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Prijzen

Enjoy electric.
Welkom bij de volledig elektrische compacte SUV van 
Mercedes-Benz. De volledig nieuwe EQA Business Solution 
maakt een actieve lifestyle mogelijk door een breed 
uitrustingsniveau en een atletisch design. De auto staat voor 
een dynamische rijervaring zonder compromissen en zonder 
lokale emissie.
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Elektromotoren
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Prijzen modeljaar 802 geldig vanaf 1  augus tus 2021. 

1) Opgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 

2 -CO2- van de doorvoerverordening (EU) 2017/1153. De waarden van het brandstofverbruik 
werden op basis van deze waarden bepaald. Het stroomverbruik werd berekend op basis van VO 683/2008/EG. De opgaven hebben gee n betrekking op een specifiek voertuig, ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van 
verschillende voertuigen onderling. De waarden variëren al naargelang de gekozen opties.

STANDAARDUITVOERING

Baumuster Motor

Max. vermogen 

kW

(pk)

Max. koppel 

(Nm)¹⁾

Accucapaciteit 

(kWh)

Max. E-range 

(km) / 

Verbruik 

(kWh/100 km)²⁾

CO2

(g/km)

Transmissie Aanbevolen 

catalogusprijs 

(€)

incl. BTW 

Aanbevolen 

catalogusprijs 

(€)

excl. BTW 

EQA 250

Business Solution

Luxury

243.701 BED

Elektrisch

140 (190)

375

66,5
423-408

17,9-18,6

0 Automaat voor 

elektrisch rijden
52.756,00 43.600,00

EQA 300 4MATIC

Business Solution

Luxury

243.708 BED

Elektrisch

168 (228)

390

66,5
429-416

17,6-18,2

0 Automaat voor 

elektrisch rijden
57.959,00 47.900,00

EQA 350 4MATIC

Business Solution

Luxury

243.712 BED

Elektrisch

215 (292)

520

66,5
429-416

17,6-18,2

0 Automaat voor 

elektrisch rijden
60.863,00 50.300,00
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Kies uw Business Solution

Kies standaarduitvoering Kies AMG Line
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Business Solution Luxury Business Solution AMG



Standaarduitrusting

EXTERIEUR

Dakreling geborsteld aluminium (725)

Sierlijst ruitomlijsting chroom

Sierlijst bovenkant portieren chroom

Claddings generfd zwart met accenten chroom

Mercedes-Benz'

lichtmetalen velgen

INTERIEUR

Viervoudig verstelbare lendensteun (U22)

Interieurhemel stof zwart (51U)

Dubbele bekerhouder (310)

Bagagenet in de beenruimte van de voorpassagier

Bagagenet aan de achterkant van de voorstoelen (286)

12V-aansluiting in de bagageruimte (U35)

Armsteun achter (400)

Achterbankleuning neerklapbaar (20-40-20) (287)

Gevarenvest voor bestuurder (70B)

Sfeerverlichting (877)

TECHNISCHE UITRUSTINGEN

Actieve remassistent (258)

Actieve spoorassistent (243)

Adaptieve grootlichtassistent (608)

Navigatie vanaf harde schijf (365)

Voorbereiding Live Traffic Information

ATTENTION ASSIST

Cruisecontrol (440) met limiter

DYNAMIC SELECT (B59) 
COMFORT, SPORT , INDIVIDUAL, ECO

Elektrische parkeerrem met HOLD-function en Hill Start Assist

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Multi-collision remsysteem

Regensensor (345)

Parkeerpakket met achteruitrijcamera (P44)

Snelheidslimietassistent (504)

Comfortonderstel (485)

TIREFIT (B51)

Bandenspanningscontrolesysteem (475)

EHBO-trommel en gevarendriehoek

Airbag voor de bestuurder en voorpassagier plus kneebag (294) 
voor de passagier

Akoestische omgevingsbescherming (B53)

Windowbags

Mercedes-Benz noodoproepsysteem (351)

Communicatiemodule (LTE/4G) voor het gebruik van de 
Mercedes me connect-services (362)

MBUX multimediasysteem met twee 10,2 displays

MBUX uitgebreide functies (355) inclusief activering met

Voorbereiding remote- en navigatieservices

Touchpad op de middenconsole (446)

