
EQV 300 - Personbil & Varebil

Prisliste.
Gyldig fra 23. april 2021





Nye EQV.
#MakeYourMove

Mercedes-Benz EQV er verdens første elektriske premium 
flerbruksbil . Et spennende el-bil konsept med opptil 8 
seter - perfekt for utslippsfri persontransport i både jobb og 
familiesammenheng. I EQV balanserer du mange behov i en og 
samme løsning – like moderne som hensynsfullt.
 
Innvendig sitter du og dine medpassasjerer svært bekvemt.
Stolene byr på god plass og komfort, og du er omgitt av en 
eksklusiv limousinfølelse. Bilen kan anpasses etter ulike behov ut 
fra om du behøver fra 6 opp til  8 seter (EQV-300 har 7 seter som 
standard med tilvalg på 8).

Mitt i instrumentpanelet sitter en stor 10,25”
touch-skjerm. Det er her du kontrollerer mange av bilens 
funksjoner, om du ikke vil bruke stemmestyring for å aktivere
MBUX. Via MBUX styrer du bilens multimediafunksjoner,
og øvrige tjenester som vises på skjermen, som for
eksempel 360-graders kamera, nærliggende restauranter eller 
parkeringsassistenten.
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 EQV 300 A2: Strømforbruk i kWt/100 km (kombinert): 26,3; CO2-utslipp i g/km (kombinert): 0.1 
1  Forbruket påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den 

aktuelle kjøreruten.
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Type Motor/gir/ 
Maks. dreiemoment

Motor-effekt 
(maks.) Spenning

Felger/dekk 
Lettmetall

Lengde 
EQV 300 - A2 EQV 300 -  A3
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EQV 300 - 
(personbil)

Asynkron induksjonsmotor  
Batteri med 90 kWt anvendt batterikapasitet 
(100 kWt installert)

150 kW 
204 HK

400 V 245/55 R 17 XL 
106 H
7 J x 17

A2/A3 733 874,00 ' 741 538,00 '
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EQV 300 -
(varebil)

Asynkron induksjonsmotor  
Batteri med 90 kWt anvendt batterikapasitet 
(100 kWt installert)

150 kW 
204 HK

400 V 245/55 R 17 XL 
106 H
7 J x 17

A2/A3 745 874,00 ' 753 538,00 '

EQV 300
Personbil & Varebil

' Vrakpant inkludert i prisen 
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Standardutstyr – EQV 300
Standardutstyr (utdrag)

Radio, instrumenter og elektrisk

10,25" display

Navigasjon inklusive Live Traffic

MBUX inklusive høyttalere foran og bak

Regnsensor

Parkeringspakke med 360 grader kamera

Fjernbetjent sentrallås med komfortfunksjon

Kartoppdatering (3 år kostnadsfritt)

Integrert smart-telefon pakke

Instrumentpanel med fargedisplay

Diverse

Ladekabel mode 3 (Type 2, 3 x 32 A) 4 m

Toppfart på 140 km/t

Forhåndsvarming av bil via Mercedes me-app

AC-lading 11 kW/DC-lading 110 kW

Teknikk og drivlinje

Lettmetallfelger 7J x 17, 20-eikers design

Bremser og sikkerhet

Blindsoneassistent

Kjørefelt-assistent

Førerassistent-pakke

Aktiv bremseassistent

ATTENTION ASSIST

LED Intelligent Light System (ILS)

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC PLUS

Automatiske kjørelys

Igangkjøringshjelp

Eksteriør og karosseri

Avantgarde-line inkl. lakkerte støtfangere og takrails

Mørke ruter i passasjerrom

Innvendig utstyr, oppvarming og klima

LUGANO sort skinnseter (7-seter standard)

Elektriske skyvedører høyre og venstre side

THERMOTRONIC helautomatisk klimaanlegg foran

TEMPMATIC halv-automatisk klimaanlegg bak

Seterad 1. to enkeltseter  (gjelder ikke varebil variant)

Seterad 2. benk med 3 seter  (gjelder ikke varebil variant)

Sort taktrekk

EASY-PACK bakluke inkl. separat åpning av bakvindu
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Ekstrautstyr – EQV 300 

Kode EQV Listepris

SIKKERHETS- OG ASSISTANSSYSTEMER

TAK/SKILLEVEGG

Parkeringspakke med 360 graders kamera EZ6 b b

EQV Driving asisstansepakke JP5 b b

360°-Kamera JS1 b b

PARKTRONIC EZ8 b b

Mercedes-Benz nødsamtale system EY5 b b

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig
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Ekstrautstyr – EQV 300 

