
ONTDEK DE

MERCEDES-BENZ EQA 250 BUSINESS 
SOLUTION LUXURY 
AAN BIJZONDERE VOORWAARDEN

€ 430,00
TIJDELIJKE AANBIEDING

VOOR 60 MAANDEN EN 10.000 KM/JAAR

OPERATIONELE LEASING 
ONDERNEMERS

/MAAND* 
EXCL. BTW  
ZONDER VOORSCHOT 

Waarom Operationele Leasing?
Kiezen voor operationele leasing van Arval, dat 
is kiezen voor gemoedsrust, dankzij: een vaste 
maandelijkse huurprijs zonder voorschot, inclusief 
een volledig dienstenpakket en één aanspreekpunt 
voor al uw vragen

EEN VOLLEDIG DIENSTENPAKKET INBEGREPEN

Voor wie?
Deze actie is voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis: vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s.

For the many  
journeys in life

0 g/km CO2 
*

100% fiscaal aftrekbaar

ONDERHOUD EN REPARATIE MY ARVAL MOBILE APP

ZOMER- EN WINTERBANDEN VERZEKERINGEN**

EUROPESE PECHVERHELPINGEEN GEPERSONALISEERDE 
WAGEN

TENLASTENEMING VAN  
SCHADE EN DIEFSTAL

VERVANGWAGENVASTE MAANDELIJKSE HUURPRIJS



ATLETISCH. ELEKTRISCH. DE NIEUWE EQA.

Welkom bij de volledig elektrische compacte SUV van Mercedes-Benz. 
De volledig nieuwe EQA Business Solution maakt een actieve lifestyle 
mogelijk door een breed uitrustingsniveau en een atletisch design. 

De EQA staat voor een dynamische rijervaring zonder compromissen en 
zonder lokale emissie. De Black Panel-grille en de markante  
led-lichtband slaan een nieuwe richting in en zorgen voor het  
kenmerkende uiterlijk van Mercedes-EQ. De standaard  
high-performance led-koplampen benadrukken vooral ‘s nachts  
zijn progressieve uitstraling.

MERCEDES-BENZ EQA 250 BUSINESS SOLUTION LUXURY 
ELEKTRISCH - 190 PK - AUTOMAAT - 5 DEURS

De voorgestelde huurprijzen zijn exclusief btw en  
berekend op basis van een huurcontract van  

60 maanden en 10.000 km/jaar. Andere looptijden  
en jaarkilometrages zijn mogelijk. 

ACTIE GELDIG VAN 16 SEPTEMBER 
T.E.M. 30 NOVEMBER 2021

Ontdek de alternatieven op de volgende pagina’s. Nood aan een andere motorisatie of uitvoering? 
Neem contact op met uw adviseur van BNP Paribas Fortis. Hij/zij brengt u in contact met Arval voor al uw vragen.

   

Operationele leasing is een product aangeboden door Arval Belgium NV in haar hoedanigheid van verhuurder, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis NV - Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 
0403.199.702. Actie alleen geldig van 16 september 2021 tot en met 30 november 2021 en zolang de voorraad strekt; niet voor stockwagens; uitsluitend voorbehouden voor professionele klanten (zelfstandigen, vrije 
beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en gevestigd in België. De in deze catalogus verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een huurovereenkomst wordt slechts gesloten na aanvaarding van uw dossier door 
Arval Belgium NV en zal steeds onderworpen zijn aan haar algemene voorwaarden - operationele leasing. 
*Prijsvoorbeeld lange termijnverhuur voor een Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury met de vermelde opties, packs en diensten op 16/09/2021, voor een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. 
Gemiddeld verbruik: 15,7 kWh / 100 km. CO2: 0g / km (WLTP-normen). Indicatieve fiscale waarde op 16/09/2021: EUR 31.829,23. De maandelijkse huurprijzen zijn indicatief  en onder voorbehoud van wijzigingen in 
fiscaliteit en catalogusprijzen van voertuig en opties, en wijzigingen in uitvoering en uitrusting. De geafficheerde maandelijkse huurprijs (exclusief btw) hangt af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage. 
De maandelijkse huurprijs (zoals onderaan en bovenaan vermeld) omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, belasting op de inverkeersstelling, verkeersbelasting, 
afschrijvingen en interesten, Europese pechverhelping, een vervangwagen van één categorie lager na 24 uur immobilisatie, dienst Perfecta (tenlasteneming door Arval Belgium NV van het risico op schade, totaal verlies 
of diefstal van de wagen) met een eigen risico ten laste van de huurder (forfaitair bedrag van EUR 959,20) voor schade, totaal verlies of diefstal van de wagen, en verzekeringen** (burgerlijke aansprakelijkheid BA-, 
rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof, verkeersboetes, btw.  De CO2-percentages zijn eveneens indicatief en onder voorbehoud van de geselecteerde 
opties en/of de door de constructeur verstrekte gegevens. Aan het eind van de overeenkomst gebeurt er een afrekening van kilometers aan de verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de 
leaseovereenkomst wordt daarenboven een verbrekingsvergoeding aangerekend. Geen aankoopoptie.
**De BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze via Arval Belgium NV worden afgesloten. Deze verzekeringen kunnen echter ook bij de verzekeraar van uw keuze afge-
sloten worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel. 
De uitrusting en de levertermijn van de wagen hangen af van de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen configuratie. 
Arval is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie in dit document. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie; uitrusting en afwerking van de wagen op de foto kunnen verschillen van de wagen voorgesteld in deze 
actie. V.U.: Arval Belgium NV, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel, BTW BE 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon, https://www.arval.be/, info@arval.be.