Digitale radio (DAB) (537)

Licht- en zichtpakket (U62)

High-performance led-koplampen met geïntegreerde 
led-dagrijverlichting (632)

Automatische airconditioning THERMATIC (580)

Zitcomfortpakket (U59)

Opbergvak in de middenconsole met schuifdeksel (73B)

Bagageruimtepakket (942)

EASY PACK-achterklep (890)

Wisselstroom (AC) laadsysteem 11kW (82B)

Gelijkstroom (DC) laadsysteem 100kW (83B)

USB-C-aansluiting in het aflegbak en 1 USB-C-aansluiting achteraan 
de middenconsole

Laadkabel voor stopcontact (Mode 2)

Laadkabel voor openbaar laadstation & wallbox (Mode 3)

Voorbereiding carsharing (20U)
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Dodehoekassistent

Spiegelpakket

Projectie van het merklogo



Business Solution 
Luxury

High-performance LED-koplampen

Dakreling geborsteld aluminium

Sfeerverlichting

Parkeerpakket met achteruitrijcamera

Automatische airconditioning THERMATIC

EASY PACK-achterklep

Actieve spoorassistent

Actieve remassistent

Snelheidslimietassistent

Adaptieve grootlichtassistent

Licht- en zichtpakket

Zitcomfortpakket

Bagageruimtepakket

Dubbele bekerhouder

MBUX multimediasysteem met twee 10,25 displays

Projectie van het merklogo

Spiegelpakket

Dodehoekassistent
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Business Solution Luxury Business Solution AMG Overzicht Lines

Velgen Bekledingen

De EQA Business Solution Luxury incl. parkeerpakket met achteruitrijcamera, high-perfomance
LED-koplampen en 64-kleuren sfeerverlichting. 
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Sierdelen

R31 - vijfspaaks 
lichtmetalen velgen 

Standaard

321A Lederlook ARTICO/ 
stof zwart 

Standaard

101A Lederlook ARTICO 
zwart 

Optie

105A Lederlook ARTICO 
macchiatobeige 

Optie

H60 Spiraallook 

Standaard



• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Business Solution Luxury Business Solution AMG Overzicht Lines
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CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW EQ

A
 2

5
0

EQ
A

 3
0

0
 4

M
A

TI
C

EQ
A

 3
5

0
 4

M
A

TI
C

DC1 Business Solution Luxury 0,00 0,00 S S S

Bevat:

Dakreling geborsteld aluminium (725), multifunctioneel stuurwiel leder (L3C), interieurhemel stof zwart (51U), 
vloermatten, zitcomfortpakket (U59), sierdelen spiraallook (H60), bekleding lederlook ARTICO/stof zwart (321A), 
comfortstoelen (7U2), automatische airconditioning THERMATIC (580)

321A Lederlook ARTICO/stof zwart 0,00 0,00 S S S

101A Lederlook ARTICO zwart 145,00 175,45

105A Lederlook ARTICO macchiatobeige 245,00 296,45

R31 18'' vijfspaaks lichtmetalen velgen 0,00 0,00 S S S

+R01 Tremolietgrijs en glansgedraaid

7,5J x 18 ET53.5 met banden 235/55 R18

H60 Sierdelen in Spiraallook 0,00 0,00 S S S

51U Dakhemel in stof zwart 0,00 0,00 S S S



Business Solution
AMG

Uitrusting:

▯ 18 inch vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen

▯ AMG-specifieke voorskirt, achterskirt en 
dorpelverbreders met inzetstukken hoogglanzend 
zwart 

▯ Buitenspiegels hoogglanzend zwart, i.c.m. met lak 
Kosmoszwart zijn de buitenspiegels 
carrosseriekleuring

▯ AMG-vloermatten

▯ Sierdelen spiraallook van achteren verlicht

▯ Sportstoelen met AMG-specifiek stoeldessin en 
bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA 
met siernaden rood

▯ Multifunctioneel sportstuurwiel nappaleder, 
aan de onderzijde afgevlakt

▯ AMG-sportpedalen geborsteld rvs met 
rubbernoppen

▯ Warmtewerend, donkergetint glas

▯ Dakreling zwart

▯ Sierdelen op de B-stijl zwart

▯ Sierlijst bovenkant portieren en sierlijst 
ruitomlijsting hoogglanzend zwart

▯ Automatische airconditioning 
THERMOTRONIC

Lines Opties Technische gegevensPrijzen Bijlage



De expressieve styling van de AMG Line i.c.m. het Nightpakket geeft het exterieur een 
opwindend, dynamisch tintje. Als zodanig brengt het de sportieve AMG-genen naar de wereld 
van elektromobiliteit, een duidelijk statement voor de combinatie van uniek design met al even 
unieke technologie.

