
Platnost od 25. října 2022

CENÍK



Vítejte.
Vítá vás první velké luxusní SUV až pro sedm osob od 
značky Mercedes-EQ. Zde najdete všechno, co chcete 
o novém EQS SUV vědět.

Ceník je 100% interaktivní, proto můžete jeho obsah 
procházet vlastním tempem.



Užívejte si elektřiny naplno.
Avantgardní a luxusní interiér tohoto SUV nabízí spoustu prostoru, pohodlí 
a konektivity až pro sedm cestujících. Díky výkonným elektromotorům, 
pohonu všech kol 4MATIC s okamžitou odezvou a inteligentnímu jízdnímu 
režimu Off-Road si EQS SUV snadno poradí i v lehkém terénu.
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Luxusní 
rozměry.
EQS SUV nabízí skutečně velkorysý 
prostor. Výška pod elektricky 
ovládaným střešním oknem je v první 
řadě sedadel 1 035 milimetrů, ve 
druhé 1 030 a ve třetí 900 milimetrů. 
Také místo pro ramena a pro lokty 
je v první i v dalších řadách sedadel 
nadprůměrné.

Druhou řadu sedadel lze elektricky 
posouvat dopředu a dozadu 
standardně v rozsahu 130 milimetrů. 
Výsledkem je prostor pro kolena 
pasažérů ve druhé řadě na pohodlné 
úrovni mezi 830 a 960 milimetry. 
Opěradla druhé řady sedadel se 
naklápějí elektricky o 14 stupňů 
dopředu a o 4 stupně dozadu. Ovládací 
tlačítka jsou přehledně umístěna ve 
dveřích na obou stranách.
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Až sedm sedadel.
EQS SUV může být na přání vybaveno také třetí řadou sedadel se dvěma dalšími 
samostatnými sedadly. Sedadla se v EQS SUV vyklápějí z podlahy zavazadlového 
prostoru mechanicky. Ve sklopeném stavu vytvářejí zcela rovnou plochu. V kombinaci 
se třetí řadou sedadel je ve druhé řadě sedadel standardem funkce EASY ENTRY: 
pro snadnější přístup do zadní části vozu se opěradlo posune vpřed mimo obvyklý 
rozsah nastavení, a to až o 290 milimetrů.

Zážitek pro sluch.
Elektromobily jsou přirozeně tiché. Nicméně pokud si to přejete, jízda v EQS SUV se může stát akustickým zážitkem: 
prostřednictvím holistické zvukové produkce od odborníků značky Mercedes-EQ lze záměnu spalovacího motoru za elektropohon 
vnímat i sluchem. K dispozici jsou celkem tři zvukové kulisy. Pro každou z nich zní v interiéru odlišný reprodukovaný zvuk, který se 
přizpůsobuje stylu jízdy a jízdnímu režimu.
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MBUX Hyperscreen.
MBUX Hyperscreen je absolutní zlatý 
hřeb interiéru. Tato velká prohnutá 
obrazovka se táhne prakticky po celé 
šířce palubní desky. Pod společným 
krytem z vysoce kvalitního skla jsou 
umístěny tři displeje, které vytvářejí 
dojem jediné obrazovky. Vedle 
přehledného rozhraní nulté úrovně 
nabízí MBUX Hyperscreen intuitivní 
dotykové ovládání s haptickou zpětnou 
vazbou. Sklo odolné proti poškrábání 
má speciální povrchovou úpravu, aby 
se snadno čistilo.

Tři displeje se v MBUX Hyperscreen 
spojují dohromady téměř bez 
přerušení a vytvářejí působivý pás 
obrazovky široké přes 141 centimetrů: 
displej řidiče (úhlopříčka: 12,3"), 
centrální displej (17,7") a displej před 
spolujezdcem (12,3") vypadají na 
pohled jako jeden celek.
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Motory

STANDARDNÍ 
VÝBAVA

Modelové 
provedení

Pohon Kapacita 
akumulátoru 
(kWh)

Nejvyšší 
výkon
kW (k)

Točivý 
moment
(Nm)

Dojezd na elektřinu 
min.–max. (WLTP)
(km)

Spotřeba elektřiny, kombinovaná1 
min.–max. (WLTP)
(kWh/100 km)

Emise CO2
(g/km)

Cena
včetně DPH

EQS 450+ SUV 296.623 elektrický 108,4 265 (360) 568 540–671 18,2–22,9 0 3 275 470 Kč

EQS 450 4MATIC SUV 296.624 elektrický 108,4 265 (360) 800 511–610 20,2–24,3 0 3 377 110 Kč

EQS 500 4MATIC SUV 296.634 elektrický 108,4 330 (449) 828 515–616 19,9–24,1 0 3 609 430 Kč

EQS 580 4MATIC SUV 296.644 elektrický 108,4 400 (544) 858 511–609 20,2–24,3 0 4 279 770 Kč

1  Normovaná spotřeba elektrické energie se obecně určuje při maximální kapacitě nabíjení střídavým proudem pomocí kabelu režimu 3. Proto se doporučuje, aby byla vozidla s vysokonapěťovým akumulátorem přednostně nabíjena z wallboxu nebo 
z nabíjecí stanice na střídavý proud pomocí kabelu režimu 3, aby se dosáhlo kratších časů nabíjení a zlepšila se jeho účinnost.
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Electric Art  

