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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-EQ | EQC 
 

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 ] 

EQC 400 4MATIC 
5
 

Линия AMG 
293.890 300 / 408 760 / 0-2000 електрически 80 361-420 25,5-21,7 0-0 5,1 / 180 

74 316,27 

61 930,23 
145 350,00 

121 125,00 

 

 
  

 
1  Изображенията имат илюстративен характер. 
2  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.  

Допълнителна информация може да получите от Вашия оторизиран Mercedes-Benz дилър. 
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) 



Ценова листа за автомобили Mercedes-EQ | EQC 2 

 www.mercedes-benz.bg 

 

Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Външен цвят  

Универсален лак (код:  040 черен) 0,00 0,00 0,00 

Универсален лак (код:  149 полярно бял) 281,21 550,00 660,00 
Цвят металик  (кодове:  197 обсидиан черен | 831 графит сив | 859 Мохаве сребрист | 890 кавансит син | 922 high-tech сребрист | 992 селенит сив | 970 спектрално син) 828,72 1 620,83 1 945,00 

Цвят designo magno  (код:  297 селенит сив /само с 524/) 2 028,12 3 966,67 4 760,00 

Цвят designo металик  (код:  885 опалит бял bright) 1 525,35 2 983,33 3 580,00 

Цвят designo металик  (код:  996 хиацинт червен) 1 167,45 2 283,33 2 740,00 
    

Тапицерии  

111 Тапицерия синтетична кожа ARTICO, черно /само с PTC/ 0,00 0,00 0,00 

115 Тапицерия синтетична кожа ARTICO, коприна бежово / черно /само с PTC/ 153,39 300,00 360,00 
221 Тапицерия ест. кожа, черно /само с PTC/ 1 680,87 3 287,50 3 945,00 

225 Тапицерия ест. кожа, коприна бежово / черно /само с PTC/ 1 834,26 3 587,50 4 305,00 

251 Тапицерия ест. кожа, черно /само с P29/ 1 444,40 2 825,00 3 390,00 

382 Тапицерия синтетична кожа ARTICO / плат Sunnyvale, двуцветна, индиго синьо / черно /само с PTC/ 0,00 0,00 0,00 

385 Тапицерия синтетична кожа ARTICO / плат Sunnyvale, двуцветна, коприна бежово / черно /само с PTC/ 0,00 0,00 0,00 
651 Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер DINAMICA, черно /само с P29/ 0,00 0,00 0,00 

979 Тапицерия естествена кожа напа designo, платинабяла перла / черно 2 253,95 4 408,33 5 290,00 
    

Таван и колани  

51U Таван в плат, черен /серия/ --,--- --,--- --,--- 

Y04 Обезопасителни колани в кристално сиво /само с P29; не с H09/H63/L3E/PBN/PTA/PUA/U12/ 306,78 600,00 720,00 
    

Декоративни елементи  

736 Декоративни елементи от ясен в черно с открити пори 
  - в комбинация с PTC 
  - в комбинация с P29 

306,78 

204,52 

600,00 

400,00 

720,00 
480,00 

H63 Декоративни елементи с матрична оптика в сиво /не с P29/ 0,00 0,00 0,00 

H65 Декоративни елементи с оптика карбон, антрацит /не в комбинация с тапицерия 101/105/382/385/ 
  - в комбинация с P29 

102,26 

0,00 

200,00 

0,00 

240,00 
0,00 

H66 Декоративни елементи с алуминиева оптика 0,00 0,00 0,00 
    

Волани  

L3B Мултифункционален волан в кожа напа /само с 443; само с 275+242; серия/ --,--- --,--- --,--- 

L3E Мултифункционален волан в кожа /не с P29; серия/ --,--- --,--- --,--- 

L5C Спортен мултифункционален волан в кожа напа /само с P29, серия/ --,--- --,--- --,--- 

443 Ел. отопляем мултифункционален волан /само с L3B/ 266,30 520,83 625,00 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Линии на оборудване  

P29 Линия AMG, интериор /само с H65/736/H66; не с PTC/ 
мултифункционален волан в кожа напа, скосен в долната част, перфориран в зоната на захват (L5C) ~ спортни седалки със специфичен AMG дизайн ~ тапицерия синтетична кожа ARTICO / 
DINAMICA микрофазер с видим шев с сиво ~ табло с оптика кожа напа ~ горни панели на вратите в черно с шев в rosé gold или сиво ~ декоративни елементи с оптика карбон, антрацит ~ AMG 
спортни педали от полирана благородна стомана с гумени бутони ~ хромирани пинове на вратите ~ AMG плюшени стелки (U26) --,--- --,--- --,--- 

