
EQC SUV

EQC 400 4MATIC: Strømforbrug ved blandet kørsel: XXX kWh/100 km; CO2-emission ved blandet kørsel: 0 g/km.



Electric now has  
a Mercedes.

Tag hul på en ny æra. Med den fuldt elektriske EQC. Let at gå til, nærmest  
lydløs og lokalt emissionsfri. En fascinerende køreoplevelse, som du kan nyde  
helt ubekymret. Takket være helt nye mobilitetstjenester og køresikkerhed  
på højeste Mercedes-Benz niveau.
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EQC ændrer  
vores syn på biler.

Fremsynet mobilitet står skrevet i ansigtet på den ny EQC. Tidligere adskilte elementer  
som forlygter og kølergrill samles elegant til en fascinerende black panel-kølergrill.  
AMG udstyrslinjens udtryksfulde styling, der er vist her, sætter et fascinerende dynamisk  
præg på eksteriøret. Med et særligt frontskørt, en unik hækdiffusor og specielle  
letmetalfælge fra AMG High Performance.
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Så bliver det ikke mere 
elegant at køre på strøm.

Den ny EQC byder dig velkommen med et nyt progressivt interiør. Adskillige 
interiørdetaljer, indtræksmaterialer og farver er udviklet eksklusivt til  
EQC og understreger bilens unikke karakter. Instrumentdisplayet og medie-
displayet kombineres til et widescreen cockpit under elegant glas. En  
fantastisk moderne og eksklusiv fornemmelse.
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Digitale tjenester  
og intelligente teknologier.

Med fjern- og navigationstjenesterne er de tjenester, der har med elektrisk kørsel at gøre, 
samlet på et sted – bl.a. ruteplanlægning og visning af ladestationer. Desuden kan opladnings-
tider og forklimatisering bekvemt styres på afstand. Man kan også roligt sætte kursen mod  
destinationer længere væk, da EQC er udstyret med aktiv overvågning af rækkevidden: Den  
haptiske speederpedal sikrer, at føreren holder sig inden for det optimale hastighedsområde,  
så bilen opnår den maksimale rækkevidde.
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Nye features, der styrker  
den gode følelse af  
at køre i en Mercedes.

For at du ubekymret kan nyde den fuldt elektriske køreoplevelse i den ny  
EQC, tilbyder vi dig omfattende garanti- og serviceydelser. Med batteri-
certifikatet giver vi dig f.eks. ydelsesgaranti på batteriet, og med yderligere 
tilbud sørger vi for, at du skal bekymre dig om så lidt som muligt.
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Endnu mere fascinerende i EQC:  
Mercedes-Benz User Experience.

MBUX giver dig størst mulig frihed til at betjene alle funktioner på den måde, 
der er mest komfortabel for dig. F.eks. ved hjælp af dit naturlige sprog eller  
intuitive berøringer. I den ny EQC er mediedisplayet udført som touchskærm, 
og i midterkonsollen er der desuden integreret en touchpad, der reagerer  
på bevægelser med en og flere fingre samt håndskrift.
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Opladning derhjemme med  
en Mercedes-Benz wallbox.

Opladning på farten ved stadig  
flere offentlige ladestationer.

Lad din EQC helt op, mens du hygger dig på sofaen – det kan du med  
en Mercedes-Benz wallbox til hjemmebrug. Med en ladeeffekt på  
11 kW kan du således oplade din EQC op til tre gange hurtigere end  
i en almindelig stikkontakt.

Hvor du end befinder dig på køreturen: Med tjenesten Mercedes me Charge  
får du adgang til en lang række offentlige ladestationer, som f.eks. er placeret  
i byen, ved indkøbscentre eller på rastepladser. Og for at sikre mindre stress  
på de lange ture kan du også oplade din EQC på hurtigladestationer. EQC-førere  
får desuden adgang til IONITY-hurtigladestationerne langs de europæiske  
hovedtrafikårer på gunstige vilkår.
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Elektrisk kørsel  
med Mercedes-Benz  
sikkerhed i højsædet.

