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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-EQ |  EQS 
 

Базови модели  Серия 
Мощност 

 
[ кВт / к.с. ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм ] 
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 ] 

EQS 450+ 
5
 297.123 245 / 333 568 електрически 107,8 631-785 19,8-15,6 0-0 6,2 / 210 

114 580,51 
95 483,76 

224 100,00
 186 750,00 

EQS 500 4MATIC 
5
 297.134 330 / 449 855 Електрически 108,4 578-695 21,4-17,7 0-0 4,8 / 210 

126 237,97 
105 198,31 

246 900,00
 205 750,00 

EQS 580 4MATIC 
5
 297.144 385 / 523 855 електрически 107,8 588-672 21,1-18,4 0-0 4,3 / 210 

141 423,33 
117 852,78 

276 600,00
 230 500,00 

            

Mercedes-AMG 
5
 

EQS 53 4MATIC+ 
297.155 

484 / 658_ 
560 / 761 5 

950_ 
1020 6 

електрически 107,8 526-580 23,9-21,5 0-0 
3,8 / 220_ 
3,4 / 250 6 

152 774,01 
127 311,68 

298 800,00
 249 000,00 

 
 
 
 

 
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. 
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  В комбинация с пакет  AMG DYNAMIC PLUS (P71). 
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Серийно оборудване 

Външен цвят и тапицерия  

040 Универсален лак, черен 

201 Тапицерия ест. кожа, черно 
 

Декоративни елементи и централна конзола  

331 Декоративен елемент с фонов подсвет /само с PAI/ 

H51 Декоративни елементи с фина структура в черно /само с P14+PAI; не с PAG/ 

757 Средна конзола в черно гланц /само с PAI/ 
 

Таван  

51U Таван в плат, черен 
 

Седалки  

7U2 Комфортни седалки 

7U4 Спортни седалки /само с P29, серия; за EQS 53 4MATIC+ - серия/ 

275 Пакет "Мемори" 
ел. регулиране на предните седалки, външните огледала и волана с памет с 3 позиции (275) ~ запаметяване настройките на Head-up дисплея ~ запаметяване на паркинг-позиция на външното 
дясно огледало за движение на заден ход ~ предни седалки в възможност за регулиране дълбочината, ел. регулируеми лумбални опори (U22) и ENERGIZING кинематика ~ запаметяване 
настройките на Head-up дисплея (444/445, опция) 

287 Сгъваеми облегалки на задните седалки 

436 Комфортни подглавници за предните места /само с 7U2, серия; не с 7U4/ 

U22 Ел. лумбални опори за предните места, 4-посочни /само с 7U2, серия; не с 7U4/ 
 

Линии на оборудване  

P14 Electric Art, интериор /не за EQS 53 4MATIC+/ 

мултифункционален волан в кожа напа (L2B) ~ галванизирани планки на волана в сребрист хром (431) ~ комфортни седалки (7U2) с ел. лумбална опора (U22) ~ комфортни подглавници за предните 
места (436) с контурно осветяване ~ амбиентно осветление (894) ~ декоративни елементи с фина структура в черно (H51) ~ лайсни на праговете с надпис "Mercedes-Benz", светещи (U25) ~ 
велурени стелки (U12) 

P76 Серийно оборудване, екстериор /не за EQS 53 4MATIC+/ 
 Black-Panel маска в предната броня с централно разположена звезда Mercedes ~ прибиращи се дръжки на вратите ~ предна броня с хромиран горен декоративен елемент и долен декоративен 

елемент в черно ~ уширения на праговете лакирани в черно гланц със сребриста вложка ~ задна броня с декоративен елемент в сребрист хром ~ LED задни светлини с 3D-спираловиден дизайн и 
светлинна ивица в задния капак ~ хромирани лайсни под и около страничните стъкла ~ външни огледала в цвета на купето ~ автоматичен капак на багажника (отваряне/затваряне, 890) ~ 
алуминиеви джанти 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно и полирани 

 

Пакети  

P17 Пакет "KEYLESS-GO комфорт" 
KEYLESS-GO система за оторизация и достъп (889) ~ електронен автомобилен ключ в възможност за комуникиране с дръжките на вратите ~ автоматично прибиране на дръжките при потегляне 
или заключване на вратите ~ HANDS-FREE ACCESS (871) комфортно отваряне и затваряне на багажника с движение на крака под задната броня 
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Серийно оборудване 

P49 Пакет "Огледала" 
ел. сгъваеми външни огледала (500) ~ централно и ляво огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (249) ~ комфортно осветяване около автомобила с проектиране логото на марката 
(587) ~ паркинг-позиция на външното дясно огледало за движение на заден ход 

P82 Пакет GUARD 360° Plus защита на автомобила 
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла ~ Mercedes me услуги1: подготовка за Уведомление при 
щета на паркинг или кражба вкл. моментни снимки от камерите на автомобила 

PAF Пакет "Акустичен комфорт” 
 

Mercedes me  

13U Подготовка за Дистанционни и навигационни услуги 

351 Mercedes-Benz система за аварийни повиквания 

33U Дистанционни услуги PLUS /серия/ 
 дистанционно изтегляне статуса на автомобила (показва пробег, налягане на гумите, ниво на течността за чистачките и др.) ~ програмиране на предварителната климатизация ~ дистанционно отключване и заключване на 

вратите и следене на състоянието ~ дистанционно отваряне/затваряне на прозорците и люка (само при поръчан код 413) вкл. положение вентилация ~ персонализация (запазване на настройки като предпочитани 
радиостанции, цели в навигацията и др. в профила на водача и възможност за тяхното прехвърляне в друг автомобил със същото поколение мултимедийна система) ~ откриване на паркиран автомобил и пешеходен маршрут 
до него (в радиус от 1,5 км) ~ локализиране на автомобил (показва географските координати на автомобила; функцията може да бъде деактивирана от мултимедийната система) ~ географско ограничаване (изпраща push-
notificaiton при пресичане на ръчно дефинирана географска зона) ~ зашита на портфейла (информира посредством push-notificaiton включване или  изключване на запалването и придвижване на автомобила извън дефиниран 
радиус от 1, 2,5 или 5 км) ~ откриване на паркиран автомобил (активиране на мигачите на автомобила за по-лесно откриване на паркинг) ~ лимит на скоростта (уведомява при превишаване на предварително зададен лимит на 
скоростта) ~ Send2Car (изпраща координати и целева дестинация до навигационната система) ~ мениджмънт при произшествие или авария (осъществява връзка с център за обслужване на клиенти за оказване на помощ в 
съответствие с възникналата ситуация) ~ управление на техническото обслужване (проактивно изпращане на данни за необходимите сервизни операции до избран Mercedes-Benz обслужващ сервиз с цел последващо 
координиране и запазване на час за обслужване) ~ отдалечена автомобила диагностика (позволява по-добра поддръжка в сервиза, като дава възможност на избрания от клиента Mercedes-Benz обслужващ сервиз да изтегля 
краткия диагностичен тест преди предстоящо влизане на автомобила в сервиза) ~ актуализация на софтуер (възможност за актуализиране на софтуера на електронни блокове, без необходимостта от посещение в сервиз) 