P31 Линия AMG, екстериор /само с RRG/RRC/RRR/RSW/RSX/RWI; само с PDA, серия/ 
AMG Black Panel специфична радиаторна решетка с хромирана рамка ~ AMG специдична предна броня с jet-wing дизайн, отвори за въздух с хромирани декоративни елементи и вложки в черно 
гланц алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици ~ AMG специфична задна броня с видими отвори за въздух и дифузорна вложка в черно и декоративен хромиран елемент --,--- --,--- --,--- 

PTC Линия Electric Art, интериор /само с H66/736/H09/H63/H65; не с P29/ 
тапицерия синтетична кожа ARTICO / плат Sunnyvale в коприна бежово / черно с видим шев в rosé gold ~ табло в синтетична кожа с напа оптика ~ горни панели на вратите в фина 
повърхностна структура в черно или синьо с видим шев в rosé gold или сиво ~ декоративни елементи с алуминиева оптика (H66) ~ мултифункционален спортен волан в кожа с 
хромирана бленда блокове за управление в черно с хромирани бутони --,--- --,--- --,--- 

    

Пакети  

23P 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 с активен асистент за автономно аварийно спиране с функция SOS и 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 ~ PRE-SAFE® PLUS (система за предвиждане на опасност от удар в задната част на автомобила вкл. предприемане на превантивни дейности по 

защита на седящите в купето и избягване на вторични последствия) и др. 1 977,00 3 866,67 4 640,00 

P21 Пакет „AIR-BALANCE” /в комбинация с PBP/PBR – серия/ 
активно йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето ~ подобрена филтрация на въздуха 342,99 670,83 805,00 

P44 Пакет „Паркиране” вкл. камера за заден ход 
PARKTRONIC ~ камера за движение на заден ход (218) 0,00 0,00 0,00 

P47 Пакет „Паркиране” с камера 360° 
PARKTRONIC ~ камера 360° (501) 470,81 920,83 1 105,00 

P49 Пакет „Огледала” /в комбинация с PDA – серия/ 
централно и ляво огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (249) ~ ел. сгъваеми външни огледала (500) ~ комфортно осветяване около автомобила (611) --,--- --,--- --,--- 

P54 Пакет "URBAN GUARD" за защита на автомобила 
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за Уведомление при щета на паркинг (Mercedes me) 451,64 883,33 1 060,00 

P82 Пакет "URBAN GUARD 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) ~ дистанционно 

деактивиране на електронния ключ1 ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла 656,16 1 283,33 1 540,00 

P65 Пакет „Комфортни седалки“ /в комбинация с PDA – серия/ 
електро-пневматични 4-посочни лумбални опори с блок за управление на седалката ~ електрическо регулиране на наклона на хоризонталната част на седалката ~ механично 
регулиране на дължината на подбедрицата (до +6см) --,--- --,--- --,--- 

PDA Пакет „ADVANCED” 
линия AMG , ектериор (P31) ~ линия AMG , интериор (P29) ~ пакет „Интериорно осветление“ (876) ~ амбиентно осветление (877) ~ пакет „Огледала“ (P49) ~ пакет „Комфортни седалки“ (P65) ~ 
плюшени стелки AMG (U26) ~ топло- и шумоизолационно акустично стъкло (851) ~  пакет „Паркиране“ с камера за заден ход (P44) ~ EASY-PACK ролетна щора за товарното отделение (723) 0,00 0,00 0,00 

 
1 срок на валидност на Mercedes me услугите: 36 месеца; срокът може да бъде удължен през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me) 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

PBP Пакет „ENERGIZING”   
ENERGIZING програми за 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) ~ пакет „AIR-BALANCE“ (активно йонизиране и ароматизиране на въздуха в купето ~ подобрена филтрация на въздуха) ~ 
специфични програми на амбиентното осветление 547,51 1 070,83 1 285,00 

