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Welkom



Enjoy electric.
Welkom bij de volledig elektrische compacte SUV met 

maximaal zeven zitplaatsen. De EQB interpreteert 

Mercedes-EQ’s Progressive Luxury op een edgy en 

bijzonder karaktervolle manier. Hij is voorzien van de 

kenmerkende Mercedes-EQ zwarte grille met 

geïntegreerde ster. Een ander onderscheidend 

designkenmerk van de volledig elektrische wereld van 

Mercedes-EQ modellen is de doorlopende lichtband voor 

en achter.
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Highlights



Internal

Elektrisch rijplezier.
De volledig elektrische compacte SUV met maximaal zeven 

zitplaatsen combineert dagelijkse, lokaal emissievrije mobiliteit 

en een uniek design met intuïtieve connectiviteit en atletische 

prestaties..

Navigatie met 
Electric
Intelligence.
De standaard navigatie met Electric 
Intelligence draagt bij aan de 
moeiteloze bediening van de EQB in 
het dagelijks verkeer. Het berekent de 
snelste route naar de bestemming, 
rekening houdend met het maximale 
laadvermogen en de duur van 
mogelijke laadstops. Daarnaast zorgt 
de navigatie met Electric Intelligence 
ervoor dat de HV-accu indien nodig 
voor een geplande laadstop op een 
optimale laadtemperatuur wordt 
gebracht.

Elektromobiliteit in gezinsformaat.
Als zevenzitter biedt de nieuwe EQB ruimte voor vele 

gezinsconfiguraties en een breed scala aan transportbehoeften. 

Dit verschaft hem een uitzonderlijke positie onder de compacte 

elektroauto's. De twee stoelen op de derde rij zijn geschikt voor 

personen tot 1,65 meter en er kunnen ook kinderzitjes worden 

geplaatst..



Laden



Internal

Laden

*Om van de services gebruik te kunnen maken, dient u zich te registreren op het Mercedes me-portal en ook de 

gebruiksvoorwaarden voor de Mercedes me connect-services te accepteren. Bovendien moet het betreffende voertuig aan 

het account worden gekoppeld. Na afloop 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 

het eerst van toepassing is.

Wisselstroom-boordlader (AC-laden) 11 kW (82B)
Meer flexibiliteit voor dagelijks gebruik: u kunt opladen met de wisselstroom-
boordlader van 11 kW als er geen snellaadstations, zoals die van IONITY, 
beschikbaar zijn. Naast de wallbox thuis, kunt u uw auto ook op tal van 
openbare laadstations aansluiten. Deze leveren meestal wisselstroom - dus 
net als het gewone stopcontact thuis. 

Gelijkstroom-boordlader (DC-laden) 100 kW (83B)
Voor een optimale laadsnelheid tot maximaal 100 kW en dus een hoog 
comfortniveau. Snellaadstations, zoals die van bijvoorbeeld IONITY, leveren 
de nodige gelijkstroom voor uw hoogspanningsaccu. Zo maakt de 
gelijkstroom-boordlader binnen de kortst mogelijke tijd een actieradius 
beschikbaar die geschikt is voor lange ritten. 

Voorbereiding Mercedes me Charge (39U)*
Met Mercedes me Charge reist u flexibeler. Maak gebruik van een breed 
scala aan laadstations met maximale kostentransparantie. Eenmalige 
registratie geeft u toegang tot alle providers in het Mercedes me Charge-
netwerk. Mercedes me Charge verzorgt de centrale facturatie en het 
kostenoverzicht. (1 jaar na activering gratis beschikbaar)

Voorbereiding IONITY (39U)*

Snelladen met IONITY is zowel handig als economisch; onze 
partnerovereenkomst zorgt ervoor dat u een voordelig laadtarief krijgt.
IONITY-laadstations hebben ook tot wel twaalf individuele laadpunten, wat 
betekent dat u niet lang hoeft te wachten om uw EQB op te laden. 
(1 jaar na activering gratis beschikbaar)



Internal

Laadkabels

Laadkabels voor wallbox en openbaar laadstation (Mode 3)

1 9B7 Laadkabel voor wallbox en openbaar laadstation, 8 m, glad

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) 
zowel bij een enkelfasige als meerfasige huisaansluiting.

