
EQA

EQA 250: κατανάλωση ρεύματος σε μικτό κύκλο: 17,7 kWh/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 0 g/km.



Αθλητική. Ηλεκτρική.  
Η νέα EQA. 

Η EQA διαμορφώνει ένα νέο αστικό περιβάλλον: πλήρως ηλεκτρικό, τοπικά χωρίς εκπο-
μπές και σχεδόν αθόρυβο. Συναρπαστικά δυναμικό και με άνετες υπηρεσίες φόρτισης, το 
compact ηλεκτρικό SUV αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία για πιο μακρινούς προορισμούς 
και ανήκει αδιαμφισβήτητα στον κόσμο ηλεκτρικής κινητικότητας του σήμερα. Μπείτε στη 
νέα EQA και στον κόσμο ηλεκτρικών οχημάτων της Mercedes-EQ.



Έκφραση ενός νέου τρόπου ζωής.
Με την πρώτη ματιά: μία γνήσια Mercedes-EQ. Με τη δεύτερη: μία δήλωση για το ηλεκτρικό μέλλον. Οι αθλητικές 
γραμμές της υπογραμμίζουν με αυτοπεποίθηση την παρόρμησή της και δίνουν ζωή στην προοδευτική πολυτέλεια.  
Η επένδυση ψυγείου black panel και η εντυπωσιακή φωτεινή λωρίδα LED δείχνουν την πορεία προς νέους ορίζο-
ντες και διαμορφώνουν την χαρακτηριστική εμφάνιση Mercedes-EQ. Οι ενσωματωμένοι προβολείς LED High 
Performance μπροστά, στον βασικό εξοπλισμό, σηματοδοτούν τον προοδευτικό χαρακτήρα σας ιδίως τη νύχτα.



Αισθητική που «ηλεκτρίζει».
Διάφορα σχεδιαστικά στοιχεία δημιουργούν στον εσωτερικό χώρο μία μοναδική  
ατμόσφαιρα και προσθέτουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες κάνοντάς την από δυναμική και  
απέριττη έως συναισθηματική και υπερπολυτελή. Χρώματα, σχήματα και υλικά  
δημιουργούν ένα φουτουριστικό περιβάλλον. Ο διάκοσμος με κρυφό φωτισμό εξυμνεί  
την τεχνολογική πρόοδο με έναν άκρως ατμοσφαιρικό τρόπο. Το κόκπιτ με ευρεία  
οθόνη είναι η απόλυτη έκφανση της υπερσύγχρονης τεχνολογίας.



Οδήγηση με ευφυή δικτύωση.
Οι υπηρεσίες Remote και πλοήγησης κάνουν τις ηλεκτρική οδήγηση πιο άνετη και αποδοτική. Έτσι μπορείτε  
να βλέπετε ανά πάσα στιγμή τους σταθμούς φόρτισης που βρίσκονται κοντά σας ή κατά μήκος της διαδρομής,  
καθώς και την τρέχουσα αυτονομία. Η πλοήγηση με Electric Intelligence προγραμματίζει αυτόματα στάσεις  
για φόρτιση σε διαθέσιμους και όσο το δυνατόν πιο αποδοτικούς σταθμούς φόρτισης στη διαδρομή σας. Επιπλέον,  
με την εφαρμογή Mercedes me App έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις φόρτισης και τον προκλιματισμό ακόμη  
κι όταν δεν είστε στο αυτοκίνητο.



Υπηρεσίες για μία νέα  
μορφή κινητικότητας.

Νέες υπηρεσίες και εγγυήσεις για ανέμελες μετακινήσεις: για τα ηλεκτρικά οχήματα  
Mercedes-EQ σχεδιάστηκαν νέες ειδικές υπηρεσίες, χάρη στις οποίες δεν χρειάζεται να  
να σας απασχολεί σχεδόν τίποτε και οι οποίες είναι διαθέσιμες ήδη από την αγορά του  
οχήματος. Ξεγνοιασιά προσφέρουν επίσης και οι ειδικές εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα  
το πιστοποιητικό μπαταρίας με εγγύηση απόδοσης για οκτώ χρόνια ή έως 160000 χιλιόμε-
τρα για την μπαταρία υψηλής τάσης, που είναι η καρδιά της EQA.