383 Комуникационен модул за услугите Mercedes me connect (LTE вариант) /серия/ 
 

Mercedes-Benz User Experience (MBUX) 

01U Подготовка за Навигационни услуги 

14U Пакет "Смартфон интеграция" 
свързва мобилния телефон безжично с MBUX мултимедийната система ~ поддържа Android Auto™ и Apple CarPlay™ ~ показва приложения на трети доставчици ~ достъп до актуалния софтуер и данни, 
напр. навигация, информация за трафика, контакти, съобщения, телефониране, медии, IP-радио, оптимизирани за визуализация по време на шофиране ~ гласово управление на функции от телефона 

355 MBUX с разширени функции 
365 Навигация от твърд диск 2 

Mercedes-Benz Look&Feel навигация ~ въвеждане на дестинация от тъчскрийна, с гласово управление (MBUX гласов асистент), или съкратен адрес от 3 думи (what3words) ~ изчисление на 
маршрут с междинни цели и множество опции (бързо, динамично) или критерии за избягване (магистрала, ферибот, тунел, платени пътища, черни пътища и др.) ~ 3D представяне на 
предстояща маневра и препоръчителната лента за движение ~ 2D или 3D изглед ~ запазване на изминатия маршрут на USB устройство ~ подготовка за Офис функции в автомобила (02U) 

367 Подготовка за Live Traffic Information 3 

 
1 За ползването на услугите е необходима регистрация в Mercedes me Portal, както и съгласие с Условията за ползване на услуги Mercedes me connect. Допълнително съответният автомобил трябва да бъде свързан с потребителски акаунт.  

 След изтичане на първоначалния срок на действие услугите могат да бъдат удължени срещу заплащане. 
2 Актуализацията на картовите данни става през Mercedes me Portal (http://www.mercedes.me) или в оторизиран сервиз. За период от 36 месеца от датата на първа регистрация актуализациите през Mercedes me Portal са безплатни. 
3 За ползването на услугите е необходима регистрация в Mercedes me Portal, както и съгласие с Условията за ползване на услуги Mercedes me connect. Допълнително съответният автомобил трябва да бъде свързан с потребителски акаунт.  

 След изтичане на първоначалния срок на действие услугите могат да бъдат удължени срещу заплащане. 



Ценова листа за автомобили Mercedes-ЕQ | EQS  4 

   www.mercedes-benz.bg 

Серийно оборудване 

534 MBUX мултимедийна система 

537 Цифрово радио 

72B Пакет "USB Plus" 
2 х USB-C порта в отделението за вещи за предните места с функционалност за бързо зареждане и пренасяне на данни ~ 2 х USB-C порта под предния подлакътник с функционалност за бързо 
зареждане и пренасяне на данни ~ 2 х USB-C порта под задния подлакътник с функционалност за бързо зареждане 

853 Озвучителна система Advanced 
11 специализирани говорителя (4 говорителя за средни честоти, 4 4 говорителя за високи честоти, 2 броя говорители за ниски честоти с технология Frontbass, 1 централен говорител) ~ мощност 225 вата 

897 Безжично зареждане за мобилни устройства за предните места 
 

Технология 

201 Завиваща задна ос, ъгъл до 4,5° /не за EQS 53 4MATIC+/ 
четири режима на управление в зависимост от скоростта: (1) паркиране и намаляване диаметъра на завой (до 4,5° в посока противоположна на предната ос), (2) City-маневреност  (до 4,5° в посока 
противоположна на предната ос при скорост до 60 км/ч), (3) стабилност при висока скорост (до 2,5° по посока на предната), (4) повишена динамика (до 2,5°, по посока на предната ос или 
противоположна в зависимост от пътната ситуация, при скорост над 60 км/ч) ~ режим за адаптирано управление при поставени вериги за сняг при зимни условия ~ визуализация на работата на 
завиващата задна ос на централния дисплей 

216 Завиваща задна ос, ъгъл до 10° /само EQS 53 4MATIC+/ 
четири режима на управление в зависимост от скоростта: (1) паркиране и силно намаляване диаметъра на завой (до 10° в посока противоположна на предната ос; намалява диаметър на завой с 
почти 2 метра), (2) City-маневреност  (до 4,5° в посока противоположна на предната ос при скорост до 60 км/ч), (3) стабилност при висока скорост (до 2,5° по посока на предната), (4) повишена 
динамика (до 2,5°, по посока на предната ос или противоположна в зависимост от пътната ситуация, при скорост над 60 км/ч) ~ режим за адаптирано управление при поставени вериги за сняг при 
зимни условия с максимален ъгъл на завиване до 4,5° ~ визуализация на работата на завиващата задна ос и проектиране на траекторията при паркиране на централния дисплей 

215 Окачване с адаптивни регулируеми амортисьори 

PAI Пакет "Дисплеи" /само EQS 450+/ 
дисплей за водача с диагонал 12,3‘‘ (31,2 см, код 464) ~ OLED централен дисплей (868) с диагонал на екрана 12,8‘‘ (32,5 см), тъчскрийн с хаптична обратна връзка ~ сензор за пръстов отпечатък 
(321), разположен в болка за управление на централната конзола ~ MBUX мултимедийна система (534) 

PAG MBUX Hyper Screen /само EQS 580 4MATIC и EQS 53 4MATIC+/ 
дисплей за водача с диагонал 12,3‘‘ (31,2 см, код 464) ~ OLED централен дисплей (868) с диагонал на екрана 17,7‘‘ (44,9 см), тъчскрийн с хаптична обратна връзка ~ OLED дисплей за пътника 
диагонал 12,3‘‘ (31,2 см, код 860), тъчскрийн с хаптична обратна връзка ~ общо непрекъснато покривно стъкло, под което са разположени трите дисплея ~ сензор за пръстов отпечатък (321) 

 

Комфорт 

309 Адаптивна стойка за чаши/бутилки 
872 Ел. отопление на задните седалки 

873 Ел. отопление на предните седалки 

876 Пакет "Интериорно осветление" 
вкл. осветление в зоната на краката за предните места ~ LED осветление в отделенията за вещи на средната конзола ~ осветление при дръжките на вратите ~ осветяеми козметични огледала ~ 
осветление в предните и задните врати и др. 