Premium
Cena vč. DPH 196 291 Kč

Standardní výbava pro EQS 580 4MATIC SUV

 • Natáčecí zadní náprava s úhlem 
natočení 10°

 • Surround soundsystém Burmester® 3D

 • Kožené čalounění v jednobarevném 
odstínu

+
Electric Art Advanced Plus

Electric Art  

Advanced Plus
Standardní výbava

 • Panoramatické elektricky ovládané 
střešní okno

 • Sada DIGITAL LIGHT

 • Sada jízdních asistentů Plus

 • Rozšířená realita pro navigaci 
multimediálního systému MBUX

 • Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky

 • Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus

Linie Electric Art
exteriér & interiér

Přejít

Přejít
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Linie AMG
exteriér & interiér

AMG  

Business Class
Cena vč. DPH od 373 379 do 818 233 Kč

 • MBUX Hyperscreen

 • Čalounění kůží nappa

 • Multimediální systém MBUX High-End 
pro cestující na zadních sedadlech

+
AMG Advanced Plus

+
AMG Premium

+
AMG Premium Plus

+
AMG Advanced Plus

AMG  

Premium Plus
Cena vč. DPH od 82 448 do 334 212 Kč

 • Sada energizujícího komfortu

 • Sada AIR-BALANCE

 • Vyhřívaný multifunkční volant

+
AMG Premium

+
AMG Advanced Plus

AMG  

Premium
Cena vč. DPH od 43 739 do 295 503 Kč

 • Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10°

 • Surround soundsystém Burmester® 3D

 • Kožené čalounění v jednobarevném 
odstínu

AMG  

Advanced Plus
Cena vč. DPH 152 552 Kč

 • Panoramatické elektricky ovládané 
střešní okno

 • Sada DIGITAL LIGHT

 • Sada jízdních asistentů Plus

Přejít

Přejít

Přejít

Přejít
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Standardní výbava

EXTERIÉR

Zapuštěné výsuvné kliky dveří (87B)

Elektrické otevírání/zavírání víka zavazadlového prostoru EASY-PACK 
(890)

Kryt zavazadlového prostoru EASY-PACK (723)

20" kola z lehké slitiny, 5paprsková s dvojitými paprsky, 
aerodynamicky optimalizovaná, lakovaná v lesklé černé barvě (50R)

Sada komfortních funkcí zrcátek (P49)

Metalíza – černá obsidian (197U)

Vyhřívání systému ostřikování (875)

Determální tmavá skla od B-sloupku (840)

INTERIÉR

Linie Electric Art interiér (P14)

Multifunkční volant potažený kůží nappa (L2B) s galvanicky stříbrně 
pochromovanými řadicími pádly na volantu 

Komfortní přední sedadla (7U2) s bederními opěrkami nastavitelnými 
4 směry (U22) a osvětlením obrysů v syntetické kůži NEOTEX/ARTICO 
černá/šedá space (111A)

Paměťová sada pro sedadla řidiče a spolujezdce (275)

Ambientní osvětlení (894)

Ozdobné výplně interiéru – vzhled černé jemné struktury (H51)

Čalounění stropu – tkanina černá (51U)

Prahové lišty, vpředu podsvícené s nápisem „Mercedes-Benz“ (U25)

Velurové koberečky (U12)

Bezpečnostní vesta pro řidiče (70B)

Digitální sdružený přístroj Widescreen Cockpit (464) s úhlopříčkou 
12,3", LCD s LED podsvícením

Centrální displej s technologií OLED (868) s úhlopříčkou 12,8" 
a haptickou zpětnou vazbou

Snímač otisků prstů (321) v ovládací liště pod centrálním displejem

Multimediální systém MBUX (534)

Digitální přijímač rozhlasového vysílání DAB (537)

Automatická klimatizace THERMATIC (580)

Komfortní hlavové opěrky v přední části vozidla (436)

Vyhřívání předních sedadel (873)

Elektricky nastavitelná zadní sedadla (567)

Středová konzola – lesklá černá (757)

Sada osvětlení interiéru (876)

Dvojitý držák nápojů (309)

Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony (897)

Sada pro smartphone (14U)

Dodatečné USB zásuvky (72B)

Úložný prostor pod středovou konzolou (5B1)

NABÍJENÍ

Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (5 m), rovný (B30)

Nabíjecí kabel pro wallboxy a veřejné nabíjecí stanice (5 m), rovný (9B2)

Palubní nabíječka 200 kW DC (83B)

Palubní nabíječka 11 kW AC (82B)

Sada rozšířené konektivity a nabíjení Premium (39U)

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Čidlo pro rozpoznání dětské sedačky na sedadle spolujezdce vpředu 
(U10)

Podvozek se vzduchovým pérováním AIRMATIC (489)

Multimediální systém MBUX s rozšířenými funkcemi (355)

Sada navigace MBUX Premium (PBG)

Komunikační modul LTE Advanced pro služby Mercedes me connect 
(384)

Upozornění zapnutí zadních bezpečnostních pásů na sdruženém 
přístroji (U01)

Monitorování tlaku v pneumatikách (475)*

Sada KEYLESS-GO (P17)

Ovladač DYNAMIC SELECT (B59)

Akustická výstraha pro okolí (B53)

Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 4,5° (201)

Aktivní asistent jízdy v pruzích (243)*

PRE-SAFE® systém (299)*

Okenní airbagy (290)

Kolenní airbag řidiče (294)