Niet met 9B6

Laadkabels voor gewoon stopcontact (Mode 2)

2 B80 Laadkabel voor stopcontact, 8 m,glad

Met deze laadkabel, ook wel Mode 2-kabel genoemd, kan de accu worden 
opgeladen aan een gewoon stopcontact tot 2,3 kW (230 V, 1-fase, 10 A). 
De kabel past op stopcontact E/F CEE 7/7. [Niet leverbaar met B30]

1

2



Internal

Uw EQB laden

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 1.770,00 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 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 Nederland, België 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.nl/precheck.



Internal

100% CO -neutraal laden met de EQB !

Uw garantie op minimaal 200.000 kilometer groen laden
Door elektrisch te rijden, zal uw voertuig lokaal geen CO 2 uitstoten. Een goed begin! Echter, alvorens u echt emissievrij kan rijden, dient uw voertuig opgeladen 

te worden met energie uit bronnen waarbij geen CO 2 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 a uto 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 toeg evoegd aan het energienet.

Voor onze Nederlandse klanten doet Mercedes-Benz Nederland daar nog een schepje bovenop. Wij zorgen er namelijk voor dat de hoev eelheid energie die 

benodigd is om 200.000 km* met de EQB te rijden, door hernieuwbare bronnen in Nederland wordt opgewekt en wordt toegevoegd aa n het energienet. Hieraan 

liggen hoogwaardige garanties van oorsprong (GvO) van zonne- en windparken uit Nederland 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 laadse rvice die u hanteert, en bent u 

ervan verzekerd dat uw EQB voor minstens 200.000 kilometer geladen wordt met groene energie zonder dat u daar nog over na hoe ft 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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Business Line

EXTERIEUR

Dakreling gepolijst aluminium 

(725)
Sierlijst ruitframes chroom

Sierlijst bovenkant portieren 

chroom
Claddings zwart generfd met chroomaccenten

Schijfremmen voor met Mercedes-Benz 

logo
18’’ lichtmetalen velgen

INTERIEUR

Viervoudig verstelbare lendensteun 

(U22)
Interieurhemel stof zwart (51U)

Dubbele bekerhouder 

(310)
Bagagenet in beenruimte voorpassagier

Bagagenet aan de achterzijde van de voorstoelen (286)

12V-aansluiting in de bagageruimte (U35)

Armsteun achter (400)

Achterbankleuning in delen neerklapbaar (20-40-20) 

(287)

Gevarenvest (70B)

Sfeerverlichting (877)

Achterzitplaatsen in lengte verstelbaar 

(567)

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 

limiterDYNAMIC SELECT (B59) met keuze uit de 

rijprogramma’s: COMFORT, SPORT , 

INDIVIDUAL, ECO

Elektrische parkeerrem met HOLD-functie en Hill Start 

Assist
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Multi-collision 

brake
Ruitenwissers met regensensor (345)

Achteruitrijcamera (218)

Snelheidslimietassistent (504)

TIREFIT (B51)

Bandenspanningscontrolesysteem (475)

EHBO-doos en gevarendriehoek

Airbags voor de bestuurder en voorpassagiers plus 

kneebag (294) voor de bestuurder

Akoestische omgevingsbescherming (B53)

Windowbag

s
Mercedes-Benz noodoproepsysteem (351)

Communicatiemodule (LTE/4G) voor het gebruik 

van de Mercedes me connect-services (362)

MBUX multimediasysteem met twee 7,25" 

displaysMBUX uitgebreide functies (355) inclusief activering 

via “Hey Mercedes”

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)

THERMATIC automatische airconditioning (580)

Zitcomfortpakket (U59)

Bagagevak in de middenconsole met 

schuifdeksel (73B)

Bagageruimtepakket (942)

EASY PACK-achterklep (890)

