
EQC SUV

EQC 400 4MATIC: Потребление електроенергия комбинирано: 25,5-21,7 кВтч/100 км; CO2комбинирани емисии: 0 г/км.



Electric now has  
a Mercedes

Започнете нова ера. С изцяло електрическия EQC. Плавно, почти безшумно  
и локално с нулеви емисии. Очарователно удоволствие от шофирането,  
на което се наслаждавате безгрижно. Благодарение на изцяло новите услуги  
мобилност и пътна безопасност на най-високо Mercedes-Benz ниво.



EQC променя нашия  
поглед към автомобила

Ориентирана към бъдещето мобилност е изписана на лицето на EQC. Разделените някога  
елементи като фарове и радиаторна решетка са артистично обединени в очарователна  
Black-Panel радиаторна решетка. Изразителният дизайн на изобразената тук линия AMG  
придава на екстериора очарователна динамична нотка. Със специфична предна прес-
тилка, отличителен заден дифузор, специални алуминиеви джанти от AMG High Performance  
цех за производство на изделия от ковано желязо.



Не сте пътували по-изтънчено  
с електрически автомобил

Новият EQC Ви посреща с нов прогресивен интериор. Много декора-
тивни елементи, материали за тапицерията и цветове са разработени  
ексклузивно за EQC и подчертават неговата изключителност. Дисплеят  
на инструмента и мултимедийният дисплей са съчетани под благородно  
стъкло в широкоекранен кокпит. Неповторимо модерно и високока-
чествено емоционално въздействие.



Дигитални услуги  
и интелигентни технологии

Дистанционните и навигационни услуги обхващат свързаните с електрическото шофиране  
като планиране на маршрута и достъпност на зарядните станции. А и времето за зареждане  
и предварителна климатизация се управляват удобно от разстояние. За да достигнете още  
по-спокойни и до по-далечни цели, EQC е оборудван с активно следене на пробега: чрез  
хаптичен педал на газта запазва водача в оптималния скоростен диапазон, за да постигне  
максимален остатъчен пробег.



Нови услуги за хубавото  
усещане, да шофирате Mercedes

За да се наслаждавате напълно безгрижно на електрическото удо-
волствие от шофирането в новия EQC, ние Ви предлагаме широка  
гама гарнационни и сервизни услуги. Например със сертификат на  
акумулаторна батерия ние Ви даваме обещание за мощността на  
акумулаторната батерия, а с допълнителни оферти ще направим така,  
че да се притеснявате възможно най-малко.



Още по-очарователно в EQC: 
Mercedes-Benz User Experience

MBUX предлага на потребителя възможно най-голямата свобода да упра-
влява всички функции така, както му е най-удобно. Например с Вашия  
естествен език или с интуитивни докосвания. В новия EQC мултимедийният  
дисплей е изпълнен като тъчскрийн, а на средната конзола е интегри-
ран тъчпад, който реагира на жестове с един или няколко пръста, както  
и на почерк.



Зареждане у дома  
с Mercedes-Benz Wallbox  
(стенна зарядна станция)

Зареждайте на път на все повече  
обществени зарядни станции

Пълно зареждане на EQC, докато седите удобно на дивана си –  
това е възможно с Mercedes-Benz Wallbox за дома. Със зарядна  
мощност от 11 kW можете да зареждате EQC до три пъти по-бързо,  
отколкото с традиционен контакт.

Където и да сте на път в момента: С услугата Mercedes me Charge получа-
вате достъп до множество обществени зарядни станции, които се намират  
напр. в града, в търговски центрове или места за почивка. За път по спокой-
ни дълги отсечки може да зареждате EQC и на зарядни станции за бързо  
зареждане. Освен това водачите на EQC получават преференциален достъп 
до зарядни станции за бързо зареждане IONITY по всички важни основни  
транспортни оси в Европа.



