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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-EQ | EQA и EQB 
 

Базови модели  Серия 
Мощност 

 
[ кВт / к.с. ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм / обороти ] 

Двигател 
 

Батерия, 
капацитет 

[кВтч] 

Пробег 
 

[км] 

Разход на електр.3 
комбиниран 

[ кВтч / 100 км ] 

Средни емисии  
СО2

 3
 

[ грама / км ] 

Ускорение  
0-100 км/ч, [ сек ] / 

макс. скорост, [ км/ч ] 

Цена в България  
с/ без ДДС 4, 

[ Евро ] 

Цена в България  
с/без ДДС, 

[ Лева ] 

EQA 250 
5
 

Линия Progressive 
243.701 140 / 190 370 / 0-2000 електрически 66,5 402-429 18,3-17,0 0-0 8,9 / 160 

58 747,44 
48 956,20 

114 900,00 
95 750,00 

EQA 250+ 5 
Линия Progressive 

243.702 140 / 190 385 / 0-200 електрически 70,5 489-531 15,8-14,5 0-0 8,6 / 160 
59 974,54 

49 978,78 
117 300,00 

97 750,00 

EQA 300 4MATIC  
5 

Линия Progressive 
243.708 168 / 228 390 / 0-2000 електрически 66,5 411-438 17,8-16,7 0-0 7,7 / 160 

61 508,41 
51 257,01 

120 300,00 
100 250,00 

EQA 350 4MATIC  
5 

Линия Progressive 
243.712 215 / 292 520 / 0-2000 електрически 66,5 411-438 17,8-16,7 0-0 6,0 / 160 

64 116,00 
53 430,00 

125 400,00 
104 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1  Изображенията имат илюстративен характер. 
2  Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели. 
3  Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "WLTP CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Посочените 

стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и варират в зависимост от избраните специални изпълнения. 
4  Цената включва транспортни разходи до гр. София. 
5  Цената включва EQ разширена гаранция (5 години или 100 000 км), пакет Обслужване (5 години или 100 000 км), услуга „От врата до врата“ (5 години, до 15 км радиус) 
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Ценова листа 1 
за автомобили Mercedes-EQ | EQA и EQB 
 

Базови модели  Серия 
Мощност 

 
[ кВт / к.с. ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм / обороти ] 

Двигател 
 

Батерия, 
капацитет 

[кВтч] 

Пробег 
 

[км] 

Разход на електр.2 
комбиниран 

[ кВтч / 100 км ] 

Средни емисии  
СО2

 3
 

[ грама / км ] 

Ускорение  
0-100 км/ч, [ сек ] / 

макс. скорост, [ км/ч ] 

Цена в България  
с/ без ДДС 3, 

[ Евро ] 

Цена в България  
с/без ДДС, 

[ Лева ] 

EQB 250 
4
 

Линия Progressive 
243.601 140 / 190 385 / 0-2000 електрически 66,5 422-473 17,1-15,4 0-0 9,2 / 160 60 127,93 

50 106,61 
117 600,00

 98 000,00 

EQB 250+ 4 
Линия Progressive 

243.602 140 / 190 385 / 0-2000 електрически 70,5 452-507 17,0-15,3 0-0 8,9 / 160 61 661,80 
51 384,83 

120 600,00
 100 500,00 

EQB 300 4MATIC 4 
Линия Progressive 

243.608 168 / 228 390 / 0-2000 електрически 66,5 387-423 18,7-17,3 0-0 8,0 / 160 
62 888,90 

52 407,42 
123 000,00

 102 500,00 

EQB 350 4MATIC 4 
Линия Progressive 

243.612 215 / 292 520 / 0-2000 електрически 66,5 387-423 18,7-17,3 0-0 6,2 / 160 
65 803,27 

54 836,06 

128 700,00
 107 250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Всички цени са препоръчителни. Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели. 
2  Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "WLTP CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности. Посочените 

стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и варират в зависимост от избраните специални изпълнения. 
3  Цената включва транспортни разходи до гр. София. 
4  Цената включва EQ разширена гаранция (5 години или 100 000 км), пакет Обслужване (5 години или 100 000 км), услуга „От врата до врата“ (5 години, до 15 км радиус) 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Външен цвят    

