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У світі електромобілів 
з’явився Mercedes.

Розпочніть нову еру. З EQC з повним електроприводом. Плавний, майже безшумний 
рух з нульовими викидами в атмосферу. Дивовижні відчуття за кермом, якими Ви 
 зможете насолоджуватись без жодних клопотів. Завдяки новим службам забез печення 
мобільності і надійності руху на найвищому рівні Mercedes-Benz.







EQC змінює наш  
погляд на автомобіль.

Спрямована у майбутнє мобільність написана на обличчі нового EQC. Розділені раніше 
елементи, художньо об’єднано у захопливу чорну панель облицювання радіатора. Вираз-
ний стайлінг зображеного на малюнку AMG Line надає екстер’єру прекрасного динамічно-
го відтінку. З характерним переднім фартухом, унікальним заднім дифузором та спеціальни-
ми легкосплавними колесами найвищої якості виробництва AMG.





Важко уявити собі більш 
стильний електромобіль.

Новий EQC здивує Вас прогресивним дизайном. Багато декоративних 
 елементів, матеріалів оббивки та кольорів розроблено ексклюзивно  
для EQC, і вони підкреслюють його унікальність. Дисплей приладів й 
 мультимедійний дисплей об’єднано в одному широкоформатному  
дисплеї передньої панелі й розміщено під дорогим склом. Сучасна та  
високоякісна краса.







Нові сервіси для гарного відчуття 
від керування Мерседесом.

Ми пропонуємо Вам широкий спектр послуг гарантійного та сервісного  
обслуговування, з якими Ви без жодних проблем зможете насолодитися 
користуванням EQC з повним електроприводом. Наприклад, ми надаємо  
сертифікат на акумуляторну батарею з гарантією на її роботу, а також інші 
сервіси, що зроблять Ваш час за кермом максимально безтурботним.







У EQC ще дивовижніше:  
Mercedes-Benz User Experience.

MBUX забезпечує користувачеві максимальну свободу, адже він може  
використовувати всі функції в максимально комфортний для нього  
спосіб. Наприклад, за допомогою голосових команд або інтуїтивних рухів.  
У новому EQC мультимедійний дисплей має сенсорне виконання, а в  
центральній консольній додатково розміщено сенсорну панель, що реагує  
на жести одним пальцем, кількома пальцями і рукописне введення.



Вдома заряджайте за допомогою 
настінного зарядного модулю 
Mercedes-Benz.

Повністю заряджайте EQC сидячи зручно на дивані – це можливо з настінним 
зарядним модулем Mercedes-Benz для дому. З потужністю заряджання 7,4 кВт  
можна заряджати EQC у десять разів швидше, ніж від звичайної побутової розетки.



У дорозі заряджайте на зарядних станціях  
загального використання, яких стає все більше.

Де б Ви не знаходились: із сервісом Mercedes me Charge Ви можете скористатися великою кількістю  
громадських зарядних станцій, наприклад у місті, в торгівельних центрах або придорожніх кафе. Щоб  
без жодних клопотів вирушати в довгі поїздки, заряджайте свій EQC від станцій швидкої зарядки. Крім  
того, водії EQC отримують пільговий доступ до станцій швидкої зарядки IONITY по всіх найважливіших  
автомагістралях Європи.



Електричне водіння  
зі стандартом безпеки від  
Mercedes-Benz.

Системи допомоги водієві найновішого покоління можуть залежно від  
ситуації попередити, підтримати водія і навіть автоматизовано відреа-
гувати. Наприклад для дотримання відстані, швидкості або смуги руху.  
Крім того, такі системи, як функція попередження пішоходів на «зебрі», 
можуть допомогти захистити інших учасників дорожнього руху.





Акустична система об’ємного  
звучання Burmester®.
Ще ефективніше й ще ексклюзивніше: легендарне звучання Burmester® опціональної 
акустичної системи об’ємного звучання. Високопотужні динаміки видають першоклас-
ний звук. Його можна оптимізувати спеціально для передніх і задніх сидінь та покращити 
відчуття від прослуховування.

Новий EQC займає свій простір буквально зі швидкістю світла. Для цього використо-
вуються фари MULTIBEAM LED з чорним глянцевим внутрішнім корпусом, синіми  
декоративними лініями й характерною формою освітлення. «Родзинкою» дизайну є 
яскраві світлодіодні смуги попереду й ззаду, що особливо впадають в очі вночі.

