776 kr.
Intelligent navigation
1.936 kr.
Elektriske skydedøre
30.808 kr.
3-personers komfortbænk i 1. række
12.492 kr.
3-personers komfortbænk i 2. række
12.492 kr.
Sort taghimmel
5.278 kr.
Elektrisk betjente ventilationsruder i passagerkabine 6.820 kr.
Metallak
19.106 kr.
Sort-tonede ruder, bag
8.020 kr.
Eksteriør designpakke:
26.542 kr.
AMG front- og sideskørter, AMG hækspoiler, sorte
sidespejlhuse, LED Intelligent Light System - sort,
17” aerodynamiske alufælge
Interiør designpakke:
25.822 kr.
Læderindtræk Lugano – sort med rosé gold
syninger, sportspedaler, sort taghimmel, interiør
panel i børstet aluminium (kun med Eksteriør
designpakke).

1 Lokalt.
2 Ved valg af ekstraudstyr påvirkes bilens strømforbrug og dermed rækkevidde. Strømforbruget og rækkevidden påvirkes desuden af faktorer som kørestil, terræn samt vejr- og temperaturforhold.
3 Bemærk: Valg af ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug og derved endelig pris, samt grøn ejerafgift. Kontakt din nærmeste Mercedes-Benz forhandler for nærmere information.
PrivatKøb. Priserne er gældende fra 1. januar 2022. Tilbuddet gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for ændringer i priser og/eller specifikationer. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.

Mercedes-Benz User Experience (MBUX).
Få adgang til en helt ny verden af information,
underholdning og konnektivitet - hurtigt, enkelt og
modulopbygget!

Bagklap med Big Flip vindue.
I EQV har du ikke kun ergonomisk adgang til lastrummet
med EASY-PACK bagklappen. Vinduet i bagklappen kan
også åbnes, så du kan fylde på, selv om pladsen er trang.

6 individuelle sæder som standard.
Og mulighed for tilkøb af 3-personers komfortsæder
til både 1. og 2. sæderække, så op til i alt 8 personer
kan nyde det luksuriøse og komfortable interiør.

Parkeringshjælp og 360°-bakkamera.*
Få hjælp til at finde en ledig parkeringsplads og til at
manøvrere bilen ind i parkeringslommer på langs og
på tværs i forhold til kørebanen. *Ekstraudstyr.

