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EQA 250: Strømforbrug ved blandet kørsel: 17,9 kWh/100 km, CO2-emission ved blandet kørsel: 0 g/km.



Atletisk. Elektrisk. 
Den ny EQA.

Fuldt elektrisk, lokalt emissionsfri og næsten lydløs. Den ny EQA skaber nye 

muligheder med gennemført dynamik og komfort – og et designsprog, der er 

umuligt at overse. Opladningsmulighederne gør den kompakte SUV perfekt til 

en travl hverdag såvel som afslappende langture. Præcis som du forventer. 

Gør dig klar til at opleve den ny EQA og resten af det fuldt elektriske univers 

fra Mercedes-EQ.



Mere end en elbil. En livsstil.
Kvalitet fornægter sig ikke og med atletisk og umiskendelig linjeføring signalerer den ny EQA 

progressiv luksus, som vil fremad. Black panel kølergrillen og de karakteristiske LED lysbånd, 

som smyger sig om front og bagklap, skriver den elektriske kompakte-SUV direkte ind i en 

designfilosofi, som viser retningen for en elektrificeret fremtid.



Elektrificerende æstetik.
Set streg under unik atmosfære og skab dit eget individuelle indtryk med 

udvalget af designlinjer. Fra dynamisk og klart til emotionelt og elegant. 

Farver, former og materialer skaber en futuristisk stemning med detaljer 

som den oplyste interiørliste, unikke sædemønstre og widescreen 

cockpittet, som sætter innovativ teknologi i scene på iøjnefaldende vis.



På vej mod en intelligent, elektrisk fremtid.
Remote- og navigationstjenesterne gør det nemt at køre komfortabelt og effektivt på strøm 

hver eneste dag. Du har nemlig altid overblik over din aktuelle rækkevidde, mens navigationen 

med Electric Intelligence automatisk planlægger de nødvendige ladestop på din rute. Og med 

Mercedes me app’en har du desuden adgang til alt fra ladeindstillinger til forklimatisering af 

kabinen direkte fra din smartphone.



Revolutionerende mobilitet.
Glæd dig til en bekymringsfri hverdag. Elbilerne fra Mercedes-EQ er 

nemlig omfattet af særlige tjenester og services fra første kilometer 

og giver dig eksempelvis ydelsesgaranti på op til otte år eller 160.000 

kørte kilometer for højspændingsbatteriet, som udgør hjertet i EQA.



EQA med MBUX er som 
skabt til dig.

MBUX står for Mercedes-Benz User Experience, og her handler det om dig. 

Systemet gør det nemlig muligt at styre og betjene alle funktioner præcis 

som du helst vil. Det store, trykfølsomme display sørger for overblikket, men 

du kan også bruge touch-knapperne på rattet, gestikulere med hænderne 

eller tale til systemet på engelsk – og få svar. Og så er MBUX intelligent og 

lærer automatisk dig og dine vaner at kende.



Så nem kan opladning være. Opladning hvor som helst.
Hjem er dér, hvor batterierne lades op. Også for din bil. Med en 

Mercedes-Benz Wallbox kan du nemlig lade din EQA med en effekt 

på op til 11 kW. Og dermed er opladningen altid både nem, bekvem 

og hurtig.

Med Mercedes me Charge har du adgang til et af de største ladenetværk 

af offentlige ladestationer i byer, ved indkøbscentre, hoteller og på 

rastepladser, når du har brug for at lade din EQA. Du kan også benytte 

hurtigladestationerne i IONITY netværket, når du er på farten – og så 

kan du selvfølgelig holde overblikket over ledige ladestationer, priser, 

forbrug og afregning direkte fra din smartphone.



Forbilledligt sikker. 
Den ny EQA.

Førerassistentsystemerne i EQA er forudseende, har overblik over trafiksituationen 

og nøjes ikke blot med at aflaste i hverdagen, men kan også hjælpe effektivt i 

faretruende situationer. På den måde kan både personerne i bilen og andre 

trafikanter beskyttes effektivt. Eksempelvis beskytter advarselsfunktionen ved 

udstigning også, selv om du allerede er fremme.



Premiumpakke PLUS.

