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O EQE SUV da Mercedes-EQ e Mercedes-AMG já pode ser encomendado.  

 1 A versão EQE 350+ (WLTP: consumo de energia elétrica em ciclo combinado: 

21,6-17,5 kWh/100 km; emissões de CO2 em ciclo combinado: 0 g/km) está disponível a partir de  

91.950€2  

 

Hoje é a data de início das vendas do EQE SUV da Mercedes-EQ e Mercedes-AMG em Portugal. Este 

modelo é a versão mais versátil da limousine de executivos EQE. Como este último, está disponível 

com as principais inovações do EQS, sendo ao mesmo tempo mais dinâmico do que o EQS SUV.  

 

Resumo dos preços: 

  EQE 350+ 
EQE 500 

4MATIC 

AMG EQE 43 

4MATIC 

Potência  kW 215 300 350 

Binário Nm 565 858 858 

Consumo de energia elétrica 

(WLTP)2 

kWh / 

100 km 
21,6-17,5 22,5-18,8 25,6-22,8 

Emissões de CO2 em ciclo 

combinado (WLTP) 
g/km 0 0 0 

Autonomia (WLTP)2  km 486-596 465-552 423-476 

Preço a partir de1 euros 91.950 103.600 129.900 

 

Os modelos da marca Mercedes-EQ estão equipados de série com as linhas de design Electric Art 

Exterior e Electric Art Interior. Outros equipamentos de série incluem, por exemplo, os puxadores das 

portas embutidos, pack Display3 e pack Parking com câmara de marcha-atrás. Além destes, estão 

incluídos a integração de smartphone e a pré-instalação para a transferência de chave digital. O 

sistema de bomba de calor, que também é um equipamento de série, melhora o conforto e a eficiência: 

                                                        
1 Os preços de venda indicativos incluem IVA à taxa legal em vigor de 23 %. 
2 O consumo de energia elétrica e a autonomia foram determinados com base no Regulamento (UE) Nº 2017/1151. 
3 Com painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e display central OLED de 12,8 polegadas 
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o calor residual da cadeia cinemática elétrica (inversor e motor elétrico) e da bateria de alta tensão 

pode ser utilizado para aquecer o ar no interior do habitáculo. Desta forma permite reduzir 

drasticamente a energia consumida pelo sistema de aquecimento, aumentando assim a autonomia.  

 

A vasta gama de sistemas de assistência à condução equipados de série1 inclui o Assistente Ativo de 

Faixa de Rodagem, Assistente Ativo de Distância DISTRONIC e o Assistente de Ângulo Morto. 

 

A Mercedes-EQ agrupou vários equipamentos importantes em versões de equipamento. Estas são 

compostas pela conjugação das linhas de design Electric Art ou AMG e pelos packs de equipamento 

Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus, e são complementares. A disponibilidade dos 

mesmos depende da motorização.  

 

No EQE 43 4MATIC da Mercedes-AMG, por exemplo, a versão AMG Premium integra o equipamento 

de série. Os seus componentes incluem o sistema de som surround 3D Burmester®, teto de abrir 

panorâmico e a função AMG Track Pace. Adicionalmente, este modelo já está equipado de série com 

eixo traseiro direcional até 9 graus e sistema DIGITAL LIGHT com função de projeção. 

                                                        
1 Os nossos Sistemas de segurança e de assistência à condução são ferramentas auxiliares e não eximem o utilizador da sua responsabilidade como condutor. Deve 

respeitar e ter em consideração as informações e indicações contidas no Manual do Condutor e os limites do sistema aí descritos. 