Универсален лак  (код: 696 нощно черен) 0,00 0,00 0,00 

Универсален лак  (код: 149 полярно бял) 281,21 550,00 660,00 

Цвят металик (код: 144 дигитално бял | 191 космос черен | 775 иридий сребрист | 787 планинско сив | 817 розово-златист) 769,07 1 504,17 1 805,00 
MANUFAKTUR металик (код: 993 Патагония червен) 973,58 1 904,17 2 285,00 

MANUFAKTUR magno (код: 662 планинско сив) /само с 524/ 2 253,95 4 408,33 5 290,00 
    

Тапицерия    

101 Тапицерия синтетична кожа ARTICO, черно /само с P59+7U2/ 149,13 291,67 350,00 

105 Тапицерия синтетична кожа ARTICO, макиато бежово / черно /само с 7U2+P59/ 251,39 491,67 590,00 

111 Тапицерия синтетична кожа ARTICO, черно /само с P59+7U4; не за EQB/ 149,13 291,67 350,00 

158 Тапицерия синтетична кожа ARTICO, градински чай / черно /само с 7U4/ 149,13 291,67 350,00 
211 Тапицерия естествена кожа, черно /само с P34+950+7U4/ --,--- --,--- --,--- 

311 Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / плат, черно /само с P59, серия/ --,--- --,--- --,--- 

651 Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT, черно /само с 950+7U4/ --,--- --,--- --,--- 
    

Седалки    

7U2 Комфортни седалки /не с тапицерия 111/651; не с P34/ --,--- --,--- --,--- 

7U4 Спортни седалки /не с тапицерия 101/105/209/321/325/391/ --,--- --,--- --,--- 
    

Тавани    

51U Таван в плат, черен /не с 55U/58U/ 0,00 0,00 0,00 

55U Таван в плат, бежов /само с P59 и тапицерия 105/325/ 0,00 0,00 0,00 

58U Таван в плат, кристално сив /не с тапицерия 105/325/209/ 0,00 0,00 0,00 
    

Декоративни елементи    

331 Декоративен елемент с фонов подсвет /само с 54H/ 0,00 0,00 0,00 

54H Декоративни елементи със спирална оптика и фонов подсвет /за EQA само с PTD/950/ 0,00 0,00 0,00 

H15 Декоративни елементи от липа в черно с открити пори /не с 331/ 
   - в комбинация с PTD/950 

306,78 

153,39 

600,00 

300,00 

720,00 
360,00 

H23 Декоративни елементи от орех в кафяво с открити пори /не с 331/ 

   - в комбинация с 950 

306,78 

153,39 

600,00 

300,00 

720,00 
360,00 

H44 Декоративни елементи от алуминий с надлъжен шлиф /не с PTD; не за EQB/ 
   - в комбинация с 950 

209,91 

52,48 

400,00 

100,00 

480,00 
120,00 

H60 Декоративни елементи със спирална оптика /само с P59, серия/ --,--- --,--- --,--- 
    

Волани    

L3B Спортен мултифункционален волан в кожа напа /само с 443+428; не с 950/ --,--- --,--- --,--- 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

L3E Мултифункционален спортен волан в кожа /само с 428, серия; не с 443/950/ --,--- --,--- --,--- 

L5C Спортен мултифункционален волан в кожа напа /само с 431+(950/PTD), серия; не с 443/ --,--- --,--- --,--- 
L5I Спортен мултифункционален волан в кожа напа / микрофазер MICROCUT /само с 950+431; не с 443/ 236,47 462,50 555,00 

428 Планки за превключване на предавките от волана /само с L3B/L3E, серия/ --,--- --,--- --,--- 

431 Планки за превключване на предавките от волана, галванизирани /само с L5C/L5I, серия/ --,--- --,--- --,--- 

443 Ел. отопляем волан /само с L3B/ 164,04 320,83 385,00 
    

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)    

PAU MBUX Иновационен пакет 
HEAD-UP Display (463) ~MBUX интериорен асистент (77B) 1 178,10 2 304,17 2 765,00 

PBF Пакет „Подготовка за Навигационни услуги” 
MB навигация с интегриран твърд диск (365) ~ подготовка за Навигационни услуги (01U) 102,26 200,00 240,00 

01U Подготовка за Навигационни услуги1 /само като част от PBF/ 
визуализиране на онлайн съдържание върху навигационната карта (паркинги, прогноза за времето) ~ локално онлайн търсене --,--- --,--- --,--- 

