
EQA

EQA 250: kombinirana poraba toka: 15,7 kWh/100 km; kombinirani izpusti CO2: 0 g/km.



Športen. Električen.  
Novi EQA.

EQA preoblikuje mestni življenjski prostor: popolnoma električen, lokalno  
brez emisij in skoraj neslišen. To kompaktno električno športno terensko vozilo 
je vznemirljivo dinamično in s priročnimi storitvami prinaša tudi oddaljene  
cilje – ter sproščeno pripelje v elektromobilno sodobnost. Vstopite: v novi EQA 
in povsem električni svet vozil Mercedes-EQ.







Izraz novega življenjskega sloga
Na prvi pogled: pravi Mercedes-EQ. Na drugi pogled: izraz elektromobilnosti. Atletske linije  
samozavestno poudarjajo njegovo neustavljivo željo po napredku in poosebljanju naprednega  
razkošja. Maska hladilnika Black Panel in markanten svetlobni trak LED utirata pot v novo  
smer in oblikujeta značilni videz vozil Mercedes-EQ. Serijsko integrirani sprednji visokozmogljivi  
žarometi LED kažejo na njegovo napredno držo, še posebej ponoči.





Naelektrena estetika
Različne oblikovalske linije dajejo notranjosti edinstveno vzdušje in skrbijo za  
individualne poudarke: od dinamičnega in jasnega do čustvenega in plemenitega. 
Barve, oblike in materiali ustvarjajo futurističen ambient. Osvetljen okrasni  
element je izraz tehnološkega napredka v ambientu. Kokpit s širokozaslonskim 
monitorjem je prizorišče najnovejše tehnologije.





Inteligentno povezani do cilja
Oddaljene in navigacijske storitve omogočajo udobno in učinkovito električno mobilnost. Tako imate 
vedno pregled nad polnilnimi postajami v bližini ali na poti in trenutni doseg. Navigacija z Electric  
Intelligence samodejno načrtuje premore za polnjenje na razpoložljivih in visokozmogljivih polnilnih 
postajah na poti. Z aplikacijo Mercedes me imate tudi zunaj vozila dostop do nastavitev polnjenja  
in predhodne klimatizacije.



Storitve za novo mobilnost
Nove storitve in jamstva za brezskrbno mobilnost: nove storitve so bile posebej zasnovane 
za električna vozila znamke Mercedes-EQ tako, da imate čim manj skrbi, hkrati pa so na 
voljo že ob nakupu vozila. Posebna jamstva poskrbijo za brezskrbnost, na primer certifikat 
akumulatorja z obljubo o zmogljivosti do osem let ali do 160.000 prevoženih kilometrov  
za visokovoltni akumulator – srce vozila EQA.







Narejeno za vas:  
EQA z MBUX

MBUX je sinonim za Mercedes-Benz User Experience. Skratka: tukaj se vse vrti okoli  
vas. Vse funkcije lahko intuitivno uporabljate prek velikega prikazovalnika z zaslonom  
na dotik – z dotikom, pa tudi s kretnjami ali govorom s „Hej, Mercedes“. Poleg tega se  
sistem lahko uči in se tako vedno bolj prilagaja vozniku. Praktični vmesniki za telefonijo  
in digitalne medije omogočajo preprosto integracijo pametnega telefona in zaokrožijo  
posebno izkušnjo informacijsko-razvedrilnega sistema.



Polnjenje je lahko  
tako preprosto

Dom postane kraj, kjer si ne napolnite samo svojih baterij. Z uporabo  
stenske polnilne postaje Mercedes-Benz z močjo polnjenja do 11 kW  
lahko EQA napolnite do trikrat hitreje kot na običajni električni vtičnici.  
Tako je polnjenje priročno in preprosto.