Σαν να φτιάχτηκε για εσάς:  
η EQA με MBUX.

MBUX σημαίνει Mercedes-Benz User Experience. Με λίγα λόγια, τα πάντα στρέφονται  
γύρω από εσάς. Από τις μεγάλες οθόνες με λειτουργία αφής μπορείτε να χειρίζεστε διαι-
σθητικά όλες τις λειτουργίες – με την αφή, αλλά και μέσω χειρονομιών ή ομιλίας λέγοντας 
απλώς «Hey Mercedes». Επιπλέον το σύστημα μπορεί να μαθαίνει και να προσαρμόζεται 
διαρκώς καλύτερα στον οδηγό. Οι πρακτικές διεπαφές για την τηλεφωνία και τα ψηφιακά  
μέσα εξασφαλίζουν την εύκολη ενσωμάτωση του smartphone και ολοκληρώνουν την ιδιαίτερη 
εμπειρία που προσφέρει το infotainment.



Η φόρτιση είναι απλή υπόθεση. Ενέργεια καθ’ οδόν.
Στο σπίτι δεν θα γεμίζετε πλέον μόνο τις δικές σας μπαταρίες. Μέσω του  
Mercedes-Benz Wallbox με ισχύ φόρτισης έως 11 kW, θα φορτίζετε την  
EQA σας έως και τρεις φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με μία κοινή πρίζα.  
Έτσι η φόρτιση γίνεται απλή και εύκολη.

Με την EQA και το Mercedes me Charge αποκτάτε πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα δημόσιων σταθμών 
φόρτισης σε πόλεις, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Για τους πολύ  
βιαστικούς, υπάρχει το δίκτυο σταθμών ταχείας φόρτισης Ionity, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν μέσω του 
Mercedes me Charge και να φορτίζουν ιδιαίτερα οικονομικά χάρη στην προαιρετική υπηρεσία Premium. Αρκεί  
να συνδεθείτε μία φορά για να έχετε πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για σταθμούς φόρτισης και τις τιμές 
τους και να πραγματοποιείται αυτόματη μηνιαία εξόφληση λογαριασμού σε ολόκληρο το δίκτυο φόρτωσης.



Υποδειγματικά ασφαλής. 
Η νέα EQA.

Τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης της EQA σκέφτονται, παρακολουθούν την  
κυκλοφορία και μπορούν να σας ξεκουράζουν στην καθημερινότητα, αλλά και να σας 
υποστηρίζουν αποτελεσματικά σε επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι, οι επιβάτες και  
άλλοι χρήστες του δρόμου προστατεύονται αποτελεσματικά, για παράδειγμα χάρη στη 
λειτουργία προειδοποίησης αποβίβασης, ακόμη και αφού φτάσετε στον προορισμό.



Πακέτο Premium.
Κορυφαίου επιπέδου εξοπλισμό προσφέρει 
το πακέτο Premium. Συμπληρώνει όλα  
τα προηγούμενα πακέτα εξοπλισμού με πρό-
σθετα χαρακτηριστικά, όπως το ηχοσύ-
στημα surround Burmester® ή η πανοραμική 
συρόμενη οροφή. Έτσι, δεν μένει καμία 
επιθυμία ανικανοποίητη.

Ο διευρυμένος βασικός εξοπλισμός ανα-
βαθμίζει το επίπεδο άνεσης με τη γραμμή 
εξοπλισμού Progressive που περιλαμβάνει 
δερμάτινο τιμόνι και καθίσματα ανέσεων, 
κάμερα οπισθοπορείας και πίσω καπό 
EASY-PACK. Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας 
και φόρτισης διευκολύνουν τόσο την ίδια  
τη φόρτιση όσο και τη εξόφληση. Και όλα 
αυτά χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Με το πακέτο Advanced αναβαθμίζετε  
την EQA σας στο επόμενο επίπεδο. Πέρα 
από τον διευρυμένο βασικό εξοπλισμό,  
το εσωτερικό αποκτά επίσης δύο λαμπερές 
οθόνες 10,25" που συνθέτουν το κόκπιτ  
με ευρεία οθόνη. Επιπλέον, διάφορα ευφυή 
συστήματα υποβοήθησης αυξάνουν αισθη-
τά την οδηγική άνεση.

