
EQC športno terensko vozilo

EQC 400 4MATIC: kombinirana poraba toka: 21,5–20,1 kWh/100 km; kombinirani izpusti CO2: 0 g/km.



Med električnimi vozili 
je zdaj tudi Mercedes

Začnite z novim obdobjem. S povsem električnim vozilom EQC. Brezkompromisen, 
skoraj neslišen in brez lokalnih emisij. Fascinantno doživetje vožnje, v katerem lahko 
brezskrbno uživate. Zahvaljujoč popolnoma novim storitvam mobilnosti in varnosti  
vožnje na najvišji ravni Mercedes-Benz.







EQC spreminja naš  
pogled na vozila

Že na prvi pogled vam EQC jasno sporoča, da boste doživeli futuristično mobilnost.  
Nekdaj ločeni elementi, kot so žarometi in maska hladilnika, so kreativno združeni  
v fascinantni maski hladilnika Black Panel. Izrazito oblikovanje prikazane opreme  
AMG Line daje zunanjosti pridih fascinantne dinamičnosti. Z značilnim sprednjim  
spodnjim ščitnikom, ločenim difuzorjem na zadku in posebnimi platišči iz lahke  
kovine, narejenimi v kovačnici za vozila AMG High Performance.





Žlahtneje se električno  
ni mogoče voziti

Novi EQC vas pozdravlja z novo progresivno notranjostjo. Številni okrasni 
elementi, materiali za oblazinjenje in barve so bili razviti izključno za EQC  
in poudarjajo njegovo edinstvenost. Prikazovalnik instrumentov in medijski 
prikazovalnik sta pod visokokakovostnim steklom povezana v kokpit s širo-
kozaslonskim monitorjem. Edinstveno sodoben in visokokakovosten videz.



Digitalne storitve in  
inteligentne tehnologije

Oddaljene in navigacijske storitve združujejo storitve za vožnjo na električni pogon, med  
drugim načrtovanje poti in razpoložljivost polnilnih postaj. Prav tako je čas polnjenja in  
predhodno klimatizacijo mogoče upravljati na daljavo. Za doseganje še bolj oddaljenih ciljev  
je EQC opremljen z aktivnim nadzorom dosega: haptični pedal za plin pa ohranja voznika  
v optimalnem območju hitrosti za maksimalen doseg.





Nove storitve za dober občutek,  
da vozite Mercedes-Benz

Da boste lahko v novem vozilu EQC brezskrbno uživali v popolnoma 
električni vožnji, vam nudimo celovite storitve podaljšanega jamstva in 
servisa. S certifikatom akumulatorja vam bomo na primer dali obljubo  
o njegovi zmogljivosti in z dodatnimi ponudbami zagotovili, da vam ne 
bo treba skrbeti.







V vozilu EQC še fascinantnejši:  
Mercedes-Benz User Experience

MBUX ponuja uporabniku največjo mero svobode pri upravljanju vseh  
funkcij povsem po njegovih željah. Na primer z naravnim govorom ali  
intuitivnimi gestami. V novem EQC je medijski prikazovalnik na voljo kot  
zaslon na dotik, poleg tega pa je v sredinsko konzolo integrirano polje  
za upravljanje s prsti, ki ga lahko upravljate z eno- ali večprstnimi kret-
njami in omogoča vnos ročne pisave.



Polnite vozilo doma s stensko  
polnilno postajo Mercedes-Benz

Napolnite svoj EQC, medtem ko udobno sedite v domačem naslanjaču – 
to vam omogoča domača stenska polnilna postaja Mercedes-Benz.  
Moč polnjenja 11 kW vam omogoča, da vozilo EQC napolnite do trikrat 
hitreje kot na običajni električni vtičnici.



Polnjenje na poti omogoča vedno 
večje število javnih polnilnih postaj

Ne glede na to, kje ste: s storitvijo Mercedes me Charge imate dostop do mnogih 
javnih polnilnih postaj, ki so denimo v mestu, v nakupovalnih središčih ali na počivališčih. 
Za sproščeno vožnjo na dolgih razdaljah lahko EQC polnite tudi na postajah za hitro  
polnjenje. Vozniki EQC so poleg tega deležni popustov za uporabo hitrih polnilnih postaj 
IONITY na vseh pomembnejših evropskih cestah.



