
Business Solutions
It’s a pleasure doing business



Με τη νέα μάρκα προϊόντων και τεχνολογιών EQ, η Mercedes-Benz δημιουργεί ένα οικοσύστημα ηλεκτρικής κινητικότητας. Για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση από τα 
οχήματα με συμβατικό κινητήρα  σε πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, η γκάμα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, περιλαμβάνοντας 
επίσης επιλογές σε υβριδικά και plug-in hybrid μοντέλα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτά παρακάτω.

DriveGreen Welcome Business
Έχοντας τις δικές σας ανάγκες ως οδηγό, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
σε συνεργασία με την Elpedison, το DriveGreen Welcome Business. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα προϊόντων & υπηρεσιών καλύπτοντας όλες τις ανάγκες 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε επίπεδο εταιρικών στόλων. Ακολουθώντας την 
«Προσέγγιση 360ο», δηλαδή την ενεργειακή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο 
επάρκειας ισχύος, τον εξοπλισμό φόρτισης και την εγκατάστασή του, καθώς και την παροχή 
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ηλεκτροκίνηση έρχεται πιο κοντά και 
στις Εταιρείες. Έμπειρες τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πανελλαδικά την εγκατάσταση 
και υποστήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα 
παροχής ευέλικτων και κλιμακούμενων προτάσεων που εφαρμόζονται στις ιδιαίτερες και 
δυναμικές ενεργειακές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Ανακαλύψτε την

• Μηδενικές εκπομπές ρύπων τοπικά, καλύτερο ισοζύγιο

CO
2
 για τους στόλους οχημάτων

• Καλύτερη επιτάχυνση - ολόκληρη η ροπή από την πρώτη

περιστροφή του κινητήρα

• Σχεδόν αθόρυβη οδήγηση

• Διάφορες επιλογές φόρτισης

EQ
100% ηλεκτρικά (Ηλεκτρικά Οχήματα με Μπαταρία - BEVs)

H Mercedes-Benz διαθέτει μία πλήρη γκάμα ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων.

Πλεονεκτήματα

> Δείτε την 100% ηλεκτροκίνητη γκάμα

Τα οχήματα Mercedes-Benz με την ονομασία EQ Power είναι 
plug-in-hybrids (PHEVs), συνδυάζοντας έναν βενζινοκινητήρα 
ή έναν πετρελαιοκινητήρα με μια μπαταρία υψηλής τάσης 
(HV) κι έναν ηλεκτρικό κινητήρα.

Plug-in-Hybrid (PHEVs) 

EQ Power

• Δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής λειτουργίας

• Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μέσω ρεύματος, μέσω της

λειτουργίας ανάκτησης ενέργειας ή μέσω του κινητήρα

εσωτερικής καύσης

• Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου

Πλεονεκτήματα

> Δείτε το εύρος των plug-in οχημάτων > Δείτε την γκάμα των υβριδικών

Ορισμένα από τα οχήματά μας επωφελούνται από την 
τεχνολογία EQ Boost, η οποία  χαρακτηρίζεται από μια 
ενσωματωμένη μίζα/δυναμό 48V, αλλά και έναν κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, προσφέροντας καλύτερες επιδόσεις, 
μειωμένες εκπομπές ρύπων και μεγαλύτερη οικονομία.

Υβριδική υποβοήθηση (Hybrid)

EQ Boost

• Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

• Φόρτιση της μπαταρίας με κινητική ενέργεια ή μέσω της

ανάκτησης ενέργειας (μετατροπή της ενέργειας πέδησης

σε ηλεκτρική) 

• Μικρές αποστάσεις μπορούν να καλυφθούν με ηλεκτρική

ενέργεια

• Υποστήριξη του συμβατικού κινητήρα με επιπλέον ισχύ και 

ροπή (Boost Effect) π.χ. σε περίπτωση προσπέρασης

Πλεονεκτήματα



ΕQ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Passion

Pulse

Prime

Σύγχρονη αστική κινητικότητα με 
μηδενικές εκπομπές ρύπων

Γραμμές εξοπλισμού smart EQ fortwo coupe & cabrio

• Active brake assist
• Crosswind Assist
• Cruise Control
• esp® - σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικής ευστάθειας
• Hill Start Assist
• LED φώτα ημέρας
• smart Audio System
• Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, αερόσακος

γονάτων οδηγού, πλευρικοί αερόσακοι
• Αυτόματο κιβώτιο 1 ταχύτητας
• Ζάντες αλουμινίου  38,1 cm (15’’)
• Καλώδιο φόρτισης για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης
• Κλωβός ασφαλείας tridion
• Πρόσθετα όργανα με ρολόι στο cockpit και

στροφόμετρο
• Σύστημα αυτόματου κλιματισμού
• Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση
• Σύστημα προειδοποίησης απώλειας πίεσης

ελαστικών
• Φορτιστής οχήματος 4,6 kW (ο φορτιστής επί

του οχήματος 22 kW διατίθεται ως προαιρετικός
εξοπλισμός)

• Ήχος προειδοποίησης πεζών

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 0 g/km

• Κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο: 
18,6-17,1 kWh/100 km (μέτρηση βάσει WLTP)

• 125-135 km αυτονομίας
• Τριφασικός σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας
• Ονομαστική ισχύς: 82 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 11,5 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 3,5 ώρες σε wallbox 

(με το βασικό φορτιστή οχήματος 4,6 kW)
• Διάρκεια φόρτισης: <40 λεπτά, σε wallbox  22kW* 

(μόνο με τον προαιρετικό φορτιστή οχήματος
22kW).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Passion

Pulse

Prime

Η ευφυής επιλογή για τέσσερα άτομα – 
ευρύχωρο, άνετο και με στιλ.

Γραμμές εξοπλισμού smart EQ forfour

• Active brake assist
• Crosswind Assist
• Cruise Control
• esp® - σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικής ευστάθειας
• Hill Start Assist
• LED φώτα ημέρας
• smart Audio System
• Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, αερόσακος  

γονάτων οδηγού, πλευρικοί αερόσακοι
• Αυτόματο κιβώτιο 1 ταχύτητας
• Ζάντες αλουμινίου  38,1 cm (15’’)
• Καλώδιο φόρτισης για wallbox και δημόσιους 

σταθμούς φόρτισης
• Κλωβός ασφαλείας tridion
• Πρόσθετα όργανα με ρολόι στο cockpit και 

στροφόμετρο
• Σύστημα αυτόματου κλιματισμού
• Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση
• Σύστημα προειδοποίησης απώλειας πίεσης 

ελαστικών
• Φορτιστής οχήματος 4,6 kW (ο φορτιστής επί 

του οχήματος 22 kW διατίθεται ως προαιρετικός 
εξοπλισμός)

• Αναδιπλούμενες πλάτες πίσω καθισμάτων
• Πίσω παράθυρα ανοιγόμενα αρθρωτά
• Πίσω πόρτες ανοιγόμενες κατά 85° για εύκολη 

πρόσβαση
• Ήχος προειδοποίησης πεζών

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 0 g/km

• Κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο: 19,4-17,8 
kWh/100 km (μέτρηση βάσει WLTP)

• 120-130 km αυτονομίας
• Τριφασικός σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας
• Ονομαστική ισχύς: 82 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 12,7 δευτ
• Διάρκεια φόρτισης: 3,5 ώρες σε wallbox 

(με το βασικό φορτιστή οχήματος 4,6 kW)
• Διάρκεια φόρτισης: <40 λεπτά, σε wallbox 22kW* 

(μόνο με τον προαιρετικό φορτιστή οχήματος 
22kW).

smart EQ forfour

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Χρόνος φόρτισης 10 – 80% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας. *Χρόνος φόρτισης 10 – 80% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

smart EQ fortwo
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 21.129€

Με Λιανική Τιμή προ Φόρων
από 20.700€

Με μηδενική φορολόγηση
για τον εταιρικό χρήστη



Γραμμές εξοπλισμού EQA

Το επόμενο βήμα στη αισθητική 
και στην τεχνολογία. 100% ηλεκτρική.