Світлодіоди MULTIBEAM.



Пакет ENERGIZING Plus.
Опціональний пакет ENERGIZING Plus об’єднує преміальне обладнання з інновацій-
ною інтелектуальністю і створює з них комфортні програми. Результат, що захоплює: 
Ваш Mercedes може цілеспрямовано бадьорити або тішити вас. Для довшої витрива-
лості за кермом і надзвичайно приємної поїздки. Спеціальні десятихвилинні програми 
регулюють мікроклімат у салоні, комфортне підсвічування салону, програвання музики  
й функції сидінь, такі як масажна функція, обігрів або вентиляція.

Спеціальні легкосплавні диски EQC.
З EQC ми продумали практично все по-новому. Навіть колеса. Вони мають дизайн  
дисків, спеціально розроблений для EQC, з опціональними синіми елементами.



Серійна комплектація.
Очевидно, абсолютно особливий автомобіль з диза-
йном, що відповідає вимогам майбутнього. Цей авто-
мобіль має ексклюзивну чорну панель облицювання  
радіатора та спеціальні фари MULTIBEAM LED, ефектно  
поєднані зі світлодіодною стрічкою. Дизайн салону  
об’єднує в собі особливу «електричну» естетику із вра-
жаючою комбінацією сучасних кольорів, а також типо-
вий шик Mercedes-Benz.

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЙНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ  
ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ

Чорна панель облицювання радіатора з хромованими пластинами  
й обрамленням

MULTIBEAM LED та світлодіодні смуги попереду й позаду

Передній фартух та облицювання бокових порогів у чорному виконанні

Легкосплавні диски розміром 48,3 см (19") з 5-ма спицями, чорним лаку-
ванням і поліруванням, опціонально зі спеціальним дизайном EQC зі спи-
цями, лакованими і синій колір, або із синьою закраїною колісного обода

Чорна полірована емблема на крилі з хромованими вставками й синім  
написом «EQC»

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЙНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ САЛОНУ

Переднє сидіння з оббивкою чорною тканиною Aberdeen з декоративним  
швом графітового кольору

Багатофункціональне спортивне кермове колесо зі шкіряною оббивкою  
з чорними полірованими спицями й панелями управління

Панель інструментів з оббивкою зі штучної шкіри наппа, текстура поверхні 
металевого сріблясто-сірого кольору. Бортові крайки з тонкою текстурою  
поверхні металевого чорного кольору

Широкоформатний дисплей передньої панелі з повністю цифровим  
дисплеєм приладів, мультимедійним дисплеєм та сенсорною панеллю

Мультимедійна система MBUX із системою навігації з жорстким диском,  
розширеними функціями MBUX та системою допомоги в управлінні  
салоном MBUX



Виразний стайлінг AMG Line надає екстер’єру пре-
красного динамічного відтінку й передає «спортивні  
гени» AMG цьому електромобілю. Таким чином Ви  
чітко демонструєте, що для Вас важливо, – поєднання  
унікального дизайну й настільки ж унікальних техно-
логій. Окрім «електричної» естетики, інтер’єр AMG Line  
надає салону Вашого автомобіля візуально та від-
чутно більше спортивності.

AMG Line. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ЕКСТЕР’ЄРУ AMG LINE

Характерна чорна панель облицювання радіатора AMG у виконанні  
Twin Blade з чорним полірованим обрамленням

Спеціальний передній фартух AMG у виконанні Jet Wing, повітрозабірники  
з хромованими декоративними елементами та чорними полірованими  
вкладками, а також видимими функціональними повітряними завісами

Широкий характерний задній фартух AMG з видимими повітрозабірниками  
(не функціональними), чорною вставкою дифузора з чотирма аероребрами 
та хромованим декоративним елементом

Легкосплавні дискові колеса AMG розміром 48,3 см (19") з 5-ма здвоєними  
спицями й оптимізованими аеродинамічними властивостями, з лакуванням 
в танталово-сірий колір і поліруванням

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ САЛОНУ AMG LINE

Спортивні сидіння з фірмовим графічним оформленням AMG оббивки  
зі штучної шкіри ARTICO/мікроволокна DINAMICA із середньо-сірими  
декоративними швами

Багатофункціональне спортивне кермове колесо, оббите шкірою наппа,  
сплощене знизу, з перфорованою ділянкою для тримання