894 Амбиентно осветление 
амбиентно осветление с 64 цвята ~ индиректно осветяване ~ предварително дефинирани цветови схеми ~ контурно осветяване на седалките ~ динамичен режим с плавна смяна на цветовете ~ 
емоционални анимации: цветови поздрав, цветна обратна връзка при настройване температурата на климатичната инсталация ~ визуализация при включване на контакта за зареждане (прибл. 
30 секунди след включване в съответствие с цвета на индикацията на контакта за зареждане: пулсиращо оранжево (осъществяване на връзка), постоянно жълто (готовност за зареждане), 
пулсиращо зелено (зареждане), постоянно зелено (приключен процес на зареждане), мигащо червено в продължение на 10 секунди (грешка)) 

890 Автоматичен капак на багажника (отваряне/затваряне) 
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Серийно оборудване 

 

Климатизация 

580 Автоматична климатична инсталация THERMATIC 

583 Термопомпа 

P53 Пакет "ENERGIZING AIR CONTROL Plus" 
сензор за качеството на въздуха и сензор за фини прахови частици (PM2.5) за въздуха вътре в купето и извън автомобила ~ филтърна система в предната част на автомобила (вкл. първичен филтър за прах, 
сняг, листа и др. и HEPA филтър клас H13 от активен въглен за най-фини частици) ~ филтри за климатичната инсталация от активен въглен с филтърни слоеве срещу фини прахов частици (PM2.5), азотни 
окиси (NOx) или серен диоксид (SO2) ~ антибактериален ефект възпрепятства развитието на спори и бактерии във филтъра за купето ~ автоматично преминаване в режима на рециркулация с зависимост 
от измереното качество на въздуха и при отчитане на останалите параметри на климатичния комфорт ~ MBUX меню за качеството на въздуха за онагледяване на отчетените стойности 

 

Зареждане 

82B Система за зареждане с променлив ток, мощност 11кВт (AC charging) 

83B Система за зареждане с прав ток, мощност до 200 кВт (DC charging) 
 

Друго оборудване 

70B Сигнална жилетка за водача 

723 Щора на товарното отделение 

B59 Програми за шофиране DYNAMIC SELECT 

U12 Велурени стелки /само с P14, серия/ 

U26 Велурени стелки AMG /само с P29, серия/ 
B51 TIREFIT 

R01 Летни гуми 
 

Сервиз и услуги 

EQ разширена гаранция (5 години или 100 000 км) 

Сервизен 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  
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Външен цвят  

Универсален лак   (код:  040 черен | 149 полярно бял) 0,00 0,00 0,00 
Цвят металик   (кодове:  197 обсидиан черен | 346 оникс черен| 595 океанско синьо | 771 кадифе кафяв | 831 графит сив | 842 соладит син | 922 high-tech  

   сребрист) 0,00 0,00 0,00 

MANUFAKTUR металик  (код:  993 Патагония червен | 885 опалит бял)  1 229,23 2 404,17 2 885,00 
MANUFAKTUR magno  (код:  056 нощно черно | 297 селенит сив | 659 опалит бял | 677 Калахари златист) 6 043,89 11 820,83 14 185,00 

MANUFAKTUR  (код:  190 силикон сив) 3 994,47 7 812,50 9 375,00 

MANUFAKTUR металик  (код:  385 Côte d'Azur светло син | 660 рубелит червен) 3 994,47 7 812,50 9 375,00 

MANUFAKTUR неметалик  (код:  934 винтидж син) 6 043,89 11 820,83 14 185,00 
    

Тапицерия  

2__А Тапицерия ест. кожа /не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
кодове:  201A черно / космическо сиво /само с 436+P14; не с 55U/59U/69U/7U4/C35/P29/ 

 231A черно / космическо сиво /само с P29+P31; не с 436/55U/561/59U/69U/7U2/873/902/C35/H51/P14/U66/ 0,00 0,00 0,00 

2__А Тапицерия ест. кожа /не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
кодове:  205A макиато бежово / космическо сиво /само с 436+P14; не с 51U/59U/61U/69U/7U4/C35/P29/ 
 209A Нева сиво / Балао кафяво /само с 436+P14; не с 51U/55U/61U/77B/7U4/C35/P29/ 

 211A черно / Балао кафяво /само с 436+P14; не с 55U/59U/69U/7U4/C35/L5C/P29/ 

  221A черно / Бискайско синьо 357,90 700,00 840,00 

229A Тапицерия ест. кожа Нева сиво / Балао кафяво /само с P29+P31; не с 436/51U/55U/61U/77B/7U2/873/902/C35/H51/P14/U66;не за Mercede-AMG EQS 53 
4MATIC+/ 

   - в комбинация с PDD 

0,00 

357,90 

0,00 

700,00 

0,00 
840,00 

651 Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер DINAMICA, черно/ космическо сиво /само в комбинация с P29/ 0,00 0,00 0,00 

8__А Тапицерия ест. кожа напа /само с 399+401+436+902+P14/ 
кодове:  801A черно / космическо сиво /не с 55U/59U/69U/7U4/873/C35/P29/U22/за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ в комбинация с PDD - серия/ 

 805A макиато бежово / космическо сиво /не с 51U/59U/61U/69U/7U4/873/C35/P29/U22/не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 

 811А черно / Балао кафяво /не с 55U/59U/69U/7U4/873/C35/L5C/P29/U22/не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 

 821A черно / Бискайско синьо 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

8__А Тапицерия ест. кожа напа /само с 287+399+401+7U4; само за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
кодове:  851A черно / космическо сиво /не с 59U/69U/7U2/в комбинация с PDD – серия/ 

 859A макиато бежово / космическо сиво /не с 51U/61U/в комбинация с PDD – серия/ 

 861А черно / Балао кафяво /не с 59U/69U/7U2/в комбинация с PDD – серия/ 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

5__А Тапицерия ест. кожа напа Exclusive /не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
кодове:  509A Нева сиво / Биская синьо /само с P87/ 

 519A Нева сиво /само с P87/P19/ --,--- --,--- --,--- 
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95_ Тапицерия естествена кожа напа MANUFAKTUR Exclusive /само с P62/ 

кодове:  952A яхтено синьо / черно 

 954A тютюн кафяво / черно 

 957А мистик червено / черно 

 958A розово златист / черно 
  959A бяло / черно 0,00 0,00 0,00 
    

Декоративни елементи и централна конзола  

331 Декоративен елемент с фонов подсвет /само с 51H+PAI/ 0,00 0,00 0,00 

07H Декоративен елемент от кленово дърво с открити пори 0,00 0,00 0,00 

51H Декоративен елемент с фонов подсвет и Mercedes-Benz мотив /само с PAI/не за EQS 580 4MATIC и Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
   - в комбинация с P29 

296,12 

0,00 

579,17 

0,00 

695,00 
0,00 

H08 Декоративни елементи от липа с линейна структура /за 580 4MATIC и Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ – серия/ 

   - в комбинация с PAG/P29 

400,51 

0,00 

783,33 

0,00 

940,00 
0,00 

H12 Декоративни елементи от орех в кафяво с открити пори 
   - в комбинация с PAG/P29 
   - в комбинация с PAG+P29  

  - за EQS 580 4MATIC 
   - за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 

400,51 

296,12 

91,61 

296,12 

91,61 

783,33 

579,17 

179,17 

579,17 

179,17 

940,00 
695,00 
215,00 
695,00 
215,00 

H20 Декоративни елементи от магнолия с Mercedes-Benz алуминиеви акценти 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

H51 Декоративни елементи с фина структура в черно /само с P14+PAI, серия; не с PAG/не за EQS 580 4MATIC и Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ --,--- --,--- --,--- 
H67 Декоративни елементи с 3D релефна структура, антрацит /само с PAI/ 
   - в комбинация с P29 