Το επόμενο βήμα στη αισθητική 
και στην τεχνολογία. 100% ηλεκτρική.

Electric Art Line

AMG Line

Edition 1

EQA 250+
Με Λιανική Τιμή προ 
Φόρων από  42.016€

EQA 
Με Λιανική Τιμή προ 
Φόρων από 40.403€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Μεταλλικό χρώμα
• Σχεδιαστική γραμμή Electric Art
• Ζάντες αλουμινίου 5ακτίνων 18’’
• Πακέτο εξοπλισμού Advanced

• Ψηφιακή Οθόνη οργάνων
• Media Display 10,25’’
• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας οπισθοπορείας
• Πακέτο καθρεπτών

• Θερμαινόμενα καθίσματα
• Προεγκατάσταση για υπηρεσίες Remote &

Navigation
• Active Brake Assist
• Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
• Βελούδινα Πατάκια
• Tirefit
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας

χώρου αποσκευών
• Speed Limit Assist
• Καλώδιο φόρτισης Mode3 Wallbox/Charging 

station)
• Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι
• Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων
• Logo Projector
• Αυτόματος κλιματισμός THERMOTRONIC

Βασικός Εξοπλισμός• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας
• Active Brake Assist
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• CRUISE CONTROL - Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας 
• Speed Limit Assist 
• Ήχος προειδοποίησης πεζών & Σύστημα προστασίας πεζών
• Εσωτερική επένδυση με συνθετικό δέρμα ARTICO μαύρο / 

Υφασμα μαύρο
• Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 1/3:2/3
• Σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο
• Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων
• Touchpad χωρίς Controller
• Ανάρτηση άνεσης
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα και 

χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι
• Καθίσματα άνεσης υποστήριξη μέσης 4 σημείων
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού
• Προβολείς LED High Performance με προσαρμοζόμενο 
    ύψος δέσμης φωτός
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου 

αποσκευών
• Ράγες οροφής αλουμινίου
• Ζάντες αλουμινίου (18’’) 45.7 cm 5 διπλών ακτίνων
• Σύστημα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC)
• Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC)
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους σταθμούς 

φόρτισης type 2 [mode 3]
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F

[mode 2]
• Συνδεσιμότητα και φόρτιση Plus
• Προεγκατάσταση για υπηρεσίες Remote & Navigation

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 0 cc
• Μετάδοση κίνησης: 4 x 2 (FWD)
• Ηλεκτρική ισχύς: 140 kW (190 hp)
• Ηλεκτρική αυτονομία*: 540 km
• Ηλεκτρική κατανάλωση*: 14,9 kWh/km
• Μεγ. συνδιαστική ισχύς: 230 kW (313 hp)
• Μεγ. Ροπή: 385 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 160 km/h
• Επιτάχυνση: 9.1s 0–100 km/h
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 70,5 kWh
• AC On Board Charger EQA: 11 kW
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 6,5 ώρες
• DC On Board Charger EQA: 100 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC: 35 min 

• CO2 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 0 g/km
• Κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο: 17,7-19,1 

kWh/100 km
• 426 km αυτονομίας
• Ηλεκτροκινητήρας, μπροστινός άξονας
• Χρόνος φόρτισης σε wallbox ή δημόσιο σταθμό

φόρτισης (φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα) (10-100% 
SoC): 5:45 h

• Χρόνος φόρτισης με σύστημα φόρτισης συνεχούς
ρεύματος (DC) (10-80% SoC): 30 min

• Ονομαστική ισχύς: 190 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 8,9 δευτ. 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν καθορισμένα “στοιχεία CO2
WLTP” σύμφωνα με το άρθρο 2, αρ. 3, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1153. Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου έχουν υπολογιστεί σε αυτή τη 
βάση. Η ηλεκτρική κατανάλωση και η αυτονομία έχουν καθοριστεί με βάση τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας. Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.



Γραμμές εξοπλισμού EQB Γραμμές εξοπλισμού EQB

Electric Art Line Electric Art LineAMG Line AMG Line

EQB 300 4MATIC
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 49.354€

EQB 250
Με Λιανική Τιμή προ 
Φόρων από 43.854€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Χρώμα βαφής: Μαύρο «night»
• Εσωτερική επένδυση: Συνθετικό δέρμα ARTICO μαύρο 

/ Υφασμα «Fléron» μαύρο
• Προεγκατάσταση για υπηρεσίες Remote & Navigation
• Active Brake Assist
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Αυτόματος κλιματισμός THERMOTRONIC
• Προβολείς LED High Performance
• Πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας 

χώρου αποσκευών
• Εκτεταμένη συνδεσιμότητα
• Πακέτο εξοπλισμού URBAN 

• Ράγες οροφής αλουμινίου
• Στερεά στοιχεία σπιράλ
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα
• Ζάντες αλουμινίου (18’’) 45.7 cm 5 διπλών ακτίνων

• Δυνατότητα ρύθμισης βάσης καθίσματος πίσω 
επιβατών

• Καλώδιο φόρτωσης 4m, για οικιακή πρίζα type E/F 
[mode 2]

• Speed Limit Assist
• Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι
• Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Καλώδιο φόρτισης Mode3 (Wallbox/Charging station)

Βασικός Εξοπλισμός
• Χρώμα βαφής: Μαύρο «night»
• Εσωτερική επένδυση: Συνθετικό δέρμα ARTICO μαύρο 

/ Υφασμα «Fléron» μαύρο
• Προεγκατάσταση για υπηρεσίες Remote & Navigation
• Active Brake Assist
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Αυτόματος κλιματισμός THERMOTRONIC
• Προβολείς LED High Performance
• Πακέτο ατμοσφαιρικού φωτισμού
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας 

χώρου αποσκευών
• Εκτεταμένη συνδεσιμότητα
• Πακέτο εξοπλισμού URBAN 

• Ράγες οροφής αλουμινίου
• Στερεά στοιχεία σπιράλ
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα
• Ζάντες αλουμινίου (18’’) 45.7 cm 5 διπλών ακτίνων

• Δυνατότητα ρύθμισης βάσης καθίσματος πίσω 
επιβατών

• Καλώδιο φόρτωσης 4m, για οικιακή πρίζα type E/F 
[mode 2]

• Speed Limit Assist
• Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι
• Υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Καλώδιο φόρτισης Mode3 (Wallbox/Charging station)

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 0 cc
• Μετάδοση κίνησης: 4 x 2 (FWD)
• Ηλεκτρική ισχύς: 140 kW (190 hp)
• Ηλεκτρική αυτονομία*: 433 - 474 km
• Ηλεκτρική κατανάλωση*: 17,8 - 16,3 kWh/km
• Μεγ. Ροπή: 385 Nm
• Μέγ. ταχύτητα: 160 km/h
• Επιτάχυνση: 9.2s 0–100 km/h
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 66,5 kWh
• AC On Board Charger EQB: 11 kW
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 5,75 ώρες
• DC On Board Charger EQB: 100 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC: 32 min 

• Κυβισμός κινητήρα: 0 cc
• Μετάδοση κίνησης: 4 x 4 (FWD)
• Ηλεκτρική ισχύς: 168 kW (228 hp)
• Ηλεκτρική αυτονομία*: 395 - 423 km
• Ηλεκτρική κατανάλωση*: 19,4 - 18,1 kWh/km
• Μεγ. Ροπή: 390 Nm
• Μέγ. ταχύτητα: 160 km/h
• Επιτάχυνση: 8s 0–100 km/h
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 66,5 kWh
• AC On Board Charger EQB: 11 kW
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 5,75 ώρες
• DC On Board Charger EQB: 100 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC: 32 min 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν καθορισμένα “στοιχεία CO2 
WLTP” σύμφωνα με το άρθρο 2, αρ. 3, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1153. Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου έχουν υπολογιστεί σε αυτή 
τη βάση. Η ηλεκτρική κατανάλωση και η αυτονομία έχουν καθοριστεί με 
βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. 

*Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν καθορισμένα “στοιχεία CO2
WLTP” σύμφωνα με το άρθρο 2, αρ. 3, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1153. Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου έχουν υπολογιστεί σε αυτή 
τη βάση. Η ηλεκτρική κατανάλωση και η αυτονομία έχουν καθοριστεί με βάση 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Νέα EQB. 
Νέα διάσταση στην ηλεκτροκίνηση.

Νέα EQB. 
Νέα διάσταση στην ηλεκτροκίνηση.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας. Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.



Γραμμές εξοπλισμού EQE SUV

Electric Art Line AMG Line

EQE SUV 350+
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 79.355€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• TIREFIT
• Καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας, 5 m.
• Remote & extended Services Premium
• Adaptive Highbeam Assist
• Display package
• Smartphone integration
• Flush-fitting door handles
• Ασύρματη Φόρτιση
• Individualisation package
• Πακέτο καθρεφτών
• Πακέτο καθισμάτων με μνήμες
• Driving Assistance pack
• Keyless Go
• Φωτιζόμενα μαρσπιέ
• Περιβαλλοντικός φωτισμός)
• Αυτόματο πορτάκι υποδοχής φόρτισης
• Αποθηκευτικός χώρος κάτω από την κεντρική κονσόλα
• Σύστημα πλοήγησης Premium
• Μάσκα ψυγείου με σχέδιο Mercedes Benz
• Δέρμα Lugano

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 0 cc
• Μετάδοση κίνησης: 4 x 2 (RWD)
• Ηλεκτρική ισχύς: 215 kW (292 hp)
• Ηλεκτρική αυτονομία*: 486 - 596 km
• Ηλεκτρική κατανάλωση*: 21,6 - 17,5 kWh/km
• Μεγ. Ροπή: 565 Nm
• Μέγ. ταχύτητα: 210 km/h
• Επιτάχυνση: 6,7 0–100 km/h
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 90,6 kWh
• AC On Board Charger : 11/22 kW
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 9,5 ώρες
• DC On Board Charger: 170 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC: 32 min 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Νέα EQE SUV. Νέα επίπεδα άνεσης, 
πολυτέλειας και αυτονομίας.

Γραμμή εξοπλισμού EQE 350+

Νέα EQE. This is for all senses.
Πολυτέλεια και δυναμισμός μέχρι την 
τελευταία λεπτομέρεια.

AMG LineElectric Art Line

EQE 350+ 
Με Λιανική Τιμή προ 
Φόρων από 68.185€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Σχεδιαστική γραμμή εσωτερικό Electric Art
• Ζάντες αλουμινίου 10 ακτίνων 19’’
• Πακέτο Advanced Plus

• Πακέτο οθονών  ENTRY (12,3’’+12,8’’)
• Ασύρματη φόρτιση κινητού
• Adaptive Highbeam Assist.
• Πακέτο καθρεπτών
• Αυτόματες πόρτες άνεσης
• Smartphone Integration Package.
• Περιβαλλοντικός φωτισμός
• Αποθηκευτικός χώρος κάτω από την κεντρική 

κονσόλα 
• Πακέτο μνήμης
• KEYLESS-GO + Boot lid convenience closing.
• Driving Assistance Package.
• Φωτιζόμενα πάνελ μαρσπιέ με γράμματα  

Mercedes-Benz.
• Προβολείς LED High Performance 
• Πίσω φώτα LED σε σχήμα έλικας 3D με ζώνη φωτός 

στο πίσω μέρος
• Active Brake Assist
• Speed Limit Assist 
• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορίας 
• MBUX Navigation Premium
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα 

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 0 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 215 kW (292 hp)
• Μεγ. Ροπή: 565 Nm
• Μέγ. ταχύτητα: 210 km/h 
• Επιτάχυνση: 6.4s 0–100 km/h
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 90,56 kWh
• AC On Board Charger EQA: 11 kW
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 8,25 ώρες
• DC On Board Charger EQA: 170 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC: 32 min
• Ηλεκτρική κατανάλωση (*): 18,7-15,9 kWh/k
• Ηλεκτρική αυτονομία (*): 567.0-654.0 km 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.



Νέα EQS. Πολυτελές εσωτερικό 
προηγμένης τεχνολογία MBUX και τιμόνι 
AMG Performance στο βασικό εξοπλισμό.

Νέα EQS. Πολυτελές εσωτερικό 
προηγμένης τεχνολογία MBUX και τιμόνι 
AMG Performance στο βασικό εξοπλισμό.

EQS 580 4MATICEQS 450+ 
Με Λιανική Τιμή 
προ Φόρων 
από 125.882€

Με Λιανική Τιμή 
προ Φόρων 
από 116.532€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Εξωτερικός  και εσωτερικός σχεδιασμός AMG Line
• Εσωτερική Επένδυση σε δέρμα nappa
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα nappa
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• MBUX Hyperscreen - τρεις συνολικά OLED οθόνες (141 

cm) κάτω από ένα κοινό γυάλινο κάλυμμα οι οποίες 
συγχωνεύονται οπτικά σε μία οθόνη με  συνολική διαγώνιο 
42,3 ιντσών

• Πακέτο σύνδεσης για smartphone
• Προκλιματισμός
• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας 360
• Πακέτο καθρεπτών
• Καθίσματα εμπρός/πίσω ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με μνήμη
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού 
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός
• Πακέτο KEYLESS-GO
• MBUX πλοήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα
• Σύστημα προστασίας οχήματος URBAN GUARD Plus
• Πακέτο Driving Assistance Plus
• Αισθητήρας ενεργοποίησης συστημάτων με δακτυλικό 

αποτύπωμα 
• DISTRONIC PLUS - Σύστημα ρύθμισης απόστασης με Cross 

Traffic Assist
• MULTIBEAM LED φώτα
• Burmester surround ηχοσύστημα
• Πανοραμική Οροφή
• Ζάντες αλουμινίου AMG 53.3 cm [21’’]
• Καλώδιο φόρτωσης 5m, για Wallbox

Βασικός Εξοπλισμός

• Εξωτερικός  και εσωτερικός σχεδιασμός AMG Line
• Εσωτερική Επένδυση σε δέρμα nappa
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα nappa
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών + κεντρική οθόνη 12.8 

ιντσών OLED
• Πακέτο σύνδεσης για smartphone
• Προκλιματισμός
• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας 360
• Πακέτο καθρεπτών
• Καθίσματα εμπρός/πίσω ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα

με μνήμη
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός
• Πακέτο KEYLESS-GO
• MBUX πλοήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα
• Σύστημα προστασίας οχήματος URBAN GUARD Plus
• Πακέτο Driving Assistance Plus
• Αισθητήρας ενεργοποίησης συστημάτων με

δακτυλικό αποτύπωμα
• DISTRONIC PLUS - Σύστημα ρύθμισης απόστασης

με Cross Traffic Assist
• MULTIBEAM LED φώτα
• Burmester surround ηχοσύστημα
• Πανοραμική Οροφή
• Ζάντες αλουμινίου AMG 53.3 cm [21’’]
• Καλώδιο φόρτωσης 5m, για Wallbox

Βασικός Εξοπλισμός

• Ηλεκτρική ισχύς: 385 kW (523 hp)
• Ηλεκτρική Αυτονομία (WLTP): 581 - 692 km
• Μεγ. Ροπή: 858 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 210 km/h (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση)
• Επιτάχυνση: 4,3 s 0–100 km/h
• CO2 σε μικτό κύκλο: 0 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100%: 5h σε wallbox 
• DC charging time 10%-80%: 31 min
• Ηλεκτρική κατανάλωση: 21,3 – 17,7 l/100 km
• AC on board φορτιστής: 11 kW
• Max. DC  φόρτιση: 200 Kw

• Ηλεκτρική ισχύς: 245 kW (333 hp)
• Ηλεκτρική Αυτονομία (WLTP): 642 - 783 km
• Μεγ. Ροπή: 565 Nm
• Μέγ. ταχύτητα: 210 km/h (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση)
• Επιτάχυνση: 6,2 s 0–100 km/h
• CO2 σε μικτό κύκλο: 0 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC: 5h σε wallbox 
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80%: 31 min
• Ηλεκτρική κατανάλωση: 19,2 - 15,6 l/100 km
• AC on board φορτιστής: 11 kW
• Max. DC φόρτιση: 200 Kw

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν καθορισμένα “στοιχεία CO2 
WLTP” σύμφωνα με το άρθρο 2, αρ. 3, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1153. Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου έχουν υπολογιστεί σε αυτή 
τη βάση. Η ηλεκτρική κατανάλωση και η αυτονομία έχουν καθοριστεί με 
βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. 



ΕQ Power



A 250 e Sedan (Facelift)
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 42.106€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Πακέτο εξοπλισμού Progressive
• 43.2 cm (17-inch) ζάντες ελαφρού κράμματος
• Καθίσματα άνεσης
• ARTICO man-made leather / Bertrix black fabric
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών με επένδυση 

δέρματος
• Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
• Διάκοσμος με carbon fibre look
• Χρώμα οροφής μαύρο

• PDA Πακέτο Αdvanced
• LED Headlights + Highbeam Assist
• Οσφυϊκή υποστήριξη 4 σημείων
• Πακέτο καθρεπτών
• Πακέτο παρκαρίσματος

• GR std Επιπρόσθετος εξοπλισμός ελληνικής 
διαμόρφωσης
• PBG Navigation Connectivity Plus
• Κεντρική Οθόνη οδηγού 10,25’’ 

• Κυβισμός κινητήρα: 1.332 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 80 kW (109 hp)
• Μεγ. Συνδιαστική ισχύς: 160 kW (218 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 450 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα:  230 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 7,5 s 0–100 km/h  
• CO2 σε μικτό κύκλο: 24 - 17 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 3,75 h σε 

wallbox 
• AC on board φορτιστής: 11 kW 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Νέα A-Class. Νέα A-Class.

A 250 e (Facelift) 
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 39.972€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Πακέτο εξοπλισμού Progressive 
• 43.2 cm (17-inch) ζάντες ελαφρού κράμματος
• Καθίσματα άνεσης
• ARTICO man-made leather / Bertrix black fabric
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με επένδυση 

δέρματος
• Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων 
• Διάκοσμος με carbon fibre look
• Χρώμα οροφής μαύρο

• PDA Πακέτο Αdvanced
• LED Headlights + Highbeam Assist
• Οσφυϊκή υποστήριξη 4 σημείων
• Πακέτο καθρεπτών
• Πακέτο παρκαρίσματος

• GR std Επιπρόσθετος εξοπλισμός ελληνικής 
διαμόρφωσης
• Navigation Connectivity Plus
• Κεντρική Οθόνη οδηγού 10,25’’ 

Βασικός Εξοπλισμός Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 1.332 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 80 kW (109 hp)
• Μεγ. Συνδιαστική ισχύς: 160 kW (218 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 450 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 225 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 7,4 s 0–100 km/h  
• CO2 σε μικτό κύκλο: 25 - 18 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 3,75 h σε    

wallbox 
• AC on board φορτιστής: 11 kW 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 70.0 - 81.0 km

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 72.0 - 82.0 km



Ανανεωμένη κεντρική κονσόλα, νέο τιμόνι 
με δερμάτινη επένδυση από Νάπα και 
LED λεπτομέρειες. 

B 250 e (Facelift) 
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 42.297€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 67 - 77 km

• Πακέτο Progressive
• 43.2 cm (17-inch) ζάντες ελαφρού κράμματος
• Καθίσματα άνεσης
• ARTICO man-made leather / Bertrix black fabric ή
• ARTICO man-made leather / Norwich sage grey 

fabric / black
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών με επένδυση 

δέρματος
• Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων σε χρώμιο
• Διάκοσμος με αστέρια στο εσωτερικό
• Χρώμα οροφής μαύρο

• PDA Πακέτο Αdvanced
• LED Headlights + Highbeam Assist
• Οσφυϊκή υποστήριξη 4 σημείων
• Πακέτο καθρεπτών
• Πακέτο παρκαρίσματος
• Easy Pack Tailgate

• GR std Επιπρόσθετος εξοπλισμός ελληνικής 
διαμόρφωσης
• PBG Navigation Connectivity Plus
• Κεντρική Οθόνη οδηγού 10,25’’ 

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 1.332 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 80 kW (109 hp)
• Μεγ. Συνδιαστική ισχύς: 1600 kW (214 hp)
•  Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 450 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 223 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 7,6 s 0–100 km/h  
•  CO2 σε μικτό κύκλο: 20 - 27 g/km
•  AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 3,75 h σε 

wallbox 
• AC on board φορτιστής: 11 kW 

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.



Δυναμική σχεδίαση σε συνδυασμό με την 
πρακτικότητα και την άνεση ενός estate.

Αντισυμβατική σχεδίαση, high-end 
τεχνολογία, χαρακτήρας Coup�.

AMG

Γραμμές εξοπλισμού CLA 250e Shooting BrakeΓραμμές εξοπλισμού CLA 250e Coup�

AMG

CLA 250 e Coup�
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 37.874€

Με μηδενική φορολόγηση
για τον εταιρικό χρήστη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Active Brake Assist
• AUTOTRONIC - Αυτόματο κιβώτιο συνεχών

μεταβλητών σχέσεων
• CRUISE CONTROL - Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας
• DYNAMIC SELECT
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Speed Limit Assist
• Thermotronic
• Touchpad
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας
• Ήχος προειδοποίησης πεζών
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Συνθ. δέρμα ARTICO / ύφασμα μαύρο
• Ζάντες αλουμινίου 18’’
• LED High Performance Προβολείς
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα

με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης type 2
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Σχεδιαστική Γραμμή Progressive

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 30,0-22,0 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο (WLTP):
1,3–0,9 l/100 km

• 61-69 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα

1.332 cc
• Συνδυαστική ισχύς: 160/218 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 6,8 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 5,5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 3,5 ώρες σε wallbox*

Με μηδενική φορολόγηση
για τον εταιρικό χρήστη

CLA 250 e Shooting Brake
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων
από 38.179€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Active Brake Assist
• AUTOTRONIC - Αυτόματο κιβώτιο συνεχών

μεταβλητών σχέσεων
• CRUISE CONTROL - Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας
• DYNAMIC SELECT
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Speed Limit Assist
• Thermotronic
• Touchpad
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας
• Ήχος προειδοποίησης πεζών
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Συνθ. δέρμα ARTICO / ύφασμα μαύρο
• Ζάντες αλουμινίου 18’’
• LED High Performance Προβολείς
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα

με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
• Electric Tailagte
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης type 2
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Σχεδιαστική Γραμμή Progressive

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 32,0-25,0 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο (WLTP):
1,4–1,1 l/100 km

• 62,0-71,0 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα

1.332 cc
• Συνδυαστική ισχύς: 160/218 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 6,9 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 5,5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 3,5 ώρες σε wallbox*

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.



Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται

Γραμμές εξοπλισμού GLA 250 e

Νέα GLA. Mε δυναμική σχεδίαση και 
σπορ γραμμές.

AMG LineProgressive
Line

GLA 250 e
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 38.560€

Με μηδενική φορολόγηση
για τον εταιρικό χρήστη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Active Brake Assist
• AUTOTRONIC - Αυτόματο κιβώτιο συνεχών

μεταβλητών σχέσεων
• CRUISE CONTROL - Σύστημα ρύθμισης ταχύτητας
• DYNAMIC SELECT
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Speed Limit Assist
• THERMATIC - σύστημα κλιματισμού
• Touchpad
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας
• Ζάντες αλουμινίου 17’’ 43.2 cm, 5-διπλών ακτίνων
• Ήχος προειδοποίησης πεζών
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Συνθ. δέρμα ARTICO / ύφασμα μαύρο
• EASY-PACK Tailgate
• LED High Performance Προβολείς
• Θήκη για 2 ποτήρια
• Ράγες οροφής σε αλουμίνιο
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα με

χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης type 2
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Σχεδιαστική γραμμή Style

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 38,0-30,0 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο (WLTP): 
1,7–1,3 l/100 km

• 56-63 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα

1.332 cc
• Συνδυαστική ισχύς: 160/218 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 7,1 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 5,5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 3,5 ώρες σε wallbox*

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.



Γραμμή εξοπλισμού C 300 e Sedan Γραμμή εξοπλισμού C 300 de

Ο σπορ χαρακτήρας επαναπροσδιορίζεται
και παρουσιάζεται στην πιο 
ραφιναρισμένη
εκδοχή του. Στη νέα C-Class Sedan.

Ο σπορ χαρακτήρας επαναπροσδιορίζεται
και παρουσιάζεται στην πιο 
ραφιναρισμένη
εκδοχή του. Στη νέα C-Class Sedan.

AMG Line AMG Line

C 300 e Sedan C 300 de 
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 44.318€

Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 53.546€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Εξωτερικός  και εσωτερικός σχεδιασμός 
AVANTGARDE

• Πακέτο εξοπλισμού Advantage 
• Σύστημα πλοήγησης με υπηρεσίες πλοήγησης 

MBUX Navigation Premium
• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών + κεντρική οθόνη 

11.9 ιντσών 
• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας οπισθοπορείας
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Σύστημα υποβοήθησης ορατότητας νεκράς 

γωνίας Active Blind Spot Assist
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού 
• Δερμάτινο τιμόνι
• Πακέτο καθρεπτών
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Οσφυϊκή υποστήριξη πλάτης καθίσματος 4 σημείων
• Πτυσσόμενο υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων
• Σύστημα προσαρμογής έντασης προβολέων 

Adaptive Highbeam Assist 
• Αισθητήρας ενεργοποίησης συστημάτων με 

δακτυλικό αποτύπωμα 

• Εξωτερικός  και εσωτερικός σχεδιασμός 
AVANTGARDE

• Πακέτο εξοπλισμού Advantage 
• Σύστημα πλοήγησης με υπηρεσίες πλοήγησης 

MBUX Navigation Premium
• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών + κεντρική οθόνη 

11.9 ιντσών 
• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας οπισθοπορείας
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Σύστημα υποβοήθησης ορατότητας νεκράς 

γωνίας Active Blind Spot Assist
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού 
• Δερμάτινο τιμόνι
• Πακέτο καθρεπτών
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Οσφυϊκή υποστήριξη πλάτης καθίσματος 4 σημείων
• Πτυσσόμενο υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων
• Σύστημα προσαρμογής έντασης προβολέων 

Adaptive Highbeam Assist 
• Αισθητήρας ενεργοποίησης συστημάτων με 

δακτυλικό αποτύπωμα 

Βασικός Εξοπλισμός Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 1.999 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 95 kW (129 hp)
• Μεγ. συνδιαστική ισχύς: 230 kW (313 hp)
• Μεγ. συνδυαστική Ροπή: 550 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 145 km/h (αμιγώς ηλεκτρική                

κίνηση) 245 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 6.1 s 0–100 km/h  
• CO2 σε μικτό κύκλο: 17.0 - 13.0 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 3 ώρες σε 

wallbox**

• Κυβισμός κινητήρα: 1.993 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 95 kW (129 hp)
• Αυτονομία (WLTP AER)*: 96.0 - 109.0 km
• Μεγ. συνδιαστική ισχύς: 230 kW (313 hp)
• Μεγ. συνδυαστική Ροπή: 700 Nm
• Μέγ. ταχύτητα: 243 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 6.2 s 0–100 km/h
• CO2 σε μικτό κύκλο: 15.0 - 11.0 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 3 ώρες σε 

wallbox**

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

** Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας. ** Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.
* AER: All Electrical Range * AER: All Electrical Range

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 96.0 - 109.0 km

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 96.0 - 109.0 km



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοναδική σχεδίαση και πρωτοποριακή 
τεχνολογία συνδυάζονται για μία άνετη 
οδήγηση.

AMGExclusive

Γραμμές εξοπλισμού E 300 e Sedan

• 2 θύρες USB στο πίσω μέρος
• Active Brake Assist
• DYNAMIC SELECT
• THERMATIC - Σύστημα κλιματισμού
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC
• Δυναμικοί προβολείς τεχνολογίας LED
• Σχεδιαστική γραμμή Avantgarde
• Ζάντες αλουμινίου 18” [5 ακτινών]
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης type 2
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Πακέτο άνεσης καθισμάτων
• Πακέτο αποθηκευτικών χώρων
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• Περιβαλλοντικός φωτισμός
• Προεγκατάσταση για Garmin® MAP PILOT
• Πτυσσόμενες πλάτες των πίσω καθισμάτων
• Σύστημα PRE-SAFE®

• Ασύρματη φόρτιση και σύνδεση μέσω 
Bluetooth

• Υποστήριξη μέσης 4 σημείων
• Φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών, με επιγραφή

“Mercedes-Benz”
• Χειριστήριο αφής

Βασικός Εξοπλισμός

• CO2 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 44,0-38,0 g/km
• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 

1,9-1,7 l/100 km
• 50-54 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα

2.0lt
• Συνδυαστική ισχύς: 235/320 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 5,7 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 1,5 ώρες σε wallbox*

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πρωτοπορική τεχνολογία σε συνδυασμό 
με εντυπωσιακές επιδοσεις.

