
POWERPROGRESSIVEPURE

VERÐLISTI

Hö/Tog Nm

360 / 800
544 / 858

Stærð 
rafhlöðu kWh

107,8
107,8

AC/DC
hleðsla kW

11/200
11/200

Eyðsla frá 
(kWh/100km)

19,9
20

Drægi allt 
að (km)* 

616
615

24.290.000

28.390.000

22.390.000

26.490.000

20.590.000

Hröðun  
(0-100km/klst)

6,0
4,6

Staðalbúnaður EQS SUV PURE
• 21" álfelgur
• 275/45 R21 sumardekk
• 11 kW AC hleðslugeta
• 200 kW DC hleðslugeta
• Active Distance Pilot DISTRONIC hraðastillir
• AIRMATIC loftpúðafjöðrun
• Advanced hljóðkerfi (225 W / 11 hátalarar)
• Bílastæðapakki með nálgunarvörum  

að framan og aftan
• Blindpunktsaðvörun
• Bollahaldari
• Dráttarbeisli - rafdrifið með ESP  

stöðugleikastýringu
• Dráttargeta 1.800kg
• DYNAMIC SELECT aksturskerfi
• Electric Art innréttingarpakki
• Electric Art útlitspakki
• Fingrafaraskanni
• Fjórhjólastýring - 4,5°
• Forhitun á miðstöð með tímastilli og fjarræsingu
• Handfrjáls opnun á skotthlera
• Háglans skrautlisti á miðjustokk
• Hiti í framsætum

• Hleðslukapall 3P-32A
• Íslenskt leiðsögukerfi
• LED aðalljós með sjálfvirkri aðlögun háuljósa
• LED stemningslýsing - 64 litir
• Leðuráklæði á sætum
• Leðurklætt aðgerðarstýri
• Lykillaust aðgengi og ræsing
• Málmlakk
• MBUX margmiðlunarkerfi
• Mercedes-Benz e-call
• Mjóbaksstuðningur
• Niðurfellanleg aftursæti
• OLED miðjuskjár 12,8" - 1888 x 1728 pixlar 
• PRE-SAFE árekstursvarnarkerfi
• Rafdrifin aftursæti
• Rafdrifin framsæti með minni
• Rafdrifin opnun á skotthlera
• Rafdrifnir, aðfellanlegir útispeglar - sjálfdimmandi
• Skyggðar, hitaeinangrandi rúður
• Snjallsímapakki (Apple CarPlay & Android Auto)
• Stafrænt mælaborð - 12,5"
• Stillanleg fjöðrun
• Svart áklæði í toppi

• Tau- og gúmmímottur
• THERMATIC loftfrískun
• TIREFIT dekkjakvoða
• TPMS dekkjaþrýstingskerfi
• Upphitað rúðuþvottakerfi
• Upplýst "Mercedes-Benz" í hurðarfalsi
• USB hleðslutengi fyrir öll sæti
• Útdraganlegt sólskyggni
• Virk akreinaskipting
• Vörn fyrir gangandi vegfarendur
• Yfirbreiðsla í farangursrými
• Þráðlaus hleðsla fyrir farsíma
• Þriðja sætaröð (7 manna)
• Þægindahöfuðpúðar
• Þægindasæti
• Öryggispúðar hjá hnjám (hnépúðar)
• Öryggispúðar í gluggum
• Tveggja ára ábyrgð með ótakmörkuðum akstri
• Þriggja ára ábyrgð eða 60þ.km  

hvort sem fyrr kemur
• Tíu ára eða 250.000km ábyrgð á rafhlöðu  

hvort sem fyrr kemur**

*Samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda eftir WLTP staðli. Drægi hverrar týpu getur verið breytileg eftir aukabúnaði.
Raundrægi m.v íslenskar sumaraðstæður: u.þ.b 460 km    Raundrægi m.v íslenskar vetraraðstæðir: u.þ.b 370-400 km

Aukalega í PROGRESSIVE (umfram PURE)

• Aukin hljóð- og hitavörn í framrúðu
• Bílastæðapakki með 360° myndavél
• DIGITAL LIGHT snjallljósakerfi
• Fjórhjólastýring - 10° 
• Hiti í aftursætum
• Panoramic glerþak
• Skrautlisti í innréttingu með LED baklýsingu  

(450 4M)
• Skrautlisti - mattsvartur (580 4M)
• Stjörnugrill
• Virk LED stemningslýsing

Aukalega í POWER (umfram PROGRESSIVE)
• 21" AMG álfelgur
• 275/45 R21 sumardekk
• AMG innréttingarpakki
• AMG útlitspakki
• Burmester 3D Surround hljóðkerfi  