Středový airbag (325)

Sada rozšířené konektivity Premium (34U)

Mercedes-Benz e-call (351)

Příprava pro převzetí digitálního klíče (20U)*

Rozšířená realita pro navigaci multimediálního systému MBUX (U19)

Sada na opravu pneumatik TIREFIT (B51)

Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (P82)

Sada individualizace (2S0)

Standardní výbava se liší v závislosti na zvoleném typu.
* Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána.
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Standardní výbava navíc pro EQS 580 4MATIC SUV

EXTERIÉR

Linie Electric Art exteriér (P15)

21" kola z lehké slitiny, 5paprsková (19R)

Panoramatické elektricky ovládané střešní okno (413)

Sada DIGITAL LIGHT (PAX)

INTERIÉR

MBUX Hyperscreen (PAG)

Digitální sdružený přístroj Widescreen Cockpit (464) s úhlopříčkou 
12,3", LCD s LED podsvícením

Centrální displej s technologií OLED s úhlopříčkou 17,7" a haptickou 
zpětnou vazbou

Displej před spolujezdcem s technologií OLED s úhlopříčkou 12,3" 
a haptickou zpětnou vazbou (860)

Ozdobné výplně interiéru – dřevo lípy s antracitovými liniemi (H08)

Surround soundsystém Burmester® 3D (810) včetně zvuků 
elektromobilu a streamovací služby MBUX

Automatická klimatizace THERMOTRONIC (581)

Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (401)

Kožené čalounění

Aktivní ambientní osvětlení (878)

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Head-up displej (444)

Asistent MBUX v interiéru (77B)

Sada pro parkování s 360° kamerami (P47)

Sada jízdních asistentů Plus (P20)
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Linie Electric Art  
exteriér & interiér

Electric Art  

Premium
Cena vč. DPH od 0 do 196 291 Kč

 • Natáčecí zadní náprava s úhlem 
natočení 10°

 • Surround soundsystém Burmester® 3D

 • Kožené čalounění v jednobarevném 
odstínu

+
Electric Art Advanced Plus

Electric Art  

Advanced Plus
Standardní výbava

 • Panoramatické elektricky ovládané 
střešní okno

 • Sada DIGITAL LIGHT

 • Sada jízdních asistentů Plus

 • Rozšířená realita pro navigaci 
multimediálního systému MBUX

 • Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky

 • Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus

Přejít

Přejít
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*  Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás 
odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu 
k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána. 

•  Rozšířená realita pro navigaci 

multimediálního systému MBUX (U19)

•  Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (B30)

•  Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (P82)

•  Sada pro parkování s 360° kamerami (P47)*

•  Sada DIGITAL LIGHT (PAX)

•  Sada jízdních asistentů Plus (P20)*

•  Aktivní ambientní osvětlení (878)

•  Panoramatické elektricky ovládané 

střešní okno (413)

•  Soundsystém (853)

•  Linie Electric Art exteriér (P15)

Linie Electric Art  
exteriér & interiér 

Advanced Plus

Standardní 
výbava
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Panoramatické elektricky ovládané střešní okno 
(413)

Aktivní ambientní osvětlení (878)Soundsystém (853)

Sada jízdních asistentů Plus (P20)* Sada DIGITAL LIGHT (PAX)Sada pro parkování s 360° kamerami (P47)*

Linie Electric Art exteriér (P15)

* Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána.

Linie Electric Art 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Kola Čalounění Dekory Přehled linií
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•  Typ Advanced Plus (PSJ)

•  Head-up displej (444)

•  Automatická klimatizace THERMOTRONIC 

(581)

•  Asistent MBUX v interiéru (77B)

•  Surround soundsystém Burmester® 3D (810)

•  Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10° 

(216)

•  Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (401)

•  Kožené čalounění v jednobarevném odstínu 

(200A)

Linie Electric Art  
exteriér & interiér 

Premium
Cena včetně DPH

od 0 do 196 291 Kč
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Asistent MBUX v interiéru (77B) Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10° (216)Kůže černá/šedá space (201A)

Head-up displej (444) Automatická klimatizace THERMOTRONIC (581)

Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (401), 
surround soundsystém Burmester® 3D (810)

Linie Electric Art 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Kola Čalounění Dekory Přehled linií
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21" kola z lehké slitiny, 
5paprsková (87R)
za příplatek (10 668 Kč)

21" kola z lehké slitiny, 
5paprsková (07R)
za příplatek (8 382 Kč)

22" kola z lehké slitiny, 
5paprsková s dvojitými 
paprsky (00R)
za příplatek (35 814 Kč)

21" kola z lehké slitiny, 5paprsková (19R) – standardní výbava

Linie Electric Art 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Syntetická kůže 
NEOTEX/ARTICO 
černá / šedá space 
(111A)
standardní výbava

Kůže 
černá / šedá space 
(201A)
za příplatek (57 912 Kč)

Syntetická kůže 
NEOTEX/ARTICO 
černá / modrá biscay 
(131A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
černá / hnědá balao 
(211A)
za příplatek (68 580 Kč)

Syntetická kůže 
NEOTEX/ARTICO 
černá / hnědá balao 
(121A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
béžová macchiato / 
šedá space (205A)
za příplatek (68 580 Kč)

Syntetická kůže 
NEOTEX/ARTICO 
béžová macchiato /
šedá space (105A) 
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
černá / modrá biscay 
(221A)
za příplatek (68 580 Kč)

