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EQC 400 4MATIC: Strömförbrukning vid blandad körning: 22,3-25,3 kWh/100 km; CO2-utsläpp vid blandad körning: 0 g/km.



Electric now has  
a Mercedes

Starta en ny era. Med helt eldrivna EQC. Sömlös, nästan ljudlös och lokalt utsläppsfri. 
En fascinerande körupplevelse som du kan njuta av bekymmersfritt. Tack vare helt nya 
mobilitetstjänster och en körsäkerhet på högsta Mercedes-Benz-nivå.



EQC förändrar  
vår syn på bilen

Framåtskridande mobilitet står praktiskt taget skriven i pannan på nya EQC. Tidigare  
fristående delar som strålkastarna och kylargrillen har förenats i den fascinerande black 
panel-kylargrillen. Den uttrycksfulla stylingen hos AMG Line som avbildas här ger  
exteriören en fascinerande dynamisk framtoning. Med specifik frontspoiler, en unik  
diffusor bak samt särskilda lättmetallfälgar från AMG.



Mer exklusivt kan  
du inte köra elektriskt

Nya EQC välkomnar dig med en ny progressiv interiör. Flera paneler,  
material och kulörer har tagits fram enbart för EQC och framhäver den  
unika karaktären. Instrumentdisplayen och mediedisplayen förenas  
till en widescreen-panel bakom elegant glas på instrumentbrädan. Det  
ger en skönt modern och samtidigt högklassig känsla.



Nya tjänster och intelligent teknik  
för en bekymmersfri mobilitet

Fjärr- och navigationstjänsterna omfattar tjänster kring körning på el, bland annat med 
ruttplanering och tillgång till laddningsstationer. Dessutom kan laddningstider och 
förklimatisering styras bekvämt på distans. För att även mer avlägsna destinationer ska 
kunna nås utan oro är EQC utrustad med aktiv räckviddsövervakning. Med hjälp av en 
haptisk gaspedal hålls föraren i det optimala hastighetsområdet för att maximal räckvidd 
ska uppnås.



Nya tjänster för den sköna 
känslan att köra en Mercedes

För att du ska kunna njuta bekymmersfritt av körupplevelsen på ren eldrift 
i nya EQC erbjuder vi omfattande garanti- och servicetjänster. Till exempel 
lämnar vi genom battericertifikatet en utfästelse avseende batteriets effekt 
och ser med hjälp av ytterligare erbjudanden till att du behöver tänka på 
så lite som möjligt.



Ännu mer fascinerande i EQC:  
Mercedes-Benz User Experience

MBUX ger användaren stor frihet att använda alla funktioner på ett sätt som 
är personligt och bekvämt, Till exempel med hjälp av ditt naturliga språk  
eller intuitiv vidröring. I nya EQC är mediedisplayen utformad som pekskärm 
och i mittkonsolen finns dessutom en integrerad pekplatta som reagerar  
på fingerrörelser och handskrift.



Ladda hemma med Mercedes-Benz 
väggmonterade laddbox

Ladda på resan: De offentliga 
laddningsstationerna blir allt fler

Tack vare Mercedes-Benz väggmonterade laddbox kan du ladda upp din 
EQC hemma medan du själv ligger i soffan. Med en laddeffekt på 7,4 kW 
kan du kan ladda EQC upp till tre gånger snabbare än i ett vanligt eluttag.

Var du än befinner dig när du är ute och kör: Med tjänsten Mercedes me Charge 
får du tillgång till ett flertal offentliga laddningsstationer som till exempel finns  
i städer eller vid köpcentra och vägkrogar. För att du ska kunna slappna av under 
långresor kan du även ladda din EQC på snabbladdningsstationer. EQC-förare 
ges dessutom förmånligare tillgång till IONITY-snabbladdningsstationer längs alla 
viktiga huvudtransportleder i Europa.



Kör elektriskt med  
säkerhetsanspråket från  
Mercedes-Benz

Senaste generationens körhjälpssystem kan varna föraren beroende på 
situationen, hjälpa föraren eller till och med ingripa automatiskt för att  
hålla avståndet eller hastigheten eller kanske hålla kvar bilen i körfältet. 
System som en fotgängarvarningsfunktion vid övergångsställen kan  
dessutom skydda andra trafikanter.



Burmester® Surround Sound System ENERGIZING-paket Plus
Upplev mer prestanda och exklusivitet med det legendariska Burmester®-ljudet i  
surroundsystemet (tillval). Prestandahögtalarna ger ett förstklassigt surroundljud och kan  
optimeras för de främre och bakre sittplatserna – för en ännu intensivare ljudupplevelse.