Wisselstroomladen (AC-laden) – 11 kW (82B)

Gelijkstroomladen (DC-laden) – 100 kW (83B)

USB-C-aansluiting in het opbergvak en 1 USB-C-

aansluiting aan de achterkant van de middenconsole

Laadkabel voor gewoon stopcontact (Mode 2)

Laadkabel voor openbaar laadstation & wallbox 

(Mode 3)Carsharing (20U)

Voorverwarmingsinstallatie interieur

Dodehoekassistent (234)



Internal

Business Line



Internal

AMG Line | Overzicht LinesLuxury Line

218 - Achteruitrijcamera

890 – EASY PACK-

achterklep

632 – High-performance led-

koplampen

942 - Bagageruimtepakket

725 – Dakreling gepolijst 

aluminium

R31 – Aerodynamische 18‘’ lichtmetalen 

velgen

877 -

Sfeerverlichting

L3E – Multifunctioneel stuurwiel

Business Line



Internal

Velgen Bekleding Sierdelen

AMG Line | Overzicht LinesLuxury LineBusiness Line

R31 - 18‘’ vijfspaaks 

lichtmetalen velgen –

Standaard

R96 - 18'' vijfspaaks 

lichtmetalen velgen –

Optie

321A – Lederlook 

ARTICO/stof zwart –

Standaard

H60 - Spiraallook –

Standaard



Internal

Luxury Line

* Afbeeldingen kunnen additionele uitrustingen bevatten



Internal

218 - Achteruitrijcamera

890 – EASY PACK-

achterklep

632 – High-performance led-

koplampen

942 - Bagageruimtepakket

725 – Dakreling gepolijst 

aluminium

97R – Aerodynamische 18‘’ lichtmetalen 

velgen

877 -

Sfeerverlichting

L3E – Multifunctioneel stuurwiel

AMG Line | Overzicht LinesLuxury LineBusiness Line



Internal

Velgen Bekleding Sierdelen

101A – Lederlook ARTICO 

zwart –

Standaard

H15 – Openporig 

lindehout zwart –

Standaard

105A – Lederlook ARTICO 

macchiatobeige/zwart –

Optie

97R – vijf-dubbelspaaks 

lichtmetalen velgen –

Standaard

AMG Line | Overzicht LinesLuxury LineBusiness Line



Internal

AMG Line



Internal

651A – Lederlook ARTICO/microvezel 

MICROCUT zwart

840 – Warmtewerend, donkergetint 

glas

772 – AMG-styling

U26 – AMG-vloermattenDe expressieve styling van de AMG Line geeft het exterieur een opwindende, 

dynamische touch. Als zodanig brengt het de sportieve AMG-genen naar de 

elektromobiliteit over. Hiermee maakt u een duidelijke statement voor uniek design 

en al even unieke technologie.

AMG Line | Overzicht LinesLuxury LineBusiness Line



Internal

Velgen Bekleding Sierdelen

RQQ - 18‘’ vijfspaaks 

lichtmetalen AMG-velgen

– Standaard

RTF - 19‘’ vijf-

dubbelspaaks 

lichtmetalen AMG-

velgen – Optie

651A – Lederlook 

ARTICO/ microvezel

MICROCUT zwart –

Standaard

211A – Leder zwart (+P34) 

– Optie

54H – Spiraallook van 

achteren verlicht –

Standaard

H15 – Openporig 

lindehout zwart – Optie

RVU - 20‘’ multispaaks 

lichtmetalen AMG-

velgen – Optie

AMG Line | Overzicht LinesLuxury LineBusiness Line



Internal

Vergelijking Lines
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EXTERIEUR

Progressive interieur

AMG Line-grille met dubbele lamel

Black Panel-grille

Warmtewerend, donkergetint glas

Voor- en achterbumper inclusief bodembeschermingsplaat hoogglanzend chroom

Voor- en achterbumper inclusief bodembeschermingsplaat hoogglanzend chroom met AMG-specifieke splitter

INTERIEUR

AMG-veloursmatten (U12) 

AMG-vloermatten (U26)