Den nyeste generation af førerassistentsystemer kan generere advarsler  
ud fra konkrete situationer, støtte føreren og sågar reagere automatiseret. 
Eksempelvis for at holde afstanden, hastigheden eller bilens vognbane.  
Samtidig kan systemer som f.eks. en advarselsfunktion ved fodgænger-
overgange også beskytte andre trafikanter.
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Burmester® surround soundsystem. ENERGIZING pakke Plus.
Oplev en bedre performance og en høj grad af eksklusivitet med den legendariske  
Burmester®-lyd. De effektive højttalere skaber en førsteklasses rumklang, og du  
kan optimere den målrettet på de forreste og bageste pladser og dermed intensivere  
lydoplevelsen.

ENERGIZING pakke Plus, der fås som ekstraudstyr, forbinder forskellige former for luksu-
riøst ekstraudstyr og kombinerer det til komfortprogrammer, der øger både sikkerhed  
og velvære. Resultatet er vanedannende: Din Mercedes kan friske dig op og forkæle dig.  
Så du kan yde det nødvendige bag rattet i længere tid og få en behagelig køretur ud  
over det sædvanlige. Programmerne af 10 minutters varighed får klimakomfort, ambiente-
belysning, musik og sædefunktioner såsom massage, opvarmning eller ventilation til  
at gå op i en højere enhed.

Den ny EQC indtager bogstaveligt talt sine omgivelser med lysets hastighed. Det sørger  
de standardmonterede MULTIBEAM LED forlygter for – med indvendigt hus i sort højglans, 
blå dekorlinjer og et karakteristisk lysdesign. Et fascinerende blikfang er de markante 
LED-lysbånd for og bag, som især gør sig gældende om natten.

MULTIBEAM LED. Særlige EQC letmetalfælge.
Med EQC har vi næsten gentænkt alt. Selv fælgene. De kommer nemlig i et særligt 
EQC-fælgdesign og fås med blå detaljer som ekstraudstyr.
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Standardudstyret.
En helt særlig bil allerede ved første blik – med et design, 
der repræsenterer fremtiden. Karakteristisk er black panel- 
kølergrillen og de særlige MULTIBEAM LED forlygter, der 
forbindes af et spektakulært LED-lysbånd. Interiøret kom-
binerer en særlig el-æstetik med det imponerende veksel-
spil mellem moderne farver og den typiske Mercedes-Benz 
kvalitetsfølelse.

HIGHLIGHTS – STANDARDEKSTERIØR

Black panel-kølergrill med lameller og ramme i krom

MULTIBEAM LED og LED-lysbånd for og bag

Frontskørt og sideskørt i sort

48,3 cm (19") letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i sort og glanspolerede, 
som ekstraudstyr i særligt design med blå dekorelementer eller blå fælgkant

Emblem i sort højglans med kromliste på skærmen og blåt „EQC“-logo

HIGHLIGHTS – STANDARDINTERIØR

Forsædeindtræk i sort stof Aberdeen med grafitsyning

Multifunktionssportsrat i læder med rateger, betjeningsfelter samt  
betjeningselementer i sort højglans

Instrumentpanel i kunstlæder med nappalæder-look i metallisk sølvgrå.  
Sidebeklædningskanter med fin overfladestruktur i sort

Interiørlister i gråt matrixdesign

Ventilationsdyser med roséguldfarvede lameller

Loft i sort stof

AMG udstyrslinjens udtryksfulde styling tilfører eksteriøret 
et fascinerende dynamisk touch og transponerer på den 
måde sportslige AMG gener til den elektriske mobilitet – 
et tydeligt statement om forbindelsen mellem et unikt  
design og en lige så unik teknik. Parallelt med el-æstetik-
ken tilfører AMG interiøret mere sportslighed til kabinen,  
så det både kan ses og mærkes.