Business Solution AMG Overzicht Lines

Velgen Bekledingen Sierdelen

Business Solution Luxury
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651A Lederlook ARTICO/
microvezel DINAMIC zwart 
Standaard

54H (H60+331) Spiraallook 
van achteren verlicht
Standaard

RQQ 18
lichtmetalen AMG-velgen
Standaard



Business Solution AMG Overzicht LinesBusiness Solution Luxury
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• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW EQ

A
 2

5
0

EQ
A

 3
0

0
 4

M
A

TI
C

EQ
A

 3
5

0
 4

M
A

TI
C

DC2 Business Solution AMG 4.100,00 4.961,00

+PYH Bevat:

+P55 AMG-styling (772), dakreling zwart, multifunctioneel sportstuurwiel nappaleder (L5C), interieurhemel stof zwart 
(51U), AMG-vloermatten (U26), zitcomfortpakket (U59), sierdelen spiraallook van achteren verlicht (54H), 
bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart (651A), instaplijsten verlicht (U45), sportstoelen (7U4), 
warmtewerend, donkergetint glas (840), automatische airconditioning THERMOTRONIC (581), Night pakket (P55)

651A Lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart 0,00 0,00

RQQ 18'' vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen 0,00 0,00

+R01 Hoogglanzend zwart

7,5J x 18 ET53.5 met banden 235/55 R18

54H Sierdelen in Spiraallook van achteren verlicht (H60+331) 0,00 0,00

51U Dakhemel in stof zwart 0,00 0,00
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Lakken
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Afbeeldingen tonen een AMG-line zonder Night

696U Nachtzwart - Standaard

667U Denimblauw - Optie

149U Poolwit - Optie

775U Iridiumzilver - Optie

144U Digitaalwit - Optie

787U Mountaingrijs - Optie

191U Kosmos zwart - Optie

817U Roségoud Optie 
*beperkte productie beschikbaar

Metallic

Metallic Metallic

Metallic

MetallicMetallic

662U - designo mountaingrijs magno Optie

designo

993U - designo patagoniërood - Optie 
*beschikbaar vanaf productie september 2021

designo



1 581 Automatische airconditioning THERMOTRONIC.

2 853 Advanced sound system.

3 P17 KEYLESS GO comfortpakket.

4 897 Draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten

3

1

4

2

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

PYN Premium pakket

Business Solution Premium
(DC4) - Optie

Automatische airconditioning THERMOTRONIC (alleen voor Business Solution Luxury, standaard op Business Solution AMG)
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Opties
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• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

CODE LAKKEN

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW EQ

A
 2

5
0

EQ
A

 3
0

0
 4

M
A

TI
C

EQ
A

 3
5

0
 4

M
A

TI
C

696U Nachtzwart 0,00 0,00 S S S

149U Poolwit 0,00 0,00

144U Digitaalwit 0,00 0,00

191U Kosmoszwart 0,00 0,00

667U Denimblauw 0,00 0,00

775U Iridiumzilver 0,00 0,00

787U Mountaingrijs 0,00 0,00

817U Roségoud 0,00 0,00

993U designo patagoniërood 320,00 387,20

662U designo mountaingrijs magno 1.220,00 1.476,20



Opties

• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten
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CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW B

us
in

es
s 

S
ol

ut
io

n 
Lu

xu
ry

B
us

in
es

s 
S

ol
ut

io
n 

A
M

G

365 Mercedes-Benz navigatie 0,00 0,00 S S

367 Live Traffic information 0,00 0,00 S S
Vanaf het vierde jaar tegen betaling

38U Remote & Charging Services Plus* 0,00 0,00 S S
Inclusief 1 jaar na activering de service van Mercedes me Charge.
*Alleen voor EQA 250