Energija za na pot
Z EQA in Mercedes me Charge dobite dostop do enega največjih polnilnih omrežij z javnimi polnilnimi 
postajami v mestih, nakupovalnih centrih, hotelih ali na počivališčih. Če se vam mudi, lahko preprosto 
uporabite eno od številnih hitrih polnilnih postaj Ionity prek Mercedes me Charge in prejmete celo 
popust z opcijsko storitvijo premium. Enkratna registracija omogoča dostop do podrobnih informacij  
o polnilnih postajah, vključno s tarifami za polnjenje, ter avtomatizirano mesečno obračunavanje po 
celotnem polnilnem omrežju.



Zgledno varen.  
Novi EQA.

Sistemi za pomoč vozniku v EQA ves čas sodelujejo, imajo pregled nad doga-
janjem v prometu in vam ne razbremenijo le vsakdanjega življenja, temveč tudi 
zagotovijo učinkovito podporo v nevarnih situacijah. Za varnost potnikov in 
drugih udeležencev v prometu je efektivno poskrbljeno – z opozorilno funkcijo 
za varovanje potnikov pri izstopu, na primer tudi tedaj, ko ste že prispeli na cilj.





Razširjena serijska oprema poveču-
je udobje z linijo opreme Progressive, 
vključno z usnjenim volanom in  
komfortnimi sedeži, kamero za vzvrat-
no vožnjo in pokrovom prtljažnika 
EASY-PACK. Storitve povezljivosti in  
polnjenja poenostavijo polnjenje  
in obračunavanje. In vse to serijsko  
brez doplačila.

Paket Advanced povzdigne vozilo EQA 
na višji nivo. Poleg razširjene serijske 
opreme izboljšujeta notranjost izjemna 
10,25-palčna zaslona v obliki kokpita  
s širokozaslonskim monitorjem. Drugi 
inteligentni pomočniki opazno pove-
čajo udobje med vožnjo.

Obogatena serijska 
oprema Paket AdvancedSERIJSKA OPREMA

Različica opreme Progressive

Kamera za vzvratno vožnjo

Ambientna osvetlitev

Pokrov prtljažnika EASY-PACK

Prilagodljivi asistent za dolge luči

Asistent za omejitev hitrosti

Remote in Charging Services Plus

Paket za prtljažni prostor

ODLIKE PAKETA ADVANCED

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem z medijskim 
prikazovalnikom in popolnoma digitalnim prikazoval-
nikom instrumentov z diagonalo zaslona 10,25 palca

Paket za parkiranje s kamero za vzvratno vožnjo

Paket za ogledala

Asistent za mrtvi kot



Paket Premium
Opremo na najvišjem nivoju ponuja  
paket Premium. Vse prejšnje pakete 
opreme dopolnjuje z dodatnimi  
poudarki, kot je sistem za prostorski  
zvok Burmester® ali panoramsko  
pomično strešno okno. Tu ne ostane 
nobena želja neizpolnjena.

Paket Advanced Plus
Poleg dodatkov paketa Advanced  
ponuja paket Advanced Plus še doda-
ten plus za udobje. Poleg tega viso-
kokakovosten zvočni sistem spremlja  
pot z bogatim zvokom, medtem ko  
se vaš pametni telefon polni brezžično.

ODLIKE PAKETA ADVANCED PLUS

Samodejno uravnavanje klimatizacije  
THERMOTRONIC

Komfortni paket KEYLESS-GO

Napredni zvočni sistem

Brezžični sistem polnjenja za prenosne naprave

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem z medijskim 
prikazovalnikom in popolnoma digitalnim prikazoval-
nikom instrumentov z diagonalo zaslona 10,25 palca

Paket za parkiranje s kamero za vzvratno vožnjo

ODLIKE PAKETA PREMIUM

Panoramsko pomično strešno okno

Paket za parkiranje s 360-stopinjsko kamero

Sistem za prostorski zvok Burmester®

Samodejno uravnavanje klimatizacije  
THERMOTRONIC

Komfortni paket KEYLESS-GO

Brezžični sistem polnjenja za prenosne naprave

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem z medijskim 
prikazovalnikom in popolnoma digitalnim prikazoval-
nikom instrumentov z diagonalo zaslona 10,25 palca