Lederlook ARTICO/Stof

Lederlook ARTICO

Lederlook ARTICO/microvezel MICROCUT

Sierdelen spiraallook van achteren verlicht (54H)

Sierdelen openporig lindenhout zwart (H15)

Sierdelen in spiraallook

Buitenring luchtuitstroomopeningen chroom, turbine hoogglanzend zwart, binnenring chroom

Buitenring luchtuitstroomopeningen chroom, turbine roségoud, binnenring zwart

Comfortstoelen (7U2) 

Sportstoelen (7U4)

Multifunctioneel sportstuur leder (L3E)

Multifunctioneel sportstuur nappaleder met afgevlakte onderzijde en buttons/bedieningspaneel chroom (L5C)

TECHNISCHE UITRUSTINGEN

Sportpedalen geborsteld rvs met rubbernoppen

Set voertuigsleutels: 2x zilver
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Prijzen



Internal

Elektromotoren

1) 2) 3) 4) Raadpleeg disclaimer op de pagina's 'Bijlage'. Prijzen modeljaar 803+053 geldig vanaf 18  ok tobe r 2022

STANDAARDUITVOERING

Baumuster

Motor

Max. 

vermogen 

kW

(pk)

Max. 

koppel 

(Nm)¹⁾

Accucapa

citeit 

(kWh)

Max. E-

range 

(km) / 

Verbruik 

(kWh/100 

km)²⁾

CO2

(g/km)²⁾

Energiela

bel

Transmissie

Consument

en-

adviesprijs⁴⁾

Fiscale 

waarde

Netto 

catalogusp

rijs

BTW BPM ³⁾

EQB 250 
Business Line

243.601

Elektrisch

140 (190)

385

66,5

469 - 433

16,5 -

17,8

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

59.917,00 58.927,00 48.700,00 10.227,00 0,00

EQB 250 
Luxury Line

243.601

Elektrisch

140 (190)

385

66,5

468 - 433

16,5 -

17,8

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

61.127,00 60.137,00 49.700,00 10.437,00 0,00

EQB 250
AMG Line

243.601

Elektrisch

140 (190)

385

66,5

466 - 433

16,5 -

17,8

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

65.120,00 64.130,00 53.000,00 11.130,00 0,00

EQB 250+ 
Business Line

243.602

Elektrisch

140 (190)

385

70,5

503 - 452

16,3 -

18,1

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

61.974,00 60.984,00 50.400,00 10.584,00 0,00

EQB 250+ 
Luxury Line

243.602

Elektrisch

140 (190)

385

70,5

501 - 452

16,3 -

18,1

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

63.184,00 62.194,00 51.400,00 10.794,00 0,00

EQB 250+
AMG Line

243.602

Elektrisch

140 (190)

385

70,5

499 - 452

16,4 -

18,1

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

67.177,00 66.187,00 54.700,00 11.487,00 0,00



Internal

Elektromotoren

1) 2) 3) 4) Raadpleeg disclaimer op de pagina's 'Bijlage'. Prijzen modeljaar 803+053 geldig vanaf 18  ok tobe r 2022

STANDAARDUITVOERING

Baumuster

Motor

Max. 

vermogen 

kW

(pk)

Max. 

koppel 

(Nm)¹⁾

Accucapa

citeit 

(kWh)

Max. E-

range 

(km) / 

Verbruik 

(kWh/100 

km)²⁾

CO2

(g/km)²⁾

Energiela

bel

Transmissie

Consument

en-

adviesprijs⁴⁾

Fiscale 

waarde

Netto 

catalogusp

rijs

BTW BPM ³⁾

EQB 300 4MATIC 

Luxury Line
243.608

Elektrisch

168 (228)

390

66,5

419 - 395

18,3 -

19,2

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

65.483,00 64.493,00 53.300,00 11.193,00 0,00

EQB 300 4MATIC 

AMG Line
243.608

Elektrisch

168 (228)