Шофиране с електродвигател  
с изискванията за безопасност  
на Mercedes-Benz

Асистиращи системи от най-ново поколение предупреждават  
в съответствие със ситуацията, подпомагат водача и дори реагират  
автоматично. Например, за да спазвате дистанцията, скоростта  
или пътната лента. Системи като предупредителна функция за пеше-
ходци в зона на пешеходна пътека допълнително защитават и  
други участници в движението.



Burmester® съраунд озвучителна система Пакет ENERGIZING Plus
Изживейте повече пърформанс и ексклузивност с легендарния Burmester®-звук.  
Мощните високоговорители доставят първокласно стереоозвучаване. Можете  
целенасочено да го оптимизирате за предните и задните места и да интензивирате  
акустичното изживяване.

Опционалният пакет ENERGIZING Plus обединява луксозни екстри в оборудването и  
композира от тях програми за комфорт, които повишават Вашата кондиционна безо-
пасност и Вашето удобство. Очарователният резултат: Вашият Mercedes може да Ви  
витализира и глези целенасочено. За по-дълга ефективност зад волана и приятно  
пътуване. Десетминутните програми дирижират климатизация, амбиентно осветление, 
музика и функции на седалката като масаж, затопляне или вентилация.

Новият EQC превзема пространството около себе си буквално със скоростта на  
светлината. За това се грижат серийните фарове MULTIBEAM LED с черен вътрешен  
корпус със силен гланц, сини декоративни линии и неповторим светлинен дизайн.  
Очарователна примамка за погледа са характерните LED-светещи ленти отпред и  
отзад, които предимно през нощта са удивителни.

MULTIBEAM LED EQC специфични алуминиеви джанти
С EQC ние преосмислихме почти всичко отново. Дори колелата. Те са с дизайн на  
джантите, специално оформен за EQC и се предлагат опционално със сини детайли.



Серийно оборудване
На пръв поглед един много специален автомобил с  
дизайн, който олицетворява бъдещето. Неповторими са  
радиаторната решетка Black Panel и специфичните  
фарове MULTIBEAM LED, които се съчетават по впечат-
ляващ начин с LED-флуоресцентна лента. Интериорът  
съчетава специална електроестетика с въздействащото  
взаимодействие на модерна цветовa схемa и типич-
ното високо качество на Mercedes-Benz.

АКЦЕНТИ СЕРИЙНО ОБОРУДВАНЕ ЕXTERIEUR

Black Panel радиаторна решетка с ламели и хромирана рамка

MULTIBEAM LED и LED-флуоресцентни ленти отпред и отзад

Предна престилка и облицовка на страничните прагове в черно

Алуминиеви джанти 48,3 см (19") с 5-спицов дизайн, лакирани в черно  
и полирани, опционално алуминиеви джанти в специфичен дизайн със  
сини декоративни елементи или син борд на джантата

Лого на калника в черно гланц с хромирани ивици и надпис „EQC“ в синьо

АКЦЕНТИ СЕРИЙНО ОБОРУДВАНЕ INTERIEUR

Предни седалки с тапицерия текстил Абърдийн черен и декоративен  
графитен шев

Мултифункционален спортен волан в кожа със спици на волана,  
панели за управление и елементи за управление в черно гланц

Арматурно табло в синтетична кожа Nappa-интерфейс в метално  
сребристосиво. Бордови кантове с фина повърхностна структура в черно

Декоративни елементи матрична оптика сива

Вентилационни дюзи с розово златни ламели

Вътрешна облицовка на тавана текстил в черно

Изразителният стайлинг на линия AMG придава на ексте-
риора очарователна динамична нотка и по този начин 
прехвърля спортните AMG гени в електромобилността – 
Вашето ясно послание за съчетание от изключителен  
дизайн със също толкова изключителна техника. Линия-
та AMG Interieur придава на купето паралелно към  
електроестетиката видимо и осезаемо повече спортен  
характер.