Διευρυμένος βασικός 
εξοπλισμός. Πακέτο Advanced. Πακέτο Advanced Plus.

Πέρα από τα πρόσθετα στοιχεία του πακέ-
του Advanced, το πακέτο Advanced Plus 
προσδίδει περισσότερη άνεση. Επιπλέον, το 
κορυφαίας ποιότητας ηχοσύστημα επεν-
δύει την οδήγηση με κρυστάλλινο ήχο, ενώ 
το smartphone σας φορτίζεται ασύρματα.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γραμμή εξοπλισμού Progressive

Κάμερα οπισθοπορείας

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Πίσω καπό EASY-PACK

Προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης φώτων  
μεγάλης σκάλας

Σύστημα υποβοήθησης τήρησης ορίων ταχύτητας

Υπηρεσίες Remote και Charging Plus

Πακέτο χώρου φόρτωσης

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ADVANCED PLUS

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC

Πακέτο άνεσης KEYLESS-GO

Προηγμένο ηχοσύστημα

Ασύρματο σύστημα φόρτισης για κινητές συσκευές

Κόκπιτ με ευρεία οθόνη, αποτελούμενο από οθόνη  
μέσων και πλήρως ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 
με διαγώνιο οθόνης 10,25"

Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟΥ PREMIUM

Πανοραμική συρόμενη οροφή

Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°

Ηχοσύστημα Surround Burmester®

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC

Πακέτο άνεσης KEYLESS-GO

Ασύρματο σύστημα φόρτισης για κινητές συσκευές

Κόκπιτ με ευρεία οθόνη, αποτελούμενο από οθόνη  
μέσων και πλήρως ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 
με διαγώνιο οθόνης 10,25"

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ADVANCED

Κόκπιτ με ευρεία οθόνη, αποτελούμενο από οθόνη  
μέσων και πλήρως ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 
με διαγώνιο οθόνης 10,25"

Πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας

Πακέτο καθρεφτών

Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας



Γραμμή εξοπλισμού Progressive.
Εξίσου προοδευτική με την τεχνολογία της είναι και η σχεδί-
ασή της. Ο βασικός εξοπλισμός της περιλαμβάνει τη γραμμή 
εξοπλισμού Progressive χωρίς επιπλέον χρέωση προσθέτο-
ντας αποκλειστικά χαρακτηριστικά: με αναρτώμενα καθίσμα-
τα ανέσεων σε συνθετικό δέρμα ARTICO και ύφασμα  
Φλερόν μαζί με το πακέτο καθισμάτων ανέσεων ή το δερ-
μάτινο τιμόνι. Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων  
οι λαμπερές ράγες οροφή σε στιλβωμένο αλουμίνιο.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ράγες οροφής από στιλβωμένο αλουμίνιο

Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18") σχεδίασης 5 ακτίνων

Μπροστινή και πίσω ποδιά με διακοσμητικά ενθέματα χρωμίου 

Διακοσμητικές λωρίδες στη βάση και στην ακμή παραθύρων  
από στιλβωμένο αλουμίνιο

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναρτώμενα καθίσματα ανέσεων συμπ. πακέτου καθισμάτων ανέσεων

Επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO, ύφασμα Φλερόν σε Μαύρο  
με διπλή διακοσμητική ραφή σε μεσαίο Γκρι

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα με μαύρες διακοσμητικές  
ραφές και χρωμιωμένο πλαίσιο 2 τμημάτων

Αεραγωγοί σε Ασημί Χρωμίου με εξωτερικό δακτύλιο σε Ασημί Χρωμίου  
και δακτύλιο οδήγησης αέρα σε πολύ γυαλιστερό Μαύρο 

Πλευρικές επενδύσεις σε Μαύρο σαγρέ και με χρωμιωμένο  
διακοσμητικό ένθεμα

Εξωτερικεύει με αυτοπεποίθηση όσα κρύβει μέσα της: η 
EQA με AMG Line. Εξωτερικά, μεταξύ άλλων η μπροστινή 
ποδιά AMG και η επένδυση ψυγείου AMG black panel εκ-
φράζουν την έντονη παρόρμησή της. Εσωτερικά, τα σπορ 
καθίσματα και το σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών καθι-
στούν σαφές ότι είναι φτιαγμένη για δράση.

