EQA

EQA 250: Потребление електроенергия комбинирано: 19,9-17,7 кВтч/100 км; CO2-емисии комбинирани: 0 г/км.

Атлетичен. Електрически.
Новият EQA
EQA оформя градското жилищно пространство по нов начин: изцяло електрическо,
локално с нулеви емисии и почти безшумно. Увличащо динамичен и с комфортни
услуги за зареждане, компактният електрически SUV предлага и отдалечени дес
тинации – и пристига без напрежение в електромобилното настояще. Качете се: в
новия EQA и изцяло електрическия автомобилен свят на Mercedes-EQ.

Израз на нов стил на живот
На пръв поглед: истински Mercedes-EQ. На втори: електрическо послание. атлетичните му линии
подчертават самоуверено неговия неукротим стремеж за движение напред и олицетворяват прогресивния
лукс. Радиаторната решетка Black-Panel и характерната LED-светлинна лента задават нова посока
на пътя и оформят типичния Mercedes-EQ изглед. Серийно интегрираните отпред LED High Performance
фарове показват преди всичко през нощта неговото прогресивно поведение.

Наелектризираща естетика
Различните линии на дизайна придават на интериора неповторима атмосфера
и поставят индивидуални акценти: от динамични и изчистени до емоционални
и благородни. Цветове, форми и материали създават футуристична атмосфера.
Осветеният отзад декоративен елемент отбелязва технологичния напреък,
създавайки приятна обстановка. Широкоекранният кокпит представя най-новата
техника по впечатляващ начин.

Интелигентно свързване
в мрежа към целта
Дистанционните и навигационни услуги правят движението с електродвигател комфортно
и ефективно. По този начинвинаги имате на разположение зарядни станции в околността или
по продължение на маршрута и следите актуалния пробег. Навигацията с Electric Intelligence
планира автоматично спирания за зареждане на достъпните и възможно най-мощни колонки
за зареждане по продължение на маршрута. С приложението Mercedes me имате достъп до
настройките за зареждане и предварителна климатизация и извън автомобила.

Услуги за нова мобилност
Нови услуги и гаранции осигуряват безгрижна мобилност: специално за електрическите
автомобили на Mercedes-EQ са разработени нови услуги, които да намалят възможно
най-много Вашите притеснения и които са на разположение от момента на покупката
на автомобила. Усещане за безгрижност създават и специалните търговски гаранции,
например сертификатът на акумулаторната батерия с гаранция за мощност за до осем
години съответно до 160000 изминати километра за високоволтовата акумулаторна
батерия – сърцето на EQA.

Сякаш е създаден за Вас:
EQA с MBUX
MBUX означава Mercedes-Benz User Experience. Накратко: Всичко се върти само около Вас.
През големия дисплей с тъчскрийн можете да управлявате интуитивно всички функции –
с докосване, но и с жестове или език с „Hey Mercedes“. Освен това системата може да бъде
обучена и се адаптира все по-добре към водача. Практичните интерфейси за телефония
и дигитални медии позволяват лесна смартфон интеграция и завършват специалното инфотейнмънт изживяване.

Зареждането може да
бъде толкова лесно
У дома се превръща в място, където не само презареждате Вашите собствени
батерии. С Mercedes-Benz Wallbox (стенна зарядна станция) със зарядна
мощност от до 11 kW зареждате Вашия EQA до три пъти по-по-бързо в сравнение
с традиционен контакт. Зареждането става удобно и лесно.

Енергия за из път
С EQA и Mercedes me Charge получавате достъп до една от най-големите мрежи за зареждане с обществени
зарядни станции в градовете, търговските центрове, хотелите или местата за почивка. Който бърза осо
бено много, може с помощта на Mercedes me Charge да използва многобройните Ionity зарядни станции
за бързо зареждане, а с опционалната премиум услуга дори да зарежда с отстъпка. Еднократната регис
трация позволява достъп до детайлна информация за колонките за зареждане вкл. тарифата за зареждане
и автоматизирано месечно отчитане в цялата мрежа за зареждане.

Образцово безопасен.
Новият EQA
Асистиращите системи в EQA мислят заедно с Вас, следят пътната обстановка
и могат да Ви облекчат не само в ежедневието, но ефективно да Ви подпомогнат
в опасни ситуации. По този начин пътниците и другите участници в пътното
движение могат да бъдат защитени ефективно – например с предупредителната
функция за слизане дори тогава, когато вече сте достигнали до целта си.