Линия AMG АКЦЕНТИ ЛИНИЯ AMG EXTERIEUR

AMG-специфична Black Panel радиаторна решетка с Twin-Blade дизайн  
и рамка в черно гланц

AMG-специфична предна престилка с Jet-Wing дизайн, отвори  
с хромирани декоративни елементи и вложка в черно гланц, както  
и видими и функционални AIR CURTAINS

По-широка, AMG-специфична задна броня с видими дюзи  
(нефункционални), дифузорна вложка с четири Aero-ребра в черно  
и хромиран декоративен елемент

AMG алуминиеви джанти 48,3 см (19") с дизайн 5 двойни спици  
аеродинамично оптимизирани, танталовосиви лакирани и полирани

АКЦЕНТИ ЛИНИЯ AMG INTERIEUR

Спортни седалки с AMG-специфична графика в тапицерия синтетична кожа 
ARTICO / микрофибър DINAMICA със средносиви декоративни шевове

Мултифункционален спортен волан в кожа Nappa, скосен в долната част,  
перфориран в зоната за хващане

Арматурно табло в синтетична кожа Nappa-интерфейс в метално среб-
ристосиво и кант в розе златист. Бордови кантове с фина повърхностна  
структура в черно, декоративен шев в розе златист или средносиво

Декоративни елементи оптика карбон антрацит

AMG спортни педали от полирана благородна стомана с черни гумени  
бутони и AMG стелки



Electric Art Interieur
С Electric Art Interieur Вие възобновявате иновативната  
концепция на дизайна на Вашия автомобил в купето.  
Преди всичко цветовaта схемa с още ексклузивни акцен-
ти в розе златисто характеризира емоционалната и  
благородна атмосфера.

АКЦЕНТИ INTERIEUR

Тапицерия синтетична кожа ARTICO / текстил Сънивейл коприненобежов / 
черен с декоративен шев в розе златист

Опционална тапицерия синтетична кожа ARTICO / текстил Сънивейл  
индиговосин / черен с декоративен шев в розе златист

Опционална тапицерия кожа черна с декоративен шев в средносиво или  
кожа коприненобежов / черен с декоративен шев в порцелан

Мултифункционален спортен волан в кожа с хромирани спици на волана, 
панели за управление в черно гланц с хромирани елементи за управление

Арматурно табло в синтетична кожа Nappa-интерфейс

Бордови кантове с фина повърхностна структура в черно или синьо,  
декоративен шев в розе златисто или средносиво

Други декоративни шевове в розе златисто: подлакътник на средна  
конзола, вътрешна облицовка на вратите отпред

декоративни алуминиеви елементи

КОМФОРТ НА СЕДЕНЕ С МАСАЖНА ФУНКЦИЯ

С опционалния пакет Мултиконтурна седалка Ви очаква комфортно изжи-
вяване, което се съобразява с точност до милиметър с Вас и Вашето тяло.  
Двe пулсиращи лумбални възглавници в поясната област масажират гърба 
и могат осезаемо да активират уморените мускули.

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

В новия EQC можете да изживеете своя собствен малък изгрев при всяко  
пътуване. Много зони в интериора могат да бъдат стилно осветени според 
предпочитанията. За целта са на разположение 64 отделно избираеми  
цвята, както и няколко цветови схеми и ефекти.

Пакет Паркиране с камера 360°
Суверено маневриране, точно паркиране: чрез пано-
рамна видимост веднага се справяте и с по-тесни  
или ъглови паркоместа. С камера 360° обхващате с  
поглед всеки ъгъл около Вашия автомобил. Вирту-
алният изглед отгоре от птичи поглед Ви показва по  
интелигентен начин, къде сте.



Електрическо силово предаване
По един електродвигател на предния и задния мост преобразуват електрическата  
енергия в механична и предлагат впечатляваща тяга. Интелигентната работна стратегия 
на задвижващите компоненти осигурява системна мощност от 300 kW (408 к.с.) по  
всяко време там, където е необходима – ефективно и почти безшумно. За минимизи-

ране на потреблението на електроенергия и за повишаване на динамиката електриче-
ското силово предаване е конструирано по различен начин: за максимална ефек-
тивност предната електрическа машина е оптимизирана за слаб до среден диапазон 
на натоварване, а задната определя динамиката.

