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EQA 250 243 701 140 / 190 486
(400 - 426) Elektromos 15,7

(19,0 - 17,7)
0,0 15 253 543,- 0,- 19 372 000,- 5 811 600,- 262 097,-

EQA 300 4MATIC 243 708 168 / 228 493
(409 - 432) Elektromos 15,8

(18,5 - 17,5)
0,0 17 343 307,- 0,- 22 026 000,- 6 607 800,- 298 005,-

EQA 350 4MATIC 243 712 215 / 292 493
(409 - 432) Elektromos 15,8

(18,5 - 17,5)
0,0 18 174 016,- 0,- 23 081 000,- 6 924 300,- 312 279,-

EQC 400 4MATIC 293 890 300 / 408 421 - 462
(361 - 420) Elektromos 21,5 - 20,1

(25,5 - 21,7)
0,0 20 159 055,- 0,- 25 602 000,- 7 680 600,- 346 388,-

EQC 400 4MATIC AMG Line 293 890 300 / 408 421 - 462
(361 - 420) Elektromos 21,5 - 20,1

(25,5 - 21,7)
0,0  23 026 772,- 0,- 29 244 000,- 8 773 200,- 395 663,-

EQS 450+ 297 123 245 / 333 700 - 843
(631 - 785) Elektromos 18,9 - 16,2

(19,8 - 15,6)
0,0 31 681 102,- 0,- 40 235 000,- 12 070 500,- 544 368,-

EQS 580 4MATIC 297 144 385 / 523 627 - 705
(588 - 672) Elektromos 19,6 - 17,6

(21,1 - 18,4)
0,0  38 344 094,- 0,- 48 697 000,- 14 609 100,- 658 856,-

-
-
-

-
-
-

Mercedes-Benz Home Wallbox

Type 2 Type 2 Type 2
Kulcsos kapcsoló smart (app) smart 

(RFID/app)
1x22 kW 1x22 kW 1x22 kW

3x32 A 3x32 A 3x32 A

Beépített töltőkábel

EQS V 297
Új

EQA H 243

EQC N 293

ÁRLISTA
Érvényes: 2021.08.11-től

T í p u s Gyártási 
kód

Teljesítmény 
kW / LE

Hatótávolság 
(km) NEDC 

(WLTP)
Meghajtás

Fogyasztás1 

kombinált 
(kWh/100km) 

NEDC 
(WLTP)

CO2 kib.1 

kombinált 
(g/km)

Nettó árak HUF Regisztrációs 
adó Listaár HUF

Példa a finanszírozásra*

KAPCSOLT SZOLGÁLTATÁSOK

Hosszútávú, gondtalan autózás alapáron

A széleskörű vásárlás utáni (aftersales) szerviz szolgáltatásoknak köszönhetően Mercedes-Benz EQ járműve mindig kész az újabb kalandok felfedezéséhez. A szériafelszereltség szerves részét képező Integrált Szerviz Csomag 
(ISP) kibővített tartalommal és hosszabb futamidővel biztosítja a problémamentes elektromos autózást.
Az alábbi szervizelemeket tartalmazza az ISP 6 évig vagy 150 000 km-ig (amelyik hamarabb bekövetkezik):

Karbantartás (időszakos szervizek elvégzése és a hozzájuk tartozó alkatrészek kicserélése)
Garancia (a gyár által biztosított teljeskörű 2 éves garancia kiterjesztése az ISP futamidejének végéig)
Door-2-door (évente legfeljebb egy alkalommal, maximum 50 km-es távolságig, lehetőség nyílik az autót a legközelebbi felhatalmazott EQ márkaszervizbe szállíttatni majd onnan vissza)

Az Integrált Szerviz Csomag által biztosított kiterjesztett járműgarancia mellett, az autóban lévő akkumulátorcsomagra a kiszállítás napjától vagy az első forgalomba helyezés napjától (a korábbi dátum számít) számított nyolc évig 
érvényes a garancia, azzal, hogy az első két évben az akkumulátor vonatkozásában is a teljes gépjárműre vonatkozó gyári garancia vehető igénybe – kilométer korlátozás nélkül - , majd ezen időponttól kezdve további hat évig az 
akkumulátor tanúsítványban meghatározott tartalmú garancia, de maximum  – az átadás időpontjától számítva - 160.000. kilométer összes
futásteljesítményig (amelyik előbb bekövetkezik).