39U Remote & Charging Services Premium* 0,00 0,00 S S
Inclusief 1 jaar na activering de services van Mercedes me Charge en IONITY.
*Alleen voor EQA 300/350 4MATIC

P44 Parkeerpakket met achteruitrijcamera 0,00 0,00 S S

P49 Spiegelpakket 0,00 0,00 S S

P17 KEYLESS GO pakket 0,00 0,00
alleen i.c.m. DC4

890 EASY-PACK achterklep 0,00 0,00 S S

893 KEYLESS start 0,00 0,00 S S

632 High Performance LED-koplampen 0,00 0,00 S S

537 Digitale radio (DAB+) 0,00 0,00 S S
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• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW B

us
in

es
s 

S
ol

ut
io

n 
Lu

xu
ry

B
us

in
es

s 
S

ol
ut

io
n 

A
M

G

P55 Night pakket 0,00 0,00 ─ S

Wegval Night pakket mogelijk met code DD1

DD1 Wegval Night pakket 0,00 0,00 ─

Code 840 blijft behouden.

Attention Assist 0,00 0,00 S S

873 Stoelverwarming voor 0,00 0,00 S S

B59 DYNAMIC SELECT 0,00 0,00 S S

586 Projectie van merklogo 0,00 0,00 S S

234 Dodehoekassistent 0,00 0,00 S S
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• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW B

us
in

es
s 

S
ol

ut
io

n 
Lu

xu
ry

B
us

in
es

s 
S

ol
ut

io
n 

A
M

G

440 Cruise control incl. speed limiter 0,00 0,00 S S

243 Actieve spoorassistent 0,00 0,00 S S

258 Active Brake Assist 0,00 0,00 S S

513 Verkeersbordenassistent 0,00 0,00

alleen i.c.m. PAY

Regen- en lichtsensor 0,00 0,00 S S

Airbags 0,00 0,00 S S

Airbags vooraan, windowbags en sidebags voor bestuurder en passagier inclusief kneebag voor bestuurder

U10 Automatische uitschakeling voorpassagiersairbag 0,00 0,00 S S

7U2 Comfortstoelen voor 0,00 0,00 S ─

7U4 Sportstoelen voor 0,00 0,00 ─ S
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• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW B

us
in

es
s 

S
ol

ut
io

n 
Lu

xu
ry

B
us

in
es

s 
S

ol
ut

io
n 

A
M

G

446 Touchpad 0,00 0,00 S S

877 Sfeerverlichting 0,00 0,00 S S
met 64 kleuren

580 Automatische airconditioning THERMATIC 0,00 0,00 S ─

581 Automatische airconditioning THERMOTRONIC 0,00 0,00 S
Voor Business Solution Luxury: alleen i.c.m. DC3

287+
400

Neerklapbaar achterbank (40/20/40) incl. neerklapbare armsteun achter 0,00 0,00 S S

U22 Viervoudig verstelbare lendensteun 0,00 0,00 S S

897 Draadloos opladen voor mobiele apparaten 0,00 0,00
alleen i.c.m. DC4

U12 Veloursmatten 0,00 0,00 S ─

U26 Matten met AMG-opschrift 0,00 0,00 ─ S

B53 Akoestische omgevingsbescherming 0,00 0,00 S S
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• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW B

us
in

es
s 

S
ol

ut
io

n 
Lu

xu
ry

B
us

in
es

s 
S

ol
ut

io
n 

A
M

G

840 Donkergetint glas vanaf de B-stijl 300,00 363,00 S

413 Panoramaschuifdak 1.170,00 1.415,70

14U Smartphone integratiepakket (incl. Apple CarPlay (16U) en Android Auto (17U) 300,00 363,00
Android Auto is niet in alle landen beschikbaar. Gelieve hiervoor de website van de aanbieder te raadplegen

P82 Antidiefstalpakket URBAN GUARD Plus 640,00 774,40

550 Trekhaak met ESP-aanhangwagenstabilisatie 800,00 968,00

PAY Rijassistentiepakket zonder PRE-SAFE systeem 1.430,00 1.730,30

DC4 Business Solution Premium 795,00 961,95 ─

285,00 344,85 ─

P47 Parkeerpakket met 360° camera 410,00 496,10
Alleen met DC4

PAU Mercedes-Benz Innovatiepakket 1.125,00 1.361,25
Bevat MBUX Interieurassistent en Head-up display
Alleen met DC4