Тръгнете на път към автономното шофиране: най-модерни системи Ви подпомагат  
в съответствие със ситуацията при адаптиране на скорост, завъртане волан, смяна на 
пътната лента и опасност от сблъсък. Рискът от инцидент се понижава – пътници и  
участници в пътното движение са ефективно защитени. Така достигате до целта си без-
опасно и без напрежение. 

С опционалния пакет Пътни асистенти Вашият Mercedes получава множество датчици: 
камери, радар и ултразвук регистрират околното пространство. В допълнение сис-
темите за асистиране и безопасност използват различни данни от карти, навигация и 

Live Traffic Information, за да оценят трасе и трафик в реално време. Цялата инфор-
мация интелигентно се свързва в мрежа. За Вас като водач по-големият комфорт може 
да се усети трайно чрез значително разтоварване. Например системите поемат  
за Вас задействането на спирачките и ускоряването. Когато завивате или достигнете  
край на задръстване (известен на Live Traffic Information), Вашият автомобил може  
автоматично да регулира скоростта. Разпознатите ограничения на скоростта също се 
спазват автоматично. Лека намеса в управление на волана помага при задържане  
на автомобила в пътната лента. При ситуации със задръствания подпомага създаването 
на аварийна лента.

Пакет Пътни асистенти



Технически данни Размери

Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

1 Данни за номиналната мощност и номинален въртящ момент съгласно Разпоредба (ЕО) № 595/2009 във валидната към момента версия. 2 Потреблението на електроенергия и остатъчният пробег са определени въз основа на Регламент 692/2008/ЕО. Потреблението на електроенергия  и 
остатъчният пробег зависят от автомобилната конфигурация. 3 В реален режим на движение са възможни отклонения в сравнение със сертифицираните стандартни стойности. Реалните стойности се повлияват от множество индивидуални фактори, напр. индивидуален стил на шофиране,  
условия на околната среда и отсечката, външна температура, отопление/климатизация, предварително темпериране. 4 Данните са валидни 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 Маса на моторното превозно средство в готовност за движение, без масата на водача (по закон всичко калкулирано с 75 кг) и течностите, оборудвано със стандартно оборудване съгласно данните на производителя както и, ако 
са налични, масата на каросерията, на кабината, на теглително-прикачното устройство и на резервното колело/резервните колела както и на инструментите. Специално, допълнително оборудване и аксесоари могат да имат влияние върху тегло, оставащ полезен  товар, съпротивление при 
търкаляне на гумите, аеродинамика итн. и така да повлияят и на разходните стойности. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg
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EQC 400 4MATIC

Електродвигател

Номинална мощност (върхова мощност)1 (кВт/к.с.) 300/408

Макс. въртящ момент1 (Нм) 760

Електрически пробег2 мин.–макс. (км) (WLTP) 360–420

Максимална скорост (км/ч) 180

Ускорение 0–100 км/ч (с) 5,1

Потребление и емисии

Потребление на електроенергия макс.–мин. (кВтч/100 км) (WLTP)2, 3 25,5–21,7

CO2-емисии2, 4 (г/км) 0

Високоволтова батерия6 

Капацитет, използваем (кВтч) 80

Макс. мощност на зареждане DC (кВт) 110

Макс. мощност на зареждане AC (кВт) 11

Време за зареждане DC 10–80 % SOC (нето) (мин) 40

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

Време за зареждане AC 10–100 % SOC (нето) дом. контакт 2,3 кВт (ч) ca. 42

Тегло и обем

Тегло празен/натоварване/допустимо общо тегло7 (кг) 2495/445/2940

Прикачен товар, без/с спирачки (кг) 750/1800

Обем на багажника8 (л) 500/1460



За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 09.11.2020 е възможно да са възникнали  
промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или  
формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или откло-
ненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че продава-
чът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет на 
покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари  

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се 
разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия са 
валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази 
публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG търговски 
партньор. www.mercedes-benz.bg

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“.