14U Пакет „Смартфон интеграция“ /само с PBO, серия/ 
 вкл. Apple CarPlay™ (16U) ~ Android Auto (17U) --,--- --,--- --,--- 

20U Подготовка за цифрово прехвърляне на ключа 51,13 100,00 120,00 

22U Подготовка за MBUX Entertainment /само 853/810/ 0,00 0,00 0,00 
33U Дистанционни услуги PLUS  /серия/ --,--- --,--- --,--- 

355 Разширена функционалност MBUX /серия/ 
LINGUATRONIC гласово управление с активиране с ключова дума „Hey Mercedes“  ~ персонални профили ~ предвиждащи функции (AI) и др. --,--- --,--- --,--- 

365 MB навигация с интегриран твърд диск 2 /серия/ --,--- --,--- --,--- 

367 Подготовка за Live Traffic Information /серия/ --,--- --,--- --,--- 
446 Тъчпад на средната конзола /серия/ --,--- --,--- --,--- 

463 HEAD-UP Display /само като част от PAU/ 

визуализиране на важна за водача информация на челното стъкло3 (указания от навигационната система с графика и текст, актуална скорост, автопилот или ограничител на скоростта, 
предупреждения, входящи обаждания, съобщения от асистиращите системи (лента за движение, мъртва зона, кормилен асистент, асистент за пътните знаци), индикация при намесата на ESP® 
и др.) ~ възможност за индивидуална настройка на съдържанието, височината на картината и яркостта --,--- --,--- --,--- 

513 Асистент за разпознаване на пътни знаци 302,51 591,67 710,00 

537 Цифров радио-тунер (DAB) /серия/ 
поддържани стандарти: DAB, DMB, DAB+ --,--- --,--- --,--- 

810 Озвучителна система Burmester® Surround Sound 
   - в комбинация с PBR/PDC 

743,51 

426,07 

1 454,17 

833,33 

1 745,00 
1 000,00 

U19 MBUX наложена реалност за навигация 400,51 783,33 940,00 

 
 
    

 
1 Допълнителна информация за активирането, обхвата и срока на валидност на услугите ще намерите в портала Mercedes me (http://www.mercedes.me). 
2 Актуализацията на картовите данни става през портала Mercedes me. За период от 7 години от датата на първа регистрация актуализациите са безплатни. 
3 Обхватът на показваната информация зависи от наличното в автомобила оборудване. 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Линии на оборудване    

P59 Линия „ Progressive“ /серия/ 
екстериор: предна и задна брони с хромирани вложки ~ алуминиеви джанти 18’’ (45,7 см), дизайн 5 спици (R31), лакирани в черно гланц и полирани ~ хромирани лайсни под и около 
страничните стъкла ~ надлъжни релси на покрива от полиран алуминий (725) 
интериор: комфортни седалки (7U2) ~ тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / плат Fléron, черно (321) ~ мултифункционален спортен волан в кожа (L3E), с черен шев и бленда от две 
части в черно ~ декоративни елементи със спирална оптика (H60) ~ таван в плат, черен (51U) ~ двойна поставка за чаши (310) ~ мрежи на гърбовете на предните седалки --,--- --,--- --,--- 

PTD Линия „Electric Art“ 
 екстериор: алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 спици, двуцветно лакирани  
 интериор: тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / плат Cupertino, розовозлатисто / титан сива перла (391) ~ мултифункционален спортен волан в кожа напа (L5C) с 3-

спицов дизайн, скосен в долната част и с перфорация в зоната на захват ~ декоративни елементи със спирална оптика и фонов подсвет (54H) ~ дюзи за въздух в розовозлатисто с 
хромиран външен пръстен ~ лайсни на праговете, светещи в синьо ~ електронен ключ е черно с хромирана рамка (1 бр.) и електронен ключ е черно с рамка в розовозлатисто (1 бр.) 809,55 1 583,33 1 900,00 

P55 Пакет „Нощ” /само с P59/950/ 
предна и задна брони и прагове с вложка в черно гланц ~ кожуси на външните огледала, лакирани в черно ~ лайсни около страничните стъкла в черно гланц ~ надлъжни релси на 
покрива в черно ~ подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла (840) ~ декоративна бленда на B-колоната в черно ~ алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни 
спици, лакирани в черно гланц и полирани (97R; не с 950) 460,16 900,00 1 080,00 

