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PrivatLeasing

Mercedes EQC.
Model

Effekt hk / Nm

Engangsydelse

Ydelse pr. md.

Totalomkostning

Forbrug ved blandet
kørsel kWh/100 km

CO2-emission
g/km

Rækkevidde
km

EQC 400 4MATIC aut.

408 / 760

70.000 kr.

8.195 kr.

370.170 kr.

19,9-23,31

02

437-373

EQC 400 4MATIC AMG aut.3

406 / 760

70.000 kr.

8.495 kr.

380.970 kr.

19,9-23,31

02

437-373

Udvalgt standardudstyr

Udvalgt standardudstyr (fortsat)

Udvalgt ekstraudstyr, tillægspris pr. md. fra

19” letmetalfælge
4-vejs lændestøtte
Ambiente belysning (64 farver)
ARTICO kunstlæder på instrumentbord og
dørsider
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
Digital radio
DYNAMIC SELECT
EASY-PACK el-bagklap
El-opvarmede forsæder
Forberedelse til Ionity abonnement (1 år)
Forberedelse til Mercedes me Charge (3 år)
Førerassistentpakke
Indtræk i stof, sort
Interiørlister i matrix-look, grå
KEYLESS-GO komfortpakke
Ladekabel til wallbox of offentlig ladning (5 m)
MBUX multimediasystem inkl. navigation
Midterkonsol i sort åbenporet asketræ
MULTIBEAM LED
Multifunktionssportsrat i nappalæder

Opbevaringspakke
Oplyste dørpaneler med ”Mercedes-Benz”-skrift
Parkeringspakke med bakkamera
Regnsensor
Sædekomfortpakke
Sound system (225 W)
Spejlpakke
Taghimmel, sort
Tyverialarm
Varmeisolerende og mørktonede ruder
Velour bundmåtter
Widescreen cockpit (2 x 10,25”)

Anhængertræk
Metallak
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

361 kr.
112 kr.
609 kr.
715 kr.

Yderligere standardudstyr for AMG designlinje:
- 19” AMG letmetalfælge
- AMG eksteriør
- AMG interiør eller Electric Art interiør
- ARTICO kunstlæder/DINAMICA eller ARTICO
- kunstlæder/stof
- Interiørlister i børstet aluminium

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 EQC 400 4MATIC AMG aut. indeholder AMG interiør/eksteriør.
PrivatLeasing. Alle priser er ved en leasingperiode på 36 måneder og 20.000 km pr. år. Totalomkostning er inkl. etableringsomkostning 5.150 kr. Månedlig ydelse er inkl. service ekskl. forsikring, grøn ejerafgift, dæk samt
forbrugsvæsker. PrivatLeasing tilbydes kun gennem Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv kreditvurdering. Priserne er gældende fra 19. marts 2021 og gælder ved levering senest 31. december 2021. Alle priser er
vejledende. Den viste model kan være vist med ekstraudstyr.

MBUX, Mercedes-Benz User Experience giver
en individuelt tilpasset brugeroplevelse med bl.a.
intelligent stemmekontrol og mulighed for automatisk
over-the-air-softwareopdatering, touchpad og
touchscreen til indstilling af f.eks. navigation,
ambientebelysning og andre personaliserede tjenester.

mercedes-benz.dk/privatleasing

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

Den integrerede dobbeltskærm med både digitalt
instrumentdisplay og 10,25" touchskærm giver
maksimalt overblik og fuld fleksibilitet ved betjening af
bilens funktioner. Det elegante design svæver let hen
over midterkonsollen i åbenporet asketræ.

MULTIBEAM LED forlygter giver dig det optimale
kørelys. Fire kontrolenheder og 168 LED-lamper sikrer,
at lyset konstant tilpasser sig vejbanen, vejret og
trafikken, oplyser hele dit synsfelt optimalt og undgår at
blænde modkørende – samtidig med, at du stadig har
fuldt udsyn til vejen foran dig.