AMG. HIGHLIGHTS – AMG EKSTERIØR

Særlig AMG black panel-kølergrill i twin blade-design med ramme  
i sort højglans

Særligt AMG frontskørt i jet wing-design, luftindtag med elementer i krom  
og indsatser i sort højglans samt synlige og funktionelle AIR CURTAINS

Bredere, særligt AMG hækskørt med synlige luftudtag (uden funktion),  
diffusorindsats med fire aeroribber i sort og kromelement

48,3 cm (19") AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design med aerodynamisk 
optimering, lakeret i tantalgrå og glanspolerede

HIGHLIGHTS – AMG INTERIØR

Sportssæder med AMG sædemønster og indtræk i kunstlæder ARTICO/ 
mikrofiber DINAMICA med mellemgrå syninger

Multifunktionssportsrat i nappalæder, fladt forneden og perforeret  
i gribeområdet

Instrumentpanel i kunstlæder med nappalæder-look i metallisk sølvgrå  
og kantbånd i roséguld. Sidebeklædningskanter med fin overfladestruktur  
i sort og syning i roséguld eller mellemgrå

Interiørlister i kulfiberdesign antracit

AMG sportspedaler i børstet rustfrit stål med sorte gummiknopper  
og AMG bundmåtter
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Interiør Electric Art.
Med interiøret Electric Art får du en videreudvikling af  
bilens innovative designkoncept i kabinen. Især farvekom-
binationerne med ekstra eksklusive detaljer i roséguld 
præger den intense og elegante atmosfære.

HIGHLIGHTS INTERIØR

Indtræk i kunstlæder ARTICO/stof Sunnyvale i silkebeige/sort med syning  
i roséguld

Mulighed for at vælge indtræk i kunstlæder ARTICO/stof Sunnyvale  
i indigoblå/sort med syning i roséguld

Mulighed for at vælge sort læderindtræk med mellemgrå syning eller  
silkebeige/sort læderindtræk med porcelænsfarvet syning

Multifunktionssportsrat i læder med rateger i krom, betjeningsfelter  
i sort højglans med betjeningselementer i krom

Instrumentpanel i kunstlæder med nappalæderlook

Sidebeklædningskanter med fin overfladestruktur i sort eller blå og syning  
i roséguld eller mellemgrå

Yderligere syninger i roséguld: Armlæn i midterkonsol, indvendig  
dørbeklædning foran

Interiørlister i aluminiumdesign

SÆDEKOMFORT MED MASSAGEFUNKTION

Med en multikontursædepakke som ekstraudstyr får du en komfortople-
velse, der tilpasser sig dig og din krop med stor præcision. To pulserende  
luftpuder i lændeområdet masserer din ryg og sætter mærkbart gang i  
trætte muskelpartier.

AMBIENTEBELYSNING

I den ny EQC kan du opleve din egen lille solopgang på hver køretur.  
Mange af interiørets områder kan bades i et stilfuldt lys, hvis det ønskes.  
Der er mulighed for at vælge mellem 64 farver enkeltvis samt flere  
farvemiljøer og effekter.

Parkeringspakke  
med 360° kamera.
Suveræn manøvrering, præcis parkering: Du klarer  
selv smalle eller vinklede parkeringspladser lynhurtigt  
med udsyn til alle sider. Med 360° kameraet har du  
godt ud syn til alle vinkler rundt om din bil. Det virtuelle  
kig ovenfra i fugleperspektiv viser dig på intelligent vis,  
hvor du befinder dig.
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Elektrisk drivline.
En elmotor på henholdsvis for- og bagakslen omdanner elektrisk energi til mekanisk energi og skaber en imponerende fremdrift. Drivkomponenternes intelligente driftsstrategi 
stiller til enhver tid systemydelsen på 408 hk (300 kW) til rådighed der, hvor der er brug for den – effektivt og næsten lydløst. For at minimere strømforbruget og maksimere 
dynamikken er de elektriske drivliner konstrueret forskelligt: Den forreste elmotor er optimeret til størst mulig effektivitet i det lave og det midterste belastningsområde, mens 
den bageste bestemmer dynamikken.