950 Линия „AMG“ 
 екстериор: AMG оптика вкл. AMG предна броня с хромиран декоративен елемент, AMG Black Panel специфична радиаторна решетка с дизайн двоен ламел и хромирана рамка, AMG 

задна броня с дифузорна оптика с хромиран декоративен елемент ~ странична престилка в черно с хромирана вложка ~ алуминиеви джанти AMG 18’’ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици 
(RQQ), лакирани в черно гланц и полирани 
интериор: спортни седалки (7U4) с регулируеми подглавници ~ тапицерия синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT в черно с червен двоен шев (651) ~ декоративен шев на 
таблото и горните панели на вратите ~  мултифункционален спортен волан в кожа напа (L5C) с 3-спицов дизайн, скосен в долната част и с перфорация в зоната на захват ~ дюзи за 
въздух в сребрист хром с хромиран външен пръстен ~ декоративни елементи със спирална оптика (H60) ~ декоративен елемент с фонов подсвет (331) ~ AMG спортни педали от 
полирана благородна стомана с гумени бутони ~ лайсни на праговете с надпис EQA, светещи ~ велурени стелки в черно, предните с надпис AMG (U26) 3 063,49 5 991,67 7 190,00 

    

Нива на оборудване    

PDA Пакет "Advanced" /серия/ 
Widescreen-Cockpit: мултимедиен дисплей с диагонал 10,25‘‘ (26,04 см) и Touch-функционалност (859) и дигитално инструментално табло с диагонал на екрана 10,25‘‘ (26,04 см, код 
458) ~ пакет „Паркиране“ с камера за заден ход (P44) ~ пакет „Огледала“ (P49) ~ Асистент за мъртва зона /вкл. предупреждение при излизане при паркиран автомобил (Exit 
Warning)/ (234) 0,00 0,00 0,00 

PDB Пакет "Advanced Plus" 
оборудването на пакет „Advanced” (PDA) ~ автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC (581) ~ пакет "KEYLESS-GO комфорт" (P17) ~ oзвучителна система Advanced с мощност 
225 W (853) ~ безжично зареждане за мобилни устройства (897)  583,73 1 141,67 1 370,00 

PDC Пакет "Premium" 
оборудването на пакет „Advanced Plus” (PDB) ~ пакет "Паркиране" с камера 360° (P47) ~Озвучителна система Burmester® Surround-Sound (810) 1 310,19 2 562,50 3 075,00 

    

Пакети   

 
 

PAY Пакет "Асистиращи системи" 
активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), автоматично потегляне след спиране при Stop&Go трафик на автомагистрала, 
адаптиране на скоростта в зависимост от отсечката (K34) ~ активен кормилен асистент вкл. активен асистент за автономно аварийно спиране с функция SOS, функция за формиране на тунел за 
автомобил със специален режим ~ активен спирачен асистент вкл. функция за завиване и кръстовище, аварийно автономно спиране при достигане край на колона ~ кормилен асистент при 
избягваща маневра ~ активен асистент за лентата за движение ~ активен асистент за мъртва зона вкл. предупреждение при отваряне на вратите при приближаващ отзад трафик ~ 
предупреждение за пешеходци в зоната на пешеходни пътеки и др. 1 239,88 2 425,00 2 910,00 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

PBO Пакет „Разширено серийно оборудване“ 
линия „Progressive” (P59) ~ пакет „Смартфон интеграция“ (14U) ~ камера за заден ход (218) ~ двойна поставка за чаши (310) ~ амбиентно осветление (877) ~ автоматичен капак на багажника 
(отваряне/затваряне)(890) ~ адаптивен асистент за дълги светлини (608) ~ асистент за наложеното ограничение на скоростта (504) ~ дигитално радио (537) ~ пакет „Товарно отделение“ (942) ~ 
ел. лумбална опора за предните места, 4-посочна (U22) ~ отделение за вещи на централната конзола с щора (73B) ~ велурени стелки (U12) 0,00 0,00 0,00 

P17 Пакет "KEYLESS-GO комфорт" /в комбинация с PDB/PDC – серия/ 
KEYLESS-GO система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя; 889) ~ HANDS FREE ACCESS система за комфортно отваряне и 
затваряне на багажника с движение на стъпалото под задната броня (871) ~ дръжки на вратите с хромирани вложки вкл. комфортно осветяване 368,55 720,83 865,00 