Kůže 
šedá neva / 
hnědá balao (209A)
za příplatek (68 580 Kč)

Linie Electric Art 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Kola Čalounění Dekory Přehled linií

NEOTEX/ARTICO Kůže
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Kůže nappa 
černá / šedá space 
(801A)
za příplatek (39 624 Kč)

Kůže nappa 
černá / modrá biscay 
(821A)
za příplatek (39 624 Kč)

Kůže nappa 
béžová macchiato / 
šedá space (805A)
za příplatek (39 624 Kč)

Kůže nappa 
Exclusive šedá neva /
modrá biscay (509A*)
na přání

Kůže nappa 
černá / hnědá balao 
(811A)
za příplatek (39 624 Kč)

Kůže 
černá / šedá space 
(201A)
standardní výbava

Kůže 
černá / hnědá balao 
(211A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
béžová macchiato / 
šedá space (205A) 
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
černá / modrá biscay 
(221A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
šedá neva / hnědá balao 
(209A)
za příplatek (10 668 Kč)

* Jen s k.: MANUFAKTUR interiér šedá neva/modrá biscay (P87)

Kůže

Linie Electric Art 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Kola Čalounění Dekory Přehled linií

Kůže nappa
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Ozdobné výplně 
interiéru – vzhled černé 
jemné struktury (H51) 
standardní výbava

Ozdobné výplně 
interiéru – antracitový 
3D reliéfní vzhled (H67) 
za příplatek (16 459 Kč)

Ozdobné výplně 
interiéru – řezaný 
vzor s podsvícením 
(51H + 331) 
za příplatek (8 839 Kč)

Ozdobné výplně 
interiéru – dřevo lípy 
s antracitovými 
liniemi (H08) 
za příplatek (11 887 Kč)

Středová konzola – lesklá černá (757) 
standardní výbava

Středová konzola – vzhled černé jemné 
struktury (661) 
za příplatek (4 572 Kč)

Ozdobné výplně 
interiéru – hnědé dřevo 
magnolie se vzorem 
Mercedes-Benz (H20)
za příplatek (22 555 Kč)

Ozdobné výplně 
interiéru – dřevo ořechu 
s otevřenými póry (H39)
za příplatek (97 536 Kč)

Linie Electric Art 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Kola Čalounění Dekory Přehled linií

Ozdobné výplně a středové konzoly se sadou displejů (PAI)



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – antracitové dřevo lípy 
(H08 + 775) – na přání

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – dřevo ořechu 
s otevřenými póry (H39 + 697) – za příplatek (82 296 Kč)

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – hnědé dřevo magnolie se 
vzorem Mercedes-Benz (H20 + 781) – za příplatek (22 555 Kč)

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – AMG carbon (H73 + 732) 
za příplatek (38 100 Kč)

* Jen s k.: typ Electric Art Premium (PSN)

Ozdobné výplně a středové konzoly s MBUX Hyperscreen (PAG)*

Linie Electric Art 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Linie AMG 
exteriér & interiér

AMG  

Business Class
Cena vč. DPH 818 233 Kč

+
AMG Advanced Plus

+
AMG Premium

+
AMG Premium Plus

+
AMG Advanced Plus

AMG  

Premium Plus
Cena vč. DPH 334 212 Kč

 • Sada energizujícího komfortu

 • Sada AIR-BALANCE

 • Vyhřívaný multifunkční volant

+
AMG Premium

+
AMG Advanced Plus

AMG 

Premium
Cena vč. DPH 295 503 Kč

 • Natáčecí zadní náprava s úhlem 
natočení 10°

 • Surround soundsystém Burmester® 3D

 • Čalounění jednobarevnou kůží

AMG  

Advanced Plus
Cena vč. DPH 152 552 Kč

 • Panoramatické elektricky ovládané 
střešní okno

 • Sada DIGITAL LIGHT

 • Sada jízdních asistentů Plus

 • MBUX Hyperscreen

 • Čalounění kůží nappa

 • Multimediální systém MBUX High-End 
pro cestující na zadních sedadlech

Přejít

Přejít

Přejít

Přejít



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

•  Rozšířená realita pro navigaci multimediálního 

systému MBUX (U19)

•  Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (B30)

•  Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (P82)

•  Sada pro parkování s 360° kamerami (P47)*

•  Sada DIGITAL LIGHT (PAX)

•  Sada jízdních asistentů Plus (P20)*

•  Aktivní ambientní osvětlení (878)

•  Panoramatické elektricky ovládané střešní okno 

(413)

•  Soundsystém (853)

•  Linie AMG interiér (P29)

•  Linie AMG exteriér (P31)

•  Maska chladiče se vzorem Mercedes-Benz (5U4)

Linie AMG  
exteriér & interiér 

*  Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás 
odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu 
k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána.

Advanced Plus
Cena včetně DPH

152 552 Kč



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Maska chladiče se vzorem Mercedes-Benz (5U4) Soundsystém (853)Panoramatické elektricky ovládané střešní okno 
(413)

Sada jízdních asistentů Plus (P20)* Sada DIGITAL LIGHT (PAX)Linie AMG interiér (P29)*

Aktivní ambientní osvětlení (878)

Sada pro parkování s 360° kamerami (P47)*

* Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána.