PBR Пакет „ENERGIZING Plus” /само с тапицерия 221/225/251/ 
 съдържанието на пакет „ENERGIZING” (PBP) ~ допълнителни ексклузивни програми за комфорт („Warmth“ (топлота) | „Joy“ (радост) | „Comfort“ (комфорт) ) ~ мултиконтурни 

предни седалки с масажна функция ~ климатизирани предни седалки (отопление и вентилация) 1 721,35 3 366,67 4 040,00 
    

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)  

01U Подготовка за навигационни услуги 
На където и да пътувате, винаги ще бъдете предварително добре информирани! Вашият автомобил научава Вашите навици и може да предложи индивидуално съобразени 
дестинации. 0,00 0,00 0,00 

14U Пакет „Смартфон интеграция“ 
 вкл. Apple CarPlay™ (16U) ~ Android Auto (17U) 357,90 700,00 840,00 

365 HDD навигация /серия/ --,--- --,--- --,--- 

367 Подготовка за Live Traffic Information 1 /серия/ --,--- --,--- --,--- 

463 HEAD-UP Display 

превръща челното стъкло в дигитален кокпит, като визуализира на важна за водача информация на челното стъкло2 (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 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

513 Асистент за разпознаване на пътни знаци 0,00 0,00 0,00 
537 Цифров радио-тунер (DAB) /серия/ 

поддържани стандарти: DAB, DMB, DAB+ 0,00 0,00 0,00 

77B MBUX интериорен асистент 306,78 600,00 720,00 
810 Озвучителна система Burmester® Surround-Sound 871,33 1 704,17 2 045,00 

853 Озвучителна система Advanced 
4 говорителя за средни честоти ~ 2 говорителя за високи честоти ~ 2 Frontbass говорителя за ниски честоти, по един в зоната на краката за водача и пътника отпред ~ един 
централно разположен говорител за средни честоти ~ обща звуков мощност 225 Вата 357,90 700,00 840,00 

897 Безжично зареждане за мобилни устройства за предните места 204,52 400,00 480,00 

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

234 Асистент за мъртвата зона /само с P49/ 460,15 900,00 1 080,00 
242 Ел. регулируема предна дясна седалка с памет /само с 275/ 409,03 800,00 960,00 

275 Ел. регулируема предна лява седалка с памет /само с P49+242/ 717,94 1 404,17 1 685,00 

293 Въздушни възглавници на нивото на вратите за задните места 347,25 679,17 815,00 

299 Система за превантивна безопасност PRE-SAFE® /в комбинация с 23P – серия/ 338,73 662,50 795,00 

301 Пепелник в поставката за чаши 40,48 79,17 95,00 

 
1 Активирането става през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me). 
2 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 

30P Пакет "Отделения за вещи" 
сгъваема кутия за вещи под пода на товарното отделение ~ джобове на гърбовете на предните седалки ~ контакт 12 V в ляво в товарното отделение ~ отделение за вещи под 
пода на товарното отделение ~ два допълнителни USB порта за задните места (U82) 0,00 0,00 0,00 

313 Щори за стъклата на задните врати 255,65 500,00 600,00 

401 Климатизирани предни седалки (отопление и вентилация) 773,33 1 512,50 1 815,00 

409 Пакет „Мултиконтурни предни седалки“  /в комбинация с PBR – серия/ 400,51 783,33 940,00 
414 Ел. люк в изпълнение от стъкло 1 075,84 2 104,17 2 525,00 

436 Комфортни подглавници за предните места 102,26 200,00 240,00 

524 Защитно опаковане за транспорт 164,04 320,83 385,00 

550 Теглич вкл. ESP® с функция за стабилизация на прикачен товар 984,24 1 925,00 2 310,00 

581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC 605,03 1 183,33 1 420,00 

628 Адаптивен асистент за дълги светлини PLUS1 /серия/ --,--- --,--- --,--- 

642 Фарове MULTIBEAM LED /серия/ 
LED Intelligent Light System (642): къси светлини, дълги светлини, мигачи, дневни светлини, позиционни светлини и допълнително странично осветяване при завиване в LED 
изпълнение; динамично разпределение на светлинния поток с 84 индивидуално управлявани високоефективни светодиодни елемента вкл. режими извънградско шофиране, 
магистрала, мъгла, активно предвиждащо осветяване на завоите, допълнително осветяване при завиване вкл. функция осветяване на кръгови кръстовища, специфичен режим 
на осветяване при мъгла и др.) --,--- --,--- --,--- 