P34 Пакет "Кожа" /само с тапицерия 211/ 

   - в комбинация с PBR 

1 352,79 

1 024,71 

2 645,83 

2 004,17 

3 175,00 
2 405,00 

P44 Пакет „Паркиране” вкл. камера за движение на заден ход /само като част от PDA/PDB, серия/ 
активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера за движение на заден ход (218) --,--- --,--- --,--- 

P47 Пакет „Паркиране” вкл. камера за 360°  
активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера за 360° (501) 419,68 820,83 985,00 

P49 Пакет „Огледала” /само с PDA/PDB/PDC, серия/ 
централно огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (252) ~ ел. сгъваеми външни огледала (500) --,--- --,--- --,--- 

P54 Пакет "GUARD 360°" за защита на автомобила 
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за разпознаване на колизия (Mercedes me) 451,64 883,33 1 060,00 

P82 Пакет "GUARD 360° Plus" за защита на автомобила  
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за Уведомление при щета на паркинг или кражба (Mercedes me) локализиране на 

откраднат автомобил (Mercedes me) 1 ~ GUARD 360° стикери на предните странични стъкла 656,16 1 283,33 1 540,00 

PBR Пакет "ENERGIZING Plus" /само с PDB/ 
ENERGIZING програми за комфорт („Warmth“ (топлота) | „Joy“ (радост) | „Comfort“ (комфорт) | „Refresh“ (освежаване) | “Vitality” (жизненост) | “Training”: видео ръководства, напр. за отпускане на 
мускулатурата (само при спрял автомобил) | “Hints“: 3-минутна аудио информация за устойчива грижа за здравето и подобряване на благосъстоянието във всекидневието; за следните зони на тялото: 
глава, рамене, горна част на тялото, долна част на гърба и таза) ~ ENERGIZING COACH: за интелигентен избор на ENERGIZING комфортна програма, отговаряща на пътната ситуация и кондицията на водача ~ 
специфични програми на амбиентното осветление 

   - в комбинация с PDB/PDC 
1 834,26 

328,08 

3 587,50 

641,67 

4 305,00 
770,00 

23P Пакет "Асистиращи системи" /само с 513/ 
 Активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) ~ Активен кормилен асистент (266) ~ Система за превантивна безопасност PRE-SAFE® (299) ~ Адаптивен асистент за ограничението на 

скоростта (546) ~ Увеличен толеранс при потегляне при Stop&Go трафик (K33) ~ Адаптиране на скоростта в зависимост от маршрута и трасето (K34) 1 116,32 2 183,33 2 620,00 

U59 Пакет "Комфортни седалки" /серия/ 
регулиране във височина на седалката до водача ~ регулиране наклона на долната част на предните седалки ~ регулиране дължината на долната част на седалката на водача (+60 мм) --,--- --,--- --,--- 

U62 Пакет "Светлини и видимост" /серия/ 
блок за управление на покрива с 4 светлинни елемента тип скъпоценен камък ~ интериорно осветление и лампи за четене за предните и задните места ~ осветен тъчпад ~ козметични 
огледала за предните места с осветление ~ сигнализация в предните врати при слизане ~ осветление на отделенията за вещи на централната конзола и поставката за чаши --,--- --,--- --,--- 

    

242 Ел. регулируема предна дясна седалка с памет /само с 275/ 291,86 570,83 685,00 

243 Активен асистент за лентата за движение /серия/ --,--- --,--- --,--- 

275 Ел. регулируема седалка на водача с памет /само с 242/ 353,64 691,67 830,00 

286 Мрежи на гърбовете на предните седалки /серия/ --,--- --,--- --,--- 
287 Сгъваеми облегалки на задните седалки /серия/ --,--- --,--- --,--- 

293 Странични въздушни възглавници за задните места (в зоната на вратите) 383,47 750,00 900,00 

 
1 Допълнителна информация за активирането, обхвата и срока на валидност на услугите ще намерите в портала Mercedes me (http://www.mercedes.me). 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

294 Въздушна възглавница за коленете --,--- --,--- --,--- 

299 Система за превантивна безопасност PRE-SAFE® /в комбинация с 23P – серия/ 338,73 662,50 795,00 
310 Двойна поставка за бутилки и чаши /серия/ --,--- --,--- --,--- 
400 Подлакътник за задните места /серия/ --,--- --,--- --,--- 