AMG Line. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μπροστινή ποδιά AMG με διακοσμητικά στοιχεία σε χρώμιο καθώς και  
λειτουργικά AIR CURTAINS

Επένδυση ψυγείου black panel AMG με γρίλιες σχεδίασης twin blade και  
πλαίσιο σε Μαύρο πολύ γυαλιστερό

Πίσω ποδιά AMG σε εμφάνιση διαχύτη με διακοσμητικό στοιχείο σε χρώμιο

Ζάντες αλουμινίου AMG 45,7 cm (18") σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες, βαμμένες σε πολύ γυαλιστερό Μαύρο  
και στιλβωμένες

Πλευρικές επενδύσεις σε Μαύρο σαγρέ και με χρωμιωμένο  
διακοσμητικό ένθεμα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σπορ καθίσματα με ρυθμιζόμενο προσκέφαλο συμπ. πακέτου  
καθισμάτων ανέσεων

Επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών Dinamica σε 
Μαύρο με κόκκινη διπλή διακοσμητική ραφή

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα, σχεδίασης 3 ακτίνων, με 
επίπεδο κάτω τμήμα, διάτρηση στις λαβές και πλήκτρα χειρισμού αφής

Πεντάλ AMG από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία

Αεραγωγοί σε Ασημί Χρωμίου με εξωτερικό δακτύλιο σε Ασημί Χρωμίου και 
δακτύλιο οδήγησης αέρα σε πολύ γυαλιστερό Μαύρο 



Electric Art.
Το ιδανικό περιβάλλον για την ηλεκτρική οδήγηση: το εσω-
τερικό Electric Art. Μοναδική αισθητική στον εσωτερικό 
χώρο προσφέρουν οι λεπτομέρειες στους αεραγωγούς και 
τις επενδύσεις σε Ροζ Χρυσό, οι οποίες είναι φτιαγμένες 
εν μέρει από ανακυκλωμένα υλικά. Ο διάκοσμος με κρυφό 
φωτισμό δημιουργεί μία φουτουριστική ατμόσφαιρα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO / ύφασμα Κουπερτίνο δίχρωμες σε 
Ροζ Χρυσό / Γκρι Τιτανίου pearl

Διάκοσμος σε σπειροειδή εμφάνιση με κρυφό φωτισμό

Αεραγωγοί σε Ασημί Χρωμίου με εξωτερικό δακτύλιο σε Ασημί Χρωμίου και 
δακτύλιο οδήγησης αέρα σε πολύ γυαλιστερό Γκρι

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα, σχεδίασης 3 ακτίνων, με 
επίπεδο κάτω τμήμα, διάτρηση στις λαβές και πλήκτρα χειρισμού αφής

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μπροστινή ποδιά AMG με διακοσμητικά στοιχεία σε πολύ γυαλιστερό Μαύρο
καθώς και λειτουργικά AIR CURTAINS

Επένδυση ψυγείου black panel AMG με γρίλιες σχεδίασης twin blade και  
πλαίσιο σε Μαύρο πολύ γυαλιστερό

 Πίσω ποδιά AMG με εμφάνιση διαχύτη και διακοσμητικό στοιχείο σε πολύ  
γυαλιστερό Μαύρο 

Ζάντες αλουμινίου AMG 50,8 cm (20") σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων σε  
Ροζ Χρυσό

Πλευρικές επενδύσεις σε Μαύρο σαγρέ με διακοσμητικό ένθεμα σε πολύ  
γυαλιστερό Μαύρο

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επενδύσεις από δέρμα Γκρι Νέβα CYBER CUT σε Μπλε

Υποβραχιόνιο από συνθετικό δέρμα ARTICO σε Μαύρο με γαλάζια  
διακοσμητική ραφή

Κόκπιτ με ευρεία οθόνη, αποτελούμενο από οθόνη μέσων και πλήρως ψηφιακή 
οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με διαγώνιο οθόνης 10,25"

