
Mercedes-Benz Try&Buy: Mercedes-Benz eSprinter 312 mellemlang FWD 4pack H2 Ksv med 55 kW batteri. Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 38,6 kWh/100 km*. 
CO2-emission 0 g/km (lokalt, i forbindelse med kørsel). Udlejningsydelse 4.995 kr./md. Lejen er beregnet på 1.666 km/md. inkl. forsikring & ejerafgift. Etableringsgebyr 
på 0 kr. Depositum svarende til 3 måneders ydelse, forudbetales inden levering. Indgåelse af aftale kræver godkendt kreditvurdering. Yderligere lejebetingelser fremgår af 
endelig Mercedes-Benz Try&Buy aftale. ServiceLeasing: Mercedes-Benz eSprinter 312 mellemlang FWD 4pack H2 Ksv med 55 kW batteri. Elektrisk forbrug ved blandet 
kørsel 38,6 kWh/100 km*. CO2-emission 0 g/km (lokalt, i forbindelse med kørsel).  Grøn ejerafgift 330 kr. pr. halvår. ServiceLeasing (Erhverv) på operationelle vilkår fra 
2.995 kr./md. ekskl. moms. Leasingydelsen er inkl. service og vedligeholdelse. Leasingydelsen gælder for en leasingperiode på 48 måneder, 15.000 km pr. år samt en 
engangsydelse på 35.000 kr. ekskl. moms. Etableringsgebyr 4.840 kr. inkl. panthaverdeklaration. ServiceLeasing tilbydes kun via Mercedes-Benz Finans og forudsætter 
positiv kreditvurdering. Alle oplysninger er pr. 16. juni 2021. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Bilen kan være vist med 
ekstraudstyr.  *WLTP måling. Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr.

Try&Buy

Leje i 1-6 måneder

Pris 4.995 kr./md.

Inkl. ejerafgift og forsikring.

Udbetaling 0 kr.

1.666 km/md.

Niks til det hele – med en rækkevidde på 143 km, en ladetid (10–80%) på ca. 25 minutter  

og de nedenstående priser, er det hverken dyrt eller besværligt at elektrificere din arbejdsdag. 

Er du nysgerrig efter at prøve, om en eSprinter kan opfylde dine behov? Så har du nu mulighed 

for at leje en eSprinter i 1–6 måneder med Try&Buy, inden du leaser eller køber den.

”En Mercedes eSprinter har ikke rækkevidde nok, 
tager for lang tid at lade op og koster en formue”

ServiceLeasing (Erhverv)

på operationelle vilkår.

Pris fra 2.995 kr./md.

Inkl. serviceaftale.

Førstegangsydelse 35.000 kr.

48 mdr./ 60.000 km

FORDOMME: 



Tekniske specifikationer

Akselafstand 3.924 mm

Udvendige mål   Længde 6.088 mm, bredde 2.345 mm, højde: 2.687 mm

Invendige mål i varerum     Længde gulv 3.397 mm, bredde 1.787 mm, højde 2.079 mm

Lastvolumen    11 m3

Totalvægt 3.500 kg

Nyttelast 804 kg (4pack)

Batterikapacitet 55 kW

Eksempel på ladebokstilbud

Clever unlimited inkl. ladeboks pr. md. 749 kr. 

Opsætning af Clever boks inkl. 10 meter kabel ekskl. gravearbejde 7.500 kr. 

Opsætning af MB boks ekskl. kabel og gravearbejde 7.000 kr.

• Højt tag 

• Automatgear

• Bakkamera (i bakspejlet)

• Inderbeklædning (plastikgulv & beklædning 

til taghøjde i varerum)

• Aktiv bremseassistent

• 80 kW DC onboardlader (7,4 kW AC)

• Ladekabel – CCS std 3x20 amp – 5 meter

• Mercedes-Benz nødopkaldssystem

• MB Audio System inkl. DAB med Bluetooth 

• Elektrisk sammenklappelige sidespejle 

• Dobbeltfløjede bagdøre (270 graders åbning)

• Opbevaring over forrude 

• Semi-automatisk aircondition (TEMPMATIK)

• Komfortførersæde med varme og lændestøtte

• Varme i førersæde

• Sidevindsassistent

• Regnsensor

• Hastighedsbegrænser 100 km/t 

• Stænklapper for- og bag

• Elektrisk parkeringsbremse

• Indstillelig ratstamme

• Sidemarkeringslygter

• 16" dæk 

• Dæktrykssensor, for og bag

• Indstigningstrin ved bagdør

• Tyverialarm

• Igangsætningsassistent

Standardudstyr:

Udstyr.

Tekniske specifikationer eVan Diesel

Model eSprinter Ksv A2 med 4 batterier Sprinter 211 FWD A2 Aut.

Ydelse 116 HK 114 HK

Moment 295 NM 300 NM

CO2 0 g/km 242 g/km

TCO sammenligning

Månedlig ServiceLeasingydelse 2.995 kr. 2.595 kr.

Udbetaling 35.000 kr. 35.000 kr.

Samlet ydelse i perioden (48 mdr./15.000 km pr. år) 178.760 kr.  159.560 kr.

Forbrug  36.864 kr.  44.037 kr.

Grøn ejerafgift 2.950 kr. 43.350 kr.

Total for perioden 218.574 kr. 246.947 kr.

Total pr. måned 4.554 kr. 5.145 kr.

Total besparelse pr. måned 591 kr.

Total besparelse i leasingperioden på 48 mdr. 28.368 kr.

Alle ovenstående beløb er ekskl. moms, med mindre andet fremgår.

Konditioner for beregnet forbrug (inkl. moms og afgift):

Dieselpris pr. liter 10 kr.

Elpris pr. kWh 2 kr.

Mulighed for refusion af afgift Nej

El eller diesel – hvad betaler sig bedst?

Nedenfor har vi kigget lidt på de totale driftsomkostninger for serviceleasing af hhv. en eSprinter Ksv A2 med den store batteripakke 

(55 kW) og den tilsvarende dieselmodel Sprinter 211 FWD A2 Aut. Skulle dit kørselsbehov passe til en eSprinter, har du afhængigt 

af fx. kørselsmønster og faktisk forbrug, mulighed for at spare op til ca. 28.368 kr. i en leasingperiode på 48 mdr*.

* Ekskl. eventuelle udgifter til opsætning af ladeboks.