Tillvalet ENERGIZING-paket Plus sammankopplar en rad olika funktioner och komponerar 
utifrån detta komfortprogram som bidrar till att hålla dig pigg och alert och öka ditt 
välbe finnande. De positiva effekterna ger välkommet fysiskt och mentalt stöd i monotona 
eller krävande situationer. De tio minuter långa programmen styr klimatisering, panel-
belysning, musik samt sätesfunktioner som massage, stolsvärme eller ventilation.

Nya EQC intar sina åskådare bokstavligt talat med ljusets hastighet. Det ser MULTIBEAM 
LED-strålkastarna (standard) till, med insats i högglanssvart, blåa dekorlinjer och en 
omisskännlig lyktdesign. De markanta lysdiodsbanden fram och bak drar blickarna till 
sig, framför allt när det är mörkt.

MULTIBEAM LED EQC-specifika lättmetallfälgar
För EQC har vi försökt tänka om vad gäller alla detaljer, till och med hjulen. Dessa har  
en fälgdesign särskilt framtagen för EQC och kan som tillval fås med blåa detaljer.



Grundutrustning
Redan vid första ögonkastet syns det att detta är en speciell 
bil med en design som representerar framtiden. Det går  
inte att ta miste på Black-Panel-kylargrillen och de specifika 
MULTIBEAM LED-strålkastarna som förbinds med ett lys-
diodsband. I interiören förenas en speciell el-estetik med 
imponerande växlingar mellan moderna färger och den 
elegans som är typisk för en  Mercedes-Benz.

HÖJDPUNKTER GRUNDUTRUSTNING EXTERIÖRT

Black panel-kylargrill med lameller och infattning i krom

MULTIBEAM LED-strålkastare samt lysdiodsband fram och bak

Frontspoiler samt tröskelinklädnad i svart

48,3 cm (19-tums) lättmetallfälgar i 5-ekerdesign, lackerade i svart och 
glanssvarvade, som tillval i EQ-specifik design med blålackerade ekrar eller 
blått fälghorn

Emblem på skärmen i högglanssvart med kromränder och texten ”EQC” i blått

HÖJDPUNKTER GRUNDUTRUSTNING INTERIÖRT

Framsäten med klädsel i svart tyg Aberdeen med dekorsöm i grafit

Multifunktionsratt sport i läder med rattekrar och kontrollpaneler  
i högglanssvart

Instrumentpanel med fin ytstruktur i metalliserat silvergrått. Dörrkant under 
fönster med fin ytstruktur

Widescreen-panel på instrumentbrädan med heldigital instrumentdisplay, 
mediedisplay och pekplatta

MBUX-multimediesystem med hårddisknavigering, utökade funktioner i MBUX 

Den uttrycksfulla stylingen hos AMG Line ger exteriören en 
fascinerande dynamisk framtoning och överför på så vis 
sportiga AMG-gener till elmobiliteten – ett tydligt uttryck 
för föreningen mellan unik design och lika unik teknik. 
AMG Line Interiör ger kupén – parallellt med el-estetiken – 
en utpräglad sportkänsla som både syns och känns.

AMG Line HÖJDPUNKTER AMG LINE EXTERIÖRT

AMG-specifik Black Panel-kylargrill i Twin Blade-design med infattning  
i högglanssvart

AMG-specifik frontspoiler i Jet Wing-design, luftintag med dekordetaljer  
i krom och inlägg i högglanssvart samt synliga AIR CURTAINS med funktion

Bredare, AMG-specifik bakkjol med synliga luftutsläpp (utan funktion), 
diffuso rinsats i svart och dekordetaljer i krom

48,3 cm (19-tums) AMG-lättmetallfälgar i 5-dubbelekerdesign, lackerade  
i tantalgrått och glanssvarvade, aerodynamiskt optimerade

HÖJDPUNKTER AMG LINE INTERIÖRT

Sportstolar med AMG-specifik design och klädsel i konstläder ARTICO / 

mikro fiber DINAMICA med mellangråa dekorsömmar

Multifunktionsratt sport i nappaklädsel, avplanad nedtill, med perforerad 
greppyta

Instrumentpanel i konstläder ARTICO med fin ytstruktur i metalliserat silvergrått 
och passpoal i roséguld

Paneler i kolfiberoptik antracit 

AMG sportpedalställ i borstat, rostfritt stål med svarta gumminoppor

AMG golvmattor



Edition 1886*
Från den Benz-patenterade motordroskan år 1886 till EQC, 
Mercedesen bland elbilar. Bilens uppfinnare uppfinner bilen 
på nytt. Med Edition 1886 blir du trendsättare för en ny 
era av mobilitet och har glädje av individuella utrustnings-
detaljer samt omfattande servicetjänster.