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

•  Typ AMG Advanced Plus (PSK)

•  Head-up displej (444)

•  Automatická klimatizace THERMOTRONIC (581)

•  Asistent MBUX v interiéru (77B)

•  Surround soundsystém Burmester® 3D (810)

•  Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10° 

(216)

•  Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (401)

Linie AMG  
exteriér & interiér 

Premium
Cena včetně DPH

od 43 739 Kč 
do 295 503 Kč



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií

Asistent MBUX v interiéru (77B)

Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (401), 
surround soundsystém Burmester® 3D (810)

Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10° (216)

Head-up displej (444)

Automatická klimatizace THERMOTRONIC (581)



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Linie AMG  
exteriér & interiér 

Premium Plus
Cena včetně DPH

od 82 448 Kč 
do 334 212 Kč
•  Typ AMG Premium (PSO)

•  Osvětlení nástupního prostoru s animovanou 

projekcí vzoru Mercedes-Benz (C53)

•  Sada AIR-BALANCE (P21)

•  Sada energizujícího komfortu (PBP)

•  Vyhřívání zadních sedadel (872)

•  Vyhřívaný multifunkční volant (443)



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií

Vyhřívaný multifunkční volant (443)

Sada AIR-BALANCE (P21)

Vyhřívání zadních sedadel (872)

Sada energizujícího komfortu (PBP)

Osvětlení nástupního prostoru s animovanou projekcí vzoru 
Mercedes-Benz (C53)



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Linie AMG  
exteriér & interiér 

Business Class
Cena včetně DPH

od 373 379 Kč 
do 818 233 Kč
•  Typ AMG Premium Plus (PSR)

•  Head-up displej včetně rozšířené reality MBUX (445)

•  Čalounění kůží nappa (800A)

•  Sada Comfort pro zadní sedadla (P08)

•  Zadní tablet o úhlopříčce 7" pro ovládání systému 

MBUX (447)

•  MBUX Hyperscreen (PAG)

•  Multimediální systém MBUX High-End pro 

cestující na zadních sedadlech (854)

•  Digitální přijímač TV (865)

•  Sada energizujícího komfortu Plus (PBR)

•  Sada komfortních sedadel vpředu 

(ortopedická sedadla) (399)

•  Sada akustického komfortu (PAF)

•  Sluneční clona sklopná a bočně výklopná (543)

•  Multifunkční telefonování (899)



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Head-up displej včetně rozšířené reality MBUX (445)

Sluneční clona sklopná a bočně výklopná (543)

Zadní tablet o úhlopříčce 7" pro ovládání systému MBUX (447)

Multimediální systém MBUX High-End pro cestující na zadních 
sedadlech (854)

Kůže nappa černá/šedá space (801A)

Sada komfortních sedadel vpředu (ortopedická sedadla) (399)

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Multifunkční telefonování (899)

Sada akustického komfortu (PAF)

Sada Comfort pro zadní sedadla (P08)

Sada energizujícího komfortu Plus (PBR)MBUX Hyperscreen (PAG)

Digitální přijímač TV (865)

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

21" kola AMG z lehké slitiny, 
vícepaprsková (RWX)
za příplatek (16 764 Kč)

21" kola AMG z lehké slitiny, 
5paprsková (RWP)
za příplatek (10 668 Kč)

22" kola AMG z lehké slitiny, 
vícepaprsková (RPE)
za příplatek (53 340 Kč)

21" kola AMG z lehké slitiny (RWO) – standardní výbava

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Kůže černá/šedá space (231A) – standardní výbava Kůže 
černá / hnědá balao 
(211A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
černá / šedá space 
(201A)
na přání

Kůže 
černá / modrá biscay 
(221A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
béžová macchiato / 
šedá space (205A) 
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
šedá neva / hnědá balao 
(229A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
šedá neva / hnědá balao 
(209A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Kůže 
černá / šedá space 
(231A)
standardní výbava

Kůže 
černá / hnědá balao 
(211A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
černá / šedá space 
(201A)
na přání

Kůže 
černá / modrá biscay 
(221A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
béžová macchiato / 
šedá space (205A) 
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
šedá neva / hnědá balao 
(229A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže 
šedá neva / hnědá balao 
(209A)
za příplatek (10 668 Kč)

Kůže nappa 
černá / šedá space 
(801A)
za příplatek (39 624 Kč)

Kůže nappa 
černá / modrá biscay 
(821A)
za příplatek (39 624 Kč)

Kůže nappa 
béžová macchiato / 
šedá space (805A)
za příplatek (39 624 Kč)

Kůže nappa Exclusive 
šedá neva / modrá 
biscay (509A)
na přání*

Kůže nappa 
černá / hnědá balao 
(811A)
za příplatek (39 624 Kč)

* Jen s k.: MANUFAKTUR interiér šedá neva / modrá biscay (P87)

Kůže nappa

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií

Kůže



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Kůže nappa černá/šedá space (801A) – standardní výbava Kůže nappa 
černá / modrá biscay 
(821A)
na přání

Kůže nappa 
béžová macchiato / 
šedá space (805A)
na přání

Kůže nappa Exclusive 
šedá neva / modrá 
biscay (509A)
na přání*

Kůže nappa 
černá / hnědá balao 
(811A)
na přání

* Jen s k.: MANUFAKTUR interiér šedá neva / modrá biscay (P87)

Kůže nappa

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Ozdobné výplně 
interiéru – vzhled černé 
jemné struktury (H51)
standardní výbava