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα νάπα, σχεδίασης 3 ακτίνων, με 
επίπεδο κάτω τμήμα, διάτρηση στις λαβές και πλήκτρα χειρισμού αφής

Διακοσμητικά στοιχεία με κρυφό φωτισμό

Edition 1.
Η μοναδική και περιορισμένης έκδοσης Edition 1  
συνδυάζει στοιχεία του πακέτου Night με λεπτομέρειες  
του AMG Styling. Το εξωτερικό δείχνει άκρως σπορ-
τίφ με χαρακτηριστικά εξοπλισμού AMG. Στον εσωτερικό 
χώρο, ο διάκοσμος με κρυφό φωτισμό και οι γαλάζιες  
διακοσμητικές ραφές στα καθίσματα και τις πόρτες προ-
σθέτουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Καλύμματα μαρσπιέ με φωτιζόμενη επιγραφή του μοντέλου σε Γαλάζιο

1 κλειδί οχήματος σε Μαύρο με διακοσμητικό πλαίσιο σε Χρώμιο και 1 σε  
Ροζ Χρυσό



Ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Αποδοτικά ηλεκτρική: η τεχνολογία κινητήρα της EQA προσφέρει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά μετάδοσης κίνησης για περισσότερη αποδοτικότητα, ασφάλεια, άνεση και 
οδηγική απόλαυση – όλα όσα χαρακτηρίζουν τη Mercedes-EQ. Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (eATS) με έναν ασύγχρονο κινητήρα και ενσωματωμένο μηχανισμό 
κλειδώματος κιβωτίου ταχυτήτων είναι τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα της EQA 250. Από εκεί μεταδίδει την κορυφαία ισχύ συστήματος των 140 kW στον δρόμο.  
Ολόκληρη η ροπή στρέψης είναι διαθέσιμη αμέσως μόλις πατήσετε το πεντάλ γκαζιού, χωρίς να αισθάνεστε ούτε μια στιγμή δισταγμού κατά την επιτάχυνση. Προγραμματίζονται 
ήδη και άλλες εκδόσεις μοντέλου με υψηλότερη απόδοση ισχύος και τετρακίνηση. Επιπλέον, η EQA σας υποστηρίζει με το DYNAMIC SELECT προσφέροντας διάφορα  
προγράμματα οδήγησης διαφορετικών χαρακτηριστικών – από αποδοτικά έως άκρως σπορτίφ για περισσότερη οδηγική απόλαυση κατά την οδήγηση σε στροφές και άνεση 
σε μακρινές διαδρομές.

Ένα ακόμη βήμα προς την αυτόνομη οδήγηση. Το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης θέτει νέα πρότυπα στα θέμα ασφάλειας και οδηγικής άνεσης. Κάμερες, ραντάρ και υπέρηχοι 
καταγράφουν το περιβάλλον και υποστηρίζουν τον οδηγό ανάλογα με την περίσταση στην προσαρμογή της ταχύτητας, στη διεύθυνση του οχήματος και σε περίπτωση κινδύνου 
πρόσκρουσης. Διάφορα δεδομένα χαρτών, πλοήγησης και Live Traffic Information χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά μεταξύ τους, ώστε να γίνεται αξιολόγηση της διαδρομής 
και της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι πληροφορίες δικτυώνονται έξυπνα μεταξύ τους. Για εσάς αυτό σημαίνει αισθητή ανακούφιση και βέλτιστη προστασία των 
επιβατών και των άλλων χρηστών του δρόμου.

Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης.



Τεχνικά χαρακτηριστικά. Διαστάσεις.