275 Elektrische voorstoelen met memoryfunctie 630,00 762,30
+242 Alleen met DC4
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• Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

CODE UITRUSTING

Aanbevolen 
cat.prijs 
excl. BTW

Aanbevolen 
cat.prijs 
incl. BTW B

us
in

es
s 

S
ol

ut
io

n 
Lu

xu
ry

B
us

in
es

s 
S

ol
ut

io
n 

A
M

G

82B Wisselstroom (AC) laadsysteem 11 kW 0,00 0,00 S S
83B Gelijkstroom (DC) laadsysteem 100 kW 0,00 0,00 S S
B30 Laadkabel voor stopcontact, 4 m, spiraal 0,00 0,00

Met deze laadkabel, ook wel Mode 2-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan een gewoon stopcontact 
tot 2,3 kW vermogen (230 V, 1 fase, 10 A). De kabel past ook op stopcontact type E/F CEE 7/7. 
Niet met B80

B34 Laadkabel voor wallbox en openbaar laadstation, 4 m, glad 0,00 0,00 S S
Met deze laadkabel, ook wel Mode 3-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan de wallbox of bij een 
openbaar laadstation tot 22 kW vermogen (3 fase, 32 A). Let op: deze kabel benut het maximale laadvermogen (11 
kW) van uw auto zowel bij een enkelfasige als meerfasige huisaansluiting.
Niet met B83

B80 Laadkabel voor stopcontact, 8 m, glad 0,00 0,00 S S
Met deze laadkabel, ook wel Mode 2-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan een gewoon stopcontact 
tot 2,3 kW vermogen (230 V, 1 fase, 10 A). De kabel past ook op stopcontact type E/F CEE 7/7. 
Niet met B30

B83 Laadkabel voor wallbox en openbaar laadstation, 8 meter, glad 0,00 0,00
Met deze laadkabel, ook wel Mode 3-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan de wallbox of bij een 
openbaar laadstation tot 11 kW vermogen (3 fase, 16 A). Let op: deze kabel benut het maximale laadvermogen (11 
kW) van uw auto enkel bij een meerfasige huisaansluiting
Niet met B34

D0A Groen laden (CO₂ compensatie eerste 200.000 km) 0,00 0,00 S S



Uw EQA opladen

De laadpartner

Uw voertuig thuis opladen zal impact hebben op uw elektrische aansluiting en uw verbruik. Met een passende laadoplossing én de juiste installatie hoeft u
niet in te boeten op laadvermogen en laadtijden. Maar welke laadoplossing is nu de beste? Van een merk als Mercedes-Benz verwacht u comfort, veiligheid en 

duurzaamheid. Deze waarden hebben wij ook gehandhaafd bij het selecteren van onze laadpartner. Daarom bevelen wij u onze professionele laadpartner ENGIE 

EVBox aan. Deze laadpartner:

levert het optimale laadstation,

neemt de installatie voor zijn rekening,

adviseert u correct en gedetailleerd over eventuele aanpassingen aan uw elektrische installatie,

garandeert u de beste nazorg via de 24/7 helpdesk.

De laadoplossing

ENGIE EVBox stelt u graag een laadpunt voor van de nieuwste generatie: de Elvi. De Elvi is een state of the art laadstation die dankzij zijn 22 kW laadvermogen
en 3G-/ wifiverbinding bovendien toekomstbestendig is. De Elvi laadt uw voertuig tot drie keer sneller op dan via een gewoon stopcontact, geeft online inzicht in uw 

laadsessies en kan uw laadkosten rechtstreeks met uw werkgever of leasemaatschappij verrekenen tegen een maandelijks tarief van 4,00 excl. BTW. Dankzij 

Mercedes-Benz kunt u de Elvi Wallbox aanschaffen tegen een zeer gunstige prijs van 1.850,00 excl. BTW. Deze prijs is inclusief:

de levering van het Elvi-laadstation 22 kW (3G/wifi),

een vaste laadkabel (6m) en kabelhouder,

de standaard muurinstallatie van uw laadpunt.