Ozdobné výplně 
interiéru – antracitový 
3D reliéfní vzhled (H67) 
za příplatek (13 411 Kč)

Ozdobné výplně 
interiéru – řezaný 
vzor s podsvícením 
(51H + 331) 
na přání

Ozdobné výplně 
interiéru – dřevo lípy 
s antracitovými 
liniemi (H08) 
na přání

Středová konzola – lesklá černá (757) 
standardní výbava

Středová konzola – vzhled černé jemné 
struktury (661) 
za příplatek (4 572 Kč)

Ozdobné výplně 
interiéru – hnědé dřevo 
magnolie se vzorem 
Mercedes-Benz (H20)
za příplatek (22 555 Kč)

Ozdobné výplně 
interiéru – dřevo ořechu 
s otevřenými póry (H39)
za příplatek (97 536 Kč)

Ozdobné výplně a středové konzoly se sadou displejů (PAI)

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – dřevo lípy s antracitovými 
liniemi (H08 + 775) – na přání

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – dřevo ořechu 
s otevřenými póry (H39 + 697) – za příplatek (82 296 Kč)

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – hnědé dřevo magnolie 
se vzorem Mercedes-Benz (H20 + 781) – za příplatek (22 555 Kč)

Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – AMG carbon (H73 + 732) 
za příplatek (38 100 Kč)

Ozdobné výplně a středové konzoly s MBUX Hyperscreen (PAG)

Linie AMG 
exteriér & interiér

Advanced Plus Premium Premium Plus Business Class Kola Čalounění Dekory Přehled linií



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

•  Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě

•  Vrchní díl dveří a ozdobné lišty oken v lesklé 

černé barvě

•  Determální tmavá skla od B-sloupku (840), 

na přání bez determálních tmavých skel od 

B-sloupku (U50)

•  Černě pochromované křídlo ve tvaru 

písmene A integrované v předním nárazníku 

•  Černě pochromované výplně v zadním 

nárazníku

•  21" kola AMG z lehké slitiny, 5paprsková, 

lakovaná v lesklé černé barvě 

s aerodynamickými prvky v matné šedé 

tantalite

*  Jen s k.: typy AMG Advanced Plus (PSK) / AMG Premium (PSO) / 
AMG Premium Plus (PSR) / AMG Business Class (PSS)

Sada Night 
(P55)*
Cena včetně DPH

10 973 Kč



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Přehled linií
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EXTERIÉR

21" kola z lehké slitiny, 5paprsková (19R), lakovaná v černé barvě s povrchovou úpravou s vysokým leskem

21" kola AMG z lehké slitiny, 5paprsková (RWO), lakovaná v metalické stříbrné vanadium s aerodynamickými prvky v matné šedé tantalite

Přední nárazník s leskle pochromovanou ozdobnou výplní 

Přední nárazník AMG lakovaný v barvě vozidla se spodní částí v lesklé černé barvě, integrované křídlo ve tvaru písmene A leskle pochromované a rámečky a lamely na levém 
a pravém otvoru pro přívod vzduchu v lesklé černé barvě

Naznačený ochranný kryt podvozku na zadním nárazníku leskle pochromovaný

Zadní nárazník AMG lakovaný v barvě vozidla se spodní částí v lesklé černé barvě s leskle pochromovanými ozdobnými výplněmi

Ozdobná výplň na dveřích leskle pochromovaná

Obložení podběhů a nástupní prahy v lesklé černé barvě

Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě

INTERIÉR

Syntetická kůže NEOTEX/ARTICO černá/šedá space (111A)

Kůže černá/šedá space (231A)

Multifunkční volant potažený kůží nappa (L2B) s galvanicky stříbrně pochromovanými řadicími pádly na volantu 

Multifunkční sportovní volant potažený kůží nappa (L5C) se zploštělou spodní částí, perforovaný v místě úchopu, s galvanicky stříbrně pochromovanými řadicími pádly na volantu

Komfortní přední sedadla (7U2) s bederními opěrkami nastavitelnými 4 směry (U22)

Sportovní přední sedadla (7U4) s bederními opěrkami nastavitelnými 4 směry (U22)

Ambientní osvětlení (894)

Přístrojová deska a vrchní díl dveří v syntetické kůži ARTICO/NEOTEX v šedé space s růžovozlatým prošitím

Přístrojová deska a vrchní díl dveří v syntetické kůži ARTICO/NEOTEX v šedé space s červeným prošitím

Stříbrně pochromované výdechy ventilace 
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Přehled linií
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INTERIÉR

Ozdobné výplně interiéru – vzhled černé jemné struktury (H51)

Ozdobné výplně interiéru – dřevo lípy s antracitovými liniemi (H08)

Čalounění stropu – tkanina černá (51U)

Prahové lišty, vpředu podsvícené s nápisem „Mercedes-Benz“ (U25)

Velurové koberečky (U12)

Koberečky AMG (U26)

Sportovní pedály AMG



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Nabíjení.



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Nabíjení.

