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EQA 250: Strømforbrug ved blandet kørsel: XXX kWh/100 km, CO2-emission ved blandet kørsel: 0 g/km.



Atletisk. Og elektrisk. 
Den ny EQA.

EQA skaber nye udfoldelsesmuligheder i byen med sin fuldt elektriske, lokalt 
emissionsfri og næsten lydløse fremtoning. Samtidig sikrer medrivende  
dynamik og komfortable ladetjenester, at den kompakte, elektriske SUV også 
har fjernere mål inden for rækkevidde – og således ubesværet gør sit indtog  
i vor tids æra af elbiler. Vær klar til at opleve den ny EQA og universet af fuldt 
elektriske biler fra Mercedes EQ.
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Udtryk for en ny livsstil.
Ved første blik: En ægte Mercedes EQ. Ved andet blik: Et elektrisk statement. Bilens atletiske linjer  
understreger selvbevidst dens ubændige trang til at komme fremad og signalerer progressiv luksus. 
Black panel-kølergrillen og det karakteristiske LED-lysbånd viser vej i en ny retning og skaber den  
velkendte Mercedes EQ fremtoning. LED High Performance forlygterne, der er integreret som standard, 
udstråler især i mørke bilens progressive indstilling.
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Elektrificerende æstetik.
De forskellige designlinjer giver interiøret en unik atmosfære og skaber  
et individuelt udtryk: Fra dynamisk og klart til emotionelt og elegant. Farver, 
former og materialer skaber en futuristisk stemning, hvor den bagfra oplyste  
interiørliste udgør en atmosfærisk hyldest til det teknologiske fremskridt. Og 
widescreen cockpittet sætter den nyeste teknik i scene på iøjnefaldende vis.
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Intelligent på vej mod målet.
Remote- og navigationstjenesterne gør det nemt at køre komfortabelt og effektivt på strøm.  
Du har således altid overblik over den aktuelle rækkevidde og ladestationerne omkring og på  
en rute. Navigationen med Electric Intelligence planlægger automatisk ladestop for dig langs  
ruten og finder de ledige og stærkest mulige ladestandere. Med Mercedes me appen har du  
desuden også adgang til ladeindstillinger og forklimatisering, selv om du befinder dig uden for bilen.
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Tjenester til en ny mobilitet.
Nye tjenester og garantiydelser sikrer en mobilitet fri for bekymringer. For at  
gøre det så nemt som muligt for dig har vi udtænkt nye tjenester specielt til  
elbilerne fra Mercedes EQ, og de er tilgængelige allerede fra det øjeblik, du  
køber bilen. Mindre grund til at bekymre sig får du også med vores særlige  
garantier som f.eks. battericertifikatet med en ydelsesgaranti på op til otte  
år eller op til 160.000 kørte kilometer for højspændingsbatteriet, der er  
hjertet i EQA.
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EQA med MBUX er som 
skabt til dig.

MBUX står for Mercedes-Benz User Experience. For at sige det kort: Alt handler om  
dig. I det store display med touchskærm kan du betjene alle funktioner intuitivt – ved 
berøring, men også via håndbevægelser eller talte instruktioner med „Hey Mercedes“. 
Derudover er systemet i stand til at lære og tilpasser sig derfor stadig bedre til føreren. 
De praktiske grænseflader til telefonering og digitale medier gør det nemt at integrere  
en smartphone og fuldender den særlige infotainment-oplevelse.
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Så nem kan opladning være. Energi to go.
Dit hjem bliver et sted, hvor det ikke kun er dig, der genoplader batterierne.  
For via en Mercedes-Benz wallbox med en ladeeffekt på op til 11 kW kan du  
oplade din EQA op til tre gange hurtigere end i en almindelig stikkontakt.  
På den måde bliver opladning nem og bekvem.

Med EQA og Mercedes me Charge får du adgang til et af de største ladenet med offentlige  
ladestationer i byer, ved indkøbscentre, hoteller eller på rastepladser. Hvis man har ekstra  
travlt, kan man blot anvende en af de mange IONITY-hurtigladestationer via Mercedes me  
Charge og endda oplade til nedsat pris med tilvalget Premium-service. Man skal blot tilmelde  
sig én gang for at få adgang til de detaljerede oplysninger om ladestandere inkl. ladetakster  
og den automatiske månedlige afregning i hele ladenettet.



