
Mercedes-Benz EQB tilbehørspakker.



Dørhåndtagsbeskyttelse
Sæt med 2 stk.

kr. 995,-

Ripsmåttesæt
Komplet sæt for + bag 

                                                kr.   895,-
inkl. 3. sæderække   kr. 1.195,-

Gummimåttesæt
Komplet sæt for + bag 
    kr. 1.595,-
inkl. 3. sæderække   kr. 2.195,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Velourmåttesæt
Komplet sæt for + bag 

                                                kr.   995,-
inkl. 3. sæderække   kr. 1.295,-

Sidespejlhuse
Komplet sæt med 2 stk. 
Sorte                  
kr. 1.995,- 

LED Projektor
Lyser med MB logo ved åbning af fordøre. 
(I forbindelse med lyspakke). 

kr. 1.995,-



Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

AMG Velourmåttesæt
Lækker velourmåttesæt i eksklusiv kvalitet. 
Komplet sæt for + bag  
kr. 2.395,-

Bagagerumsbakke 
Bagagerumsbakke, lav kant

kr. 895,-

Vendbar måtte 
Vendbar måtte til 
bagagerum, sort velour/gummimateriale.               
kr. 795,-

Opbevaringskasse  
Med 4 skillerum

kr. 695,-

Høretelefoner
Højkvalitets headphones, Bluetooth. Op til 18 timers 
batteritid, med 3D lydeffekt. Flot opbevaringstaske 
medfølger.
kr. 2.335,-



Sidebeklædning
Beklædning i Carbon style

kr. 3.495,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Tagspoiler 
Tagspoiler lakeret i bilens farve. 

kr. 6.295,-

Pynteliste 
Til bagklap

kr. 2.195,-

Askebæger
Højkvalitets opbevaringsboks, holder kabinen ren.

kr. 295,-

Tagspoiler 
Tagspoiler Carbon look. 

kr. 3.595,-



Babysafe  
Barnesæde fra ca. 0-12 måneder eller 0-13 kg.  
Forsædemontering kun sammen med kode U10 
(automatisk barnesædegenkendelse.)

kr. 3.145,-

Duoplus  
Barnesæde fra ca. 9 måneder til 4 år eller 9-18 kg.  
Forsædemontering kun sammen med kode U10
(automatisk barnesædegenkendelse.)

kr. 3.695,-

Kidfix XP  
Barnesæde fra ca. 3,5 til 12 år eller 15-36 kg.Ryg-
læn kan afmonteres. Forsædemontering ikke mulig.     
kr. 3.195,- 

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Tagbærersæt
  
kr. 2.995,-

AMG Kidfix XP  
Barnesæde fra ca. 3,5 til 12 år eller 15-36 kg. Ryg- 
læn kan afmonteres. Forsædemontering ikke mulig.     
kr. 4.195,- 

Tagboks
Tagboks i flot og aerodynamisk design. Sort

Tagboks M / 430L str. ca. 193x102x39cm            kr. 6.995,-
Tagboks Xl / 590L str. ca. 235x102x43cm            kr. 8.595,-



Cykelholder  
Til 1 stk. cykel. 
(Kræver tagbærersæt)

kr. 1.595,-

AMG indstigningslister
Sølv med hvid skrift. Med lys
(til biler med kode U45)

kr. 1.595,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

AMG tagboks
Eksklusiv AMG tagboks i flot/sportsligt design,  
sort/komet grå magno, med åbning i begge sider. 
Str. 220 x 85 x 44 cm. kr. 15.495,-

AMG indstigningslister
Med lys. 
(til biler med kode U45)

Sort med hvid skrift.     kr. 1.895,-
Sort med gul skrift.      kr. 1.895,-

MB indstigningslister
Sølv med hvid skrift. Med lys
(til biler med kode U45)

kr. 1.395,-

MB indstigningslister
Med lys. (til biler med kode U45)

Sort med hvid skrift.               kr. 1.795,-
Sort med MB logo stjerner.      kr. 1.795,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Stænklapper 
Beskyt din bil mod stenslag, for og bag
(ikke sammen med AMG pakke) .  
kr. 1.995,-

Køletaske
Rumindhold 13L, kan tilsluttes cigarette tænder eller 
12V stik. Måler 41x41x26 cm. 
kr. 1.695,-

USB powerlader
Oplad din telefon eller iPad hurtigt og nemt.

kr. 175,-

Media interface adapter kabel
Længde 20cm. Få kontakt med eksterne audio 
kilder.
kr. 175,-  

Ladestation 
Intelligent ladeboks med mange funktioner. 

Uden SIM kort:  
Wallbox,  pris ekskl. montering 

(skal udføres af aut. el-installatør)        kr.  8.995,-

Med SIM kort:
Wallbox,  pris ekskl. montering 

(skal udføres af aut. el-installatør)             kr. 10.395,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

19” Sommerhjul (3)
Letmetalfælge (48R) sort/blå, med 235/50R19 
kvalitetsdæk. 
kr. 21.295,-

AMG 19” Sommerhjul (4)
Letmetalfælge (RTF) sorte, med 235/55R19 
kvalitetsdæk. 
kr. 35.495,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

AMG 18” Sommerhjul (1)
Letmetalfælge (RSN) sorte, med 235/55R18 
kvalitetsdæk. 
kr. 31.795,-

AMG 18” Sommerhjul (2)
Letmetalfælge (RQQ) sorte, med 235/55R18 
kvalitetsdæk. 
kr. 31.795,-

AMG 20” Sommerhjul (5)
Letmetalfælge (RVV) kobberfarvet, med 235/45R20 
Kvalitetsdæk.     
kr. 43.195,-

18” Vinterhjul
Letmetalfælge med 215/60R18 Pirelli MOE 
kvalitetsdæk.

kr. 16.495,-



Komplet sæt, med forhøjede kanter. 

kr. 1.545,-

Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms og montering. Der kan forekomme lokale afvigelser. Gælder indtil 31.12.2022. Hør nærmere hos din sælger om den månedlige 
ydelse. Der tages forbehold for udgåede varer.

Låsboltsæt
Sikrer dine hjul mod tyveri.
kr. 695,-

AMG 20” Sommerhjul (6)
Letmetalfælge (RVU) sort, med 235/45R20 
Kvalitetsdæk.     
kr. 43.195,-

Ventilafdækning
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.
kr. 145,-

Ventilafdækning sølvfarvet AMG
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.

kr. 295,-

Ventilafdækning sort AMG
Prikken over i´et til dine hjul. Sæt med 4 stk.

kr. 295,-

AMG navkapsel
Prikken over i´et til dine AMG hjul. Sæt med 4 stk.

kr. 1.595,-