Панель інструментів з оббивкою зі штучної шкіри наппа, текстура поверхні 
металевого сріблясто-сірого кольору і кант рожево-золотистого кольору.  
Бортові крайки з тонкою текстурою поверхні металевого чорного кольору, 
декоративний шов рожево-золотистого чи середньо-сірого кольору

Декоративні елементи з обробкою під карбон кольору «антрацит» 

Спортивна педаль AMG із шліфованої неіржавної сталі з чорним гумовим  
рельєфом і підлоговими килимками AMG



Інтер’єр Electric Art.
З інтер’єром Electric Art Ви втілюєте інноваційну концеп-
цію дизайну свого автомобіля і в салоні. Передусім  
підбір кольорів з додатковими ексклюзивними акцентами 
кольору «рожеве золото» виражає емоційну та шляхетну  
атмосферу.

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ САЛОНУ

Оббивка зі штучної шкіри ARTICO/тканини Sunnyvale кольору «бежевий  
шовк»/чорного кольору з декоративним швом кольору «рожеве золото»

Оббивка зі штучної шкіри ARTICO/тканини Sunnyvale кольору «індиго  
синій»/чорного кольору з декоративним швом кольору «рожеве золото»

Опція: оббивка з чорної шкіри з декоративним швом середньо-сірого  
кольору або шкіри кольору «бежевий шовк»/чорного кольору з декоратив-
ним швом порцелянового кольору

Багатофункціональне спортивне кермове колесо зі шкіряною оббивкою  
з хромованими спицями й панелями управління

Панель інструментів з оббивкою зі штучної шкіри наппа, текстура поверхні 
металевого сріблясто-сірого кольору і кант рожево-золотистого кольору 

Бортові крайки з тонкою текстурою поверхні металевого чорного чи синього  
кольору, декоративний шов рожево-золотистого чи середньо-сірого кольору

Інші декоративні шви кольору «рожеве золото»: підлокітник на центральній  
консолі, внутрішня панель облицювання передніх дверей

Декоративні елементи під алюміній



Упевнене маневрування, точний в’їзд на парковку: Це  
дозволить Вам припаркувати автомобіль навіть на вузьких 
або кутових місцях для паркування без проблем. Зав-
дяки системі камер з оглядом на 360° ви тримаєте в полі 
зору весь простір навколо свого автомобіля. Віртуальний  
вигляд згори з висоти пташиного польоту, забезпечує інте-
лектуальне відображення Вашого місцезнаходження.

Паркувальний пакет із  
функцією огляду на 360°. КОМФОРТ СИДІННЯ З МАСАЖНОЮ ФУНКЦІЄЮ

З додатковим пакетом мультиконтурних сидінь на вас очікує комфортне  
відчуття, що з точністю до міліметра узгоджене для Вас та Вашого тіла. Дві  
пульсуючі поперекові кулі у області поясниці масують спину і можуть  
помітно активувати втомлені м’язи.

КОМФОРТНА ПІДСВІТКА САЛОНУ

У новому EQC під час кожної подорожі можна переживати власний  
маленький схід сонця. Багато ділянок інтер’єру можна за бажанням  
стильно освітлювати. Для цього доступні 64 кольори, які можна обирати  
окремо, а також кілька кольорових тем та ефектів.



Електрична трансмісія.
По одному електродвигуну на передньому й задньому мостах перетворюють електричну енергію в механічну, забезпечуючи вражаюче тягове зусилля. Завдяки  
інтелектуальній стратегії управління режимом роботи приводу в залежності від маршруту приводні компоненти створюють системну потужність 300 кВт (408 к. с.)  
там, де вона потрібна, – ефективно й майже безшумно. Для зменшення витрати електроенергії й покращення динамічних властивостей електричні трансмісії  
мають різне виконання: передній електроагрегат призначено для слабких і середніх навантажень та оптимізовано для отримання максимальної ефективності, в той  
час як задній задає дина міку автомобіля.



Вирушайте в дорогу з рухом без водія: Найсучасніші системи підтримують вас залежно від ситуації при коригуванні швидкості, кермуванні, зміні смуги руху і звичайно  
при небезпеці зіткнення. Небезпека аварії зменшується – пасажири та учасники дорожнього руху ефективно захищені. Так ви досягаєте пункту призначення розслаблено 
та безпечно. 