Så nem kan opladning være. Energi to go.
Dit hjem bliver et sted, hvor det ikke kun er dig, der genoplader batterierne.  
For via en Mercedes-Benz wallbox med en ladeeffekt på op til 11 kW kan du  
oplade din EQA op til tre gange hurtigere end i en almindelig stikkontakt.  
På den måde bliver opladning nem og bekvem.

Med EQA og Mercedes me Charge får du adgang til et af de største ladenet med offentlige  
ladestationer i byer, ved indkøbscentre, hoteller eller på rastepladser. Hvis man har ekstra  
travlt, kan man blot anvende en af de mange IONITY-hurtigladestationer via Mercedes me  
Charge og endda oplade til nedsat pris med tilvalget Premium-service. Man skal blot tilmelde  
sig én gang for at få adgang til de detaljerede oplysninger om ladestandere inkl. ladetakster  
og den automatiske månedlige afregning i hele ladenettet.



Forbilledligt sikker. 
Den ny EQA.

Førerassistentsystemerne i EQA er forudseende, har overblik over trafik-
situationen og kan ikke blot aflaste i hverdagen, men også hjælpe effektivt  
i faretruende situationer. På denne måde kan både personerne i bilen og  
andre trafikanter beskyttes effektivt – udstigningsadvarselsfunktionen beskyt-
ter f.eks. også, selv om du allerede er fremme ved målet.
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Premium-pakke.
Premium-pakken omfatter udstyr på 
højeste niveau. Den supplerer alle de 
tidligere udstyrspakker med ekstra high-
lights som for eksempel Burmester® 
surround soundsystemet eller panora-
mataget. Så kan man ikke ønske sig 
mere.

Det udvidede standardudstyr øger kom-
forten med udstyrslinjen Progressive 
inklusive læderrat og komfortsæder, 
bakkamera og EASY-PACK bagklap. 
Tjenester vedrørende konnektivitet og 
opladning gør opladningen og afreg-
ningen nemmere. Og det fås alt sammen 
som standard uden merpris.

Med Advanced-pakken løfter du din EQA 
til næste niveau. Som supplement til 
det udvidede standardudstyr opgrade-
res kabinen med to brillante display på 
10,25", der tilsammen udgør widescreen 
cockpittet. Kørekomforten øges mar-
kant af yderligere intelligente assistenter.

Udvidet  
standardudstyr. Advanced-pakke. Advanced Plus-pakke.

Som supplement til ekstraudstyret i 
Advanced-pakken indeholder Advanced 
Plus-pakken endnu mere komfort.  
Derudover lægger det eksklusive sound-
system en fantastisk lyd under køre-
turen, mens din smartphone oplades 
trådløst.

STANDARDOMFANG

Udstyrslinjen Progressive.

Bakkamera

Ambientebelysning

EASY-PACK bagklap

Adaptiv fjernlysassistent

Hastighedsassistent

Remote og Charging Services Plus

Bagagerumspakke

HIGHLIGHTS ADVANCED PLUS-PAKKE

Klimaautomatik THERMOTRONIC

KEYLESS-GO komfortpakke

Avanceret soundsystem

Trådløs opladning til mobile enheder

Widescreen cockpit, bestående af mediedisplay  
og fuldt digitalt instrumentdisplay hver med en 
skærmdiagonal på 10,25"

Parkeringspakke med bakkamera

HIGHLIGHTS PREMIUM-PAKKE

Panoramatag

Parkeringspakke med 360° kamera

Burmester® surround soundsystem

Klimaautomatik THERMOTRONIC

KEYLESS-GO komfortpakke

Trådløs opladning til mobile enheder
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skærmdiagonal på 10,25"
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Udstyrslinjen Progressive.
Bilens design er lige så progressivt som dens fremto-
ning. I forbindelse med standardudstyret indeholder 
udstyrslinjen Progressive eksklusive highlights uden 
merpris, f.eks. komfortsæder i kunstlæder ARTICO og 
stof Fléron inklusive Sædekomfortpakke eller læder-
rat. Eksteriøret stråler blandt andet med en tagræling 
i poleret aluminium.