Разширено серийно
оборудване
Разширеното серийно оборудване повишава комфорта с линия на оборудване
Progressive включително кожен волан и
комфортна седалка, камера за заден
ход и EASY-PACK заден капак. Услуги за
свързване и зареждане улесняват за
реждането и отчитането. И всичко това
серийно, без допълнително заплащане.

СЕРИЕН ОБЕМ
Линия на оборудване Progressive
Камера за заден ход
Амбиентно осветление
EASY-PACK заден капак
Асистент за адаптивни дълги светлини
Асистент за лимит на скоростта
Remote и Charging Services Plus
Пакет Товарно отделение

Пакет Advanced
С пакет Advanced издигате Вашия EQA до
следващото ниво. Допълнително към
разширеното серийно оборудване два
брилянтни 10,25"-дисплея във фор
мата на широкоекранен кокпит повиша
ва стойността в купето. Допълнителни
интелигентни асистенти значително по
вишават комфорта при шофиране.

АКЦЕНТИ ПАКЕТ ADVANCED
Широкоекранен кокпит, състоящ се от мултимедиен
дисплей и напълно цифров дисплей на инструмента
съответно с диагонал на дисплея 10,25"
Пакет Паркиране с камера за заден ход
Пакет Огледала
Асистент за сляпа зона

Пакет Advanced-Plus
В допълнение към екстрите на пакет
Advanced-пакет Advanced-Plus допринася
за още комфорт. Освен това висококачествената озвучителна система придружава пътуването с наситен звук, докато
Вашия смартфон се зарежда безжично.

АКЦЕНТИ НА ПАКЕТ ADVANCED-PLUS
Автоматична климатична система THERMOTRONIC
Пакет KEYLESS-GO Сomfort
Озвучителна система с разширени функции
Безжична зарядна система за мобилни крайни
устройства
Широкоекранен кокпит, състоящ се от мултимедиен
дисплей и напълно цифров дисплей на инструмента
съответно с диагонал на дисплея 10,25"
Пакет Паркиране с камера за заден ход

Пакет Premium
Пакет Premium предлага оборудване
на най-високо ниво. Той допълва всич
ки предходни пакети оборудване с
допълнителни акценти като например
Burmester® съраунд озвучителна сис
тема или панорамен плъзгащ се люк.
Така нито едно желаниене остава
неизпълнено.

АКЦЕНТИ ПАКЕТ PREMIUM
Панорамен плъзгащ се люк
Пакет Паркиране с камера 360°
Burmester® съраунд озвучителна система
Автоматична климатична система THERMOTRONIC
Пакет KEYLESS-GO Сomfort
Безжична зарядна система за мобилни крайни
устройства
Широкоекранен кокпит, състоящ се от мултимедиен
дисплей и напълно цифров дисплей на инструмента
съответно с диагонал на дисплея 10,25"

Линия на оборудване
Progressive
Дизайнът му е също толкова прогресивен, колкото и
неговите претенции. В серийното оборудване линията на
оборудване Progressive поставя ексклузивни акценти
без допълнително заплащане: с комфортни седалки в
синтетична кожа ARTICO и текстил Fléron включително
пакет Комфортни седалки или кожен волан. Екстериорът
блести с рейки на покрива от полиран алуминий.

АКЦЕНТИ EXTERIEUR

АКЦЕНТИ INTERIEUR

Рейки на покрива от полиран алуминий

Комфортни седалки включително пакет Комфортни седалки

Алуминиеви джанти 45,7 см (18") с 5-спицов дизайн

Тапицерия в синтетична кожа ARTICO, текстил Fléron черен с двоен

Предна и задна престилка с вложки в хром

декоративен шев средносиво

Декоративни бордови кантове и декоративни кантове на линията

Мултифункционален спортен волан от кожа с черни декоративни шевове

на стъклата от полиран алуминий

и 2-компонентна хромирана бленда
Вентилационни дюзи в сребрист хром с външен пръстен в сребрист хром
и пръстен на въздуховода в черно гланц
Странична облицовка в черно с релефна повърхност с хромирана вложка

Линия AMG
Показва самоуверено това, което се крие в него:
EQA с линия AMG. Отвън AMG-специфичната
предна престилка и AMG-специфичната Black-Panel
радиаторна решетка демонстрира силния стре
меж за движение напред. Отвътре спортните седал
ки и мултифункционалния спортен волан дават
ясно да се разбере, че неподвижното състояние
не е опция.

