EQA

Atletisch. Elektrisch.
De nieuwe EQA.
De EQA bepaalt het stadsbeeld opnieuw: volledig elektrisch, lokaal emissievrij
en vrijwel geluidloos. Met meeslepende dynamiek en comfortabele laadservices
liggen ook verder afgelegen bestemmingen binnen het bereik van de actieradius
van deze elektrische, compacte SUV. Stap in: in de nieuwe EQA en de volledig
elektrische wereld van Mercedes-EQ.

De belichaming van een nieuwe lifestyle.
Op het eerste gezicht: een echte Mercedes-EQ. Bij de tweede aanblik: een elektrisch statement.
De atletische belijning onderstreept zijn dynamiek en belichaamt progressieve luxe. De Black Panel-grille
en de markante led-lichtband slaan een nieuwe richting in en zorgen voor het kenmerkende uiterlijk
van Mercedes-EQ. De standaard high-performance led-koplampen benadrukken vooral 's nachts zijn
progressieve uitstraling.

Elektrische esthetiek.
Diverse designlijnen zorgen in het interieur voor een unieke atmosfeer en
creëren individuele accenten, van strak dynamisch tot emotioneel smaakvol.
De geslaagde combinatie van kleuren, vormen en materialen resulteert in een
futuristische ambiance. Het van achteren verlichte sierdeel benadrukt daarbij
de technologische vooruitgang op sfeervolle wijze, terwijl de markante
widescreen cockpit de laatste stand van de techniek uitstraalt.

Met intelligente connectiviteit op
weg naar uw bestemming.
De remote- en navigatieservices maken elektrisch rijden comfortabel en efficiënt. U kunt bijvoorbeeld direct zien waar zich laadstations in de omgeving of langs de route bevinden. Ook ziet u
steeds de resterende actieradius. De navigatie met Electric Intelligence plant automatisch laadstops
bij beschikbare laadpunten met het meeste vermogen op de route. En met de Mercedes me-app
hebt u ook buiten de auto toegang tot de laadinstellingen en preconditionering.

Services voor nieuwe mobiliteit.
Nieuwe services en garanties voor zorgeloze mobiliteit. Voor de elektromodellen van
Mercedes-EQ zijn geheel nieuwe services ontwikkeld die direct na aankoop beschikbaar zijn,
zodat u zich daarna nergens zorgen over hoeft te maken. Aan zorgeloos elektrisch rijplezier
dragen ook de speciale garanties bij, zoals het accucertificaat, met een waarborg van acht
jaar of maximaal 160.000 km voor de hoogspanningsaccu, het hart van uw EQA.

Speciaal voor u gemaakt:
de EQA met MBUX.
MBUX staat voor Mercedes-Benz User Experience. Daarbij draait alles om u. Op het
grote display met touchscreen kunt u alle functies intuïtief bedienen door middel van
aanraking, gebaren of spraak ("Hey Mercedes"). Bovendien is het systeem zelflerend en
stelt het zich steeds beter op u in. Praktische aansluitingen voor telefonie en digitale
media maken eenvoudige smartphone-integratie mogelijk en ronden de bijzondere
infotainmentervaring perfect af.

Energy to go.
Uw huis is niet alleen de plek waar u uw eigen batterij opnieuw oplaadt. Met het state of the art
Elvi laadstation van onze laadpartner ENGIE EVBox kunt u ook uw EQA dankzij een laadvermogen tot
22 kW tot drie keer sneller opladen dan aan een gewoon stopcontact. Op deze manier wordt opladen
wel heel eenvoudig en comfortabel. En onderweg krijgt u met Mercedes me Charge toegang tot
een van de grootste netwerken van openbare laadstations in steden, bij winkelcentra, hotels en wegrestaurants. Wie haast heeft, kan gebruikmaken van een van de vele IONITY-snellaadstations.