413 Панорамен електрически люк в изпълнение от стъкло 1 229,23 2 404,17 2 885,00 

457 Регулируемо окачване /не с 485/ 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

485 Комфортно окачване /серия; не с 457/ --,--- --,--- --,--- 
524 Защита по време на транспорт /само с външен цвят magno/ 0,00 0,00 0,00 

543 Сенници с осветяеми огледала /серия/ --,--- --,--- --,--- 

550 Теглич вкл. ESP® функция за стабилизация на прикачен товар /само за EQA/ 820,20 1 604,17 1 925,00 

567 Регулируеми по дължина седалки от втори ред /само за EQB; не с 287/847/ 368,55 720,83 865,00 

580 Автоматична климатична инсталация THERMATIC --,--- --,--- --,--- 
581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC /в комбинация с PBR/PDB/PDC, серия/ 
 2 индивидуални температурни зони (за водача и пътника) ~ автоматично регулиране на температурата, силата на обдухване и разпределение на въздушния поток ~ сензори за 

външна температура, за температурата в купето, за изпотяване ~ датчик за качеството на влизащия в купето въздух в автоматично активиране на режим рециркулация ~ дюзи за 
обдухване за задните места ~ режим остатъчна топлина и др. 521,94 1 020,83 1 225,00 

586 Амбиентно осветление с проектиране логото на марката 112,91 220,83 265,00 

608 Автоматични адаптивни дълги светлини /само с PBO, серия/ --,--- --,--- --,--- 

632 Фарове LED High Performance /серия/ --,--- --,--- --,--- 

682 Пожарогасител, монтиран на седалката на водача 112,91 220,83 265,00 

70B Сигнална жилетка за водача /не с 71B/ 0,00 0,00 0,00 

720 Надлъжни релси на покрива в черно /само като част от P55; не с B27/ --,--- --,--- --,--- 

725 Надлъжни релси на покрива от полиран алуминий /серия; не с P55/B27/ 0,00 0,00 0,00 

840 Подсилено затъмнени тонирани задни стъкла /в комбинация с P55 – серия; не с U50/ 306,78 600,00 720,00 
847 Трети ред места (2 допълнителни седалки с които автомобилът става 6+1 места) /само за EQB; не с 567; не с тапицерия 209/ 1 218,58 2 383,33 2 860,00 

873 Ел. отопление на предните седалки 0,00 0,00 0,00 

875 Отопление на дюзите и миещата течност /вкл. отопление на тръбопроводите и резервоар в обем 5 литра/ 117,17 229,17 275,00 
877 Амбиентно осветление с 64 цвята /само с PBO, серия/ 

възможност за избор измежду 64 различни цвята ~ динамичен режим с плавна смяна на цветовете ~ предварително дефинирани цветови схеми ~ емоционални ефекти вкл. поздрав или 
илюминация при промяна настройките на климатичната инсталация ~ цветово инсцениране за 30 секунди при включване на кабела за зареждане, аналогично на цвета на индикацията при 
контакта на автомобила (изграждане на връзка – пулсиращо оранжево, готовност за зареждане – оранжево, зареждане – пулсиращо зелено, приключен процес на зареждане – зелено, 
проблем – мигащо червено за 10 секунди) ~ предупреждение при отваряне на врата и опасност от сблъсък (само в комбинация с 234/23P, активно до 3 минути след изключване от контакт) --,--- --,--- --,--- 

889 KEYLESS-GO /само с PBO, серия/ --,--- --,--- --,--- 
890 Автоматичен капак на багажника (отваряне/затваряне) /само с PBO, серия/  --,--- --,--- --,--- 

942 Пакет "Товарно отделение" /само с PBO, серия/ 
постелка с 2 лица ~ контакт 12 V ~ притягащ ластичен колан в дясната част на товарното отделение  --,--- --,--- --,--- 