553,90 

451,64 

1 083,33 

883,33 

1 300,00 
1 060,00 

H73 AMG Carbon декоративни елементи /само с 732+PAG/ 1 280,36 2 504,17 3 005,00 

661 Централна конзола с фина структура в черно /не с PAG/ 153,39 300,00 360,00 

689 Централна конзола от кленово дърво /само с PAG+07H/ 0,00 0,00 0,00 
732 AMG Carbon централна конзола /само с H73+PAG/ 0,00 0,00 0,00 

757 Централна конзола в черно гланц /не с PAG/ 0,00 0,00 0,00 

775  Централна конзола в изпълнение липа с линейна структура в черно с открити пори /само с H08+PAG/ 0,00 0,00 0,00 

798 Централна конзола в изпълнение орех в кафяво с открити пори /само с H12+PAG/ 0,00 0,00 0,00 
    

Таван  

51U Таван в плат, черен /не тапицерия 205/209/229/509/519/805/ 0,00 0,00 0,00 

55U Таван в плат, макиато бежов /само с тапицерия 205/805/ 0,00 0,00 0,00 

59U Таван в плат, Нева сив /само с тапицерия 209/229/509/519/ 0,00 0,00 0,00 
61U Таван в микрофазер MICROCUT, черен /само с тапицерия 201/211/221/231/801/811/821/851/861; само с 413+543+810; не с U40/ 1 638,26 3 204,17 3 845,00 

69U Таван в микрофазер MICROCUT, Нева сив /само с тапицерия 209/229/509/519/859; само с 413+543+810; не с U40/ 1 638,26 3 204,17 3 845,00 
    

Волан  
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L2B Мултифункционален волан в кожа напа /само с P14, серия/ --,--- --,--- --,--- 

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

443 Ел. отопляем волан /в комбинация с PBS – серия/ 502,77 983,33 1 180,00 
    

Зареждане  

637 Мобилна адаптивна система за зареждане /не с B3_; B8_; 9B_/ 922,46 1 804,17 2 165,00 

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

9B3 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A) /не за 53 0,00 0,00 0,00 

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) 0,00 0,00 0,00 

84B Система за зареждане с променлив ток, 22 кВт (AC charging)  
     - за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 

1 024,72 

0,00 

2 004,17 

0,00 

2 405,00 
0,00 

U49 Електрическа клапа за зареждане 127,82 250,00 300,00 
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Пакети и линии на оборудване  

PDB Пакет "Advanced Plus" /серия/ 

 P20 Пакет "Асистиращи системи Plus" 
активен асистент за дистанция DISTRONIC (233) вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), автоматично потегляне след спиране на автомагистрала, 
адаптиране на скоростта в зависимост от отсечката с функция за край на задръстването (K34) • асистент за Stop&Go трафик • активен кормилен асистент с 
предупреждение за пуснат волан вкл. активен асистент за смяна на пътната лента (K32), активен асистент за автономно аварийно спиране (активен през цялото 
време), функция за формиране на тунел за автомобил със специален режим • активен спирачен асистент с разпознаване на автомобили, колоездачи и пешеходци вкл. 
функция за при завиване и напречен трафик на кръстовище, достигане на край на задръстване • предупредителна сигнализация посредством амбиентното 
осветление (само с код 878) • кормилен асистент при избягваща маневра за пешеходци, велосипедисти или при достигнат край на задръстване • активен асистент за 
лентата за движение (243) вкл. предупредителна сигнализация посредством амбиентното осветление • активен асистент за мъртва зона (237) вкл. предупреждение 
при докосване на дръжките на вратите и предупредителна сигнализация посредством амбиентното осветление • 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) • 
PRE-SAFE® Impulse странично отместване (292) 

 P47 Пакет "Паркиране" с камера 360° 
12 ултразвукови сензора ~ PARKTRONIC ~ камера 360° (картината от четири свързани в мрежа камери – в радиаторната решетка, в капака на багажника и в кожусите на 
външните огледала – се обединява от контролния модул за получаване на перспектива от птичи поглед) ~ визуализация на мултимедийния дисплей ~ режим теглич 
вкл. функция „Приближаване (Zoom)” (само с 550) ~ активен асистент при паркиране (разпознава близко разположени паркоместа при скорост до 35 км/ч и може да 
ги покаже на екрана на мултимедийната система и да извърши асистирано паркиране и в последствие асистирано отпаркиране) ~ асистент при потегляне (Drive Away 
Assist) – може да ограничи за кратко скоростта при потегляне от място, ако бъде разпознато препятствие на по-малко от 1 метър по посока на движение ~ Rear Cross 
Traffic Alert – предупреждение за напречен трафик (оптично и акустично) и автоматично аварийно спиране при опасност от сблъсък 

 PAX DIGITAL LIGHT 
HD-система с проекционен модул (1,3 милиона пиксела във всеки фар) и фонов модул MULTIBEAM LED (84 високоефективни LED елемента във всеки фар) ~ 
изчисляване и адаптиране интензитета на всеки пиксел на основата на данни от камера, сензори и навигационна карта в реално време ~ адаптивен асистент за дълги 
светлини Plus (дълги светлини без заслепяване) ~ ULTRA RANGE дълги светлини с дължина над 600 метра ~ топографска компенсация ~ функция за допълнително 
странично осветяване при кръстовища или кръгови движения ~ активно осветяване на завоите и изпреварващо управление ~ разширена функция за мъгла, светлини 
за градски и извънградски цикъл, автомагистрала, дълги светлини за автомагистрала, светлини за лоши климатични условия ~ адаптивни LED задни светлини с 
динамични мигачи и динамичен интензитет ~ подготовка за проекционни функции „Линии“ (30U), “Символи” (42U), „Анимации“ (43U) 

 U19 MBUX добавена реалност за навигация  
MBUX добавената реалност за навигация свързва виртуалния свят с реалния, за да се ориентирате по-лесно в сложни пътни ситуации. Технологията включва графични 
инструкции за навигация и информация за трафика в изображения на живо. Така стигате до избраната дестинация бързо, безопасно и без стрес. 