Električna vožnja z visokimi  
zahtevami za varnost podjetja  
Mercedes-Benz

Sistemi za pomoč vozniku najnovejše generacije lahko voznika posvarijo  
glede na dano situacijo ali celo reagirajo samodejno. Denimo za ohranjanje  
razdalje, hitrosti ali voznega pasu. Sistemi, kot je funkcija za opozarjanje  
pred pešci v območju prehodov za pešce, lahko poleg tega varujejo tudi  
druge udeležence v prometu.





Sistem za prostorski zvok Burmester®

Izkusite moč in ekskluzivnost skozi legendarni zvok znamke Burmester®. Visokozmogljivi 
zvočniki ustvarjajo prvorazreden prostorski zvok. Tega lahko optimizirate posebej  
za sprednje in zadnje sedeže ter tako poskrbite za še intenzivnejše doživljanje zvoka.

Novi EQC zajame svojo okolico dobesedno s svetlobno hitrostjo. To zagotavljajo stan-
dardni žarometi MULTIBEAM LED s črnim notranjim ohišjem z visokim sijajem, modrimi  
dekorativnimi linijami in nezamenljivo obliko luči. Unikatni dodatek sta markantna  
svetlobna trakova LED spredaj in zadaj, ki privlačita poglede predvsem ponoči.

Žarometi MULTIBEAM LED



Paket ENERGIZING Plus
Opcijski paket ENERGIZING Plus povezuje luksuzne dodatke za opremo in iz njih oblikuje 
programe udobja, ki stopnjujejo vašo zbranost za volanom in vaše dobro počutje. Rezultat 
je fascinanten: vaš mercedes vas lahko usmerjeno poživlja in razvaja. Za boljšo koncen-
tracijo in več užitkov med vožnjo. Desetminutni programi narekujejo klimatizacijo, ambi-
entno osvetlitev, glasbo in funkcije sedežev, kot so masaža, ogrevanje ali prezračevanje.

Platišča iz lahke kovine, značilna za EQC
Z modelom EQC smo osnovali skoraj vse na novo. Celo platišča. Na voljo so v dizajnu  
platišč, ki je posebej zasnovan za EQC, in po izbiri z modrimi detajli.



Serijska oprema
Že na prvi pogled je mogoče videti, da gre za unikatno vozi-
lo – z obliko, ki predstavlja prihodnost. Unikatni element  
so maska hladilnika Black Panel in žarometi MULTIBEAM  
LED, ki se spektakularno zlivajo s sve tlobnim trakom LED.  
Notranjost združuje posebno elektro-estetiko z impresivnim 
prepletanjem moderne barvne sheme in tipično kako-
vostjo znamke Mercedes-Benz.

ODLIKE SERIJSKE OPREME ZA ZUNANJOST

Maska hladilnika Black Panel z lamelami in črnim okvirjem v kromu

Žarometi MULTIBEAM LED in svetlobni trakovi LED spredaj in zadaj

Sprednji spodnji ščitnik in obloga bočnih pragov v črni barvi

48,3-centimetrska (19-palčna) 5-kraka platišča iz lahke kovine, črno lakirana 
in spolirana, opcijsko platišča iz lahke kovine v značilnem dizajnu z modrimi  
dekorativnimi elementi ali modrim robom platišča

Tablica na blatniku v svetleče se črni barvi s kromirano letvijo ter napisom  
„EQC“ v modri barvi

ODLIKE SERIJSKE OPREME ZA NOTRANJOST

Sprednji sedeži z oblazinjenjem v črni tkanini Aberdeen in grafitnim  
okrasnim šivom

Usnjeni večfunkcijski športni volan s kraki volana, upravljalnimi površinami  
in upravljalnimi elementi v svetleče se črni barvi

Armaturna plošča v imitaciji usnja v videzu napa usnja v kovinski srebrno  
sivi barvi. Karoserijski robovi s fino površinsko strukturo v črni barvi

Okrasni element v videzu matrice v sivi barvi

Prezračevalne šobe z lamelami v rožnato zlati barvi

Črn strop v tkanini



Izrazito oblikovanje opreme AMG Line daje zunanjosti  
pridih fascinantne dinamičnosti in s tem prenaša športne  
gene AMG v elektromobilnost – in jasno nakaže na pove-
zavo med edinstvenim dizajnom in prav tako edinstveno  
tehnologijo. Z opremo AMG Line za notranjost je poleg  
elektro-estetike notranjosti vaše vozilo vidno in občutno  
bolj športno.