De keuring van de wijzigingen aan uw elektrische installatie

De laadpas

Bij de levering van uw laadstation ontvangt u een laadpas en een laaddruppel van ENGIE EVBox. Deze kunt u gebruiken om laadsessies op uw thuislaadpunt te

starten en stoppen. Na activatie kunt u met de laadpas ook terecht bij publieke laadpunten voor een maandelijks tarief van 3,75 excl. BTW. Zo kunt u

eenvoudig en nagenoeg overal laden in België, Nederland en Luxemburg, zonder extra contracten te hoeven afsluiten. U gebruikt simpelweg uw laadpas van ENGIE 

EVBox die rechtstreeks met u, of indien gewenst met uw werkgever, uw verbruik zal verrekenen middels één maandelijkse factuur. Kortom: heel eenvoudig en

gebruiksvriendelijk.

De online precheck

Onze laadpartner ENGIE EVBox neemt voor u het volledige traject van installatie van een passende laadoplossing uit handen. Zo ook de evaluatie en het advies met

betrekking tot uw elektrische installatie. U wilt immers uw voertuig binnenkort optimaal kunnen opladen. Daarom heeft ENGIE EVBox een online audit tool

uitgewerkt voor alle klanten van Mercedes-Benz. Met behulp van deze tool wordt informatie verzameld die aangeeft wat de laadsnelheid met uw huidige installatie zal

zijn. Zo kunt u beoordelen of dit volstaat, dan wel of u uw installatie zou moeten verzwaren. U ontvangt vervolgens een offerte op maat voor de levering en

installatie van uw Elvi. Raadpleeg deze tool op www.mercedes-benz.be/precheck.
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100% CO2-neutraal laden met de EQA!

Uw garantie op minimaal 200.000 kilometer groen laden

Door elektrisch te rijden, zal uw voertuig lokaal geen CO2 uitstoten. Een goed begin! Echter, alvorens u echt emissievrij kan rijden, dient u uw voertuig opgeladen

te worden met energie uit bronnen waarbij geen CO2 uitstoot plaatsvindt. Dit zijn hernieuwbare oftewel groene - bronnen zoals zon of wind. De oorsprong van

de energie die u gebruikt bij het opladen, is dus van cruciaal belang. Helaas is het vooraf meestal niet duidelijk, of u de auto oplaadt met groene energie, of juist

met grijze energie uit traditionele bronnen zoals gas- en kolencentrales waarbij doorgaans veel CO2 wordt uitgestoten.

Bij Mercedes-Benz begrijpen wij dat u daar helemaal niet over zou hoeven nadenken en daarom garanderen wij vooraf dat uw laadsessies automatisch groen zijn.

Hoe werkt dat precies? In de eerste plaats meet Mercedes-Benz op internationaal niveau de hoeveelheid energie die wordt geladen bij openbare laadpunten met

behulp van onze laadservice Mercedes Me Charge en kopen voor dezelfde hoeveelheid energie Garanties van Oorsprong (GvO) in. Hierdoor wordt automatisch

gewaarborgd dat de exacte hoeveelheid energie die u laadt, door hernieuwbare bronnen wordt opgewekt en wordt toegevoegd aan het energienet.

Voor onze Belgische klanten doet Mercedes-Benz Belux daar nog een schepje bovenop. Wij zorgen er namelijk voor dat de hoeveelheid energie die benodigd is

om 200.000 km* met de EQA te rijden, door hernieuwbare bronnen in België wordt opgewekt en wordt toegevoegd aan het energienet. Hieraan liggen

hoogwaardige garanties van oorsprong (GvO) van zonne- en windparken uit België ten grondslag. Deze positieve bijdrage wordt daarmee geleverd aan ons lokale

klimaat.

Op die manier garanderen wij dat uw overige laadsessies publiek, thuis of op uw werk eveneens groen zijn, ongeachte de laadservice die u hanteert, en bent u

ervan verzekerd dat uw EQA voor minstens 200.000 kilometer geladen wordt met groene energie zonder dat u daar nog over na hoeft te denken. Zo versnellen we

graag gezamenlijk met u de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen!