HIGHLIGHTS EKSTERIØR

Tagræling i poleret aluminium

45,7 cm (18") letmetalfælge i 5-egers design

Front- og hækskørt med kromindsats

Side- og rudepyntelister i poleret aluminium

HIGHLIGHTS INTERIØR

Komfortsæder inklusive Sædekomfortpakke

Indtræk i kunstlæder ARTICO, stof Fléron i sort med dobbelt  
kontrastsyning i mellemgrå

Multifunktionssportsrat i læder med sorte syninger og 2-delt  
afdækning i krom

Ventilationsdyser i sølvkrom med udvendig ring i sølvkrom  
og luftføringsring i sort højglans

Sidebeklædninger i sort med struktur og indsatser i krom

Viser selvsikkert, hvad den gemmer på: EQA med  
udstyrslinjen AMG. Udvendigt demonstrerer blandt 
andet det særlige AMG frontskørt og den særlige 
AMG black panel-kølerafdækning bilens stærke trang 
til at komme fremad. Indvendigt gør sportssæderne  
og multifunktionssportsrattet det klart, at stilstand 
ikke er en mulighed.

AMG. HIGHLIGHTS EKSTERIØR

AMG frontskørt med eksteriørlister i krom samt funktionelle  
AIR CURTAINS

AMG black panel-kølerafdækning i twin blade-design og ramme  
i sort højglans

AMG hækskørt i diffusordesign med liste i krom

45,7 cm (18") AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, med  
aerodynamisk optimering, lakeret i sort højglans og glanspolerede

Sidebeklædninger i sort med struktur og indsatser i krom

HIGHLIGHTS INTERIØR

Sportssæder med indstillelig nakkestøtte inklusive Sædekomfortpakke

Indtræk i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA i sort med rød 
dobbeltsyning

Multifunktionssportsrat i nappalæder med tre eger, fladt forneden, 
med perforering i gribeområdet og touch-control-knapper

AMG pedaler i børstet rustfrit stål med gummiknopper

Ventilationsdyser i sølvkrom med udvendig ring i sølvkrom  
og luftføringsring i sort højglans
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Electric Art.
Interiøret Electric Art iscenesætter elektrisk mobilitet 
på udsøgt vis. Farvedetaljer i moderne roséguld i 
ventilationsdyserne og indtrækket, der til dels består 
af genbrugte materialer, sørger for en unik æstetik  
i kabinen. Interiørlisten, der er oplyst bagfra, skaber 
en futuristisk atmosfære.

HIGHLIGHTS INTERIØR

Indtræk i kunstlæder ARTICO/stof Cupertino i tofarvet roséguld/ 
titaniumgrå pearl

Interiørliste i spiraldesign oplyst bagfra

Ventilationsdyser i roséguld med udvendig ring i sølvkrom  
og luftføringsring i grå højglans

Multifunktionssportsrat i nappalæder med tre eger, fladt forneden, 
med perforering i gribeområdet og touch-control-knapper

HIGHLIGHTS EKSTERIØR

AMG frontskørt med eksteriørlister i sort højglans 
samt funktionelle AIR CURTAINS

AMG black panel-kølerafdækning i twin blade-design og ramme  
i sort højglans

AMG hækskørt i diffusordesign med eksteriørliste i sort højglans

50,8 cm (20") AMG letmetalfælge i multiegerdesign i roséguld

Sidebeklædninger i sort med struktur og indsatser i sort højglans

HIGHLIGHTS INTERIØR

Indtræk i nevagrå læder med blåt CYBER CUT

Armlæn i sort kunstlæder ARTICO med blå syning

Widescreen cockpit, bestående af mediedisplay og fuldt digitalt  
instrumentdisplay hver med en skærmdiagonal på 10,25"

Multifunktionssportsrat i nappalæder med tre eger, fladt forneden, 
med perforering i gribeområdet og touch-control-knapper

Interiørliste oplyst bagfra

Edition 1.
Den unikke Edition 1, der fås i en tidsbegrænset  
periode, forbinder elementer fra Nightpakken med 
elementer fra AMG styling. Eksteriøret fremstår 
sportsligt med særlige AMG udstyrselementer. Den 
bagfra oplyste interiørliste samt de blå syninger  
i sæder og døre skaber markante detaljer inde i bilen.