AMG Line ODLIKE OPREME AMG LINE ZA ZUNANJOST

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

Sprednji spodnji ščitnik, značilen za AMG, v obliki reaktivnih kril, z dovodnimi 
mrežami za zrak s kromiranimi okrasnimi elementi in vstavki v svetleči se črni 
barvi ter vidne in funkcionalne AIR CURTAINS

Širši, za AMG specifični zadnji spodnji ščitnik z vidnimi izhodi za zrak  
(niso funkcionalni), difuzorski vstavek s štirimi zračnimi rebri v črni barvi in  
kromiranimi okrasnimi elementi

48,3-centimetrska (19-palčna) platišča iz lahke kovine AMG s 5 dvojnimi  
kraki, aerodinamično optimizirana, tantalno sivo lakirana in spolirana

ODLIKE OPREME AMG LINE ZA NOTRANJOST

Športni sedeži s specifično sedežno grafiko AMG in oblazinjenjem v imitaciji 
usnja ARTICO/mikrovlaknih DINAMICA s srednje sivimi okrasnimi šivi

Spodaj sploščeni večfunkcijski športni volan v napa usnju, ki je perforiran  
v območju držanja

Armaturna plošča v imitaciji usnja v videzu napa usnja v kovinski srebrno  
sivi barvi in obrobo v rožnato zlati barvi. Karoserijski robovi s fino površinsko  
strukturo v črni barvi, okrasni šiv v rožnato zlati ali srednje sivi barvi

Antracitni okrasni elementi v videzu karbona

Športni pedali AMG iz ščetkanega nerjavnega jekla s črnimi gumijastimi čepki  
in predpražniki AMG



Oprema Electric Art  
za notranjost
Z opremo Electric Art za notranjost se inovativni obliko-
valski koncept vašega vozila nadaljuje v notranjosti. Še  
posebej barvni svet z dodatnimi ekskluzivnimi poudarki v  
rožnato zlati barvi ustvarja čustveni in plemeniti ambient.

ODLIKE NOTRANJOSTI

Oblazinjenje v imitaciji usnja ARTICO/tkanini Sunnyvale v svilnato bež/črni  
z okrasnim šivom v rožnato zlati barvi

Opcijsko z oblazinjenjem v imitaciji usnja ARTICO/tkanini Sunnyvale v indigo 
modri/črni z okrasnim šivom v rožnato zlati barvi

Opcijsko z oblazinjenjem v črnem usnju z okrasnim šivom v srednje sivi barvi 
ali svilnato bež/črnem usnju z okrasnim šivom v barvi porcelana

Večfunkcijski športni volan v usnju s kraki volana v kromu, upravljalne površine 
v svetleče se črni barvi z upravljalnimi elementi v kromu

Armaturna plošča v imitaciji usnja v videzu napa usnja

Karoserijski robovi s fino površinsko strukturo v črni ali modri barvi, okrasni 
šiv v rožnato zlati ali srednje sivi barvi

Dodatni okrasni šivi v rožnato zlati barvi: naslon za roko na sredinski konzoli, 
obloga vrat spredaj

Okrasni element v videzu aluminija



UDOBNO SEDENJE Z MASAŽNO FUNKCIJO

Z opcijskim paketom za sedež za nastavitev več položajev vas pričakuje  
doživetje udobja, ki se na milimeter natančno prilagodi vam in vašemu telesu. 
Dve pulzirajoči napihljivi komori v ledvenem predelu masirata hrbet in lahko  
opazno aktivirata utrujene mišice.