390

66,5

418 - 395

18,3 -

19,2

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

69.355,00 68.365,00 56.500,00 11.865,00 0,00

EQB 350 4MATIC 

Luxury Line
243.612

Elektrisch

215 (292)

520

66,5

419 - 395

18,3 -

19,2

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

68.266,00 67.276,00 55.600,00 11.676,00 0,00

EQB 350 4MATIC 

AMG Line
243.612

Elektrisch

215 (292)

520

66,5

418 - 395

18,3 -

19,2

0

A

Automaat

voor 

elektrisch 

rijden

72.138,00 71.148,00 58.800,00 12.348,00 0,00



Opties



Internal

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Advanced pakket
Standaard

1 586 Projectie van het merklogo.

2 859 10. mediadisplay.

3 458 10. combi-instrument.

4 P49 - Spiegelpakket.

5 234 - Dodehoekassistent.

6 P44 - Parkeerpakket.

5

3

1 2

6

4



Internal

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten

Bevat Advanced pakket

1 581 Automatische airconditioning THERMOTRONIC.

2 853 Advanced sound system.

3 P17 - KEYLESS GO-comfortpakket.

4  897 Draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten.

3

1 2

4

Premium pakket

5 U19 Navigatie met augmented reality.

5



Internal

1 Voorskirt, achterskirt en dorpelverbreders met accenten hoogglanzend 

zwart.

2 Buitenspiegels hoogglanzend zwart, in combinatie met lakkleur kosmos 

zwart carrosseriekleur.

3 Sierlijst bovenkant portieren en sierlijst ruitframes hoogglanzend zwart.

4 Dakreling zwart.

5 Warmtewerend, donkergetint glas vanaf de B-stijlen.

6 Sierdeel op de B-stijlen zwart.

7 20" multispaaks lichtmetalen AMG-velgen (RVU) (optie).

8 * Enkel met AMG Line (PYH)

6

3

7

5

2

4

1

Nightpakket



696U – Nachtzwart – Standaard

667U – Denimblauw – Optie

149U – Poolwit – Optie

775U – Iridiumzilver – Optie

144U – Digitaalwit – Optie

787U – Mountaingrijs – Optie

191U – Kosmoszwart – Optie

817U – Roségoud – Optie

Metallic

Metallic Metallic

Metallic

Metallic

662U - MANUFAKTUR mountaingrijs magno –

Optie

993U - MANUFAKTUR patagoniërood –

Optie

Lakken

Metallic
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Lakken

Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrustingen bevatten 5) Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

CODE LAKKEN
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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 Berggrijs 0,00 0,00

817U Roségoud 0,00 0,00

662U MANUFAKTUR mountaingrijs magno 1.450,00 1.754,50

993U MANUFAKTUR patagoniërood metallic 320,00 387,20
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PYH AMG Line 0,00 0,00 - - S

Bevat:

18'' vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen (RQQ), AMG-styling (772), dakreling geborsteld aluminium (725), 
multifunctioneel sportstuur nappaleder (L5C), interieurhemel stof zwart (51U), AMG-vloermatten (U26), 
zitcomfortpakket (U59), sierdeel spiraallook van achteren verlicht (54H), bekleding lederlook
ARTICO/microvezel MICROCUT zwart (651A), instaplijsten verlicht (U45), sportstoelen (7U4), warmtewerend, 
donkergetint glas (840), THERMOTRONIC automatische airconditioning (581)
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PYM Advanced pakket 0,00 0,00 S S S

Bevat:

10,25'' mediadisplay (859), 10,25'' combi-instrument (458), spiegelpakket (P49), dodehoekassistent (234) 
parkeerpakket (P44), projectie van het merklogo (586)

PYN Premium pakket 1.385,00 1.675,85 - -

Bevat: 885,00 1.070,85 - -

Advanced pakket (PYM), draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten (897), KEYLESS GO-
comfortpakket (P17), Advanced sound system (853), THERMOTRONIC automatische airconditioning (581), 
navigatie met augmented reality (U19)
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P55 Nightpakket 200,00 242,00 - -

Bevat:

Buitenspiegels hoogglanzend zwart, sierlijst bovenkant portieren en sierlijst ruitframes hoogglanzend zwart, 
dakreling zwart (720), warmtewerend, donkergetint glas vanaf de B-stijlen, sierdeel op de B-stijlen zwart

Alleen met PYH
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311A Lederlook ARTICO/ stof zwart 0,00 0,00 S - -

Alleen met 286+7U2+U59

Niet met 111A/618A/651A/7U4/PYH/P34/RQQ

101A Lederlook ARTICO zwart 0,00 0,00 - S -

Alleen met 286+7U2+P59+U59

Niet met 111A/618A/651A/7U4/PYH/P34/RQQ

105A Lederlook ARTICO macchiatobeige/zwart 100,00 121,00 - -

Alleen met 286+7U2+P59+U59

Niet met 111A/58U/618A/651A/7U4/PYH/P34/RQQ
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651A Lederlook ARTICO/microvezel MICROCUT zwart 0,00 0,00 - - S

Alleen met PYH+286+7U2+U59

Niet met 101A/105A/111A/209A/321A/325A/391A/443/48R/55U/618A/7U2/97R/L3B/

L3E/P59/PTD/R31/R96/U12

P34 Lederpakket 1.890,00 2.286,90 - -

Bevat 211A

Alleen met PYH

Met PYN 1.600,00 1.936,00 - -

211A Leder zwart 0,00 0,00 - -

Alleen met 286+7U4+950+P34+U59

Niet met 
101A/105A/209A/321A/325A/391A/428/443/48R/55U/608A/688A/7U2/97R/L3B/L3E/P59/PTD/R31/R
96/U12



Internal

Sierdelen

Optioneel leverbaar tegen meerprijs ○ Optioneel leverbaar zonder meerprijs S Standaard Niet leverbaar - Afbeeldingen kunnen optionele uitrustingen bevatten 5) Prijs excl. BPM. Zie disclaimer 'Bijlage’

CODE SIERDELEN
Prijs 

excl. BTW
Prijs 5)

incl. BTW B
u

si
n

e
ss

 L
in

e

Lu
xu

ry
 L

in
e

A
M

G
 L

in
e

H60 Spiraallook 0,00 0,00 S - -

Niet met 54H/H15

H15 Openporig lindehout zwart 0,00 0,00 - S

Niet met 54H/H60

54H Spiraallook van achteren verlicht 0,00 0,00 - - S

Alleen met PYH

Niet met H15/H60
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R31 18'' vijfspaaks lichtmetalen velgen 0,00 0,00 S - -

Tremolietgrijs en glansgedraaid | 7,5J x 18 ET53.5 met banden 235/55 R18

Alleen met R01

Niet met 48R/651A/PYH/97R/P34/R96/RQQ/RTF/RVU

R96 18'' vijfspaaks lichtmetalen velgen 100,00 121,00 - -

Grijs en glansgedraaid | 7,5J x 18 ET53.5 met banden 235/55 R18

Alleen met R01

Niet met 48R/651A/PYH/97R/P34/R31/RQQ/RTF/RVU

97R 18'' vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 0,00 0,00 - S -

Mat himalayagrijs en glansgedraaid | 7,5J x 18 ET53.5 met banden 235/55 R18

Alleen met R01

Niet met 48R/651A/PYH/P34/R31/R96/RQQ/RTF/RVU
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RQQ 18'' vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen 0,00 0,00 - - S

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

Alleen met PYH+R01

Niet met 6101A/105A/111A/209A/321A/325A/391A/443/48R/55U/618A/97R/L3B/L3E/P59/

PTD/R31/R96/RTF/RVU/U12

RTF 19'' vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen 600,00 726,00 - -

Tremolietgrijs en glansgedraaid | 7,5J x 19 ET53.5 met banden 235/50 R19

Alleen met PYH+R01

Niet met 48R/97R/R31/R96/RQQ/RVU

RVU 20'' multispaaks lichtmetalen AMG-velgen 1.200,00 1.452,00 - -

Hoogglanzend zwart | 8,5J x 20 ET50.5 met banden 235/45 R20

Alleen met PYH+R01+457

Niet met 48R/97R/R31/R66/R96/RQQ/RTF
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275+ Voorstoelen verstelbaar met memoryfunctie 630,00 762,30