KAROSSERI, KONSTRUKSJON & EKSTERIØR

TAK/SKILLEVEGG

Annodiserte takrails D14 b b

Railsholder D15 n 1 375,00

Panoramatak D34 n 22 825,00

BAKLUKE

AMG spoiler på bakluken FB4 n 2 181,00

Seperat åpning av bakvindu i bakluke W64 b b

EASY-PACK bakluke W68 b b

VINDU I PASSASJERROMMET

Elektriske utklappsvinduer bak W32 n 2 861,00

Mørke ruter i passasjerom W70 b b

PASSASJERROM

Vindu i fremre venstre skyvedør W16 b b

Vindu i skyvedør på høyre side W17 b b

Kode EQV Listepris

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig
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Ekstrautstyr – EQV 300 

KAROSSERI, KONSTRUKSJON & EKSTERIØR (fortsettelse)

SIDESPEIL VENSTE OG HØYRE

Utstyrspakke speil FP3 b b

Automatisk innfellbare speil F65 b b

DIVERSE

Reservehjul RR6 n 1 345,00

Ankerfester for seteskinner VZ0 n 268,00

2 Uttagbare koppholdere i bakre armlene FG9 n 379,00

Kode EQV Listepris

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig

Chassisnummer synlig fra utsiden XC8 n 221,00
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Ekstrautstyr – EQV 300 

INTERIØR, OPPVARMING OG KLIMA

FØRERSETE

Komfort sjåførsete SB1 b b

Korsryggstøtte fører SE5 b b

Aktiv seteventilering for fører SE0 n 4 718,00

Elektrisk justerbart førersete SF1 n 8 709,00 

PASSASJER SETE

Komfortsete passasjer SB2 b b

Korsryggstøtte passasjer SE4 b b

Aktiv seteventilering for passasjer SE1 n 4 718,00

Elektrisk justerbart passasjersete SF2 n 8 532,00

PASSASJERROM

3-seters komfortbenk på 1. rad med klappart ytters US4 n 5 232,00

3-seters komfortbenk på 2. rad med klappbart ytterst US5 b b

Venstre passasjersete på 1. rad US6 b b

Høyre passasjersete på 1. rad US7 b b

Armlene til setebenk i passasjerrom U73 b b

Sammenleggbart bord YE2 n 4 797,00

Kode EQV Listepris

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig
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Ekstrautstyr – EQV 300 

Kode EQV Listepris

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig

INTERIØR, OPPVARMING OG KLIMA (fortsettelse)

OPPBEVARING FØRER / PASSASJER

Senter konsoll med rullgardin FG0 b b

Senterkonsoll med kjøleskap FG6 n 17 229,00

Nett på førerseterygg SZ7 b b

Lastenett på rygg til passasjersete SZ8 b b

Lastenett på rygg til baksetene V62 n 712,00

BAGASJE SIKKERHET

Lastenett bak V78 n 1 731,00

Ekstra lasterom nivå YG4 b b

TAKTREKK

Takstrekk Sort VD7 b b

GULV

Velour gulvmatter VL2 n 403,00

Gulvteppe foran V44 n b

Tepper på gulv bak V33 n b
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Ekstrautstyr – EQV 300 

Kode EQV Listepris

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig

INTERIØR, OPPVARMING OG KLIMA (fortsettelse)

INTERIØRDETALJ

Interiørdetalj nålestripe F2Z b b

Dashbord - leather look FH6 n 3 612,00

Tre-imitasjon FH9 n 2 205,00

BELYSNING

LED Intelligent Light System LG2 +
 LG4

b b

KLIMA

THERMOTRONIC Automatisk klimaanlegg HH4 b b

TEMPMATIC Automatisk klimaanlegg bak HZ7 b b

ANDRE DETALJER

Mercedes-Benz påskrift ved innsteg (belyst) C74 b b

12V uttak for bakre seterad (begge sider) ES3 b b
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Ekstrautstyr – EQV 300 

RADIO, INSTRUMENTER OG ELEKTRISK

BATTERI

AGM-batteri 12V/92 Ah ED4 b b

PSM Parameteriseringsmodul ED5 b b

Ladekabel

Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 3 x 32 A), 4 m E3L b b

INNBRUDS- OG TYVERIALARMSYSTEM (EDW)

Tyveribeskyttelsespakke FY1 n 4 315,00

Alarm FZ5 n 2 735,00

INNVENDIG BELYSNING

Ambiente interiørbelysning LC1 b b

Ambient lightning (bakluke) LC8 b b

Belysning i dørhendel bak (med leselys) LC6 b b

DØRER PASSASJER/LASTEROM

Fjernbetjent sentrallås med komfortfunksjon FZ8 b b

Elektrisk skyvedør på høyreside T55 b b

Elektrisk skyvedør på venstreside T56 b b

Kode EQV Listepris

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig
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Ekstrautstyr – EQV 300 