De nieuwe EQA.
Voorbeeldig veilig.
De rijassistentiesystemen in de EQA denken mee, houden de verkeerssituatie in
het oog en ontlasten u niet alleen tijdens het autorijden, maar bieden ook daadwerkelijk ondersteuning in gevaarlijke situaties. Op deze wijze kunnen de passagiers en de overige verkeersdeelnemers effectief worden beschermd, bijvoorbeeld door de uitstapwaarschuwingsfunctie bij aankomst op uw bestemming.

Standaarduitvoering.
De uitgebreide standaarduitrusting
verhoogt het comfort met de uitrustingslijn Progressive inclusief stuurwiel
in leder, comfortstoelen, achteruitrij
camera en EASY PACK-achterklep.
De connectiviteits- en laadservices
vereenvoudigen het opladen en
afrekenen. En dat allemaal standaard!

STANDAARDUITVOERING
Uitrustingslijn Progressive
Achteruitrijcamera
Sfeerverlichting
EASY PACK-achterklep
Adaptieve grootlichtassistent
Snelheidslimietassistent
Remote- & Charging Services Plus
Bagageruimtepakket

Advanced pakket.
Met het Advanced pakket wordt uw
EQA naar het next level getild. Bovenop
de uitgebreide standaarduitrusting
zorgen de twee briljante 10,25'' displays
van de widescreen cockpit voor een
nóg hoogwaardiger interieur. Andere
intelligente assistenten zorgen daarbij
voor een merkbaar hoger rijcomfort.

HIGHLIGHTS ADVANCED PAKKET
Widescreen cockpit met 10,25''mediadisplay en
volledig digitaal 10,25'' combi-instrument
Parkeerpakket
Spiegelpakket
Dodehoekassistent
Projectie van het merklogo naast de auto op de
grond

Premium pakket.
Aanvullend op de extra's van het
Advanced pakket zorgt het Premium
pakket voor nóg meer comfort.
Daarnaast biedt het hoogwaardige
Advanced sound system een weergaloze klankervaring tijdens de rit,
terwijl uw smartphone draadloos
wordt opgeladen.

HIGHLIGHTS PREMIUM PAKKET
Inhoud Advanced pakket
Navigatie met augmented reality
Stoelverwarming voor
Automatische airconditioning THERMOTRONIC
Advanced sound system
KEYLESS GO-comfortpakket
Draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparaten

Premium Plus pakket.
Het Premium Plus pakket biedt uitrustingen op topniveau. Hierbij worden
de features van beide eerdergenoemde
pakketten aangevuld met extra highlights als het Burmester® surround
sound system of het panoramaschuifdak. Kortom, er blijft niets te wensen
over.

HIGHLIGHTS PREMIUM PLUS PAKKET
Inhoud Advanced pakket
Inhoud Premium pakket
Mercedes-Benz innovatiepakket
(MBUX interieurassistent + head-up display)
Verstelbare voorstoelen met memoryfunctie
Panoramaschuifdak
Burmester® surround sound system
Parkeerpakket met 360°-camera

Uitrustingslijn Progressive.
Zo progressief zijn naam is, zo progressief is zijn
design. In de standaarduitvoering creëert de
uitrustingslijn Progressive zonder meerprijs
exclusieve highlights, zoals comfortstoelen in
lederlook ARTICO/stof Fléron inclusief zitcomfortpakket, of een stuurwiel in leder. Het exterieur
schittert onder andere met een dakreling van
gepolijst aluminium.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Dakreling gepolijst aluminium

Comfortstoelen inclusief zitcomfortpakket

45,7 cm (18'') vijfspaaks lichtmetalen velgen

Bekleding lederlook ARTICO/stof Fléron zwart met dubbele

Voor- en achterskirt met chroomaccenten
Sierlijst bovenkant portieren en sierlijst ruitframes gepolijst aluminium

siernaden middengrijs
Multifunctioneel sportstuur leder met siernaden zwart en tweedelig
bedieningspaneel verchroomd
Luchtuitstroomopeningen zilverchroom met buitering zilverchroom en
binnenring hoogglanzend zwart
Dorpelverbreders zwart generfd met inzetstukken verchroomd