242 Alleen met PYN

413 Panoramaschuifdak 1.200,00 1.452,00 -

Alleen met PYN

457 Verstelbare demping 990,00 1.197,90 - -

Alleen met RVU

513 Verkeersbordenassistent 0,00 0,00

Alleen met PAY

840 Warmtewerend, donkergetint glas 300,00 363,00 -

Niet met U50

Met PYH/P55 0,00 0,00 - - S

873 Stoelverwarming voor 0,00 0,00 S S S
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847 Derde zitrij voor twee personen 830,00 1.004,30

Niet met 209A/567/672

P47 Parkeerpakket met 360°-camera 410,00 496,10 -

Alleen met PYN+234/PAY

P82 GUARD 360° Voertuigbescherming Plus 640,00 774,40

Bevat 362+551+882
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PAU Mercedes-Benz innovatiepakket 1.150,00 1.391,50 -

Bevat 77B+463

Alleen met PYN

PAY Rijassistentiepakket 1.430,00 1.730,30

Bevat 233

Niet met 234/243/258/440

Alleen met 513+275/P49+293

PBF Connectiviteitspakket 100,00 121,00

Bevat 01U+365

39U Remote- & charging services Premium 0,00 0,00 S S S

Inclusief 1 jaar na activering de services van Mercedes me Charge en IONITY.

U50 Vervallen warmtewerend, donkergetint glas 0,00 0,00 - -

14U Smartphone-integratie (incl. Apple CarPlay (16U) en Android Auto (17U)) 300,00 363,00

21U Dashcam 200,00 242,00

U19 Augmented reality 0,00 0,00 ―

Alleen met PYN

234 Dodehoekassistent 0,00 0,00 S S S
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82B Wisselstroom (AC) laadsysteem 11 kW 0,00 0,00 S S S

83B Gelijkstroom (DC) laadsysteem 100 kW 0,00 0,00 S S S

B80 Laadkabel voor stopcontact, 8 m, glad 0,00 0,00 S S S

Met deze laadkabel, ook wel mode 2-kabel genoemd, kan de accu worden opgeladen aan een gewoon stopcontact tot 
1,8 kW vermogen (230V, 1-fase, 8 A); de kabel past ook op stopcontact type E/F CEE 7/7; 

9B7 Laadkabel voor wallbox, 8 m, glad 0,00 0,00 S 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) zowel bij een enkelfasige als meerfasige huisaansluiting.

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



Mercedes me
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Mercedes me connect EQB 250

Remote & Extended 
Charging Services Plus
(38U)*

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.

Service 1 jaar na activering gratis beschikbaar

* 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.



* 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
EQB 300 4MATIC en EQB 350 4MATIC

Remote & Charging Services Premium (39U)*

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.

Service 1 jaar na activering gratis beschikbaar standaard

Voorbereiding IONITY

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 1 jaar na activering gratis beschikbaar
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Technische gegevens

a) Het toevoegen van opties kan van invloed zijn op het verbruik. De getoonde verbruikswaarden range geeft de minimum en maximum familiewaarden uit de typegoedkeuring aan . Raadpleeg disclaimer 

* Betreft het Nederlandse kentekengewicht. De opgaven van het leeggewicht volgens Verordening (EU) 1230/2012 tot en met de la atste aanpassing (massa rijklaar inclusief brandstoftank) voor 90 % 
gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen in de standaarduitvoering valt in de regel echter 100 kg hoger uit. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen.