 5B1 Отделение за вещи под средната конзола (5B1) 
 U25 Лайсни на праговете с надпис "Mercedes-Benz", светещи /не за Mercedes-EQS 53 4MATIC+/ 

U45 Лайсни на праговете с надпис "Mercedes-AMG", светещи /само за EQS 53 4MATIC+/ --,--- --,--- --,--- 
PDC Пакет "Premium" /включва оборудването на пакет PDB/ 

 413 Панорамен електрически люк в изпълнение от стъкло 
 810 Озвучителна система Burmester® Surround-Sound  
 444 Head-up Display  
 581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC  
   - за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+     

4 343,85 

4 139,33 

8 495,83 

8 095,83 

10 195,00 
9 715,00 
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PDD Пакет "Premium Plus"  /включва оборудването на пакет PDC/ 
 399 Мултиконтурни предни седалки 
 
   - в комбинация с 7U4+U19 
   - за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 

 

5 490,00 

5 110,79 

6 627,62 

10 737,50 

9 995,83 

12 962,50 

12 885,00 
12 000,00 
15 555,00 

P15 Electric Art, екстериор /само с P14/не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 

предна броня с хромиран декоративен елемент в горната и долната част ~ задна броня в цвета на купето с долна част в графит сив металик и хромиран 
декоративен елемент ~ уширения на праговете в графит сив металик с хромирана вложка ~ алуминиеви джанти 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици, лакирани в 
черно и полорани (R61) 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

P19 Пакет "Edition 1" /не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
 екстериор: цвят металик, обсидиан черен (197) ~ линия „AMG”, екстериор (P31) ~ панорамен стъклен електрически люк (413) ~ алуминиеви джанти AMG 

21’’ (53,3 см), многоспицов дизайн (RWY) ~ плакети „Edition 1“ 
 интериор: тапицерия кожа designo напа, Нева сиво / синьо (519) ~ комфортни седалки (7U2) с ел. лумбална опора (U22) ~ мултиконтурни предни седалки 

(399) ~ горна част на таблото и горни панели на вратите с напа оптика в синьо ~ декоративен елемент от кленово дърво с открити пори (07H) ~ дизайнерски 
ключалки за коланите, светещи (светещи ключалки на коланите за предните и задните места в хром, пулсираща индикация при закопчаване и постоянна 
при движение с ниска скорост, код 561) ~ таван в плат, Нева сив (59U) ~ велурени стелки с кант в Биская синьо и видим шев в Нева сиво ~ велурени стелки 
за лимитиран модел с надпис „Edition 1” и кант в синьо ~ лайсни на праговете с надпис "Edition 1", светещи в бяло 
     - за EQS 580 4MATIC 
     - в комбинация с PAG 
     - в комбинация с PDC 
     - в комбинация с PDC+PAG 
     - в комбинация с PDD 
     - в комбинация с PDD+PAG 

13 768,58 

13 255,24 

13 255,24 

13 112,50 

12 599,09 

9 976,58 

9 465,29 

26 929,17 

25 925,00 

25 925,00 

25 645,83 

24 641,67 

19 512,50 

18 512,50 

32 315,00 
31 110,00 
31 110,00 
30 775,00 
29 570,00 
23 415,00 
22 215,00 

P21 Пакет "AIR-BALANCE" /в комбинация с PBS – серия/ 
активно ароматизиране на въздуха в купето с флакон, поставен в жабката на автомобила ~ йонизиране на въздуха 379,21 741,67 890,00 

P29 Линия "AMG", интериор /само с P31; само с тапицерия 229/231/651; не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 

спортен мултифункционален волан в кожа напа (L5C), скосен в долната част, с перфорация в зоната на захват и с галванизирани планки (431) ~ спортни седалки 
(7U4) с 4-посочна лумбална опора (U22) и контурно осветяване ~ синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT в черно / космическо сиво (651A) с 
червен шев ~ табло и горни панели на вратите в синтетична кожа ARTICO в космическо сиво с NEOTEX-покритие и червен шев ~ средни панели на вратите и 
преход между централната конзола и таблото в микрофазер MICROCUT в черно в червен шев ~ амбиентно осветление (894) ~ декоративни елементи от 
липа антрацит с линейна структура (H08) ~ AMG спортни педали ~ таван в плат, черен (51U) ~ AMG велурени стелки (U26) 1 536,01 3 004,17 3 605,00 

P31 Линия "AMG", екстериор /само с RRU/RSX/RWX/RWY; в комбинация с P19 – серия; не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
AMG оптика (AMG специфична предна броня, лакиран в цвета на купето с A-крило в черно гланц с хромиран декоративен елемент, хромиран челен 
делител и фликове и ребра в страничните въздухозаборници в черно гланц с хромиран декоративен елемент; AMG специфична задна броня, лакирана в 
цвета на купето с вложки с дифузорна оптика в черно гланц, двойна хромирана декоративна лайсна и фликове в отворите за въздух в ляво и дясно в черно 
мат; прагове в черно гланц с хромирана вложка) ~ Black-Panel радиаторна решетка в черно ~ алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици (RRU), 
лакирани в черно с аеродинамични елементи в титансиво мат 4 096,73 8 012,50 9 615,00 
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P62 Пакет "MANUFAKTUR, интериор" /само с 7U2+436+51U+401+399+287+275/ 

 MANUFAKTUR лайсни на праговете с надпис "AMG", светещи (328) ~ MANUFAKTUR двуцветен волан в кожа напа (418) / Без двуцветен волан (B23) ~ 
MANUFAKTUR стелки с висок косъм и бродирана звезда Mercedes (B62) / MANUFAKTUR стелки с вис ок косъм и бродирано лого AMG (C54) ~ MANUFAKTUR 
възглавници на подглавниците за задните места с бродиран надпис AMG (C06) ~ MANUFAKTUR хромиран надпис на централната конзола отпред (C50) 

 Тапицерии: кожа напа MANUFAKTUR Exclusive, яхтено синьо / черно (952) / кожа напа MANUFAKTUR Exclusive, тютюн кафяво / черно (954) / кожа напа 
MANUFAKTUR Exclusive, мистик червено / черно (957) / кожа напа MANUFAKTUR Exclusive, пепел от рози сиво (958) / кожа напа MANUFAKTUR Exclusive, бяло 
/ черно (959) 9 475,94 18 533,33 22 240,00 

P87 Пакет "Кожа напа Exclusive" /не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+; само с 399+401+275+P14+(445/PDC/PDD)/ 
комфортни седалки (7U2) с ел. лумбална опора (U22) ~ тапицерия кожа напа Нева сиво /  Биская синьо (509) със специфичен дизайн на шева ~ горна част на 
таблото и горни панели на вратите с напа оптика в Биская синьо с видим шев в розово-златисто ~ подлакътник на средната конзола в кожа напа в Нева сиво 
~ дизайнерски ключалки за коланите, светещи (светещи ключалки на коланите за предните и задните места в хром, пулсираща индикация при закопчаване 
и постоянна при движение с ниска скорост, код 561) ~ таван в плат, Нева сив (59U) ~ велурени стелки с кант в Биская синьо и видим шев в Нева сиво   
     - за EQS 450+ и EQS 500 4MATIC  
     - за EQS 580 4MATIC 

   - в комбинация с PAG 
   - в комбинация с PDD /не за EQS 580 4MATIC/ 
   - в комбинация с PAG+PDD /не за EQS 580 4MATIC/ 

  - в комбинация с PDD /само за EQS 580 4MATIC/ 

7 170,87 

6 659,58 

6 659,58 

5 532,60 

5 019,18 

5 019,18 

14 025,00 

13 025,00 

13 025,00 

10 820,83 

9 816,67 

9 816,67 

16 830,00 
15 630,00 
15 630,00 
12 985,00 
11 780,00 
11 780,00 

P55 Пакет "Нощ" /не с P76; не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
 кожуси на външните огледала в черно гланц ~ лайсни под и около страничните стъкла в черно ~ подсилено затъмнени тонирани задни стъкла (840) ~ 