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

70B Сигнална жилетка за водача 0,00 0,00 0,00 

723 Щора на товарното отделение /в комбинация с PDA – серия/ --,--- --,--- --,--- 

840 Подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла 379,21 741,67 890,00 
846 Странични степенки с алуминиева оптика и гумени бутони 511,29 1 000,00 1 200,00 

872 Ел. отопление на външните задни седалки 357,90 700,00 840,00 

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

875 Отопление на миещата течност на чистачките 117,17 229,17 275,00 

876 Пакет „Интериорно осветление“ /в комбинация с P29/PTC – серия/ --,--- --,--- --,--- 

877 Амбиентно осветление“ /в комбинация с PDA/PBP/PBR – серия/ --,--- --,--- --,--- 

888 Отделение под пода на товарното отделение с възможност за заключване 51,13 100,00 120,00 

889 EYLESS-GO система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя) 562,42 1 100,00 1 320,00 
890 Автоматичен капак на багажника (отваряне/затваряне) /серия/ --,--- --,--- --,--- 
    

B67 Електронен ключ в черно гланц с декоративна рамка от хром гланц 102,26 200,00 240,00 

U12 Плюшени стелки /само с PTC, серия/ --,--- --,--- --,--- 

U26 Плюшени стелки с надпис AMG /само с P29, серия/ --,--- --,--- --,--- 

U22 Електрически лумбални опори за предните седалки, 4-посочни /серия/ --,--- --,--- --,--- 

U40 Разделителна мрежа, демонтируема (за обезопасяване на купето и отделянето му от багажното отделение) 112,91 220,83 265,00 
U50 Без подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла /само с P55/ 0,00 0,00 0,00 
 

 
1 включително функция Перманентни дълги светлини без заслепяване 
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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, 110 кВт) /серия/ --,--- --,--- --,--- 

B30 Кабел за зареждане за домашен контакт, 5 м, прав /не с B80/ 244,99 479,17 575,00 

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

B33 Кабел за зареждане за wallbox и обществени зарядни станции, 5 м, прав /не с B83/ 0,00 0,00 0,00 

B80 Кабел за зареждане за домашен контакт, 8 метра, прав /не с 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 

B83 Кабел за зареждане за wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав /серия, не с B33/ --,--- --,--- --,--- 
 
 
 
 
 
 
 

Допълнителни продукти 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Mercedes-Benz Wallbox Home зарядна станция1 
фиксиран кабел за зареждане с дължина 6 м ~ капацитет до 22 кВт 1 050,00 2 053,62 2 464,34 

 
 
 
 
 
 
 

Допълнителни услуги 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

D03 Пакет Обслужване (5 години или 100 000 км)   серия 

D06 Услуга „От врата до врата“ (5 години, до 15 км радиус)   серия 

D09 EQ разширена гаранция (5 години или 100 000 км)   серия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Цената не включва инсталация. Допълнителна информация може да получите от Вашия оторизиран Mercedes-Benz дилър. 
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Гуми и джанти 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

B51 TIREFIT система за поправяне спукани гуми на път /серия/ 0,00 0,00 0,00 
645 Зимни гуми вместо летни /само с 84R/R82/R90/RRC/RSW/ 164,04 320,83 385,00 

RRC Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, гуми смесен размер /само с PDA+U25/ 102,26 200,00 240,00 

RRG Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици /само с PDA, серия/ --,--- --,--- --,--- 

RRR Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн, гуми смесен размер 769,07 1 504,17 1 805,00 

RSW Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, гуми смесен размер 357,90 700,00 840,00 
RSX Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици 255,65 500,00 600,00 

RWK Алуминиеви джанти AMG 21’’ (53,3 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно с полиран борд  1 740,52 3 404,17 4 085,00 

RWI Алуминиеви джанти AMG 21’’ (53,3 см), многоспицов дизайн, гуми смесен размер 1 536,01 3 004,17 3 605,00 
 
 

Гуми и джанти 
  
    

 

       
Код: RRG | 19’’ Код: RRC | 19’’ Код: RSW | 19’’ Код: RSX | 19’’ Код: RRR | 20’’ Код: RWI | 21’’ Код: RWK | 21’’ 

Серия       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 12.05.2022 г. до промяната ѝ. #802 
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