АКЦЕНТИ EXTERIEUR

АКЦЕНТИ INTERIEUR

AMG-специфична предна престилка с декоративни елементи хромиран

Спортни седалки с регулируем подглавник включително пакет

както и функционални AIR CURTAINS

Комфортни седалки

AMG-специфична Black-Panel радиаторна решетка с Twin-Blade дизайн

Тапицерия в синтетична кожа ARTICO / микрофибър DINAMICA черен

и рамка в черно гланц

с червен двоен декоративен кант

AMG задна престилка в дифузорна оптика с хромиран декоративен елемент

Мултифункционален спортен волан в кожа Nappa, с 3-спицов дизайн,

45,7 cm (18") AMG алуминиеви джанти с дизайн 5 двойни спици,

скосен в долната част, с перфорация в зоната за хващане и Touch Control

аеродинамично оптимизирани, лакирани в черно гланц и полирани

бутони

Странична облицовка в черно с релефна повърхност с хромирана вложка

AMG педална система от полирана благородна стомана с гумени бутони
Вентилационни дюзи в сребрист хром с външен пръстен в сребрист хром
и пръстен на въздуховода в черно гланц

Electric Art
Представя умело електромобилността: това е Interieur
Electric Art. Цветни акценти в модерния розе златист
цвят във вентилационни дюзи и тапицерията, която
отчасти се състои от рециклирани материали, се грижи
за неповторима естетика в купето. Осветеният отзад
декоративен елемент създава футуристична атмосфера.

Edition 1

АКЦЕНТИ INTERIEUR
Тапицерия в синтетична кожа ARTICO / текстил Cupertino двуцветен розе
златист / титановосив перлен

Лайстни на прага с осветен, специфичен за конструктивния тип надпис

Декоративен елемент спираловидна оптика осветен отзад

1 автомобилен ключ в черно с хромирана декоративна рамка

Вентилационни дюзи в розе златист с външен пръстен в сребрист

и 1 автомобилен ключ в черно с декоративна рамка в розе златист

хром и пръстен на въздуховода в сиво гланц
Мултифункционален спортен волан в кожа Nappa с 3-спицов
дизайн, скосен в долната част, с перфорация в зоната за хващане
и Touch Control бутони

в синьо

Неповторимият, предлаган за ограничен период
от време Edition 1 съчетава елементи от пакет Night
с елементи на AMG Styling. Екстериорът е предста
вен спортно с AMG-специфичните характеристика на
оборудването. В купето осветеният отзад декорати
вен елемент и сините декоративни шевове в седалките
и вратите задават ясни акценти.

АКЦЕНТИ EXTERIEUR

АКЦЕНТИ INTERIEUR

AMG-специфична предна престилка с декоративни елементи в черно

Тапицерия в кожа neva сив със CYBER CUT син

гланц както и функционални AIR CURTAINS

Подлакътник в синтетична кожа ARTICO черен със син декоративен шев

AMG-специфична Black-Panel радиаторна решетка с Twin-Blade дизайн
и рамка в черно гланц
AMG-специфична задна броня в дифузорна оптика с декоративен елемент
в черно гланц

Широкоекранен кокпит, състоящ се от мултимедиен дисплей и напълно
цифров дисплей на инструмента съответно с диагонал на дисплея 10,25"
Мултифункционален спортен волан в кожа Nappa, с 3-спицов
дизайн, скосен в долната част, с перфорация в зоната за хващане

AMG алуминиеви джанти 50,8 см (20") с многоспицов дизайн в розе златист

и Touch Control бутони

Странични облицовки в черно с релефна повърхност с вложка в черно гланц

Декоративни елементи осветени отзад

Електрическо силово предаване

Пакет Пътни асистенти

Ефективно електрически: техниката за задвижване на EQA предлага впечатляваща тяга за повече ефективност, безопасност, комфорт и удоволствие от шофирането –
също типично за Mercedes-EQ. Електрическото силово предаване (eATS) с асинхронен двигател и интегрирана паркинг-блокировка при EQA 250 е разположена на
предния мост. От там той извежда на пътя превъзходна системна мощност от 140 kW. Пълният въртящ момент е налице още с първото докосване на педала за газта
без нито момент колебание при ускоряване. Вече са в процес на планиране са допълнителни моделни варианти с по-високи степени на мощност и задвижване на
всички колела. Освен това с помощта на DYNAMIC SELECT EQA Ви подпомага с различни програми за шофиране с различни характеристики – от ефективна до спортна
за по-голямо удоволствие от шофирането в завоите и комфорт на дълги разстояния.