декоративна лайна в черен гланц в долната част на вратите 
в комбинация с P15: горен и долен декоративен елемент в предната броня в черен хром ~ декоративен елемент в задната броня в черен хром 
в комбинация с P15: A-wing декоративен елемент, челен делител и хоризонтални ламели във външните въздухозаборници в черен хром ~ декоративен 
елемент в задната броня в черен хром с два отвора  

   - в комбинация с P31 

692,37 

769,07 

1 354,17 

1 504,17 

1 625,00 
1 805,00 

    

Mercedes me  

P16 Режими "Начинаещ водач" и "Пиколо" 51,13 100,00 120,00 
    

Mercedes-Benz User Experience (MBUX)  

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

256 AMG Track Pace /в комбинация с P71 за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ – серия/ 255,65 500,00 600,00 
444 Head-up Display /не с 445; в комбинация с PDC/PDD – серия/ 

виртуалното изображение, генерирано от Head-up дисплея, се прожектира в естественото зрително поле на водача и изглежда сякаш виси над предния 
капак; избрана от водача информация, например текущата скорост, максимално допустимите скорости или навигационните инструкции, се прожектират 
цветно и с висока резолюция. Информацията е ясна видима дори в слънчеви дни или през нощта. 1 116,32 2 183,33 2 620,00 
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Лева  
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Лева  
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445 MBUX Head-up дисплей с наложена реалност /само с PAG+P20/ 

проектира виртуално във видимото поле на водача цветна картина с размер 1750 х 873 мм на десет метра пред автомобила визуализация ~ подпомага 
управлението с индикации за посока или смяна на лентата, показва имената на улуците и номерата при активно водене към цел или интересни точки (POI) 
~ визуализация на данни от асистиращите системи и информация  от Активния асистент за дистанция DISTRONIC ~ автоматично адаптиране на позицията на 
изображението благодарение на камерите за разпознаване положението на главата и очите, разположени в дисплея пред водача 

   - в комбинация с PDC/PDD 

2 049,43 

933,11 

4 008,33 

1 825,00 

4 810,00 
2 190,00 

451 3D дисплей за водача /само с PAI/  1 218,58 2 383,33 2 860,00 

77B MBUX Интериорен асистент /само с 413; не с тапицерия 209/229/509/519/ 553,90 1 083,33 1 300,00 

78B MBUX Интериорен асистент /само с PAT/PBT/ --,--- --,--- --,--- 

32U Персонализация на звука /само с 22U+413+810/ 
С персонализацията на озвучителната система постигате съвсем лесно Вашите перфектни звукови настройки. Асистентът за начално конфигуриране ще 
определи заедно с Вас музикалните Ви предпочитания и ще настрои Burmester® озвучителната система съобразно в унисон в Вашите желания. 
Параметрите ще бъде запазени в персонален профил. 0,00 0,00 0,00 

447 MBUX таблет за задните места /само с 326; в комбинация с PAT/PBT – серия/ 
 WLAN таблет с диагонал на екрана 7" (17,8 см) и HD резолюция (1280 x 800 пиксела) ~ възможност за включване на слушалки през Bluetooth или жак 

(3,5мм) ~ докинг станция с функция за зареждане в централния подлакътник ~ MBUX дистанционно управление за централния дисплей ~ директен достъп 
до серийно оборудване или специални изпълнения в автомобила (MBUX мултимедийна система с TV, радио и медии, телефон, индикация за оставащо 
разстояние до зададена цел и очаквания час на пристигане, климатизацията за задните места, в т.ч. климатична инсталация THERMOTRONIC за задните 
места (582) или климатизирани задни седалки (402), масаж (в комбинация с пакет Комфортни задни места (P43)), амбиентно осветление 511,29 1 000,00 1 200,00 

810 Озвучителна система Burmester® Surround-Sound /в комбинация с PDC/PDD – серия/ 
15 високоефективни говорителя с индивидуален усилвателен канал, настроени оптимално спрямо интериора ~ DSP усилвател с мощност от 710 вата (2 х 
120 вата, 7 х 50 вата, 6 х 20 вата) ~ 2 широколентови говорителя в предната част на купето за 3D звучене ~ технология Frontbass с интегриране в купето 
говорители за ниски честоти ~ оптимизация на звука за предните, задните или всички места според настройките ~ 2 аудио профила – “Pure” и „3D-Sound” за 
генериране на виртуално пространствено звучене, вкл. поддръжка на многоканален формат за истински Surround-Sound ~ еквайлазер за фина настройка на 
ниските, средните и високите честоти ~ шумова компенсация (VNC) 839,37 1 641,67 1 970,00 

854 MBUX High-End мултимедийна система за задните места /не с тапицерия 6__А; в комбинация с PBT – серия/ 
MBUX High-End мултимедийна система за задните места с два фиксирани 11,6'' (29,5 см) тъчскрийна ~ мултитъч функционалност ~ възпроизвеждане на 
звука през колоните на автомобила или слушалки ~ възможност за включване на Mini-HDMI, слушалки (жак 3,5 мм), Bluetooth ~ директен достъп по време 
на движение до: MBUX мултимедийната система: TV/Радио/Медии/Mercedes-Benz Apps, телефон, навигация ~ дублиране на екрана върху MBUX таблета за 
задните места (при поръчан код 447) 3 063,49 5 991,67 7 190,00 

865 TV тунер вкл. CI+ слот за карти за кодирани ефирни програми 1 105,67 2 162,50 2 595,00 

898 Безжично зареждане за мобилни устройства за задните места /само с 326; в комбинация с PAS/PAT/PBT – серия/ 204,52 400,00 480,00 

PAG MBUX Hyper Screen /за EQS 580 4MATIC и Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ – серия/ 
дисплей за водача с диагонал 12,3‘‘ (31,2 см, код 464) ~ OLED централен дисплей (868) с диагонал на екрана 17,7‘‘ (44,9 см), тъчскрийн с хаптична обратна 
връзка ~ OLED дисплей за пътника диагонал 12,3‘‘ (31,2 см, код 860), тъчскрийн с хаптична обратна връзка ~ общо непрекъснато покривно стъкло, под което 
са разположени трите дисплея ~ сензор за пръстов отпечатък (321) 7 375,39 14 425,00 17 310,00 

PBG MBUX Навигация Premium 
Подготовка за Навигационни услуги (01U) ~ MBUX с разширени функции (355) ~ Навигация от твърд диск (365) ~ Подготовка за Live Traffic Information (367) 0,00 0,00 0,00 

U31 1 бр. безжични слушалки /не с U58/ 204,52 400,00 480,00 

U58 2 бр. безжични слушалки /не с U31/ 409,03 800,00 960,00 
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Пакети  

P43 Пакет "Комфортни задни седалки" /в комбинация с PBT - серия/ 
мултиконтурни външни задни седалки (406) ~ отопление на външните задни места PLUS" (903) ~ ел. отопление за врата и рамене за задните места (322) 1 218,58 2 383,33 2 860,00 