EIGENSCHAPPEN
• Elektrische actieradius  

max. - min. WLTP (km): 423-408

• Automatische versnellingsbak

• 5 deuren 

• C02-uitstoot: 0 g/km (WLTP)

• Elektrisch verbruik: 15,7 
kWh/100 km (WLTP)

Business Solution Luxury uitvoering met:

DESIGN

• 18” lichtmetalen velgen

• Dakreling geborsteld aluminium

• Sfeerverlichting

COMFORT 

• Automatische airconditioning 
THERMATIC

• EASY PACK-achterklep

• Licht- en zichtpakket

• Zitcomfortpakket

• Bagageruimtepakket

• Dubbele bekerhouder

• MBUX multimediasysteem  
met twee 10,25 displays

• Projectie van het merklogo

• Spiegelpakket

VEILIGHEID

• Actieve spoorassistent

• Actieve remassistent

• Snelheidslimietassistent

• Dodehoekassistent

• Parkeerpakket met  
achteruitrijcamera

• High-performance  
LED-koplampen

• Adaptieve grootlichtassistent

Uitgebreide uitvoering met onder andere: 



MERCEDES-BENZ EQA 250 BUSINESS SOLUTION LUXURY 
ELEKTRISCH - 190 PK - AUTOMAAT - 5 DEURS

EXTERIEUR

• Dakreling geborsteld aluminium

• Sierlijst ruitomlijsting chroom

• Sierlijst bovenkant portieren chroom

• Claddings generfd zwart met accenten 
chroom

• Remklauwen voor met opschrift  
‘Mercedes-Benz’

• 18” lichtmetalen velgen

INTERIEUR

• Viervoudig verstelbare lendensteun

• Interieurhemel stof zwart

• Dubbele bekerhouder

• Bagagenet in de beenruimte van de 
voorpassagier

• Bagagenet aan de achterkant van de 
voorstoelen

• 12V-aansluiting in de bagageruimte

• Armsteun achter

• Achterbankleuning neerklapbaar 

• Gevarenvest voor bestuurder

• Sfeerverlichting

TECHNISCHE UITRUSTINGEN

• Actieve remassistent

• Actieve spoorassistent

• Adaptieve grootlichtassistent

• Navigatie vanaf harde schijf

• Voorbereiding Live Traffic Information

• ATTENTION ASSIST

• Cruisecontrol met limiter

• DYNAMIC SELECT met keuze uit  
de rijprogramma’s COMFORT, SPORT, 
INDIVIDUAL, ECO

• Elektrische parkeerrem met 
HOLD-function en Hill Start Assist

• Elektronisch stabiliteitsprogramma

• Multi-collision remsysteem

• Regensensor

• Parkeerpakket met achteruitrijcamera

• Snelheidslimietassistent

• Comfortonderstel

• TIREFIT

• Bandenspanningscontrolesysteem

• EHBO-trommel en gevarendriehoek

• Airbag voor de bestuurder en  
voorpassagier plus kneebag voor  
de passagier

• Akoestische omgevingsbescherming

• Windowbags

• Mercedes-Benz noodoproepsysteem

• Communicatiemodule (LTE/4G) voor 
het gebruik van de Mercedes  
me connect-services

• MBUX multimediasysteem met twee 
10,25” displays

• MBUX uitgebreide functies inclusief 
activering met “Hey Mercedes”

• Voorbereiding remote- en  
navigatieservices

• Touchpad op de middenconsole

• Digitale radio (DAB)