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

1 Στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης βάσει κανονισμού (ΕΚ) αρ. 595/2009 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις Τιμές WLTP CO2 κατά την έννοια του Άρθρου 
2. Νο. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ (2017/1153). 3 Τα στοιχεία ισχύουν μόνον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 4 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει μόνο στη
Γερμανία. 5 Μάζα οχήματος έτοιμου για οδήγηση, προσαυξημένη κατά τη μάζα του οδηγού (εκτιμάται σε 75 κιλά βάσει νόμου) και τα υγρά, με βασικό εξοπλισμό σύμφωνα τις οδηγίες του κατασκευαστή, και, εφόσον υπάρχει, κατά την μάζα της υπερκατασκευής, της καμπίνας οδηγού, της διάταξης 
ρυμουλκούμενου και του/των εφεδρικού τροχού/εφεδρικών τροχών καθώς και των εργαλείων. Ο προαιρετικός εξοπλισμός, τα πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού και τα αξεσουάρ ενδέχεται να επηρεάζουν το βάρος, το υπολειπόμενο ωφέλιμο φορτίο, την αντίσταση κύλισης, την αεροδυναμική κ.λπ. και, 
κατά συνέπεια, τις τιμές κατανάλωσης. Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά θα βρείτε στη σελίδα www.mercedes/eqa

EQA 250

Ονομαστική ισχύς (μέγιστη ισχύς) (ηλεκτρική) (kW)1 140

Ονομαστική ισχύς (μέγιστη ισχύς) (ηλεκτρική) (hp)1 190

Ονομαστική ροπή στρέψης (Nm σε σ.α.λ.)1 375

Μπαταρία υψηλής τάσης - ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο (kWh) 66,5

Μέγ. χωρητικότητα φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (kW) 11

Μέγ. χωρητικότητα φόρτισης με συνεχές ρεύμα (kW) 100

Χρόνος φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα 10%-100% SOC (καθαρό) Mode 2 με 1,8 kW (h) 39

Χρόνος φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα 10%-100% SOC (καθαρό) Mode 2 με 2,3 kW (h) 30

Χρόνος φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα 10%-100% SOC (καθαρό) Mode 2 με 3,7 kW (h) 18,25

Χρόνος φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα 10%-100% SOC (καθαρό) Mode 2 με 7,4 kW (h) 8,5

Χρόνος φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα 10%-100% SOC (καθαρό) Mode 3 με 11kW (h) 5,75

Χρόνος φόρτισης με συνεχές ρεύμα 10%-80% SOC σε λεπτά (h) 30 λεπτά (0,5h)

Τελική ταχύτητα (km/h) 160

Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) 8,9

[WLTP] Ηλεκτρική κατανάλωση (συνολική) (kWh/km)2 19,1- 17,7

[WLTP] Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία (συνολική) (km)2 398,0 - 426,0

[WLTP] Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία χαμ.-μεσ. (Ευρώπη) (km)2 470,0 - 497,0

Κενό βάρος/ωφέλιμο φορτίο (kg) 2.040/430

Μέγιστο φορτίο οροφής (kg) 75

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένο/ με φρένο [στο 12%] (kg) 750/750

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) 340 - 1.320

Εκπομπές CO2
3 0

Τύπος Μπαταρίας /καθαρή χωρητικότητα Μπαταρία υψηλής τάσης / 66,5 kWh

Τιμή Cd 0.28   

Αποδοτικότητα4 Α+
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Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: Το παρόν δόθηκε για δημοσίευση στις 07.01.2021. Μετά την ημερομηνία 
αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη 
διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον  
εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει 
για τον χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους 

δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν 
στον βασικό εξοπλισμό. Το παρόν δημοσίευμα θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε 
σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για 
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους 
Διανομείς της Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 12-0121

H Mercedes-Benz AG είναι ένας από τους ιδρυτές του διεθνούς ιδρύματος Laureus Sport for Good Foundation, το 
οποίο συστάθηκε το έτος 2000. Αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πρωτοβουλία της εταιρείας Mercedes-Benz. 
Το ίδρυμα Laureus Sport for Good υποστηρίζει μέσω κοινωνικών αθλητικών προγραμμάτων παιδιά και νέους που 
έχουν ανάγκη, τους ανοίγει νέους ορίζοντες και προάγει σημαντικές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, ο σεβασμός 
και η αφοσίωση στον στόχο. Σύνθημά μας είναι «Change the Game for Kids» και θα θέλαμε να το μοιραστούμε  
μαζί σας. Με την αγορά μίας Mercedes-Benz υποστηρίζετε τους σκοπούς του ιδρύματος «Laureus Sport for Good».