Različica opreme Progressive
Tudi njegovo oblikovanje je izjemno napredno.  
V serijski opremi linija opreme Progressive brez  
doplačila postavlja ekskluzivne poudarke:  
s komfortnimi vzmetenimi sedeži iz umetnega usnja 
ARTICO in tkanine Fléron, vključno s paketom  
za sedežno udobje ali usnjenim volanom. Zunanjost  
se med drugim ponaša s strešno ograjico iz  
poliranega aluminija.

ODLIKE ZUNANJOSTI

Strešna ograjica iz poliranega aluminija

45,7-centimetrska (18-palčna) 5-kraka platišča iz lahke kovine

Sprednji in zadnji spodnji ščitnik s pokromanim vstavkom

Okrasne letve karoserijskega roba in okrasne palice okenske obrobe  
iz poliranega aluminija

ODLIKE NOTRANJOSTI

Komfortni vzmeteni sedeži, vključno s paketom za sedežno udobje

Oblazinjenje imitacija usnja ARTICO/tkanina Fléron, črna, s srednje  
sivimi dvojnimi okrasnimi šivi

Večfunkcijski usnjen športni volan s črnimi okrasnimi šivi in dvodelno 
kromirano masko

Prezračevalne šobe iz srebrnega kroma z zunanjim obročem  
v srebrnem kromu in prezračevalnim obročem v svetleče se črni barvi

Nabrazdane črne bočne obloge s kromastim okrasnim vložkom



Samozavestno pokaže, iz česa je narejen: EQA z 
opremo AMG Line. Zunanjost s sprednjim spod-
njim ščitnikom AMG in masko hladilnika Black Panel,  
značilno za AMG, izraža močno željo po gibanju.  
V notranjosti športni sedeži in večfunkcijski športni  
volan jasno kažejo, da mirovanje ni mogoče.

AMG Line ODLIKE ZUNANJOSTI

Sprednji spodnji ščitnik AMG z okrasnim elementom v kromu  
in funkcionalne AIR CURTAINS

Maska hladilnika Black Panel, značilna za AMG, z obliko „Twin Blade“  
in okvirjem v svetleče se črni barvi

Zadnji spodnji ščitnik AMG v videzu difuzorja z okrasnim elementom  
v kromu

45,7-centimetrska (18-palčna) platišča iz lahke kovine AMG s petimi 
dvojnimi kraki, aerodinamično optimizirana, svetleče se črno lakirana  
in spolirana

Nabrazdane črne bočne obloge s kromastim okrasnim vložkom

ODLIKE NOTRANJOSTI

Športni sedeži z nastavljivim vzglavnikom, vključno s paketom  
za sedežno udobje

Oblazinjenje v imitaciji usnja ARTICO/mikrovlaknih DINAMICA  
v črni barvi z rdečim dvojnim okrasnim šivom

Trikraki večfunkcijski športni volan v napa usnju, spodaj sploščen,  
perforiran v območju držanja, z gumbi za upravljanje na dotik

Pedali AMG iz ščetkanega nerjavnega jekla z gumijastimi čepki

Prezračevalne šobe iz srebrnega kroma z zunanjim obročem  
v srebrnem kromu in prezračevalnim obročem v svetleče se črni barvi



Electric Art
Spretna uprizoritev prednosti elektromobilnosti: 
oprema Electric Art za notranjost. Barvni pou-
darki v moderni rožnato zlati barvi v prezračeval-
nih šobah in oblazinjenju, ki je delno narejeno  
iz recikliranih materialov, zagotavljajo edinstveno  
estetiko v notranjosti. Osvetljen okrasni element  
ustvarja futuristično vzdušje.