AMG Line.
De EQA met AMG Line toont zelfbewust wat hij
allemaal te bieden heeft. De dynamiek wordt in
het exterieur onder andere getoond door de AMGvoorskirt en de Black Panel-grille. In het interieur
maken sportstoelen en het multifunctionele sportstuur direct duidelijk dat stilstaan geen optie is.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

HIGHLIGHTS INTERIEUR

AMG-voorskirt met sierelementen chroom en functionele AIR CURTAINS

Sportstoelen met verstelbare hoofdsteun inclusief zitcomfortpakket

AMG-Black Panel-grille met twinblade-design en rand hoogglanzend

Bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart met

zwart

dubbele siernaden rood

AMG-achterskirt diffusorlook met sierelement chroom

Driespaaks multifunctioneel sportstuur nappaleder met afgevlakte

45,7 cm (18'') vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen,

onderzijde, geperforeerd greepgedeelte en touch control-buttons

aerodynamisch geoptimaliseerd, hoogglanzend zwart en glansgedraaid

AMG-sportpedalen geborsteld rvs met rubbernoppen

Dorpelverbreders zwart generfd met inzetstukken verchroomd

Luchtuitstroomopeningen zilverchroom met buitenring zilverchroom en
binnenring hoogglanzend zwart

Electric Art.
Het Electric Art interieur verwijst subtiel naar elektromobiliteit. Moderne, roségoudkleurige kleuraccenten
in de luchtuitstroomopeningen en de bekleding, die
gedeeltelijk van gerecycled materiaal is vervaardigd,
zorgen voor een unieke esthetiek. Het van achteren
verlichte sierdeel creëert een futuristische atmosfeer.

HIGHLIGHTS INTERIEUR
Bekleding lederlook ARTICO/stof Cupertino tweekleurig roségoud/
titaangrijs pearl
Sierdeel spiraallook, van achteren verlicht
Luchtuitstroomopeningen roségoudkleurig met buitenring zilverchroom
en binnenring hoogglanzend grijs
Driespaaks multifunctioneel sportstuur nappaleder met afgevlakte
onderzijde, geperforeerd greepgedeelte en touch control-buttons

Instaplijsten verlicht met opschrift 'EQA’ blauw en verwisselbare lijst
Eén voertuigsleutel zwart met sierrand chroom, één voertuigsleutel
zwart met sierrand roségoudkleurig

Edition 1.
Bij de unieke, tijdelijk leverbare Edition 1 zijn
elementen van het nightpakket gecombineerd met
elementen van de AMG-styling. Het exterieur oogt
sportief met AMG-uitrustingskenmerken. In het
interieur zorgen het van achteren verlichte sierdeel
en blauwe siernaden op de stoel- en portierbekleding voor duidelijke accenten.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

HIGHLIGHTS INTERIEUR

AMG-voorskirt met sierelementen hoogglanzend zwart en functionele

Bekleding leder nevagrijs met CYBER CUT blauw

AIR CURTAINS

Middenarmsteun lederlook ARTICO zwart met siernaden blauw

AMG-Black Panel-grille met twinblade-design en rand hoogglanzend

Widescreen cockpit met 10,25'' mediadisplay en 10,25'' volledig digitaal

zwart

combi-instrument

AMG-achterskirt diffusorlook met sierelement hoogglanzend zwart

Driespaaks multifunctioneel sportstuur nappaleder met afgevlakte

50,8 cm (20'') multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, roségoudkleurig