Palubní nabíječka (11 kW) na střídavý proud (AC) (82B)
Větší flexibilita: s výkonnou palubní nabíječkou na střídavý proud nabijete svůj 
Mercedes-EQ rychle a jednoduše s výkonem až 11 kW (třífázová zásuvka). Mimo 
domácí wallbox můžete své vozidlo připojit také ke spoustě veřejných nabíjecích 
stanic. Ty většinou dodávají střídavý proud – tedy stejně jako domácí zásuvky.
(standardní výbava)

Palubní nabíječka (200 kW) na stejnosměrný proud (DC) (83B)
Pro optimální rychlost nabíjení při maximálním výkonu 200 kW, a tím i vysokou 
úroveň pohodlí. Rychlonabíjecí stanice, jaké nabízí například síť IONITY, dodávají 
pro váš vysokonapěťový akumulátor potřebný stejnosměrný proud. Díky nabíjení 
stejnosměrným proudem získáte energii na dojezd vhodný pro dlouhé cesty 
v nejkratším možném čase.
(standardní výbava)

Příprava pro Mercedes me Charge*
Díky službě Mercedes me Charge budete mnohem flexibilnější. Využívejte 
kterékoliv veřejné nabíjecí stanice s maximálně transparentními náklady. 
Jedinou registrací získáte přístup ke všem poskytovatelům v síti Mercedes me 
Charge. Mercedes me Charge provede centrální vyúčtování a vypracuje pro vás 
přehled poplatků.
(standardní výbava)

Příprava pro IONITY*
Rychlé nabíjení s IONITY je jak pohodlné, tak výhodné: naše partnerská smlouva 
zajistí, že budete mít zvýhodněnou sazbu. Nabíjecí stanice IONITY mají také až 
12 samostatných nabíjecích bodů, což znamená, že na nabití nebudete muset 
čekat dlouho. Pro EQS SUV dostanete jeden rok rychlonabíjení u stanic IONITY 
zdarma.

*  Pro využívání služeb je nutné se registrovat na portálu Mercedes me a odsouhlasit uživatelské podmínky služeb Mercedes me 
connect. Navíc musí být příslušné vozidlo propojeno s uživatelským účtem. Po uplynutí prvotní doby platnosti lze služby 
za poplatek prodloužit. První aktivace služeb je možná do jednoho roku od první registrace nebo zprovoznění zákazníkem – 
v závislosti na tom, co nastane dříve.



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Příplatková výbava.



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

Barevné odstíny

 

 

Standardní – černá (040U) – na přání

Metalíza – zelená emerald (989U) – na přání

Metalíza 

Metalíza – stříbrná high-tech (922U) – na přání

Metalíza 

Metalíza – modrá sodalite (842U) – na přání

Metalíza

Metalíza – šedá selenite (992U) – na přání

Metalíza 

Metalíza – bílá diamond bright 
MANUFAKTUR (799U) 
za příplatek (36 576 Kč)

Nemetalická – šedá alpine 
MANUFAKTUR (956U) 
za příplatek (36 576 Kč)

Standardní – bílá polar (149U) – na přáníMetalíza – černá obsidian (197U) 
standardní výbava

Metalíza



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem

Barevné odstíny
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KÓD VÝBAVA
Cena Kč

197U Metalíza – černá obsidian 0 S S S S

149U Standardní – bílá polar 0 ○ ○ ○ ○

040U Standardní – černá 0 ○ ○ ○ ○

842U Metalíza – modrá sodalite 0 ○ ○ ○ ○

922U Metalíza – stříbrná high-tech 0 ○ ○ ○ ○

989U Metalíza – zelená emerald 0 ○ ○ ○ ○

992U Metalíza – šedá selenite 0 ○ ○ ○ ○

799U Metalíza – bílá diamond bright MANUFAKTUR 36 576 ● ● ● ●

956U Nemetalická – šedá alpine MANUFAKTUR 36 576 ● ● ● ●



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem

Typy a sady
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Cena Kč

PSJ Typ Advanced Plus 0 S S S –

obsahuje prvky: úložný prostor pod středovou konzolou (5B1), rozšířená realita pro navigaci multimediálního systému MBUX (U19), 
vyhřívání systému ostřikování (875), nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (5 m), rovný (B30), sada na opravu pneumatik TIREFIT (B51), sada 
ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (P82), determální tmavá skla od B-sloupku (840), sada pro parkování s 360° kamerami (P47)*, sada 
DIGITAL LIGHT (PAX), sada jízdních asistentů Plus (P20)*, aktivní ambientní osvětlení (878), panoramatické elektricky ovládané střešní okno 
(413), soundsystém (853), linie Electric Art exteriér (P15)

PSN Typ Premium 196 291 ● ● ● –

obsahuje prvky: typ Advanced Plus (PSJ), head-up displej (444), automatická klimatizace THERMOTRONIC (581), asistent MBUX v interiéru 
(77B), surround soundsystém Burmester® 3D (810), natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10° (216), vyhřívaná a ventilovaná přední 
sedadla (401), čalounění jednobarevnou kůží (200A)

0 – – – S

* Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána.