Premiumpakke PLUS omfatter udstyr 

på højeste niveau. Den supplerer 

Premiumpakken med ekstra high lights 

som for eksempel Burmester® surround 

soundsystemet eller panoramataget.

Standardudstyret er højt og tilbyder 

blandt andet: læderrat og komfortsæder, 

bakkamera og EASY-PACK bagklap.

Standardudstyr. Premiumpakke.

Som ekstraudstyr byder Premiumpakken 

på endnu mere komfort. Det eksklusive 

soundsystem lægger en fantastisk lyd 

under køre turen, mens din smartphone 

oplades trådløst.

STANDARDUDSTYR

Bakkamera

Ambientebelysning

EASY-PACK bagklap

Adaptiv fjernlysassistent

Hastighedsassistent

Remote and Charging Services Premium

Bagagerumspakke

HIGHLIGHTS PREMIUMPAKKE

KEYLESS-GO komfortpakke

Advance soundsystem

Trådløs opladning til mobiltelefon

HIGHLIGHTS PREMIUMPAKKE PLUS

Panoramatag

Parkeringspakke med 360° kamera

Burmester® surround soundsystem

Widescreen cockpit, bestående af mediedisplay  

og fuldt digitalt instrumentdisplay hver med en 

størrelse på 10,25"

Parkeringspakke med bakkamera

Spejlpakke

Blind Spot-assistent

Klimaautomatik THERMOTRONIC



Standardbil.

Designet er lige så progressivt som fremtoningen. 

Blandt højdepunkterne i standardudstyret er 

komfortsæder i ARTICO og stof Fléron, 

Sædekomfortpakke eller læderrat. Og ude stråler 

blandt andet en tagræling i poleret aluminium.

HIGHLIGHTS EKSTERIØR

Tagræling i poleret aluminium

18" letmetalfælge i 5-eget 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

Ventilationsdyser i sølvkrom

Fremhæv det sportslige DNA med AMG designlinjen, 

som blandt andet indeholder AMG frontskørt og den 

unikke AMG Black panel kølerafdækning, mens 

sportssæderne og multifunktionssportsrattet 

understreger et kabineudtryk, som vil fremad.

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

18" letmetalfælge i dobbelt 5-eget design, med aerodynamisk 

optimering, lakeret i sort højglans og glanspolerede

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



Electric Art.

Designlinjen 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

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

Specifikke 20" letmetalfælge i multieger design i roséguld

Sidebeklædninger med indsatse i sort højglans

HIGHLIGHTS INTERIØR

Indtræk i nevagrå læder med blåt CYBER CUT

Armlæn i sort kunstlæder ARTICO med blå syning

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 designlinjen. 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 tekst

1 bilnøgle i sort indrammet af krom og 1 bilnøgle i sort indrammet  

af roséguld

slakose
Belys
indsatser



Elektrisk drivline.

Drivlineteknikken i EQA byder på elektrisk effektivitet og 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 ingen tøven. 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. Og så er 

der allerede planlagt flere modelvarianter med højere effekttrin og mulighed for firehjulstræk.

Endnu et skridt på vejen mod autonom kørsel. Førerassistentpakke Plus fås som ekstraudstyr og 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 kollisioner. Og så udnytter systemet data fra navigationens Live Traffic Information til at analysere strækningen og trafikken i 

realtid, hvilket giver mærkbar aflastning i hverdagen og størst mulig beskyttelse – for fører og passagerer såvel som for de øvrige trafikanter.  

Førerassistentpakke.

slakose
Belys
Førerassistentpakken
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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.mercedes-benz.dk

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

1.834

1.585

1.620

1.584

2.020

742

4.463

702

8212.729913

955

693

1.037

666

797

1.412
563

1.393

1.454

1.419

1.456



Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den XX.XX.2021 kan 

der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, 

afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rime-

lighed kan forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers  

interesser. Såfremt sælger eller producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den 

bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør 

og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Publikationen anvendes 

internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder dog 

kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din  

Mercedes-Benz forhandler for at høre, hvad der er gældende i dit land.

www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-0121

Mercedes-Benz AG er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der 

blev etableret i år 2000. Fonden er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz. 

Laureus Sport for Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver 

nyt håb og formidler vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. 

„Change the Game for Kids“ er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber 

en Mercedes-Benz, støtter du samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.

slakose
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