Завдяки опціональному пакету допоміжних систем Ваш Mercedes отримує величезну кількість датчиків: камери, радарний датчик та ультразвуковий датчик реєструють 
те, що відбувається навколо автомобіля. Додатково допоміжні системи й системи безпеки використовують різні дані з карт, системи навігації та Live Traffic Information,  
щоб аналізувати маршрути і рух у режимі реального часу. Вся інформація використовується комплексно. Завдяки суттєвому розвантаженню Ви як водій відчуєте більше 
комфорту від перебування за кермом. Наприклад, вказані системи беруть на себе гальмування і прискорення. Під час повороту, з’їзду зі швидкісної автодороги або  
під’їжджання до кінця затору (за даними Live Traffic Information) Ваш автомобіль може сам відрегулювати швидкість. 

Пакет допоміжних систем.



Технічні характеристики.

1  Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 595/2009 у чинній редакції. 2 Витрата електроенергії та запас ходу були розраховані згідно з Постановою 692/2008/ЄЕС. Витрата електроенергії та запас ходу залежать від конфігурації автомобіля. 3 Під час фактичної експлуатації 
автомобіля можливі відхилення від сертифікованих нормативних значень. Фактичні значення залежать від низки індивідуальних чинників, наприклад індивідуальної манери руху, умов навколишнього середовища й дорожніх умов, температури зовнішнього повітря, опалення/кондиціонування, 
попереднього підігрівання/охолодження. 4 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення в залежності від країни. 5 Визначено на підставі вимірювання викидів CO2 з урахуванням маси автомобіля. Дійсно тільки для Німеччини. 6 Вага автомобіля в стані готовності до 
руху з додаванням ваги водія (за законом у розрахунку 75 кг) та рідини, оснащеного стандартним обладнанням згідно з даними водія, та, за наявності, з додаванням ваги надбудови, кабіни водія, тягово-зчіпного пристрою та запасного колеса/запасних коліс, а також інструментів. Опціональне 
обладнання, додаткове обладнання та приладдя можуть впливати на вагу, залишкове корисне навантаження, опір коченню, аеродинаміку тощо та, відповідно, на показники витрати. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.ua

EQC 400 4MATIC

Номінальна потужність (пікова потужність)1 (електрична) (кВт [к. с.]) 300 [408]/4100 кВт [к.с.] 1/хв.

Номінальний обертальний момент електродвигуна1 (Нм при об/хв) 760/2000 Нм при об/хв

Розгін з 0 до 100 км/год (с) 5,1 с.

Максимальна швидкість (км/год) 180 км/год

Викиди CO2 у змішаному циклі (г/км) 0 г/км

Споживання електроенергії у змішаному циклі макс.–мін.2, 3  
(кВт год/100 км)

20,8-19,7 кВт·год/100 км 

Електричний запас ходу NEFZ2, 3 (км) 429.0-454.0 км

Тривалість заряджання пост. струм 10–80 % SOC (нетто) XXX кВт (хв) прибл. 40 хв.

Тривалість заряджання змін. струм 10–100 % SOC (нетто) від настінного 
зарядного модуля/громадської зарядної станції 7,4 кВт WEU (год)

прибл. 11 год. 

Тип акумулятора/ємність акумуляторної батареї нетто (кВт год) літій-іонна акумуляторна батарея 80 кВт год

Значення cw 0,29

Клас емісії4 A+

Клас ефективності5 A+

Багажний відсік (л) 1460 л

Порожня вага6/завантаження (кг) 2495/445 кг

Повна нормативна маса (кг) 2940 кг



Габарити.

Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.
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Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 30.07.2020 року можливі зміни виробу. До  
закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити зміни до конструкції 
та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комплекту поставки, якщо це буде 
прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для характеристики замовлення чи замовленого предмета 
використовує умовні позначення чи номери, вони не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких претензій. 
На ілюстраціях можуть також бути зображені елементи опціонального обладнання, які не входять до базового комп-

лекту постачання. Цей проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних розпоряджень  
і наслідків, а також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної Республіки 
Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у свого дис-
триб’ютора Mercedes-Benz AG.
www.mercedes-benz.ua

Mercedes-Benz AG належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку 
було засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport 
for Good» підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває 
для них перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість. 
«Змінити гру для дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля 
Mercedes-Benz Ви підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська 15/2, 01004, Київ, Україна, 40-0420