B27 Без надлъжни релси на покрива /не с 720/725/413/PDC/ --,--- --,--- --,--- 

B53 Акустична защита за зоната около автомобила при скорост до 30 км/ч /серия/ --,--- --,--- --,--- 
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Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
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B59 Програми за шофиране DYNAMIC SELECT /серия/ 
DYNAMIC SELECT бутон на централната конзола за избор измежду 4 различни програми за шофиране: „ECO“, „Comfort“, „Sport“ и „Individual“ ~ програмите оказват влияние върху 
задвижването, окачването (в комбинация с код 457), сервоуправлението и ESP® характеристиките ~ възможност за избор измежду 5 различни степени на рекуперация посредством 
планките на волана: Dauto (активиран ECO Асистент, рекуперация или „плаване“ според конкретната пътна ситуация), D + (режим „плаване“, слаба рекуперация), D (стандартен 
режим, нормална рекуперация), D – (засилена рекуперация), D -- (силна рекуперация)  --,--- --,--- --,--- 

U12 Велурени стелки /не с 950/ 0,00 0,00 0,00 

U26 Велурени стелки с надпис AMG /само като част от 950/ --,--- --,--- --,--- 

U40 Разделителна мрежа, демонтируема (за обезопасяване на купето и отделянето му от багажното отделение) 153,39 300,00 360,00 
U50 Без подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла /само с P55/ 0,00 0,00 0,00 

U45 Лайсни на праговете със светещ надпис и сменяема вложка /само като част от PTD/950/ --,--- --,--- --,--- 
 

Зареждане 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

82B Система за зареждане с променлив ток (AC charging, 11 кВт) /серия/ --,--- --,--- --,--- 
83B Система за зареждане с прав ток (DC charging, 100 кВт) /серия/ --,--- --,--- --,--- 

B30 Кабел за зареждане за домашен контакт, 5 м, прав /не с B80/ 0,00 0,00 0,00 

B32 Кабел за зареждане за индустриален контакт, 5 м, прав /не с B82/ 244,99 479,17 575,00 

B80 Кабел за зареждане за домашен контакт, 8 метра, прав /не с B22/B30/ 0,00 0,00 0,00 
B82 Кабел за зареждане за индустриален контакт, 8 метра, прав /не с B32/ 276,95 541,67 650,00 

9B2 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A) 0,00 0,00 0,00 

9B3 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A) /серия/ --,--- --,--- --,--- 

9B6 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A) 0,00 0,00 0,00 

9B7 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A) 72,43 141,67 170,00 
 

Допълнителни услуги 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

D03 EQ разширена гаранция (5 години или 100 000 км)   серия 

D06 Пакет Обслужване (5 години или 100 000 км)   серия 

D09 Услуга „От врата до врата“ (5 години, до 15 км радиус)   серия 
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Гуми и джанти 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

B51 TIREFIT /серия; не с R66/ --,--- --,--- --,--- 
R66 Гуми, които могат да се карат при спукване в авариен режим (MOExtended) /само с 97R/R31/R96/48R/R41; не с B51/ 225,82 441,67 530,00 

RQQ Алуминиеви джанти AMG 18'' (45,7 см), дизайн 5 спици /налично само като част от 950/ 0,00 0,00 0,00 

RTF Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици /не с 48R/97R/R31/R96/RQQ/RVU/RVV; само с R01/ 
   - в комбинация с PTD 
   - в комбинация с 950 

1 075,84 

973,58 

615,68 

2 104,17 

1 904,17 

1 204,17 

2 525,00 
2 285,00 
1 445,00 

RVU Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн /само с R01/ 
   - в комбинация с PTD 
   - в комбинация с 950 

1 689,39 

1 587,14 

1 229,23 

3 304,17 

3 104,17 

2 404,17 

3 965,00 
3 725,00 
2 885,00 

48R Алуминиеви джанти 19'' (48,3 см), дизайн 5 спици /не с 950/ 
   - в комбинация с PTD 

562,42 

460,16 

1 100,00 

900,00 

1 320,00 
1 080,00 

97R Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици /не с 950; в комбинация с P55 – серия/ 
   - в комбинация с PTD 

204,52 

102,26 

400,00 

200,00 

480,00 
240,00 

R31 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 спици /налично само като част от P59/ 0,00 0,00 0,00 

R96 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 спици /не с 950; в комбинация с PTD – серия/ 102,26 200,00 240,00 
 

   

    

Код: R31 | 18’’ Код: R96 | 18’’ Код: RQQ | AMG 18’’     

Серия: P59 Серия: PTD Серия: 950     
 

   

    

Код: 97R | 18’’ Код: RTF | AMG 19’’ Код: RVU | AMG 20’’     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 10.05.2023 г. до промяната ѝ. #804 
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