Begiv dig ud på vejen mod autonom kørsel: Topmoderne systemer hjælper dig i konkrete situationer med at tilpasse hastigheden, styre bilen, skifte vognbane og endda undgå 
en kollision. Risikoen for ulykker falder, mens personerne i bilen og andre trafikanter beskyttes effektivt. På den måde når du afslappet og sikkert frem til din destination. 

Med Førerassistentpakke Plus som ekstraudstyr forsynes din Mercedes med en lang række sensorer: Kameraer, radarer og ultralyd registrerer omgivelserne. I tillæg hertil 
udnytter assistent- og sikkerhedssystemerne diverse data fra kort, navigation og Live Traffic Information til at bedømme strækningen og trafikken i realtid. Alle oplysninger  
netværksforbindes på intelligent vis. Komfortgevinsten for dig som fører er til at tage og føle på i form af en permanent høj grad af aflastning. Eksempelvis varetager syste-
merne både opbremsning og acceleration for dig. Når du drejer eller nærmer dig den bageste del af en bilkø (registreret af Live Traffic Information), kan bilen selv tilpasse 
hastigheden. Også registrerede fartbegrænsninger overholdes automatisk. Forsigtige styreindgreb hjælper dig med at holde bilen i sporet. Dette hjælper til med at gøre plads 
til redningskøretøjer i køsituationer.

Førerassistentpakke Plus.
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stiller til enhver tid systemydelsen på 408 hk (300 kW) til rådighed der, hvor der er brug for den – effektivt og næsten lydløst. For at minimere strømforbruget og maksimere 
dynamikken er de elektriske drivliner konstrueret forskelligt: Den forreste elmotor er optimeret til størst mulig effektivitet i det lave og det midterste belastningsområde, mens 
den bageste bestemmer dynamikken.

Begiv dig ud på vejen mod autonom kørsel: Topmoderne systemer hjælper dig i konkrete situationer med at tilpasse hastigheden, styre bilen, skifte vognbane og endda undgå 
en kollision. Risikoen for ulykker falder, mens personerne i bilen og andre trafikanter beskyttes effektivt. På den måde når du afslappet og sikkert frem til din destination. 

Med Førerassistentpakke Plus som ekstraudstyr forsynes din Mercedes med en lang række sensorer: Kameraer, radarer og ultralyd registrerer omgivelserne. I tillæg hertil 
udnytter assistent- og sikkerhedssystemerne diverse data fra kort, navigation og Live Traffic Information til at bedømme strækningen og trafikken i realtid. Alle oplysninger  
netværksforbindes på intelligent vis. Komfortgevinsten for dig som fører er til at tage og føle på i form af en permanent høj grad af aflastning. Eksempelvis varetager syste-
merne både opbremsning og acceleration for dig. Når du drejer eller nærmer dig den bageste del af en bilkø (registreret af Live Traffic Information), kan bilen selv tilpasse 
hastigheden. Også registrerede fartbegrænsninger overholdes automatisk. Forsigtige styreindgreb hjælper dig med at holde bilen i sporet. Dette hjælper til med at gøre plads 
til redningskøretøjer i køsituationer.

Førerassistentpakke Plus.



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

EQC 400 4MATIC

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. XX.XX

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

cw-værdi XXX

Emissionsklasse4 XXX

Energiklasse5 XXX

Bagagerumsvolumen (l) XXX

Egenvægt6/last (kg) XXX/XXXX

Tilladt totalvægt (kg) X.XXX

1.884
1.624

1.624

1.615
2.096

4.762
1.0222.873867

767

658

980

491
724

374

1.045

347

523
459

696

1.033

696
1.557

1.475

1.436

1.500

1.454