* Gebaseerd op de verbruikswaarden gemeten volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versies. Het elektriciteitsverbruik

werd bepaald op basis van VO 683/2008/EC en zijn gemeten volgens de WLTP-testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
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* Om de services te gebruiken, dient u zich te registreren op het Mercedes me-portal en ook de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-

services te accepteren. Bovendien moet de auto aan het account worden gekoppeld. Bij het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de services tegen

betaling worden verlengd. De eerste activering van de services is mogelijk binnen 1 jaar na de eerste registratie of inbedrijfstelling, afhankelijk van wat

zich het eerst voordoet.

Mercedes me connect

Remote- & Charging Services Plus (38U)* - alleen voor 
EQA 250 

Voorbereiding voertuig set-up

Volledige controle, altijd en overal: met de Mercedes me-app op uw smartphone kunt u 
ook op afstand instellingen wijzigen en informatie ophalen. U brengt bijvoorbeeld het 
interieur op de juiste temperatuur, verstuurt adressen naar uw navigatiesysteem of 
vergrendelt de portieren.

Vanaf het vierde jaar tegen betaling standaard

Voorbereiding voertuig monitoring
Altijd aan uw zijde: met voertuig monitoring bent u verbonden met uw auto. 
Dankzij de speciale app weet u altijd waar uw auto zich bevindt en kunt u zelfs 
bepalen in welk gebied hij mag rijden. Ook over ongewenste bewegingen 
(bijvoorbeeld wegslepen) wordt u onmiddellijk geïnformeerd.

Vanaf het vierde jaar tegen betaling standaard

Voorbereiding Mercedes me Charge

Met Mercedes me charge reist u flexibeler. U kunt bij verschillende openbare 
laadstations laden, onder andere bij de snellaadstations van IONITY. Uw toegang is 
geïntegreerd in het MBUX multimediasysteem en het Mercedes me-ecosysteem. Alles 
in één oogopslag met een optimale kostenbeheersing: de facturatie wordt een contract 
geregeld. 

Vanaf het eerste jaar tegen betaling standaard
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* Om de services te gebruiken, dient u zich te registreren op het Mercedes me-portal en ook de gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-

services te accepteren. Bovendien moet de auto aan het account worden gekoppeld. Bij het verstrijken van de initiële looptijd kunnen de services tegen

betaling worden verlengd. De eerste activering van de services is mogelijk binnen 1 jaar na de eerste registratie of inbedrijfstelling, afhankelijk van wat

zich het eerst voordoet.

Mercedes me connect

Remote- & Charging Services Premium (39U)* - alleen 
voor EQA 300 4MATIC / EQA 350 4MATIC 

Voorbereiding voertuig set-up

Volledige controle, altijd en overal: met de Mercedes me-app op uw smartphone kunt u 
ook op afstand instellingen wijzigen en informatie ophalen. U brengt bijvoorbeeld het 
interieur op de juiste temperatuur, verstuurt adressen naar uw navigatiesysteem of 
vergrendelt de portieren.

Vanaf het vierde jaar tegen betaling standaard

Voorbereiding voertuig monitoring
Altijd aan uw zijde: met voertuig monitoring bent u verbonden met uw auto. 
Dankzij de speciale app weet u altijd waar uw auto zich bevindt en kunt u zelfs 
bepalen in welk gebied hij mag rijden. Ook over ongewenste bewegingen 
(bijvoorbeeld wegslepen) wordt u onmiddellijk geïnformeerd.

Vanaf het vierde jaar tegen betaling standaard

Voorbereiding Mercedes me Charge

Met Mercedes me charge reist u flexibeler. U kunt bij verschillende openbare 
laadstations laden, onder andere bij de snellaadstations van IONITY. Uw toegang is 
geïntegreerd in het MBUX multimediasysteem en het Mercedes me-ecosysteem. Alles 
in één oogopslag met een optimale kostenbeheersing: de facturatie wordt een contract 
geregeld. 