ODLIKE NOTRANJOSTI

Oblazinjenje v imitaciji usnja ARTICO/tkanini Cupertino v dvobarvni  
rožnato zlati in titanovo sivi pearl barvi

Osvetljen okrasni element v videzu spirale

Prezračevalne šobe v rožnato zlati barvi z zunanjim obročem  
v srebrnem kromu in prezračevalnim obročem v sivi barvi

Trikraki večfunkcijski športni volan v napa usnju, spodaj sploščen,  
perforiran v območju držanja, z gumbi za upravljanje na dotik

Vstopne letve z osvetljenim napisom, specifičnim za serijo,  
v modri barvi

1 ključ vozila v črni barvi z okrasnim elementom v kromu in 1 ključ  
vozila v črni barvi z okrasnim elementom v rožnato zlati barvi



ODLIKE ZUNANJOSTI

Sprednji spodnji ščitnik AMG z okrasnim elementom v svetleče se črni 
barvi in funkcionalne AIR CURTAINS

Maska hladilnika Black Panel, značilna za AMG, z obliko „Twin Blade“  
in okvirjem v svetleče se črni barvi

Zadnji spodnji ščitnik AMG v videzu difuzorja z okrasnim elementom  
v svetleče se črni barvi

50,8-centimetrska (20-palčna) večkraka platišča iz lahke kovine AMG  
v rožnato zlati barvi

Nabrazdane črne bočne obloge z okrasnim vložkom v svetleče se  
črni barvi

ODLIKE NOTRANJOSTI

Oblazinjenje v neva sivem usnju z modrim napisom CYBER CUT

Naslon za roko v imitaciji usnja ARTICO v črni barvi z modrim  
okrasnim šivom

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem z medijskim prikazovalnikom in 
popolnoma digitalnim prikazovalnikom instrumentov z diagonalo zaslona 
10,25 palca

Trikraki večfunkcijski športni volan v napa usnju, spodaj sploščen,  
perforiran v območju držanja, z gumbi za upravljanje na dotik

Osvetljen okrasni element

Edition 1
Edinstven model Edition 1, ki je na voljo omejen čas, 
združuje elemente nočnega paketa z elementi sloga 
AMG. Zunanjost je športna s posebnimi značilnostmi 
opreme AMG. V notranjosti jasne poudarke ustvarjata 
osvetljen okrasni element in modri okrasni šivi na  
sedežih in vratih.



Električni pogonski sklop
Učinkovito električna: pogonska tehnologija EQA ponuja impresiven pogon za večjo učinkovitost, varnost, udobje in užitek v vožnji – prav tako značilno za 
Mercedes-EQ. Električni pogonski sklop (eATS) z asinhronim motorjem in vgrajeno parkirno zaporo je pri vozilu EQA 250 nameščen na sprednji premi. Od tam 
na cesto prinaša vrhunsko moč 140 kW. Poln navor je na voljo takoj, ko se prvič dotaknete pedala za plin, do obotavljanja pri pospeševanju pa ne pride niti 
za trenutek. V načrtu so že druge različice modelov z boljšo zmogljivostjo in vsekolesnim pogonom. Poleg tega vas EQA s sistemom DYNAMIC SELECT podpira 
z različnimi pogonskimi programi z različnimi lastnostmi – od učinkovitih do športnih za več zabave v vožnji v ovinkih in udobja na dolgih potovanjih.



Še en korak k avtonomni vožnji. Paket z asistentom za vožnjo postavlja nova merila glede varnosti in udobja pri vožnji. Kamere, radarji in ultrazvok  
zaznavajo okolico vozila in po potrebi nudijo podporo pri prilagajanju hitrosti, krmiljenju in nevarnosti trka. Poleg tega se uporabljajo različni podatki  
iz zemljevidov, navigacija in storitve Live Traffic Information za ocenjevanje poti in prometa v realnem času. Vse informacije so inteligentno povezane.  
Za vas to pomeni opazno razbremenitev in najboljšo možno zaščito potnikov in drugih udeležencev v prometu.

