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Estreia mundial digital do novo EQE SUV a 16 de outubro 

 
No próximo dia 16 de outubro de 2022, pelas 07h00m, a Mercedes Benz e a Mercedes AMG irão 

desvendar o novo EQE SUV na plataforma Mercedes me media em https://media.mercedes-

benz.com/EQE-SUV. O novo EQE SUV é o elétrico polivalente para ambas as Marcas, 

representado no filme de estreia mundial através de uma divertida variação entre cenas de 

sonho e realidade. O quarto modelo desenvolvido de raíz com a arquitetura de um automóvel 

elétrico proporciona aos apreciadores de modelos SUV outro ponto de entrada na mobilidade 

elétrica. 

 

O EQE SUV oferece um espaço interior extremamente versátil com funcionalidades inovadoras 

vocacionadas para o conforto e comodidade. O conceito modular da cadeia cinemática resulta num 

desempenho sem precedentes em combinação com o sistema de tração traseira ou tração integral. 

 

O interior personalizável e o conceito de cadeia cinemática orientado para o desempenho, tornam o 

Mercedes AMG EQE SUV no modelo elétrico mais multifacetado da Mercedes AMG. Os dois potentes 

motores elétricos e o sistema de tração integral totalmente variável formam a base para a experiência 

de condução dinâmica característica da AMG. Os engenheiros de desenvolvimento da Mercedes AMG 

acrescentaram também um vasto leque de atributos que conferem um carácter distintivo. Estes 

incluem o eixo traseiro direcionável de série, o sistema AMG SOUND EXPERIENCE e os elementos de 

design exterior e interior com detalhes específicos AMG. 
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A estreia digital a nível mundial será transmitida simultaneamente na plataforma online Mercedes me 

media e nos canais da Mercedes-Benz nas várias redes sociais como o YouTube, LinkedIn e Twitter e 

disponibilizada posteriormente em vídeo. 