• Licht- en zichtpakket

• High-performance led-koplampen  
met geïntegreerde led-dagrijverlichting

• Automatische airconditioning  
THERMATIC

• Zitcomfortpakket

• Opbergvak in de middenconsole met 
schuifdeksel

• Bagageruimtepakket

• EASY PACK-achterklep

• Wisselstroom (AC) laadsysteem 11kW

• Gelijkstroom (DC) laadsysteem 100kW

• USB-C-aansluiting in het aflegbak  
en 1 USB-C-aansluiting achteraan  
de middenconsole

• Laadkabel voor stopcontact

• Laadkabel voor openbaar laadstation  
& wallbox

• Voorbereiding carsharing

• Dodehoekassistent

• Spiegelpakket

• Projectie van het merklogo

STANDAARDUITRUSTING



ALTERNATIEVEN
BESCHIKBAAR VANAF € 433/MAAND*

De voorgestelde prijzen zijn exclusief btw en berekend op basis van een contract  
van 60 maanden en 10.000 km/jaar. Andere looptijden en jaarkilometrages zijn mogelijk. 

Neem contact op met uw adviseur bij BNP Paribas Fortis. 
Hij/zij brengt u in contact met Arval voor al uw vragen.

ACTIE GELDIG VAN 16 SEPTEMBER 2021 T.E.M. 30 NOVEMBER 2021

MERCEDES-BENZ C-KLASSE  
BERLINE 180 BUSINESS LINE

• 6,3 l/100 km | 170 pk | 4 deuren

• Transmissie: Automaat

  Metaalkleur

  Verwarmde zetels vooraan

  Parkeerpakket met achteruitrijcamera

  MBUX navigatie Premium

  Bestuurdersdisplay 12,3’’ 

  Centraal display 11,9’’ 

  Automatische 2-zone-airconditioning THERMATIC 

  Stuurwiel leder 

  Viervoudig verstelbare lendensteun 

  Draadloos oplaadsysteem voor mobiele eindapparaten vooraan 

MERCEDES-BENZ B-KLASSE 
250 E BUSINESS SOLUTION

• Primaire energiebron:  
elektriciteit - 22,9 kWh/100 km

• Secundaire energiebron:  
benzine – 1,1 l/100 km

• 218 pk | 5 deuren

• Transmissie: Automaat

  Metaalkleur

  16” multispaaks lichtmetalen

  THERMATIC

  Multifunctioneel stuur

  Comfortstoelen

  Lederlook ARTICO/stof Bertrix zwart

  Sierdelen in Ellipslook

  10,25” mediadisplay

  Verwarmde zetels vooraan

MERCEDES-BENZ CLA 
180 BUSINESS SOLUTION

• 5,9 l/100 km | 136 pk | 4 deuren

• Transmissie: Handgeschakeld –  
6 versnellingen

  Metaalkleur

  17” Lichtmetalen velgen

  Comfortzetels met bekleding  
   in lederlook

  Verwarmde zetels vooraan

  10,25” volledig digitaal instrumentencluster

  10,25” mediadisplay met touchscreen

  Mercedes-Benz navigatiesysteem

  MBUX met spraakbediening

  Parkeerpakket met achteruitrijcamera

  Multifunctioneel stuurwiel in leder met Touch Controls

  Cruise control met snelheidsregelaar

€ 433 /maand* 
(excl. btw)

Benzine 135 g/100 km CO
2 
(WLTP)

MERCEDES-BENZ CLA 
SHOOTING BRAKE 
180 BUSINESS SOLUTION

• 6,0 l/100 km | 136 pk | 5 deuren

• Transmissie: Handgeschakeld –  
6 versnellingen

  Metaalkleur

  17” Lichtmetalen velgen

  Comfortzetels met bekleding  
   in lederlook

  Verwarmde zetels vooraan

  10,25” volledig digitaal instrumentencluster

  10,25” mediadisplay met touchscreen

  Mercedes-Benz navigatiesysteem

  MBUX met spraakbediening

  Parkeerpakket met achteruitrijcamera

  Multifunctioneel stuurwiel in leder met Touch Controls

  Cruise control met snelheidsregelaar

€ 450 /maand* 
(excl. btw)

Benzine 137 g/100 km CO
2
 (WLTP)

€ 552 /maand* 
(excl. btw)

Benzine 143 g/100 km CO
2 
(WLTP)

€ 529 /maand* 
(excl. btw)

Hybride 24 g/100 km CO
2
 (WLTP)