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig

RADIO, INSTRUMENTER OG ELEKTRISK (fortsettelse)

FARTSGRENSER

Speed limiter (140 km/t) MJ3 b b

RADIO/TELEMATIKK

Burmester® Surround-Soundsystem E65 n 7 034,00

Forberedt for PC bak EI7 n 869,00

Media Interface Kabel Kit ES9 n 466,00

MBUX multimedia system E6M b b

Navigation Plus EX8 n 6 022,00

ANNET ELEKTRISK UTSTYR

Integrert smarttelefon-pakke E4S b b

Elektrisk koblingslist med strømuttak under sete EK1 n 522,00

2 tileggsnøkler (4 stk. totalt) FZ9 n 1 115,00

ANNET EKSTRAUTSTYR

UTSTYR

Brannslukningsapparat (1 kg) YF7 n 1 107,00

Jekk Y36 n 466,00

Kode EQV Listepris
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Ekstrautstyr – EQV 300 

VAREBIL

VAREBILUTFØRELSE

Varebilutførelse ' N44Z n 12 000,00

Kode EQV Listepris

n = tilleggsutstyr mot pristillegg
b = standard utstyr
— = ikke tilgjengelig

' Standard på EQV 300 - varebil
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Tekniske data

 EQV 300 A2: Strømforbruk i kWh / 100 km (kombinert): 26,3; CO2-utslipp i g / km (kombinert): 0.1 
1  Forbruket påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den aktuelle kjøreruten.
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Forbruk og tekniske data

EQV 300 (personbil)

Batterikapasitet (installert/
anvendt)

100 kWt/90 kWt

Fo
rb

ru
k

Strømforbruk kombinert 20,2–25,8 kWt/100 km1

CO2-utslipp kombinert 0 g/km

Energiklasse A+

Te
kn

is
ke

 d
at

a

Motor Elektromotor,  
150 kW - maksimalt 

70 kW - kontinuerlig

Batterispenning nominell 400 V

Ladetype/-tid AC 11 kW (0–100 %) ~ 10 t
DC 110 kW (10–80 %) ~ 45 min

Rekkevidde kombinert1 357 km1 (WLTP)

Maks. dreiemoment 366 Nm

Kjøreprogrammer Comfort (C)/Economy (E)/ 
Economy Plus (E+)

Rekuperasjonsmuligheter D-/D/D+/D++

Toppfart 140 km/t (standard)/160 km/t (tilvalg)

20,2–25,8 kWt/100 km1

0 g/km

A+

Elektromotor,  
150 kW - maksimalt 

70 kW - kontinuerlig

400 V

AC 11 kW (0–100 %) ~ 10 t
DC 110 kW (10–80 %) ~ 45 min

357 km1 (WLTP)

366 Nm

Comfort (C)/Economy (E)/ 
Economy Plus (E+)

D-/D/D+/D++

140 km/t (standard)/160 km/t (tilvalg)

EQV 300 (varebil)

100 kWt/90 kWt

 EQV 300 lang: Strømforbruk i kWt/100 km (kombinert): 26,3; CO2-utslipp i g/km (kombinert): 0.1 
1  Verdiene påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den aktuelle kjøreruten.
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Forbruk og tekniske data

EQV - (A2)                                                                                                                               EQV - (A3)

L x B x H (mm): 5.140 x 1.928 x 1.949                                                                                                                 5.370 x 1.928 x 1.949

Akselavstand (mm): 3.200 (A2)                                                                                                                                       3.430 (A3)

Maks. antall sitteplasser: 7 + 1                                                                                                                                                 7 + 1

Lasteroms høyde (mm): 1.337                                                                                                                                                1.337

Lasteroms lengde (mm): 499                                                                                                                                                    719

Svingradius (m) 12,9                                                                                                                                                   12,9

Tillatt totalvekt (kg) 3.500                                                                                                                                                3.500

 EQV 300 A2: Strømforbruk i kWt/100 km (kombinert): 26,3; CO2-utslipp i g/km (kombinert): 0.1 
1 Forbruket påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den aktuelle kjøreruten.

Nyttelast (varebil) ca. 689 kg                                                                                                                                       ca. 632 kg

Lasteromvolum (varebil) 6 m³                                                                                                                                                  6,6 m³  
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Økosystem.