AMBIENTNA OSVETLITEV

V novem EQC lahko na vsakem potovanju doživite majhen sončni vzhod.  
Številna območja notranjosti lahko osvetlite povsem po želji. Poleg tega imate 
na voljo 64 nastavljivih barv ter tudi več barvnih shem in učinkov.

Paket za parkiranje  
s 360-stopinjsko kamero
Suvereno manevriranje in natančno parkiranje: s pregle-
dnostjo v vse smeri boste lahko hitro in povsem brez  
težav parkirali tudi na težje dostopna parkirna mesta.  
S 360-stopinjsko kamero lahko vidite vsak kot okoli  
vozila. Virtualen pogled od zgoraj iz ptičje perspektive  
vam na pameten način prikazuje, kje ste.



Električni pogonski sklop
Po en elektromotor na sprednji in zadnji premi pretvarja električno energijo v mehansko energijo in zagotavlja impresiven pogon. Inteligentna strategija delovanja  
pogonskih komponent omogoča, da je sistemska moč 300 kW (408 KM) na voljo vedno, ko je to potrebno – učinkovito in skoraj povsem neslišno. Za zmanjšanje porabe  
toka in izboljšanje dinamične vožnje sta električna pogonska sklopa zasnovana različno: sprednja električna naprava je optimizirana za najboljšo učinkovitost v spodnjem  
do srednjem območju obremenitve, zadnja pa uravnava dinamiko.



Podajte se na pot proti popolnoma avtomatizirani vožnji: najsodobnejši sistemi vas glede na dejanske razmere podpirajo pri prilagoditvi hitrosti, krmiljenju, menjavi voznega  
pasu in celo pri nevarnosti trka. Tveganje za nezgode se zmanjša – sopotniki in udeleženci v prometu so učinkovito zaščiteni. Tako boste varno in sproščeno prispeli na cilj. 

Z opcijskim paketom z asistentom za vožnjo prejme vaš mercedes številne senzorje: kamere, radar in ultrazvok zaznavajo okolje vozila. Poleg tega uporabljajo asistenčni in  
varnostni sistemi številne podatke iz zemljevidov, navigacije in storitve Live Traffic Information za ocenjevanje poti in prometa v realnem času. Vse informacije so inteligentno 
povezane. Kot voznik boste občutili izboljšano udobje z visoko mero razbremenitve med vožnjo. Sistemi na primer prevzamejo zaviranje in pospeševanje. Če zavijate ali  
vozite v zastoju (ki ga prepozna sistem Live Traffic Information), lahko vaše vozilo samodejno prilagodi hitrost. Sistemi samodejno upoštevajo tudi zaznane omejitve hitrosti.  
Nežni posegi v krmiljenje vam pomagajo, da vozilo ostaja na voznem pasu. V primeru zastojev vozilo podpira oblikovanje reševalnega pasu.

Paket z asistentom za vožnjo



Tehnični podatki

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

EQC 400 4MATIC

Nazivna moč (največja hitrost, pogojena s konstrukcijo)1 (električno) (kW [KM]) 300 [408]

Nazivni navor elektromotorja1 (Nm pri 1/min) 760

Pospešek z 0 na 100 km/h (s) 5,1

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 180

Kombinirani izpusti CO2 (g/km) 0

Kombinirana poraba toka maks.–min.2, 3 (kWh/100 km) 21,5 - 20,1

Električni doseg NEDC2, 3 (km) 470

Čas polnjenja z enosmernim tokom 10–80 % SOC (neto) 110 kW (min) pribl. 40 minut

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

pribl. 11 ur

Vrsta akumulatorja/neto kapaciteta akumulatorja (kWh) Li-ion / 80 Ah

Količnik zračnega upora 0,29

Emisijski razred4 /

Razred učinkovitosti5 A+

Prostornina prtljažnika (l) 500

Masa praznega vozila6/nosilnost (kg) 2495/445

Dovoljena skupna masa (kg) 2940



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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Autocommerce, d.o.o., info@mercedes benz.si, 18-1220

Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 9. 11. 2020, 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 pro-
dajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta 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

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“.