AMG Exclusive

Γραμμές εξοπλισμού E 300 de Sedan

• 2 θύρες USB στο πίσω μέρος
• Active Brake Assist
• DYNAMIC SELECT
• THERMATIC - Σύστημα κλιματισμού
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC
• Δυναμικοί προβολείς τεχνολογίας LED
• Σχεδιαστική γραμμή Avantgarde
• Ζάντες αλουμινίου 18” [5 ακτινών]
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης type 2
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Πακέτο άνεσης καθισμάτων
• Πακέτο αποθηκευτικών χώρων
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• Περιβαλλοντικός φωτισμός
• Προεγκατάσταση για Garmin® MAP PILOT
• Πτυσσόμενες πλάτες των πίσω καθισμάτων
• Σύστημα PRE-SAFE®

• Ασύρματη φόρτιση και σύνδεση μέσω 
Bluetooth

• Υποστήριξη μέσης 4 σημείων
• Φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών, με επιγραφή

“Mercedes-Benz”
• Χειριστήριο αφής
• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• Σχεδιαστική γραμμή Style

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 39,0-34,0 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 
1,5-1,3 l/100 km

• 49-53 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και

πετρελαιοκινητήρα 2.0lt
• Συνδυαστική ισχύς: 225/306 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 5,9 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 1,5 ώρες σε wallbox*

E 300 e 4MATIC 
Sedan
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 57.130€

Ε 300 de 4MATIC 
Sedan
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 58.808€

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας. Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.



GLC 300 d e 4MATIC 
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 61.286€

Γραμμή εξοπλισμού GLC 300 e 4MATICΓραμμή εξοπλισμού GLC 300 d e 4MATIC

Νέα GLC. Με οθόνη αφής 11,9’’ για 
άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ οχήματος 
και οδηγού. 

Κάθε στοιχείο του εσωτερικού της παίζει 
τον δικό του ρόλο στο να απολαύσετε 
κάθε σας διαδρομή, εντός και εκτός 
δρόμου.

AMG LineAMG Line Avantgarde LineAvantgarde Line

GLC 300 e 4MATIC 
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 60.028€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 108 - 122 km

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 112 - 128 km

• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC με 
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

• THERMATIC αυτόματος κλιματισμός
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα
• Προβολείς LED
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας 

χώρου αποσκευών
• Γραμμή Εξοπλισμού Εσωτερικού - Εξωτερικού 

Avantgarde
• Πακέτο εξοπλισμού Advanced

• Πακέτο σύνδεσης για smartphone (Apple CarPlay & 
Android Auto)

• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας

• Κεντρική οθόνη 12,3’’ και οθόνη οδηγού 11,9’’ 
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Ασύρματη φόρτιση και σύνδεση μέσω Bluetooth
• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας και 

PARKTRONIC
• Πακέτο καθρεπτών

• Σύστημα υποβοήθησης πρόληψης 
πρόσκρουσης COLLISION PREVENTION ASSIST

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες

• Περιβαλλοντικός φωτισμός με προβολή 
λογότυπου

• 45.7 cm (18-inch) 5-διπλών ακτίνων ελαφρού κράματος

• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC με 
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

• THERMATIC αυτόματος κλιματισμός
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα
• Προβολείς LED
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας 

χώρου αποσκευών
• Γραμμή Εξοπλισμού Εσωτερικού - Εξωτερικού 

Avantgarde
• Πακέτο εξοπλισμού Advanced

• Πακέτο σύνδεσης για smartphone (Apple CarPlay & 
Android Auto)

• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας

• Κεντρική οθόνη 12,3’’ και οθόνη οδηγού 11,9’’ 
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Ασύρματη φόρτιση και σύνδεση μέσω Bluetooth
• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας και 

PARKTRONIC
• Πακέτο καθρεπτών

• Σύστημα υποβοήθησης πρόληψης 
πρόσκρουσης COLLISION PREVENTION ASSIST

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες

• Περιβαλλοντικός φωτισμός με προβολή 
λογότυπου

• 45.7 cm (18-inch) 5-διπλών ακτίνων ελαφρού 
κράματος

Βασικός ΕξοπλισμόςΒασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 1.999 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 100 kW (136 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Iσχύς: 230 kW (313 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 550 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 140 km/h (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση) 

218 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 6,7 s 0–100 km/h  
• Εκπομπές CO2 συνδ. κύκλοw, σταθμ. (WLTP) 19,0 - 

14,0 g/km
• Ισχύς μπαταρίας: 31,2 kWh
• AC on board φορτιστής: 11 kW 
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC: 2,5 h σε wallbox 
• DC on board φορτιστής: 60 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC: 20 min σε wallbox

• Κυβισμός κινητήρα: 1.993 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 100 kW (136 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Iσχύς: 245 kW (330 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 750 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 140 km/h (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση) 

217 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 6,4 s 0–100 km/h  
• Εκπομπές CO2 συνδ. κύκλοw, σταθμ. (WLTP) 

14,0 - 10,0 g/km
• Ισχύς μπαταρίας: 31,2 kWh
• AC on board φορτιστής: 11 kW 
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 2,5 h σε wallbox 
• DC on board φορτιστής: 60 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC 20 min σε wallbox

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.



Γραμμή εξοπλισμού GLC 300 e 4MATIC

Νέα GLC. Με οθόνη αφής 11,9’’ για 
άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ οχήματος 
και οδηγού. 

AMG LineAvantgarde Line

GLC 400 e 4MATIC 
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 66.815€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ηλεκτρική Αυτονομία 
(WLTP): 108 - 122 km

• Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC με 
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

• THERMATIC αυτόματος κλιματισμός
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργειών σε δέρμα
• Προβολείς LED
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας 

χώρου αποσκευών
• Γραμμή Εξοπλισμού Εσωτερικού - Εξωτερικού AMG
• Πακέτο εξοπλισμού Advanced

• Πακέτο σύνδεσης για smartphone (Apple CarPlay & 
Android Auto)

• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας 
κυκλοφορίας

• Κεντρική οθόνη 12,3’’ και οθόνη οδηγού 11,9’’ 
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Ασύρματη φόρτιση και σύνδεση μέσω Bluetooth
• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας και 

PARKTRONIC
• Πακέτο καθρεπτών

• Σύστημα υποβοήθησης πρόληψης 
πρόσκρουσης COLLISION PREVENTION ASSIST

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες

• Περιβαλλοντικός φωτισμός με προβολή 
λογότυπου

• 48.3 cm (19-inch) AMG ελαφρού κράματος 
5-ακτίνων

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 1.999 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 100 kW (136 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Iσχύς: 280 kW (381 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 650 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 140 km/h (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση) 

237 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 5,6 s 0–100 km/h  
• Εκπομπές CO2 συνδ. κύκλοw, σταθμ. (WLTP) 

19,0 - 14,0 g/km
• Ισχύς μπαταρίας: 31,2 kWh
• AC on board φορτιστής: 11 kW 
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC 2,5 h σε wallbox 
• DC on board φορτιστής: 60 kW
• DC Χρόνος Φόρτισης 10%-80% SOC 20 min σε wallbox

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.



• Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
• Αερόσακοι παραθύρων
• Δυνατ. διαμπ. φόρτωσης με αναδιπλούμενο πίσω

κάθισμα 1/3:2/3
• Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά

χειριζόμενοι
• Πλευρικοί αερόσακοι
• Apple CarPlay
• Android Auto
• Υποβοήθηση νεκρού σημείου
• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας
• Active Brake Assist
• Κεραία για GPS
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Αυτόματο κιβώτιο 9G-Tronic
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Προσαρμοζόμενος φωτισμός - Adaptive Highbeam 

Assist Plus
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας

χώρου αποσκευών
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F 

[mode 2]
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης type 2 [mode 3]
• Ήχος προειδοποίησης πεζών
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα 

nappa
• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°
• Πακέτο καθρεπτών
• Πακέτο αντικλεπτικής προστασίας
• Αυτόματος κλιματισμός THERMOTRONIC
• Προβολείς MULTIBEAM LED
• Ζάντες αλουμινίου 19’’ 48,3 cm, 5 διπλών ακτίνων

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 28-17 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο (WLTP):
1,1-0,7 l/100 km

• 82-100 km αυτονομίας

• 
• 

Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και
πετρελαιοκινητήρα 1.950 cc

• Συνδυαστική ισχύς: 235/320 hp
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 6,9 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 11,5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 3,2 ώρες σε wallbox*

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

AMG AMG 

Γραμμές εξοπλισμού GLE 350 de 4MATIC Coup�

Οι δυναμικές αναλογίες και η Coup� 
οροφή δημιουργούν ένα επιβλητικό 
εξωτερικό.

GLE 350 de 4MATIC Coup�
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων
από 81.916€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εντυπωσιακές ικανότητες SUV
σε συνδυασμό με τολμηρό design.

Γραμμές εξοπλισμού GLE 350 e 4MATIC Coupe

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 28,0-20,0 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 
1,2-0,9 l/100 km

• 85-100 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και 

πετρελαιοκινητήρα 2.0lt
• Συνδυαστική ισχύς: 245/333 hp 
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 6,8 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 11,5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 3,2 ώρες σε wallbox*

GLE 350 e 4MATIC Coupe
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων
από 80.185€

• Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
• Αερόσακοι παραθύρων
• Δυνατ. διαμπ. φόρτωσης με αναδιπλούμενο πίσω

κάθισμα 1/3:2/3
• Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά

χειριζόμενοι
• Πλευρικοί αερόσακοι
• Apple CarPlay
• Android Auto
• Υποβοήθηση νεκρού σημείου
• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας
• Active Brake Assist
• Κεραία για GPS
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Αυτόματο κιβώτιο 9G-Tronic
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• Προσαρμοζόμενος φωτισμός - Adaptive Highbeam

Assist Plus
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας

χώρου αποσκευών
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F

[mode 2]
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους 

σταθμούς φόρτισης type 2 [mode 3]
• Ήχος προειδοποίησης πεζών
• Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα

nappa
• Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°
• Πακέτο καθρεπτών
• Πακέτο αντικλεπτικής προστασίας
• Αυτόματος κλιματισμός THERMOTRONIC
• Προβολείς MULTIBEAM LED
• Ζάντες αλουμινίου 19’’ 48,3 cm, 5 διπλών ακτίνων

Βασικός Εξοπλισμός

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εντυπωσιακές ικανότητες SUV
σε συνδυασμό με τολμηρό design.

AMG AMG

Γραμμές εξοπλισμού GLE 350 de 4MATIC SUV 

• Active Brake Assist
• Downhill Speed Regulation (DSR)
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας

χώρου αποσκευών
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• THERMATIC - σύστημα κλιματισμού
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Ασύρματη φόρτιση κινητού και σύνδεση μέσω 

Bluetooth
• Αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC
• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας
• Επενδύσεις καθισμάτων από Συνθετικό δέρμα

ARTICO μαύρο
• Εσωτερικό πακέτο χρωμίου
• Ζάντες αλουμινίου 19’’ 48,3 cm, 5 διπλών ακτίνων
• Ήχος προειδοποίησης πεζών
• Θερμομονωτικά σκούρα φιμέ κρύσταλλα
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους

σταθμούς φόρτισης type 2
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• Προβολείς LED & Adaptive Main Beam Assist
• Πρόσθετες θύρες USB
• Σύστημα αναγνώρισης οριών ταχύτητας
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
• Σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο
• Υπηρεσίες πλοήγησης
• Υποστήριξη μέσης 4 σημείων

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 28,0-18,0 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 
1,1-0,7 l/100 km

• 82-99 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και 

πετρελαιοκινητήρα 2.0lt
• Συνδυαστική ισχύς: 235/320 hp 
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 6,8 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 11,5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 3,2 ώρες σε wallbox*

GLE 350 de 4MATIC SUV
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων
από 78.370€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εντυπωσιακές ικανότητες SUV
σε συνδυασμό με τολμηρό design.

Γραμμές εξοπλισμού GLE 350 e 4MATIC SUV 

• Active Brake Assist
• Downhill Speed Regulation (DSR)
• EASY PACK SYSTEM - αυτόματη λειτουργία πόρτας

χώρου αποσκευών
• MBUX σύστημα πολυμέσων
• THERMATIC - σύστημα κλιματισμού
• Αερόσακος γονάτων οδηγού
• Ασύρματη φόρτιση κινητού και σύνδεση μέσω 

Bluetooth
• Αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC
• Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

κυκλοφορίας
• Επενδύσεις καθισμάτων από Συνθετικό δέρμα

ARTICO μαύρο
• Εσωτερικό πακέτο χρωμίου
• Ζάντες αλουμινίου 19’’ 48,3 cm, 5 διπλών ακτίνων
• Ήχος προειδοποίησης πεζών
• Θερμομονωτικά σκούρα φιμέ κρύσταλλα
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για wallbox και δημόσιους 

σταθμούς φόρτισης type 2 
• Καλώδιο φόρτισης 5m, για οικιακή πρίζα type E/F
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
• Προβολείς LED & Adaptive Main Beam Assist
• Πρόσθετες θύρες USB
• Σύστημα αναγνώρισης οριών ταχύτητας
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
• Σύστημα πλοήγησης με σκληρό δίσκο
• Υπηρεσίες πλοήγησης
• Υποστήριξη μέσης 4 σημείων

Βασικός Εξοπλισμός

• CO
2
 εκπομπές σε μικτό κύκλο: 28,0-20,0 g/km

• Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 
1,2-0,9 l/100 km

• 85-99 km αυτονομίας
• Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης
• Συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και 

πετρελαιοκινητήρα 2.0lt
• Συνδυαστική ισχύς: 245/333 hp 
• Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h: 6,8 δευτ.
• Διάρκεια φόρτισης: 11,5 ώρες σε οικιακή πρίζα
• Διάρκεια φόρτισης: 3,2 ώρες σε wallbox*

GLE 350 e 4MATIC SUV
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων
από 73.870€

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.

*Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα/έλλειψη στο καλώδιο φόρτισης οικιακής πρίζας.