*Edition 1886 kan inte längre beställas

HÖJDPUNKTER EXTERIÖRT

Grundutrustning exteriört med specifika detaljer för Edition 1886

50,8 cm (20") lättmetallfälgar i 10-ekerdesign lackerade i högglanssvart med 
vita dekordetaljer och glanssvarvade med matt klarlack

Metalliclack hightechsilver 

Fotsteg i aluminiumoptik med gumminoppor

Black Panel-kylargrill med lameller och infattning i högglanssvart

EQC-specifika Service-paket med underhåll, hämtnings- och lämningstjänst 
samt garantiförlängning

HÖJDPUNKTER INTERIÖRT

Electric Art Interiör med specifika detaljer för Edition 1886

Elektriskt inställbara framstolar med minnesfunktion

Klädsel i konstläder ARTICO / mikrofiber DINAMICA i svart / indigoblått med 
texten ”1886” broderad i ryggstöden 

Paneler i matrismönster silver samt ”1886”-emblem på mittkonsolen

Burmester® Surround Sound System

Panelbelysning

ENERGIZING-paket

Electric Art Interiör
Med Electric Art Interiör kan du ta bilens innovativa  
designkoncept hela vägen in i kupén. Det är framför  
allt färgvärlden med sina exklusiva detaljer i roséguld  
som förmedlar känslan av premiumklass.

HÖJDPUNKTER INTERIÖRT

Klädsel i konstläder ARTICO / tyg Sunnyvale i sidenbeige/svart med dekorsöm 
i roséguld

Alternativt klädsel i konstläder ARTICO / tyg Sunnyvale i indigoblått/svart 
med dekorsöm i roséguld

Tillval svart läderklädsel med dekorsöm i mellangrått eller sidenbeige/svart 
läderklädsel med dekorsöm i porslin

Multifunktionsratt sport i läder med rattekrar och kontrollpaneler i krom

Instrumentpanel i konstläder ARTICO med fin ytstruktur i metalliserat silvergrått 
och passpoal i roséguld

Dörrkant under fönster i svart eller indigoblått med dekorsöm i roséguld

Ytterligare dekorsömmar i roséguld: mittkonsolens armstöd, dörrinklädnad fram

Paneler i aluminiumoptik 

Dörrknappar i krom



Elektrisk drivlina
Vardera en motor på fram- och bakaxeln omvandlar elektrisk till mekanisk energi och ger imponerande framdrivning. Drivkomponenternas förutseende driftstrategi  
tillhandahåller alltid 300 kW (408 PS) systemeffekt där det behövs – effektivt och nästan ljudlöst. För att minska strömförbrukningen och öka dynamiken har de  
elektriska drivlinorna olika avstämning: Den främre elmaskinen är optimerad bästa möjliga effektivitet i det lägre till mittre lastområdet, medan den bakre elmaskinen  
står för dynamiken.

Med förarassistentpaket (tillval) får din Mercedes ett flertal sensorer i form av kameror, radar och ultraljud som registrerar bilens omgivning. Systemen kan sköta bromsning 
och acceleration åt dig. Båda åtgärderna sker välavvägt i förhållande till framförvarande trafik och med hänsyn till kurvor, rondeller, korsningar och betalstationer. När  
du svänger, kör av från en motortrafikled eller närmar dig ett köslut (som Live Traffic Information känner till), kan din bil anpassa hastigheten automatiskt. Även hastighets-
begränsningar som systemen registrerar hålls automatiskt. Mjuka styringrepp hjälper dig att hålla bilen i sitt körfält. I kösituationer bidrar systemen till att skapa en  
räddningsfil för utryckningsfordon. Även vid filbyte har du nytta av sensorernas vaksamma blick och den aktiva styrhjälpen så snart vägen är fri.

Förarassistentpaket



Tekniska data Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.

De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Det rör sig om “WLTP-CO2-värdet” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts  
utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension 
och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och 
levererade bilen.

EQC 400 4MATIC

Nominell effekt 300 kW/408 hk

Nominellt vridmoment elmotor 760 Nm 

Acceleration 0 –100 km/h 5,1

Maxhastighet, km/h 180

CO2-utsläpp, blandad körning 0

Strömförbrukning blandad körning 22,2-25,3 kWh

Räckvidd med eldrift WLTP 370-419

DC laddningstid 110 kW 40 min

AC-laddningstid 11h 30 min

Batterityp/nettokapacitet Litium-ion / 80 kWh

cW-värde 0,29

Energiklass A+

Bagageutrymmets volym 500 - 1 460

Tjänstevikt/lastkapacitet 2 495 / 445

Totalvikt 2940
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Om uppgifterna i denna publikation: Produktförändringar kan ha ägt rum efter sista redigering 25.03.2019. Tillverkaren  
har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under  
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Med reservation för eventuella feltryck.  
Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd produkt  
utan att några anspråk kan göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår i standard-

leveransomfattningen. Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter  
är dock endast giltig i Tyskland vid tidpunkten för publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz- 
återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0519

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport  
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket Mercedes-Benz. 
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att  
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är 
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en Mercedes-Benz stöder du stiftelsen 
”Laureus Sport for Good”.