PAS Пакет "Задни места" /не с PAT/PBT/550; за EQS 580 4MATIC – серия; не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
ел. регулируеми външни задни седалки вкл. функция "Мемори" (223) ~ странични въздушни възглавници за задните места ~ луксозни подглавници за задните 
места (437) ~ комфортен подлакътник за задните места (326) ~ безжично зареждане за пътуващите на задните места (898) --,--- --,--- --,--- 

PAT Пакет "Задни места PLUS" /само с 810/U40; не с PAS/U40/550/в комбинация с P14 не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
ел. регулируеми външни задни седалки вкл. функция "Мемори" (223) ~ странични въздушни възглавници за задните места (293) ~ луксозни подглавници за 
задните места (437) ~ климатизирани задни седалки (отопление и вентилация, 402) ~ комфортен подлакътник за задните места (326) ~ отопление за врата и 
раменете за задните места (322) ~ безжично зареждане за пътуващите на задните места (898) ~ MBUX таблет за задните места (447) ~ MBUX интериорен 
асистент за задните места (78B) 2 816,36 5 508,33 6 610,00 

PBS Пакет "ENERGIZING" за предните места /само с (PAI/PBG)+(P14/P29); не с тапицерия 651/ 
ENERGIZING програми за комфорт за предните места: „Warmth“ (топлина), „Joy“ (радост), „Comfort“ (комфорт), „Refresh“ (освежаване), “Vitality” (жизненост) 
~ светлинна инсценировка в купето посредством амбиентното осветление в зависимост от избраната програма и анимацията на екрана ~ “Training”: видео 
ръководства, напр. за отпускане на мускулатурата (само при спрял автомобил, по време на движение има само аудио инструкции) | “Hints“: кратка 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 с индивидуални препоръки в съответствения с програмата на основата на анализ на шофирането 
и данни от автомобила и информация от водача посредством интеграция на Garmin® финтнес-гривни (където е приложимо) ~ мултиконтурни предни 
седалки" (399) ~ климатизирани предни седалки (401) ~ ел. отопляем волан (443) 

   - за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 
   - в комбинация с 7U4  

  - в комбинация с PDD 
  - в комбинация с PDD за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+  

3 253,09 

2 873,88 

2 873,88 

1 378,36 

502,77 

6 362,50 

5 620,83 

5 620,83 

2 695,83 

983,33 

7 635,00 
6 745,00 
6 745,00 
3 235,00 
1 180,00 

    

PBT Пакет "ENERGIZING" за задните места /не с тапицерия 651; / 
ENERGIZING програми за комфорт за задните места: “Warmth” (топлина) | “Joy” (радост) | “Comfort (комфорт) | “Refresh” (освежаване) |“Vitality” (жизненост). ~ 
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 
NATURE програми: “Forest clearing“ (Горска поляна: успокояващи топли тонове вкл. песен на птици, шумолене на листа и лек шум на вятъра в комбинация с 
леко ароматизиране) | “Sounds of the sea” (Звуците на морето: успокояващи меки тонове вкл. шум на вълни и звуци на чайки в комбинация с по-топли и по-
хладни въздушни пориви) | “Summer rain” (Летен дъжд: заобикалящи звуци, включително дъждовни капки върху килим от листа, далечен гръм или лек 
ритмичен дъжд) ~ пакет „Комфортни задни места“ (P43) ~ ел. регулируеми външни задни места (223) ~ луксозни подглавници за задните места (437) ~ 
климатизирани задни седалки (отопление и вентилация, 402) ~ комфортен подлакътник за задните места (326) вкл. безжично зареждане за пътуващите на 
задните места (898) и MBUX таблет (447) 7 354,08 14 383,33 17 260,00 

PLA Пакет "MANUFAKTUR емблеми" /не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
MANUFAKTUR стелки с висок косъм и бродирана звезда Mercedes (B62) ~ MANUFAKTUR възглавници на подглавниците за задните места с бродиран надпис 
AMG (C06) 1 280,36 2 504,17 3 005,00 



Ценова листа за автомобили Mercedes-ЕQ | EQS  14 

   www.mercedes-benz.bg 

Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

216 Завиваща задна ос, ъгъл до 10° /за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ – серия/ 
четири режима на управление в зависимост от скоростта: (1) паркиране и силно намаляване диаметъра на завой (до 10° в посока противоположна на предната 
ос; намалява диаметър на завой с почти 2 метра), (2) City-маневреност  (до 4,5° в посока противоположна на предната ос при скорост до 60 км/ч), (3) стабилност 
при висока скорост (до 2,5° по посока на предната), (4) повишена динамика (до 2,5°, по посока на предната ос или противоположна в зависимост от пътната 
ситуация, при скорост над 60 км/ч) ~ режим за адаптирано управление при поставени вериги за сняг при зимни условия с максимален ъгъл на завиване до 4,5° 
~ визуализация на работата на завиващата задна ос и проектиране на траекторията при паркиране на централния дисплей 1 331,49 2 604,17 3 125,00 

231 Дистанционно управление на гаражна врата, интегрирано във вътрешното огледало за обратно виждане 1 230,08 450,00 540,00 

306 Коланна въздушна възглавница 0,00 0,00 0,00 

293 Странични въздушни възглавници за задните места       0,00 0,00 0,00 

399 Мултиконтурни предни седалки /не с тапицерия 651; в комбинация с PBS/PDD/P19 – серия/ 
   - в комбинация с 7U4  

  - за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 

1 495,53 

1 116,32 

1 116,32 

2 925,00 

2 183,33 

2 183,33 

3 510,00 
2 620,00 
2 620,00 

401 Климатизирани предни седалки /не с тапицерия 651; в комбинация с PBS/PDD – серия/  875,59 1 712,50 2 055,00 

402 Климатизирани задни седалки (отопление и вентилация) /не с тапицерия 651; само с PAS/PAT/PBT, серия/ --,--- --,--- --,--- 

413 Панорамен електрически люк в изпълнение от стъкло /в комбинация с PDC/PDD/P19 – серия/ 1 670,22 3 266,67 3 920,00 

524 Защита на боята по време на доставка /само с външен цвят magno/ 164,04 320,83 385,00 
543 Сенници с телескопична ос 98,00 191,67 230,00 

550 Теглич с ESP® стабилизация на ремарке /не с PAS/PAT/PBT/ 860,67 1 683,33 2 020,00 

581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC /в комбинация с PDC/PDD – серия/ 
автоматична климатична инсталация с 4 индивидуални зони ~ допълнителен блок за управление на климатичния комфорт в задната част на купето ~ автоматична 
рециркулация на базата на данни от сензор за качеството на въздуха или при навлизане в тунел ~ режими за пестене на енергия ECO и ECO Plus и др. 685,98 1 341,67 1 610,00 

596 GUARD 360° с ламинирани многослойни шумо и топлоизолационни стъкла /само с P20/ 1 178,10 2 304,17 2 765,00 

597 Отопляемо челно стъкло 594,38 1 162,50 1 395,00 
5U4 Радиаторна решетка с Mercedes-Benz мотив /не с P76; не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 338,73 662,50 795,00 

