
EQA en EQC: 17,6 - 24,9 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP). 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

EQB: dit voertuig is nog niet gecommercialiseerd, waardoor de verbruikswaarden nog niet bekend zijn.
*Met de EQA 300 4MATIC.

DE 100% ELEKTRISCHE  
EQA, EQB EN EQC.

Ontdek met de 100% elektrische EQA, EQB en EQC een luxueus uitrustingsniveau in een 
atletische vormgeving. Onovertroffen veiligheidssystemen en comfortuitrustingen bezorgen 
u samen met het vooruitstrevende MBUX-infotainmentsysteem een bijzonder dynamische 

rijbeleving en een rijbereik tot 430 km*. Op de Business Solution varianten geniet u bovendien  
standaard van een rijke uitrusting met onder meer metaalkleur, navigatiesysteem en 
parkeerassistent met achteruitrijcamera. Meer info over deze modellen of over onze  

Business Solutions bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be.

http://www.mercedes-benz.be
http://mercedes-benz.be


EQS: 16,9 - 21,2 kWh/100 KM • 0 - 0 G/KM CO2 (WLTP). 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

EQE: dit voertuig is nog niet gecommercialiseerd, waardoor de verbruikswaarden nog niet bekend zijn.
*Met de EQS 450+ AMG Line.

WELKOM IN HET TIJDPERK  
VAN DE NIEUWE EQS EN EQE.
Laat u met de nieuwe 100% elektrische EQE en EQS betoveren door krachtig 

ogende lijnen en de ongekende luxe van alle comfortuitrustingen en ruimtelijkheid. 
De achterasbesturing bezorgt de EQE een unieke dynamische wendbaarheid, een 

rijervaring om in één laadbeurt tot 660 km lang van te genieten. De EQS brengt u zo 
mogelijk nog langer in vervoering: in één oplaadbeurt rijdt u tot 731 km* ver, van Brussel 
naar Parijs en weer terug. Meer info over deze modellen of over onze Business Solutions 

bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be.

http://www.mercedes-benz.be
http://mercedes-benz.be


v

Wees een pionier, 
met de Plug-in Hybrids  

van Mercedes-Benz.
Maak kennis met de fiscaal intelligente Plug-in Hybrid compact cars en hun 
rijke standaarduitrusting, zoals het intuïtieve MBUX-infotainmentsysteem 

met voicecontrol en touchpad-bediening, parkeer- en navigatiepakket.  
Puur elektrisch rijden kan tot 70 km (WLTP) ver, voldoende voor veel 

dagelijkse verplaatsingen. Of u nu opteert voor de Mercedes Plug-in Hybrid 
A-Klasse, CLA of GLA, hun dynamisch elegante design en hun lage  
CO2-uitstoot maken hen stuk voor stuk tot de ideale bedrijfswagen.  

Meer info over deze modellen of over onze Business Solutions  
bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be.

0,9 - 1,7 L/100 KM • 21 - 32 G/KM CO2 (WLTP). 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

http://mercedes-benz.be
http://www.mercedes-benz.be


v

Wees een pionier,  
met de nieuwe C-Klasse 

Plug-in Hybrid.
Met de nieuwe C-Klasse Plug-in Hybrid zet ook uw vloot opnieuw een grote stap 

naar een digitalere en duurzamere wereld. Stap in en ontdek de dynamiek en 
efficiëntie van onze meest geavanceerde Plug-in Hybrid technologie. Met tot  
100 km (WLTP) puur elektrisch rijbereik kunt u in alle stilte genieten van de 

prachtige materialen in zijn uitnodigende comfortzone. De C-Klasse Plug-in Hybrid 
biedt standaard een rijke uitrusting met onder meer metaalkleur, navigatiesysteem 
en parkeerassistent met achteruitrijcamera. Ontdek hoe de C-Klasse Plug-in Hybrid 

moderne luxe herdefinieert. Meer info over onze Business Solutions  
bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be.

0,6 - 0,8 L/100 KM • 13 - 19 G/KM CO2 (WLTP). 
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

http://mercedes-benz.be
http://www.mercedes-benz.be

