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WORLD

НОВА ФОРМА ЗА НОВО ВРЕМЕ
В изцяло електрическия EQS се осъществява авангардният синтез от лукс и цялостно усещане
за ексклузивност. Като първа премиум лимузина на Mercedes-EQ, проектирана и създадена като
електрически автомобил от нулата, EQS впечатлява с чувствената яснота на своя изчистен елегантен
One-Bow-дизайн и Coupé-силует. Цялостният атлетичен вид се завършва от висококачествени 55,9 см (22")
алуминиеви джанти с дизайн 5 двойни спици и футуристични LED задни светлини с 3D спираловидна оптика.

КОЙ ДРУГ АВТОМОБИЛ
ВИ ЗАДЪРЖА УЧТИВО ВРАТИТЕ?
Вратите на новия EQS не са обикновени врати. Те са комфортни врати. Приближаване или леко докосване
от Ваша страна е достатъчно и те вече се отварят. Освен, ако има нещо на пътя им. Понеже комфортните
врати* разпознават препятствия така, както се и отварят: автоматично. Прибиращите се дръжки се изваждат
веднага, щом водачът се приближи и се прибират във вратата, когато потеглите.

* Автоматичните комфортни врати не са налични към момента на въвеждане на пазара.

ОТ ДРУГА ЗВЕЗДА
Емблематичната Black-Panel-радиаторна решетка с триизмерни Mercedes-Benz звезди е потвърждение
за най-високите стандарти на марката. И никъде другаде това потвърждение не е толкова въздействащо,
като в предната част на новия EQS. Изтънчен, забележителен и демонстриращ внимание до най-малкия
детайл. Спомага за най-доброто първо впечатление, което човек може да си пожелае.

ПОВРАТНА ТОЧКА
Изключително суверенно пътно поведение на EQS е осигурено от серийното електромеханично
управление на задния мост. То повлиява пътното поведение по три начина: по-малък радиус
на завой в града, повече динамика в завои и повишена стабилност при висока скорост.
Серийният ъгъл на завиване от 4 градуса може лесно да се увеличи до 10 градуса благодарение
на опционалните Over-the-Аir актуализации.

ЛУКСОЗНА АКТУАЛИЗАЦИЯ
И при оформлението на интериора EQS остава визионер. Визионерството на EQS се разпознава ясно и
в оформлението на интериора. Целта: напълно ново поколение дигитализация на купето. Определящият елемент тук
е MBUX Hyperscreen. Иновация от 3 дисплея под непрекъсната огъната повърхност от истинско стъкло – дигиталното
сърце във висококачествения интериор на EQS. Опционалният Head-up дисплей с добавена реалност подобрява
безопасността и комфорта в еднаква степен. А благодарение на лесните Over-the-Air актуализации Вие може
допълнително да активирате или дори поръчате нови опционални функции, например специални програми
за шофиране, като режим Начинаещ водач.

ИСТИНСКАТА АТЛЕТИЧНОСТ
ИДВА ОТВЪТРЕ
Още на пръв поглед линия AMG интериор на EQS обещава най-голямата възможна динамика
посредством интуитивно управление. Спортни седалки, спортен волан с перфорирана кожа и
галванизирани планки за превключване, както и ексклузивни AMG материали гарантират
впечатляващо удоволствие от шофирането още преди да е натиснат бутонът Старт.

ДОРИ ВЪЗДУХЪТ В КУПЕТО
Е С НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО
Темата качество на въздуха в купето бе издигната на следващо ниво при създаването на EQS.
Новият HEPA-филтър (High Efficiency Particulate Air) за фини прахови частици с ефективност
до 99,65% може да пречисти постъпващия в купето въздух и от най-малките частици, като полени
и фин прах и да неутрализира неприятни миризми. Резултатът: нов благоприятен климат
благодарение на ENERGIZING AIR CONTROL Plus.

Активно амбиентно осветление

Иновативни материали & декоративни елементи

Пакет Задни места

MBUX развлекателна система за задните места

С Активното амбиентно осветление изживявате технологичния скок. То обединява
естетика с иновативна информация за водача и разширени функции. Обгръщащи
светлинни ленти и декоративни елементи се сливат, за да образуват допълнително
ниво на осветеност, което интегрира и допълва визуално системите за асистиране
на водача.