S 580 e Long
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 122.297€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Εσωτερική επένδυση σε δέρμα 
• Επένδυση ξύλου λεύκας ανοιχτών πόρων
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα nappa
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Σύστημα πλοήγησης με υπηρεσίες πλοήγησης MBUX 

Navigation Premium
• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών + κεντρική οθόνη 12.8 ιντσών 

OLED
• Πακέτο σύνδεσης για smartphone
• Προκλιματισμός
• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας οπισθοπορείας
• Πακέτο μνήμης καθισμάτων 
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού 
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός
• KEYLESS GO
• MBUX πλοήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα
• Προστασία οχήματος URBAN GUARD
• Πακέτο Driving Assistance Plus
• Αισθητήρας ενεργοποίησης συστημάτων με δακτυλικό 

αποτύπωμα 
• DISTRONIC PLUS - Σύστημα ρύθμισης απόστασης με Cross 

Traffic Assist
• MULTIBEAM LED φώτα
• 9G-TRONIC
• Ζάντες αλουμινίου [19’’] 48.3 cm, σχεδιασμός πολλών 

ακτίνων 
• Καλώδιο φόρτωσης 5m, για Wallbox

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 2.999 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 110 kW (150 hp)
• Ηλεκτρική Αυτονομία (WLTP): 91.0 - 108.0 km
• Μεγ. Συνδιαστική ισχύς: 375 kW (510 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 750 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 140 km/h (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση) 

250 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 5,2 s 0–100 km/h
• CO2 σε μικτό κύκλο: 19,7 – 17,3 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC: 2h σε wallbox 
• Ηλεκτρική κατανάλωση weighted, combined: 0.9 - 

0.6 l/100 km
• AC on board φορτιστής: 11 kW

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

*Τα αναφερόμενα στοιχεία αντιπροσωπεύουν καθορισμένα “στοιχεία CO2 
WLTP” σύμφωνα με το άρθρο 2, αρ. 3, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1153. Τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου έχουν υπολογιστεί σε αυτή 
τη βάση. Η ηλεκτρική κατανάλωση και η αυτονομία έχουν καθοριστεί με 
βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151. 

Γραμμή εξοπλισμού S 450 e Γραμμή εξοπλισμού S 580 e

Σύγχρονη πολυτέλεια και κορυφαία 
άνεση – μια ξεχωριστή εμπειρία.

Σύγχρονη πολυτέλεια και κορυφαία 
άνεση – μια ξεχωριστή εμπειρία.

AMG Line AMG Line

S 450 e Long 
Με Λιανική Τιμή προ Φόρων 
από 120.658€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Εσωτερική επένδυση σε δέρμα
• Επένδυση ξύλου λεύκας ανοιχτών πόρων
• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα nappa
• Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
• Σύστημα πλοήγησης με υπηρεσίες πλοήγησης

MBUX Navigation Premium
• Οθόνη οδηγού 12.3 ιντσών + κεντρική οθόνη 12.8 

ιντσών OLED
• Πακέτο σύνδεσης για smartphone
• Προκλιματισμός
• Πακέτο πάρκινγκ συμπ. κάμερας οπισθοπορείας
• Πακέτο μνήμης καθισμάτων
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός
• KEYLESS GO
• MBUX πλοήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα
• Προστασία οχήματος URBAN GUARD
• Πακέτο Driving Assistance Plus
• Αισθητήρας ενεργοποίησης συστημάτων με

δακτυλικό αποτύπωμα
• DISTRONIC PLUS - Σύστημα ρύθμισης απόστασης

με Cross Traffic Assist
• MULTIBEAM LED φώτα
• 9G-TRONIC
• Ζάντες αλουμινίου [18’’] 45.7 cm, σχεδιασμός 5 

διπλών ακτίνων 
• Καλώδιο φόρτωσης 5m, για Wallbox

Βασικός Εξοπλισμός

• Κυβισμός κινητήρα: 2.999 cc
• Ηλεκτρική ισχύς: 110 kW (150 hp)
• Ηλεκτρική Αυτονομία (WLTP): 91.0 - 108.0 km
• Μεγ. Συνδιαστική ισχύς: 300 kW (408 hp)
• Μεγ. Συνδυαστική Ροπή: 650 Nm 
• Μέγ. ταχύτητα: 140 km/h (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση) 

250 km/h (συνδυαστική)
• Επιτάχυνση: 5,9 s 0–100 km/h
• CO2 σε μικτό κύκλο: 20 - 14 g/km
• AC Χρόνος Φόρτισης 10%-100% SOC: 2h σε wallbox 
• Ηλεκτρική κατανάλωση weighted, combined: 0.9 - 

0.6 l/100 km
• AC on board φορτιστής: 11 kW

Τα εικονιζόμενα μοντέλα ενδέχεται να έχουν διαφορές από
τις εκδόσεις που περιγράφονται.

** Χρόνος φόρτισης 10 – 100% της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας.
* AER: All Electrical Range



EQ boost



CoupeSedan

Cabriolet SUV Mercedes-AMG

Estate

C 200 Auto

C 200 4MATIC

C 300 Auto

C 300 4MATIC

E 200

E 200 4MATIC

E 300

E 450 4MATIC

Mercedes AMG E 53 4MATIC+

S 450 4MATIC long

S 500 long

C 200 Coupe Auto

C 200 4MATIC Coupe

C 300 Coupe Auto

C 300 4MATIC Coupe

E 200 Coupe

E 200 4MATIC Coupe

E 300 Coupe

E 350 Coupe

E 450 4MATIC Coupe

C 200 Auto

C 200 4MATIC

C 300 Auto

C 300 4MATIC

E 200

E 200 4MATIC

E 300

Mercedes AMG E 53 4MATIC+

GLC 200 4MATIC

GLC 300 4MATIC

GLE 450 4MATIC 

GLE 580 4MATIC

GLS 580 4MATIC

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+

E 300 Cabrio

E 350 Cabrio

E 450 4MATIC Cabriolet 

Mercedes AMG E 53 4MATIC+ Cabrio

Mercedes AMG CLS  53 4MATIC + 

C 200 Cabriolet Auto

C 200 4MATIC Cabriolet

C 300 Cabriolet Auto

C 300 4MATIC Cabriole

CLS 350 

CLS 450 4MATIC

E 200 Cabrio

E 200 4MATIC Cabrio

Mercedes-AMG GT 43

Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupe

CLS 350

CLS 450 4MATIC

Mercedes AMG CLS 53 4MATIC +

GLC 200 4MATIC Coupe

GLC 300 4MATIC Coupe

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+

CoupeMercedes-AMG GT 43

Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+



Ανακαλύψτε Περισσότερα: www.mercedes-benz.gr/business-solutions
E-mail: corporatesales-mbhellas@daimler.com

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz
ΑΘΗΝΑ: Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε., Λ. Κορωπίου Βάρης 58, Κορωπί, 210 6022222 / Λ. Βουλιαγμένης 156 & Σωκράτους 12, Γλυφάδα, 210 8986900 ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 79, 
Μαρούσι, 210 3498000 / Λ. Μαραθώνος 169, Γέρακας, 210 3498000 ΛΑΜΔΑ STAR Α.Ε., Πειραιώς 53 Μοσχάτο, 210 4853500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., 8ο χλμ. 
Θεσ/νίκης - Μουδανιών, Πυλαία 2310 477020 / 8ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αθηνών, Σίνδος, 2310 798913 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: MOTORCAR A.E. 2ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου - Μοιρών, Ηράκλειο,
2810 543260 ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 9ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα, 26510 85205 ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Ν. ΒΟΥΡΔΑΣ και ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.,13ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας - 
Τρικάλων, Καρδίτσα, 24410 84555 ΚΟΖΑΝΗ: Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε., 7ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, Κοζάνη, 24610 45541,  ΛΑΡΙΣΑ: Ν. ΒΟΥΡΔΑΣ και ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε., 3Ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - 
Αθηνών, Λάρισα, 2410 661500, ΞΑΝΘΗ: Β. Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., 3ο χλμ. Ξάνθης - Καβάλας, Ξάνθη, 25410 64450 ΠΑΤΡΑ: Μ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε., Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 197 & Διγενή Ακρίτα, 
Πάτρα, 2610455866 ΡΟΔΟΣ: Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε., 9ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Περιοχή Τσαΐρη, Ρόδος, 22410 63550 ΧΑΝΙΑ: MOTORCAR A.E. Εθνάρχου Βενιζέλου & Έλλης, Χανιά, 28210 
71311