onderzijde, geperforeerd greepgedeelte en touch control-buttons

Dorpelverbreders zwart generfd met inzetstukken hoogglanzend zwart

Sierdeel van achteren verlicht

Elektrische aandrijflijn.
Efficiënt elektrisch: de aandrijftechniek van de EQA zorgt niet alleen voor indrukwekkende voortstuwing maar ook voor meer efficiëntie, veiligheid, comfort en
rijplezier - typisch Mercedes-EQ. De elektrische aandrijflijn (eATS) met een asynchroonmotor en geïntegreerde parkeerrem bevindt zich bij de EQA 250 op de
vooras. Daarvandaan wordt een onovertroffen systeemvermogen van 140 kW op de weg overgebracht. Het volledige koppel staat al ter beschikking zodra
het gaspedaal wordt ingetrapt, zonder enige waargenomen onderbreking tijdens het accelereren. Andere modelvarianten met hogere vermogens en vierwielaandrijving staan al in de planning. Bovendien ondersteunt DYNAMIC SELECT u in de EQA met verschillende rijprogramma's met uiteenlopende karakteristieken,
variërend van efficiënt tot sportief voor meer rijplezier in bochten of comfort op lange trajecten.

Rijassistentiepakket.
Een volgende stap op weg naar autonoom rijden! Het rijassistentiepakket creëert nieuwe maatstaven op het gebied van veiligheid en rijcomfort. Camera's,
radar en ultrasoongeluid nemen de directe omgeving op en ondersteunen al naargelang de verkeerssituatie bij snelheidsaanpassing, sturen en zelfs bij
botsingsgevaar. Aanvullend gebruikt het systeem verschillende gegevens uit kaarten, navigatie en Live Traffic Information om het traject en het verkeer in
realtime te analyseren. Alle gegevens worden op intelligente wijze aan elkaar gekoppeld. Voor u betekent dit dat u merkbaar wordt ontlast, terwijl de
inzittenden en overige verkeersdeelnemers optimaal worden beschermd.

Technische gegevens.
EQA 250
Max. vermogen (piekvermogen) (elektrisch) (kW [pk])

140 (190)

Max. koppel1 (Nm)

375

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)

8,9

Topsnelheid (km/h)

160

1

CO2-emissie gecombineerd min. - max. WLTP (g/km)

0-0

Stroomverbruik gecombineerd min. – max. WLTP

17,8 - 19,1

2, 3

Elektrische actieradius max. - min. WLTP

2, 3

(kWh/100 km)

(km)

424 - 398

DC-laadtijd 10–80 % SOC (uur)

3,5

AC-laadtijd 10–100 % SOC (netto) Mode 2 bij 2,3 kW (uur)

30

AC-laadtijd 10–100 % SOC (netto) Mode 3 bij 11 kW (uur)

5,75

Accucapaciteit - bruikbare energie (kWh)

66,5

Max. DC-laadcapaciteit (kW)

11

Max. AC-laadcapaciteit (kW)

100

Leeggewicht /laadvermogen (kg)

1.940/430

Max. dakbelasting (kg)

75

Aanhangwagengewicht ongeremd/geremd (kg)

750/750

Bagageruimtevolume (l)

340 - 1.320

4

 Opgaven voor vermogen en koppel volgens Verordening (EU) 595/2009 in de laatst geldende versie. 2 Het stroomverbruik en de actieradius werden bepaald op basis van VO 692/2008/EG en zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie. 3 In de praktijk kunnen afwijkingen
optreden ten opzichte van de gecertificeerde normwaarden. De feitelijke waarden worden door uiteenlopende factoren beïnvloed, zoals de individuele rijstijl, milieu- en trajectomstandigheden, enz. 4 Opgaven voor leeggewicht volgens Verordening (EU) 1230/2012 tot en
met de laatste aanpassing (massa rijklaar inclusief accu voor 90% gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen in de standaarduitvoering. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze
website mwww.mercedes-benz.nl
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Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

693

702

821

1454

1393

Mercedes-Benz AG is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz AG. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten
getracht de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en
jongeren in Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen.
Het hoofdthema daarbij is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een
Mercedes-Benz aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure

uitgave (01/21). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrij

benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig

vingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij

worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze

naar onze laatste prijslijst. www.mercedes-benz.nl

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0121