Vanaf het eerste jaar tegen betaling standaard

Voorbereiding IONITY (39U)*
Snelladen met IONITY betekent dat u veel geld kunt besparen, doordat de energie 
voor uw auto dankzij ons partnercontract aanzienlijk goedkoper is. Een ander 
voordeel voor ontspannen lange ritten is dat er tot twaalf laadpunten per locatie 
zijn. In de nabije toekomst zullen er geen of slechts korte wachttijden zijn.
(Service één jaar na activering gratis - standaard)
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Technische gegevens EQA Business Solution
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EQA 250 EQA 300 4MATIC EQA 350 4MATIC

BAUMUSTER 243.701 243.708 243.712

MOTOR

Max. vermogen (piek vermogen) (elektrisch) (kW) 140 168 215

Max. vermogen (piek vermogen) (elektrisch) (pk) 190 228 292

Max. koppel (Nm bij t/min) 375 390 520

Accucapaciteit - bruikbare energie (kWh) 66,5 66,5 66,5

Max. AC-laadcapaciteit (kW) 11 11 11

Max. DC-laadcapaciteit (kW) 100 100 100

AC laadtijd 10%-100% SoC (netto) Mode 2 bij 2,3 kW (uur) 30 30 30

AC laadtijd 10%-100% SoC (netto) Mode 3 bij 11 kW (uur) 5,75 5,75 5,75

DC-laadtijd 10%-80% SOC in minuten (uur) 30 min (0,5h) 30 min (0,5h) 30 min (0,5h)

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 160 160 160

Acceleratie 0-100 km/h (sec.) 8,9 7,7 6,0

VERBRUIK / EMISSIE

[WLTP] Energieverbruik gecombineerd min. - max. (kWh/100 km) 17,9 18,6 17,6 18,2 17,6 18,2

[WLTP] CO -emissie (g/km) min. - max. 0 - 0 0 - 0 0 - 0

AUTONOMIE

[WLTP] PER (total) (km) max. min. 423 - 408 429 - 416 429 - 416

GEWICHT (KG)

Leeggewicht/laadvermogen (kg) 2.040/430 2.105/430 2.105/430

Max. dakbelasting (kg) 75 75 75

Aanhangwagengewicht ongeremd/geremd (kg) 750/750 750/1.800 750/1.800

Bagageruimtevolume (l) 340 - 1.320 340 - 1.320 340 - 1.320



Afmetingen
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Afmetingen

Lines Opties Technische gegevensPrijzen Bijlage



Afmetingen en bagageruimtevolume
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Afmetingen - AMG Line
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Afmetingen - AMG Line
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Afmetingen en bagageruimtevolume - AMG Line
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Ontdek meer
en maak uw droom waar.

CONFIGUREER UW EQA RESERVEER EEN PROEFRIT VIND EEN CONCESSIEHOUDER
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Bijlage.

Disclaimer.

De vermelde waarden werden gemeten volgens de voorgeschreven meetmethode. Het betreft ‘WLTP -CO2-waarden’ conform Art. 2 Nr. 3 van de doorvoerverordening (EU) 2017/1153. 

De waarden van het brandstofverbruik werden op basis van deze waarden bepaald. Het stroomverbruik werd berekend op basis van VO 683/2008/EG. De opgaven hebben geen 

betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van verschillende voertuigen onderling. De waa rden kunnen variëren al naargelang de gekozen opties.

De aanbevolen catalogusprijzen zijn maximale adviesprijzen. Wijzigingen voorbehouden. De prijzen voor opties gelden uitsluitend voor inbouw af fabriek. Wijzigingen in constructie en 

uitvoering, alsmede drukfouten zijn voorbehouden.

Uw Mercedes-Benz dealer kan u bij bestelling verzoeken om een aanbetaling van 15% van de consumentenprijs.

Geef voorrang aan veiligheid.

Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be

Onder voorbehoud van drukfouten en tussentijdse wijzigingen

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV - Tollaan 68 - 1200 Brussel - Uitgave 01-08-2021

RPR Brussel, BTW BE 0419.946.355

Wijzigingen voorbehouden S.E. & O.
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Met doordachte oplossingen  neemt u snel en slim plaats achter het stuur van uw Mercedes.

Kies in één handomdraai uw auto en op één enkele plaats uw voertuig, uw mobiliteitsoplossing en uw 

verzekering: bij uw Mercedes-Benz Concessiehouder. U heeft aldus de zekerheid om te kunnen genieten van een 

exclusieve service, eigen aan Mercedes-Benz.  

Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier. Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel – BTW: BE 0405.816.821 – RPR Brussel Erkend verzekeringsagent FSMA 14855A



mercedes-benz.be