Следваща стъпка в посока към автономното шофиране. Пакет Пътни асистенти задава нови мащаби по отношение на безопасността и комфорта при шофиране.
Камери, радар и ултразвук обхващат околното пространство и подпомагат в съответствие със ситуацията при адаптиране на скоростта, завъртане на волана и
опасност от сблъсък. В допълнение различни данни от картите, навигацията и Live Traffic Information за се използват анализ на маршрута и трафика в реално време.
Цялата информация се свързва интелигентно в мрежа. За Вас това означава осезаемо разтоварване и възможно най-добра защита за пътниците и другите участници
в пътното движение.

Технически данни

Размери
EQA 250

Електродвигател
Номинална мощност (върхова мощност)1 (кВт/к.с.)

140/190

Макс. въртящ момент (Нм)

375

Електрически пробег2 мин.–макс. (км) (WLTP)

400–426

Максимална скорост (км/ч)

160

Ускорение 0–100 км/ч (с)

8,9

1

1037

955

563
1412
797

1620

666

693

702

Потребление и емисии
Потребление на електроенергия макс.–мин. (кВтч/100 км) (WLTP)2, 3
CO2-емисии

2, 4

(г/км)

19,0–17,7
0

1585
1834

913

2729
4463

821

Високоволтова батерия6
Капацитет, използваем (кВтч)

66,5

Макс. мощност на зареждане DC (кВт)

100

Макс. мощност на зареждане AC (кВт)

11

Време за зареждане DC 10–80 % SOC (нето) (мин)

30

Време за зареждане AC 10–100 % SOC (нето) Wallbox/общ. 11 кВт (ч)

ок. 5,45

Време за зареждане AC 10–100 % SOC (нето) дом. контакт 2,3 кВт (ч)

ca. 30

1456

1454

Тегло и обем

1

Тегло празен/натоварване/допустимо общо тегло7 (кг)

2040/430/2470

Прикачен товар (кг)

750

Обем на багажника8 (л)

340/1320

Данни за номиналната мощност и номиналния въртящ момент съгласно Разпоредба (ЕО) № 595/2009 във валидната към момента версия. 2 Потреблението на електроенергия и пробегът бяха определени въз основа на Регламент 692/2008/ЕО. Потреблениеto на електроенергия и
пробегът зависят от автомобилната конфигурация. 3 В реален режим на движение са възможни отклонения в сравнение със сертифицираните стандартни стойности. Реалните стойности са повлияни от множество индивидуални фактори, напр. индивидуален стил на шофиране,
условия на околната среда и отсечката, външна температура, отопление/климатизация, предварително настройване на температурата. 4 Данните са валидно само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, специфични за съответните държави. 5 Определени въз
основа на измерените CO2-емисии, като е взета предвид масата на автомобила. 6 Масата на моторното превозно средство в готовност за движение, без масата на водача (по закон се прогнозира с приблизително 75 кг) и течностите, оборудван със стандартно оборудване съгласно
данните на производителя и ако е налична, масата на надстройката, кабината на водача, теглително-прикачното устройство и на резервното колело/резервните колела, както и на инструмента. Специалното оборудване, допълнителното оборудване и аксесоарите могат да оказажт
влияние върху теглото, оставащия полезен товар, съпротивлението при търкаляне на гумите, аеродинамиката и т.н. и заедно с това и разходните стойности. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg
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Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която
беше основана през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz.
Чрез социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага
им перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change
the Game for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на
Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 07.01.2021 е възможно да са възникнали

и аксесоари и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация

промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или

се разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, при условие, че промените

са валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на

или отклоненията са приемливи за клиента като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това,

тази публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG

че продавачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания

търговски партньор.

предмет на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат

www.mercedes-benz.bg