Indstigningslister med blåt oplyst typeseriespecifik tekst

1 bilnøgle i sort indrammet af krom og 1 bilnøgle i sort indrammet  
af roséguld
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Elektrisk drivline.
Elektrisk effektivitet: Drivlineteknikken i EQA byder på en imponerende fremdrift, der giver mere effektivitet, sikkerhed, komfort og køreglæde –  
typisk for Mercedes EQ. Den elektriske drivline (eATS) med en asynkronmotor og integreret parkeringsspærre sidder ved forakslen i EQA 250.  
Herfra udfolder den en suveræn systemydelse på 140 kW på vejen. Det fulde drejningsmoment er allerede til rådighed ved den første kontakt med  
speederpedalen, og ved acceleration er der heller ikke et øjebliks tøven. Der er allerede planlagt flere modelvarianter med højere effekttrin og  
firehjulstræk. Derudover hjælper EQA med DYNAMIC SELECT dig ved hjælp af forskellige køreprogrammer med forskellig karakteristik – fra effektiv 
til sportslig for mere køreglæde i kurver og komfort på lange strækninger.

Endnu et skridt på vejen mod autonom kørsel. Førerassistentpakke Plus sætter nye standarder med hensyn til sikkerhed og kørekomfort. Kameraer, radarer og 
ultralyd registrerer omgivelserne og hjælper dig i konkrete situationer med at tilpasse hastigheden, styre bilen og undgå en kollision. I tillæg hertil udnyttes  
diverse data fra kort, navigation og Live Traffic Information til at bedømme strækningen og trafikken i realtid. Alle oplysninger netværksforbindes på intelligent 
vis. Det er ensbetydende med en markant aflastning for dig og størst mulig beskyttelse for personerne i bilen og andre trafikanter.

Førerassistentpakke Plus.
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Tekniske data. Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier og gælder for biler med standardudstyr og uden last.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse og det nominelle drejningsmoment i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 i den aktuelt gældende udgave. 2 Strømforbrug og rækkevidde er beregnet på grundlag af forordningen 692/2008/EF. Strømforbrug og rækkevidde afhænger 
af bilens konfiguration. 3 Ved faktisk kørsel kan der forekomme afvigelser i forhold til de certificerede normværdier. De faktiske værdier påvirkes af en lang række individuelle faktorer, f.eks. individuel køremåde, miljø- og strækningsforhold, udetemperatur, varme/ 
klimatisering, fortemperering. 4 Gælder kun inden for EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 5 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun Tyskland. 6 Motorkøretøjets vægt i køreklar tilstand plus førerens vægt 
(lovmæssigt anslået til 75 kg) og væsker, med standardudstyr iht. producentens angivelser og vægten af en eventuel opbygning, et eventuelt førerhus, et eventuelt anhængertræk og reservehjulet/-hjulene samt værktøj. Ekstraudstyr, ekstra udrustning og tilbehør kan  
påvirke vægten, den resterende nyttelast, rullemodstanden, aerodynamikken osv. og dermed også brændstofforbruget. Du finder flere tekniske data på www.xxxxxx.xxx

EQA 250

Nominel ydelse (topydelse)1 (el) (kW [hk]) XXX [XXX]

Nominelt drejningsmoment elmotor1 (Nm ved o/min) XXX

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) X,X

Tophastighed (km/t.) XXX

CO2-emission ved blandet kørsel (g/km) XXX

Strømforbrug ved blandet kørsel maks.–min.2, 3 (kWh/100 km) XX,X–XX,X

Elektrisk rækkevidde NEDC2, 3 (km) XXX

DC-opladningstid 10–80 % SOC (netto) XXX kW (min) Ca. XX.XX

AC-opladningstid 10–100 % SOC (netto) wallbox/off. 7,4 kW WEU (h) Ca. X,X

Batteritype/netto-batterikapacitet (kWh) XXX/XX,X

cw-værdi X,XX

Emissionsklasse4 XXX

Energiklasse5 XXX

Bagagerumsvolumen (l) XXX

Egenvægt6/last (kg) XXX/XXXX

Tilladt totalvægt (kg) X.XXX
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