(ISP meghosszabbítása kopóalkatrészek cseréje csomaggal kiegészítve)
Bővebb tájékoztatásért és a csomagok teljes választékáért kérjük forduljon értékesítő munkatársunkhoz.

Töltődjön fel!
Az elektromos autók teljesen új mobilitási megoldást nyújtanak az ügyfelek számára, amelyek elterjedéséhez és széles körben használhatóságához elengedhetetlen a megfelelő töltési lehetőségek megteremtése. Ennek első 
lépéseként minden Mercedes-Benz EQC, vagy EQA-ba a szériafelszereltség részeként kínáljuk a Type 2-es csatlakozóval ellátott töltőkábelt, wallboxokhoz és nyilvános
töltőállomáshoz. A professzionális otthoni töltés kivitelezéséhez figyelmébe ajánljuk a falra szerelhető töltő (Wallbox) kínálatunkat, amelyekkel nem csak időt, de energiát is megtakaríthat.

Lehetőségek széles választéka
Amennyiben Mercedes-Benz EQ autójával hosszabb távra tervez, mint az ISP szolgáltatási ideje, a különböző szervizcsomagok megfelelő alternatívát jelenthetnek az Ön számára. Az optimálisan összekombinált csomagok szinte 
az összes vásárlói igényt kielégítik. Kérjük tekintse meg portfóliónk néhány elemét:

Kopóalkatrészek cseréje csomag (fékbetét, féktárcsa illetve ablaktörlőlapátok cseréje)
ISP Karbantartás és/vagy garancia kiterjesztés (Integrált Szerviz Csomag szolgáltatási idejének meghosszabbítása többféle futamidő/futásteljesítmény kombinációban)
"Carefree" csomag

Az Integrált Szerviz Csomag a 2019. június 1. után forgalomba helyezett Mercedes-Benz EQ modellekhez jár.
*A finanszírozás szolgáltatója a Mercedes-Benz Credit Zrt. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) A tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, kizárólag a hivatkozott termékek egyes főbb jellemzőit 
tartalmazza. A szolgáltató által biztosított konstrukció forint alapú fix kamatozású zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás, 5,99% ügyleti kamat, 20% önrész és 60 hónap futamidő figyelembe vételével. Reprezentatív példa fogyasztók esetén a THM rendelet 
szerint: 3 millió forint finanszírozott összeg, futamidő 60 hónap, havi törlesztés 57.985 Ft, visszafizetendő teljes összeg 3.479.100 Ft, THM: 6,26%. A havi lízingdíj összege nem tartalmazza a HBNY regisztrációs díj 7.000 Ft-os összegét. A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, a HBNY díja, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, mértéke a szerződésben és a jogszabályokban meghatározott esetekben módosulhat. A Mercedes-Benz Credit Zrt. a finanszírozást a hitelbírálatot 
követően nyújtja. CASCO biztosítás megléte a szerződés teljes hatálya alatt kötelező. 

1  Az értékek az előírt mérési eljárás szerint, jelen esetben a „NEDC CO2 értékek” a Bizottság (EU) 2017/1153 Végrehajtási rendelete 2. cikke 1. pontjának megfelelően kerültek meghatározásra. Az üzemanyag- fogyasztási értékek kiszámítása ezen értékek 
alapján történt.
1  A feltüntetett értékeket az előírt mérési módszer szerint határozták meg: ezek a WLTP CO2-értékek a 2. cikk 3. sz. Végrehajtási rendelete (2017/1153) szerint Az üzemanyag-fogyasztás értékét ezen értékek alapján számítottuk ki.

Az ár- és szériafelszereltség változtatásának jogát fenntartjuk.
Mercedes-Benz Hungária Kft., 1133 Budapest, Váci út 96-98.                                                                                                                                                       

Max. 
teljesítmény:
Max. 
áramerősség:
Egyéb: Okostelefonos applikáció, IT- 

szolgáltatások
Okostelefonos applikáció, IT- 
szolgáltatások

innogy eBox smart innogy eBox touch

Csatlakozó 
típusa:
Töltő típusa:

5,99%
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