(710 W / 15 hátalarar)
• Hiti- og kæling í framsætum
• Leðurklædd sportsæti
• Loftfrískunarpakki með HEPA filter
• MBUX innanrýmisaðstoð
• THERMOTRONIC loftfrískun
• Upplýsingavörpun í framrúðu (head-up display)

Virkt/Virkur gefur til kynna að búnaður getur gripið inn í til aðstoðar við ökumann
**Athugið að ábyrgð á rafhlöðu getur verið mismunandi eftir notkunarflokki. 
Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar

Rafmagn
EQS 450 4MATIC

EQS 580 4MATIC

Til viðbótar í EQS 580 4M
• MBUX Hyperscreen

• Akstursstoðkerfapakki PLUS 
-Active Distance DISTRONIC hraðastillir  
(aðlagar sjálfur hraða, eltir næsta bíl) 
-Virk hjálparstýring 
-Virkur akreinavari 
-Virk blindpunktsaðvörun 
-PRE-SAFE PLUS með hljóðviðvörun 
-Virkt Stop-And-Go 
-Viðvörun við opnun hurða 
-Vegskiltalesari 
-PRE-SAFE Impulse Side
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*Verð á aukabúnaði geta verið breytileg eftir hvaða útfærslu er átt við. 

Mercedes-Benz aukabúnaður er mjög fjölbreyttur.  
Nánari upplýsingar um aukahluti í bílum fást hjá sölufulltrúa Mercedes-Benz í síma 590 2140 eða í gegnum netfangið mercedes-benz@askja.is 
 
Verð eru miðuð við útgáfudag verðlista og geta tekið breytingum án fyrirvara samkvæmt gengi ISK/EUR, og/eða vegna verðbreytinga birgja, breytinga á 
vörugjöldum og virðisaukaskatti. Allar upplýsingar í verðlistanum eru birtar með fyrirvara um innsláttar- og prentvillur. 
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EQS SUV Pure EQS SUV Progressive EQS SUV Power

Litir 
799 MANUFAKTUR diamond white bright
956 MANUFAKTUR alpine grey solid 
 
Innréttingar 
8XX Nappa leðuráklæði (tekur með sér 399+401)
8XX Nappa leðuráklæði með POWER útfærslu 
 
Búnaðarútfærslur 
P55 Næturpakki
 Svartmálaðir listar í stað króms, felgur (86R með Progr) 
 með svörtu innleggi
P21+P53 Loftfrískunarpakki með HEPA filter
PAG MBUX Hyperscreen (staðalb. í EQS 580 4M)
 Þrír skjáir undir einu samfelldu gleri - alls  141cm 
P87 EXCLUSIVE Nappa innréttingarpakki  
 (aðeins með POWER - tekur með sér 399)
 NAPPA leðuráklæði grátt/blátt(509), skrautlisti (H39), fjölstillanleg  
 framsæti með nuddi o.fl
 
Ytri búnaður 
413 Panoramic sólþak

Innri búnaður 
61U MICROCUT rúskinn í toppi
399 Fjölstillanleg framsæti með nuddi
401 Hiti- og kæling í framsætum
581+582 THERMOTRONIC loftkæling fyrir aðra og þriðjusætaröð 
 (5 svæða)
810 Burmester 3D Surround hljóðkerfi - 710 W / 15 hátalarar 
886 Hiti í sætum í þriðju sætaröð
854 MBUX afþreyingarkerfi fyrir aftursætisfarþega  
 (tekur með sér P08)
H39 Skrautlisti: Valhnota brún - "snekkjuviður"
H73 Skrautlisti: AMG carbon-fibre

Felgur og undirvagn 
07R/87R 21" álfelgur - aðrar týpur 
 (á aðeins við með PROGRESSIVE útfærslu)
86R 21" álfelgur með svörtu 
 (aðeins með PROGRESSIVE útfærslu - std með P55) 

Hleðslubúnaður 
 Zaptec GO heimahleðslustöð
 Uppsetning á heimahleðslustöð

Þjónusta og viðhald 
VAXXX 5 ára ábyrgð (+2) / 100.000km 
 (Sjá nánar ábyrgðarskilmála hjá söluráðgjöfum)

Aukahlutir á Íslandi
 NANO lakkvörn

310.000
310.000

750.000
390.000

175.000

215.000
1.450.000

1.805.000

420.000

Verð
415.000
380.000
225.000
470.000

310.000
95.000

770.000

825.000
325.000

95.000

145.000

134.900
130.000

390.000

 110.000     

Verð

Aukabúnaður frá verksmiðju