Прогресивен лукс, особено ексклузивен: с опционалния пакет кожа напа Exclusive
се наслаждавате на първокласна атмосфера. Умелото съчетание от комфортни
седалки в Нева сиво, елементи в бискайско синьо и детайли в розовозлатисто, е
толкова вълнуващо, както самото електрическо пътуване. Акценти са и светещите
дизайнерски ключалки за предпазните колани.

Превърнете задната част на автомобила в комфортна ложа: там ще изживеете
впечатляващ комфорт на седене с електрически регулируемите облегалки и
климатизираните седалки. Комфортният подлакътник обещава релаксиращо пътуване –
и не на последно място благодарение на двойната поставка за чаши и интегрираното
индуктивно зареждане.

Забавлявайте се първокласно: с мултимедийната развлекателна система с два
напълно интегрирани 29,5 см (11,6") дисплея с висока резолюция. Така и в задната
част на автомобила имате цялостно MBUX преживяване с директен достъп
до функции в автомобила. При управлението имате избор - с докосване или
с гласови команди.

Напълно електрически, напълно свързан: EQS с Mercedes me connect
С богатия избор от Mercedes me connect Дистанционни и Навигационни услуги
Вашият EQS е напълно свързан. Процесът на зареждане, планирането на най-добър
маршрут вкл. спирания за зареждане, предварителната климатизация на купето или
защитата на личните данни при смяна на водачите – управлявате всичко лесно

Комфортът при EQS започва със зареждането

през Вашия смартфон. Навигацията с Electric Intelligence е адаптиранa към
спецификата на електрическото придвижване и изчислява например вероятните
разходи за зареждане за целия маршрут.

През Mercedes me Charge получавате удобен достъп до обществени станции за
зареждане на различни оператори. Отвъд националните граници! Зарядния процес
ще стартирате лесно - през MBUX в автомобила, с Mercedes me Charge картата за
зареждане или съвсем ново при EQS: с Plug & Charge може да се оторизирате на
избрана зарядна станция директно през кабела за зареждане. Калкулацията се
извършва автоматично. Зареждате – и продължавате напред. Mercedes me Charge
осигурява също така достъп до зарядни станции за бързо зареждане на
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За да се ползва Mercedes me Charge, е необходима еднократна регистрация. Услугата се предлага само в определени държави.

общоевропейската мрежа за бързо зареждане на IONITY. Услугата Mercedes me
connect IONITY Unlimited включва разходите за зареждане за EQS клиенти за една
година след активиране на услугата. Така релаксиращото пътуване по дълги отсечки
е гарантирано – изцяло без разходи за зареждане, благодарение на краткото време
за зареждане. След изтичане на първата година може да закупите услугата „IONITY:
Бързо зареждане на преференциални цени“ в Mercedes me Store и така да си
осигурите изгодна цена за електрическата енергия.

Линия AMG

Electric Art екстериор

Electric Art интериор

Edition 1

Изразителният дизайн на линия AMG придава на екстериора на Вашия EQS очарователно динамична нотка. Спортни AMG гени срещат прогресивен лукс – Вашето ясно
послание за връзка на изключителен дизайн със също така изключителна техника.
Наред с ориентираната към бъдещето естетика на купето и например скосен в долната
част, перфориран в зоната за хващане мултифункционален спортен волан в кожа
Nappa повишават удоволствието от шофирането. Вашата добра странична опора се
поддържа от спортните седалки с динамична графика.

Лукс в неговата най-прогресивна форма: с линия Electric Art екстериор акцентирате
върху иновативния дизайн на Вашия EQS. Хромирани декоративни елементи задават
фини акценти. Впечатляващи 50,8 см (20") алуминиеви джанти подсказват превъзходна
динамика дори при спрял автомобил.