Paket z asistentom za vožnjo



Tehnični podatki

EQA 250 EQA 300 4MATIC EQA 350 4MATIC

Nazivna moč (največja hitrost, pogojena s konstrukcijo)1  
(električno) (kW [KM])

140 [190] 168 [228] 215 [292]

Nazivni navor elektromotorja1 (Nm pri 1/min) 375 390 520

Pospešek z 0 na 100 km/h (s) 8,9 7,7 6

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 160 160 160

Kombinirani izpusti CO2 (g/km) 0 0 0

Kombinirana poraba toka maks.–min.2, 3 (kWh/100 km) 15,7 - 15,7 15,8 - 15,8 15,8 - 15,8

Električni doseg NEDC2, 3 (km) 480 490 490

Čas polnjenja z enosmernim tokom 10–80 % SOC (neto)  
100 kW (min)

pribl. 30 minut pribl. 30 minut pribl. 30 minut

Čas polnjenja z izmeničnim tokom 10–100 % SOC (neto) stenska  
polnilna postaja/jav. 7,4 kW WEU (h)

pribl. 6 ur pribl. 6 ur pribl. 6 ur

Vrsta akumulatorja/neto kapaciteta akumulatorja (kWh) Li-ion / 66,5 Ah Li-ion / 66,5 Ah Li-ion / 66,5 Ah

Količnik zračnega upora 0,28 0,28 0,28

Emisijski razred4 / / /

Razred učinkovitosti5 A+ A+ A+

Prostornina prtljažnika (l) 340 340 340

Masa praznega vozila6/nosilnost (kg) 2040 / 430 2105 / 430 2105 / 430

Dovoljena skupna masa (kg) 2470 2535 2535

1  Podatki o nazivni moči in nazivnem navoru po uredbi (ES) št. 595/2009 v veljavni izdaji. 2 Poraba toka in doseg sta bila izračunana na podlagi Uredbe 692/2008/ES. Poraba toka in obseg sta odvisna od konfiguracije vozila. 3 V realnih pogojih se lahko pojavijo odstopanja 
v primerjavi s certificiranimi standardnimi vrednostmi. Na realno vožnjo vplivajo številni individualni faktorji, npr. individualni način vožnje, okoljski pogoji in razmere na cesti, zunanja temperatura, gretje/klimatizacija in prehodna nastavitev temperature. 4 Podatki veljajo 
samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 5 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. 6 Masa vozila v voznem stanju z maso voznika (zakonsko ocenjena teža povprečno 75 kg) in 
tekočin, vključenih v serijsko opremo v skladu s podatki proizvajalca, ter, če je na voljo, maso karoserije, kabine, naprave za priklopno vozilo, rezervnega kolesa/rezervnih koles ter orodja. Dodatna in posebna oprema ter pribor lahko vplivajo na težo, nosilnost, kotalni upor, 
aerodinamiko itd. ter s tem tudi na vrednosti porabe. Za več tehničnih podatkov glejte www.mercedes-benz.si



Mere

Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.
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Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 7. 1. 2021, je morda prišlo do sprememb.  
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in  
do sprememb obsega dobave v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov  
prodajalca za kupca sprejemljivi. Če prodajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega pred-
meta uporablja znake ali številke, iz tega ne izhajajo nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor  

in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi. Ta katalog se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, 
pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za Slovenijo. Zato se za informacije o zadnjem 
stanju obrnite na svojega prodajnega partnerja Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes benz.si, 18-0121

Mercedes-Benz AG je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, 
ustanovljene leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke Mercedes-Benz. 
Laureus Sport for Good s socialnimi športnimi projekti podpira pomoči potrebne otroke in 
mladostnike, jim odpira perspektive ter posreduje pomembne vrednote, kot so ekipni duh, 
spoštovanje in odločnost. „Change the Game for Kids“ je naše vodilo, ki ga želimo deliti z vami. 
Z nakupom vozila Mercedes-Benz podpirate gibanje „Laureus Sport for Good“.