EQB 250 EQB 250+ EQB 300 4MATIC EQB 350 4MATIC
MODEL 243.601 243.602 243.608 243.612

AANDRIJVING voorwielaandrijving voorwielaandrijving vierwielaandrijving vierwielaandrijving

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

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

Max. koppel (Nm bij t/min) 385 385 390 520

Accucapaciteit bruikbare energie (kWh) 66,5 70,5 66,5 66,5

Max. AC-laadcapaciteit (kW) 11 11 11 11

Max. DC-laadcapaciteit (kW) 100 100 100 100

AC-laadtijd 10%-100% SOC Mode 2 at 2,3 kW (uur) 30 32 30 30

AC-laadtijd 10%-100% SOC Mode 3 at 11 kW (uur) 6,25 6,5 6,25 6,25

DC-laadtijd 10%-80% SOC (min.) 32 min. 35 min. 32 min. 32 min.

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 160 160 160 160

Acceleratie 0-100 km/h (sec.) 8,9 8,9 8 6,2

VERBRUIK/EMISSIE(a)

[WLTP] Energiegebruik gecombineerd min.-max. 

(kWh/100 km)(a) 16,5 - 17,8 16,3 - 18,1 18,3 - 19,2 18,3 - 19,2

[WLTP] CO2-emissie min.-max. (g/km)(a) 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

ACTIERADIUS

[WLTP] Elektrische actieradius (km)(a) 469 - 433 503 - 452 419 - 395 419 - 395

GEWICHT (kg)

Leeggewicht/laadvermogen (kg)* 2.010/410 2.015/405 2.075/405 2.075/405

Max. dakbelasting (kg) 75 75 75 75

Bagageruimtevolume (l) 495 - 1.710 495 - 1.710 495 - 1.710 495 - 1.710
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Afmetingen en bagageruimtevolume 

EQB 7-zitter
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zitter AMG Line



Internal

Bijlage.
Disclaimer

Alle vermelde bedragen zijn in Euro (€). Het BTW-tarief bedraagt 21%. 

1) Vermogen en koppel

Opgaven voor vermogen en koppel volgens Verordening (EU) 715/2007 in de laatst geldende versie. 

2) Verbruikswaarden, CO2-emissies, actieradius

Verbruikswaarden en CO₂-emissies 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. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-

testmethodiek (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) voor een voertuig in de basisuitrusting zonder opties bij standaard wielen en banden. De opgaven hebben dus 

geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De te stmethode heeft ook niet tot doel het praktijkverbruik 

nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken. Het daadwerkelijk praktijkverbruik van uw auto hangt bijv oorbeeld ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren 

daarom ‘Het Nieuwe Rijden’. Zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. 

Dit betreft de theoretische actieradius volgens de WLTP-testcyclus. Opgelet, de actieradius en het energieverbruik worden onder meer beïnvloed door de voertuigconfiguratie, 

bandenkeuze en bandenspanning, belading, het rijgedrag en omgevings- en klimaatfactoren zoals de buitentemperatuur en de verkeerssituatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl

Deze prijslijst is een nationale uitgave van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Prijzen gelden per modeljaar 803+053. 18102022.

Onder voorbehoud van wijzigingen, schrijf- en drukfouten, modeljaarwijzigingen en tussentijdse aanpassingen van CO₂-emissies.



Internal

Bijlage.
3) Consumentenadviesprijs

De consumentenadviesprijs is inclusief geadviseerde kosten rijklaar maken en bijkomende kosten (€ 990,- incl. BTW) zoals o.a. transportkosten, afleverinspectie, wassen/poetsen, 

kentekenplaten, minimaal 80% opgeladen accu, mattenset, vier MB veiligheidsvesten, recyclingbijdrage auto (€ 25,- incl. BTW), recyclingbijdrage accu (€ 55,- incl. BTW), leges kenteken 

(€ 40,80 BTW-vrij) en leges kentekenregistratie (€ 10,75 BTW-vrij).

4) Opmerkingen

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

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw Mercedes-Benz dealer of onze website www.mercedes-benz.nl

Deze prijslijst is een nationale uitgave van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. . Prijzen gelden per modeljaar 803+053. 18102022 

Onder voorbehoud van wijzigingen, schrijf- en drukfouten, modeljaarwijzigingen en tussentijdse aanpassingen van CO₂-emissies.
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