 EQV 300 A2: Strømforbruk i kWh / 100 km (kombinert): 26,3; CO2-utslipp i g / km (kombinert): 0.1 
1  Forbruket påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den aktuelle kjøreruten.
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Mercedes me connect - gjør elektrisk mobilitet lettere

Programmering av ladeinnnstillinger og forkondisjonering' 
 Oppretthold full oversikt over ladestatus og rekkevidde når bilen 
er satt til forkondisjonering. Det øker ikke kun komfort, men også 
rekkevidden. (Forutsatt at forkondisjoneringen er satt under en 
aktiv ladeprosess)

Visning av ladestasjoner' 
Finn ladestasjoner som oppfyller dine individuelle behov, og 
motta eksakt posisjon, oppdatert tilgjengelighet, priser, og lade-
kapasitet.

Navigasjon med Electric Intelligence' 
Planlegging og kunnskap på forhånd om ladestasjoner er i nød-
vendig. Navigasjonen lager en reiserute me så så få ladestopp 
som mulig - slik at reisen blir rask og behagelig.

Rekkevidde -  Mercedes me' 
Du kan enkelt se hvilket reisemål du kan og ikke kan nå til uten 
lading med gjeldende rekkevidde.

Mercedes me Charge' 
Med Mercedes me Charge får du tilgang til en rekke offentlige la-
destasjoner i hele Europa, for eksempel i byen, på kjøpesentre el-
ler ved veikroker. Du kan autentisere deg på ladestasjoner via vis-
ningen i MBUX-multimediesystemet, i Mercedes me-appen eller 
med Mercedes me Charge-ladekortet.

*  Forbruket påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den aktuelle kjøreruten. 
*  IONITY-medlemskap er gratis det første året. For å bruke tjenestene, må du registrere deg på Mercedes me-portalen og godta vilkårene for bruk for Mercedes me connect-tjenestene. I tillegg må det respektive kjøretøyet  
   være knyttet til brukerkontoen. Tjenestene kan aktiveres for første gang innen 1 år etter første registrering eller igangkjøring av kunden, avhengig av hva som kommer først.

>>  Andre Mercedes me connnect - tjenester og ytterligeere informasjon 
finner du på: www.mercedes.me
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Batterisertifikat
Trygg lading av elbil

1 Forbruket påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den aktuelle kjøreruten.
* Gjelder dersom bilmodellen er innenfor garantibetingelsene satt av Mercedes-Benz

Med det inkluderte batterisertifikatet vil Mercedes-Benz garantere for at høyvoltsbatterienes maksimale kapasitet i 
batterienheten ikke er mindre enn 180 Ah i 8 år, eller opptil 160.000 km - avhengig av hva som inntreffer først.* 
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Lade infrastruktur
Mercedes-Benz Wallbox.

Enten om det er Mercedes-Benz eller andre elektriske kjøretøy fra and-
re produsenter - med Mercedes-Benz Wallbox kan du lade dem raskt, 
trygt og praktisk. Mercedes-Benz Wallbox er tilgjengelig hos din 
Mercedes-Benz forhandler.

Mercedes-Benz Wallbox Home:

  Mercedes-Benz Wallbox Home  
Delenummer:  A0009067408 

  Ladeeffekt opptil 22 kW

  Elegang og kompakt design

  Fast ladekabel (6 m)

 Lader utløses med nøkkelbryter

  RCCB type A jordfeilbryter og integrert DC jordstrøm beskyttelse

  Beskyttelsesklasse IP 55 (egnet for utendørs bruk)

  LED-lys for å indikere ladestatus

Økosystem

 EQV 300 A2: Strømforbruk i kWh / 100 km (kombinert): 26,3; CO2-utslipp i g / km (kombinert): 0.1 
1  Forbruket påvirkes av en rekke forskjellige faktorer, f.eks. personlig kjørestil, forhold i omgivelsene og egenskaper ved den 

aktuelle kjøreruten.



Notater.



RETUR AV UTRANGERT BIL. Det er lenge til din nye bil skal utrangeres, men når den tid kommer, har vi sørget for at den blir miljøvennlig håndtert i hendhold til de strengeste 
regler og i overensstemmelse med EUs direktiv for utrangerte biler. Et landsdekkende nett av returmottak og bilopphuggeri står parat til å ta imot din bil når den er klar for 
skroting. På den måten bidrar du til å skåne naturressursene og miljøet. Du finner mer informasjon om resirkulering og gjenbruk av utrangerte biler, utnyttelse og avhending 
samt gjeldende returbetingelser på www.autotretur.no

Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart · Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland, Berlin · VAN/VEM 0520_200604