682 Пожарогасител 123,56 241,67 290,00 

840 Подсилено затъмнени тонирани задни стъкла /в комбинация с P55/P60 – серия; не с U50/ 400,51 783,33 940,00 

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

878 Активно амбиентно осветление 
амбиентно осветление с 64 цвята ~ матовобяла ивица като част от борда на декоративните елементи в купето с 190 интегрирани индивидуално 
управлявани LED елемента ~ интегриране на асистиращите системи във визуализацията на амбиентното осветление, в т.ч. Активен асистент за мъртва зона, 
Активен асистент за лентата, Активен спирачен асистент ~ информация за режима на електрическо задвижване: шофиране, рекуперация, силно ускорение 
~ емоционални анимации: цветови поздрав, цветна обратна връзка при настройване температурата на климатичната инсталация вкл. посредством 
гласовия асистент ~ съчетаване на активното амбиентно осветление с програмите ENERGIZING комфортно управление (само с пакет ENERGIZING) ~ различни 
възможности за на светлинния интензитет вкл. динамично адаптиране според околното осветяване ~ съчетаване на амбиентното осветление с програмите 
ENERGIZING комфортно управление (само с пакет ENERGIZING) или в предупреждението при слизане на Активния асистент за мъртва зона 605,03 1 183,33 1 420,00 

    

U50 Без подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла /само с P55/ 0,00 0,00 0,00 

 
1 Допълнителна информация ще намерите на www.homelink.com 
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Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

U40 Разделителна мрежа /не с 61U/69U/PAT/ 

за отделяне на товарното отделение о обезопасяване на купето и пътниците 153,39 300,00 360,00 

U47 AMG спойлер на задния капак /само с P31; за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ – серия/ 357,90 700,00 840,00 
    

AMG Performance Studio /само за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/  

250 Пакет "AMG Driver" /само с P71/ --,--- --,--- --,--- 

B07 AMG спирачна система с композитни керамични спирачни дискове 4 303,37 8 416,67 10 100,00 

P60 Пакет "AMG нощ" 973,59 1 904,17 2 285,00 
PAZ Пакет "AMG нощ II" /само с P60/ 

Ламели в радиаторната решетка лакирани в черно гланц (5U6) ~ Моделен надпис на задния капак и калниците в черен хром (7U8) 562,42 1 100,00 1 320,00 

P71 Пакет "AMG DYNAMIC PLUS" 
RACE START с Boost функция за увеличаване на максималната мощност и въртящия момент ~ AMG Sound Experience Performance с 3 варианта - "Balanced", 
"Sport" и "Powerful" ~ пакет "AMG Driver" вкл. повишаване на максималната електронно ограничена скорост на 250 км/ч 4 096,73 8 012,50 9 615,00 

L6H AMG Performance волан в Carbon / микрофазер MICROCUT 839,37 1 641,67 1 970,00 
L6J AMG Performance волан в кожа напа /серия/ --,--- --,--- --,--- 

L6K AMG Performance волан в кожа напа / микрофазер MICROCUT  430,34 841,67 1 010,00 

RPD Алуминиеви джанти AMG 22'' (55,9 см), многоспицов дизайн 2 253,95 4 408,33 5 290,00 

RWO Алуминиеви джанти AMG 21'' (53,3 см), многоспицов дизайн /серия/ --,--- --,--- --,--- 

RWW Алуминиеви джанти AMG 21'' (53,3 см), дизайн кръстосани спици 1 484,88 2 904,17 3 485,00 

RWZ Алуминиеви джанти AMG 21'' (53,3 см), дизайн кръстосани спици 1 433,75 2 804,17 3 365,00 
U45 AMG лайсни на праговете с надпис "AMG" със сменяема вложка, светещи /серия/ --,--- --,--- --,--- 

U70 Спирачни апарати, лакирани в червено 696,64 1 362,50 1 635,00 

U88 AMG бутони на волана /серия/ --,--- --,--- --,--- 

U97 AMG спойлер в черно гланц 255,65 500,00 600,00 
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Гуми и джанти /не за Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+/ 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

00R Алуминиеви джанти 22'' (55,9 см), дизайн 5 двойни спици /не с P31/ 
   - в комбинация с P15 

3 074,14 

1 947,17 

6 012,50 

3 808,33 

7 215,00 
4 570,00 

18R Алуминиеви джанти 21'' (53,3 см), дизайн 10 спици /не с P31/ 
   - в комбинация с P15 

2 458,46 

1 331,49 

4 808,33 

2 604,17 

5 770,00 
3 125,00 

19R Алуминиеви джанти 21'' (53,3 см), дизайн 5 тройни спици /не с P31/ 

   - в комбинация с P15 

2 151,69 

1 024,71 

4 208,33 

2 004,17 

5 050,00 
2 405,00 

29R Алуминиеви джанти 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици /не с P31/ 
   - в комбинация с P15 

1 280,36 

153,39 

2 504,17 

300,00 

3 005,00 
360,00 

65R Алуминиеви джанти 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици /само P15, серия/ --,--- --,--- --,--- 

96R Алуминиеви джанти 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици /не с P31/ 
   - в комбинация с P15 

1 331,49 

204,52 

2 604,17 

400,00 

3 125,00 
480,00 

R61 Алуминиеви джанти 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици /само с P15, серия/ 0,00 0,00 0,00 

R66 Гуми MOЕxtended /само с 18R/19R/RWX/RWY/ 357,90 700,00 840,00 

RRP Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици /само с P31, серия/ 0,00 0,00 0,00 
RRU Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 спици /не с P76 / 
   - в комбинация с P31 

1 024,71 

357,90 

2 004,17 

700,00 

2 405,00 
840,00 

RSX Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици /само с P31/ 0,00 0,00 0,00 

RWX Алуминиеви джанти AMG 21’’ (53,3 см), многоспицов дизайн /не с P76/ 
   - в комбинация с P15 
   - в комбинация с P31 

1 844,91 

1 178,10 

3 608,33 

2 304,17 

4 330,00 
2 765,00 

RWY Алуминиеви джанти AMG 21’’ (53,3 см), многоспицов дизайн /не с P76/ 
   - в комбинация с P15 
   - в комбинация с P31 

2 100,56 

1 433,75 

4 108,33 

2 804,17 

4 930,00 
3 365,00 
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Гуми и джанти 
  
    

 

   

    

Код: R61 | 20’’ Код: RRP | AMG 20’’ Код: RWY | AMG 21’’     

Серия: P15 Серия: P31      

 

    

   

Код: RSX | AMG 19’’ Код: 29R | 20’’ Код: 96R | 20’’ Код: RRU | AMG 20’’    

 

    

   

Код: 18R | 21’’ Код: 19R | 21’’ Код: RWX | 21’’ Код: 00R | 22’’    

 

Гуми и джанти за Mercedes-AMG Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 
  
    

 

    

   

Код: RWO | AMG 21’’ Код: RWW | AMG 21’’ Код: RWZ | AMG 21’’ Код: RPD | AMG 22’’    

Серия       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 25.04.2023 г. до промяната ѝ. #804 
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