Със серийния Electric Art интериор Вие чувствате прогресивен лукс във всяка
фибра на купето. Комфортни седалки с привлекателен дизайн и елегантно
контурно осветление Ви подканят да заемете място за мултифункционалния волан
в кожа напа. Освен това може да избирате измежду различни цветови концепции,
които се инсценират и изпълнено с настроение от амбиентното осветление.
Освен това може да избирате измежду различни цветови концепции, допълнени
от изпълненото с настроение от амбиентното осветление.

Покажете се като стилен новатор на електромобилността: отвън линия AMG екстериор
и AMG алуминиеви джанти 53,3 см (21") с многоспицов дизайн допълват спортния
характер на Вашия EQS. Отвътре Ви посреща дизайнерски интериор с комфортна
атмосфера и висококачествено луксозно оборудване. За ограничен период от време
можете да се възползвате и от цветови комбинации и фини надписи, ексклузивни за
Edition 1.

Технически данни

Размери
Електродвигатели

4MATIC електродвигатели

EQS 450+

EQS 580 4MATIC

245 [333]

385 [523]

Електродвигател
Номинална мощност1 (кВт [к.с.])

966

1036

Номинален въртящ момент1 (Нм)

568

Електрически пробег2,3 мин.-макс. (км) (WLTP)

631-785

588-672

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

6,2

4,3

Максимална скорост (км/ч)

210

210

Потребление на електроенергия2,4 комбинирано макс.-мин. (кВтч/100 км) (WLTP)

19,8-15,6

21,1-18,4

CO2-емисии комбинирани (г/км)

0

0

Полезен капацитет (kWh)

107,8

107,8

Макс. зарядна мощност DC (кВт)

200

200

Макс. зарядна мощност АС (кВт)

11

11

Време за зареждане DC 10–80 % SOC(нето) 200 кВт (мин)

31

31

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

10

10

856
545

481
545

1512

733

809
1813
1195

335

285

Разход и емисии

2,5

Клас емисии6

1667
2125

915

1091

3210
5216

Високоволтова акум. батерия7

1511

1564

1

 анни за номинална мощност и номинален въртящ момент съгласно разпоредба (ЕО) № 595/2009 във валидната към момента версия. 2 В реален режим на движение може да се появят отклонения в сравнение с сертифицираните стандартни стойности. Реалните стойности се
Д
повлияват от множество индивидуални фактори, напр. индивидуален стил на шофиране, условия на околната среда и отсечката. 3 Обхватът е определен на база Регламент 2017/1151/EС. 4 Потреблението на електроенергия и пробегът са в зависимост от конфигурацията на
автомобила. 5 Посочените стойности са „измерените WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 Разпоредба за извършване (ЕО) 2017/1153, които са установени в съответствие с Приложение XII на Разпоредба (ЕО) № 692/2008. Потреблението на електроенергия се
определя въз основа на Регламент 692/2008/ЕО. Въз основа на законови промени на меродавен метод за проверка в меродавния за регистрацията на автомобила и евент. за данъка върху моторните превозни средства сертификат за съответствие на автомобила може да са въведени
по-високи стойности. 6 Определени на база на измерените CO2-емисии като се вземе впредвид масата на автомобила. 7 Акумулаторна батерия вкл. сертификат на акумулаторна батерия за период от 8 години или до пробег от 160000 км (което настъпи най-напред). Точните
условия можете да намерите в сервизната книжка, която е приложена към автомобила. Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg
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Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

1455

1500

От 20 година вярваме в това, че спортът има силата да свързва хората и да мотивира по уникален начин.
На милиони деца и юноши позволихме изключително необходимия достъп до нашите програми за подпома
гане, за да може да променят своя живот позитивно. Програмите, които подпомагаме заедно с Laureus
Sport for Good, са ориентирани към целите за устойчиво развитие на Обединените нации и са част от едно
вълнуващо, голямо, глобално движение за позитивна промяна на света. С покупката на Mercedes-Benz
Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 17.05.2021 е възможно да са възникнали

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

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

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

или формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото, като се

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

вземат предвид интересите на продавача, промените или отклоненията са приемливи за купувача. Само от това,

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

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

търговски партньор.

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

www.mercedes-benz.bg

Daimler AG, dialog@daimler.com, 27-0721