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem

Typy a sady
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KÓD VÝBAVA
Cena Kč

PSK Typ AMG Advanced Plus 152 552 ● ● ● –

obsahuje prvky: úložný prostor pod středovou konzolou (5B1), rozšířená realita pro navigaci multimediálního systému MBUX (U19), 
vyhřívání systému ostřikování (875), nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (5 m), rovný (B30), sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (P82), 
sada pro parkování s 360° kamerami (P47)*, sada DIGITAL LIGHT (PAX), sada jízdních asistentů Plus (P20)*, aktivní ambientní osvětlení 
(878), panoramatické elektricky ovládané střešní okno (413), soundsystém (853), linie AMG interiér (P29), linie AMG exteriér (P31), maska 
chladiče se vzorem Mercedes-Benz (5U4)

PSO Typ AMG Premium 295 503 ● ● ● –

obsahuje prvky: typ AMG Advanced Plus (PSK), head-up displej (444), automatická klimatizace THERMOTRONIC (581), asistent MBUX 
v interiéru (77B), surround soundsystém Burmester® 3D (810), natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10° (216), vyhřívaná a ventilovaná 
přední sedadla (401)

43 739 – – – ●

PSR Typ AMG Premium Plus 334 212 ● ● ● –

obsahuje prvky: typ AMG Premium (PSO), osvětlení nástupního prostoru s animovanou projekcí vzoru Mercedes-Benz (C53), 
sada AIR-BALANCE (P21), sada energizujícího komfortu (PBP), vyhřívání zadních sedadel (872), vyhřívaný multifunkční volant (443)

82 448 – – – ●

PSS Typ AMG Business Class 818 233 ● ● ● –

obsahuje prvky: typ AMG Premium Plus (PSR), head-up displej včetně rozšířené reality MBUX (445), čalounění kůží nappa (800A), 
sada Comfort pro zadní sedadla (P08), zadní tablet o úhlopříčce 7" pro ovládání systému MBUX (447), MBUX Hyperscreen (PAG), 
multimediální systém MBUX High-End pro cestující na zadních sedadlech (854), digitální přijímač TV (865), sada energizujícího 
komfortu Plus (PBR), sada komfortních sedadel vpředu (ortopedická sedadla) (399), sada akustického komfortu (PAF), sluneční clona 
sklopná a bočně výklopná (543), multifunkční telefonování (899)

373 379 – – – ●

P55 Sada Night 10 973 ● ● ● ●

obsahuje prvky: kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě; vrchní díl dveří a ozdobné lišty oken v lesklé černé barvě; determální 
tmavá skla od B-sloupku (840), na přání bez determálních tmavých skel od B-sloupku (U50); černě pochromované křídlo ve tvaru 
písmene A integrované v předním nárazníku; černě pochromované výplně v zadním nárazníku; 21" kola AMG z lehké slitiny, 5paprsková, 
lakovaná v lesklé černé barvě s aerodynamickými prvky v matné šedé tantalite (RWP)

jen s k.: typy AMG Advanced Plus (PSK) / AMG Premium (PSO) / AMG Premium Plus (PSR) / AMG Business Class (PSS)

* Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána.



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem

Dekory interiéru
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KÓD VÝBAVA
Cena Kč

H51 Ozdobné výplně interiéru – vzhled černé jemné struktury 0 ○ ○ ○ –

51H+331 Ozdobné výplně interiéru – řezaný vzor s podsvícením 8 839 ● ● ● –

cena s k.: P29 0 ○ ○ ○ –

H08 Ozdobné výplně interiéru – dřevo lípy s antracitovými liniemi 11 887 ● ● ● –

cena s k.: P29 0 ○ ○ ○ –

H67 Ozdobné výplně interiéru – antracitový 3D reliéfní vzhled 16 459 ● ● ● –

cena s k.: P29 13 411 ● ● ● –

H20 Ozdobné výplně interiéru – hnědé dřevo magnolie se vzorem Mercedes-Benz 22 555 ● ● ● –

H39 Ozdobné výplně interiéru – dřevo ořechu s otevřenými póry 97 536 ● ● ● –

cena s k.: P87 0 ○ ○ ○ –

661 Středová konzola – vzhled černé jemné struktury 4 572 ● ● ● –

757 Středová konzola – lesklá černá 0 ○ ○ ○ –



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem

Dekory interiéru s MBUX Hyperscreen (PAG)
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KÓD VÝBAVA
Cena Kč

H08+775 Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – dřevo lípy s antracitovými liniemi 0 ○ ○ ○ S

H20+781 Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – hnědé dřevo magnolie se vzorem Mercedes-Benz 22 555 ● ● ● ●

H39+697 Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – dřevo ořechu s otevřenými póry 82 296 ● ● ● ●

cena s k.: P87 0 ○ ○ ○ ○

H73+732 Ozdobné výplně interiéru + středová konzola – AMG carbon 38 100 ● ● ● ●



Výrazné prvky Ceny modelů Typy Nabíjení Příplatková výbava Mercedes me connect Technické údaje

●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem

Čalounění
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Cena Kč

111A Syntetická kůže NEOTEX/ARTICO černá/šedá space 0 ○ ○ ○ ○

nelze s k.: 399/55U/561/59U/69U/902

jen s k.: PSJ

105A Syntetická kůže NEOTEX/ARTICO béžová macchiato/šedá space 10 668 ● ● ● ●

nelze s k.: 399/51U/561/59U/69U/902

jen s k.: PSJ

121A Syntetická kůže NEOTEX/ARTICO černá/hnědá balao 10 668 ● ● ● ●

nelze s k.: 399/55U/561/59U/69U/902

jen s k.: PSJ

131A Syntetická kůže NEOTEX/ARTICO černá/modrá biscay 10 668 ● ● ● ●

nelze s k.: 399/55U/561/59U/69U/902

jen s k.: PSJ
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●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem
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Cena Kč

201A Kůže černá/šedá space 57 912 ● ● ● S

nelze s k.: 55U/59U/69U/7U4/PSS

cena s k.: P29/PSN 0 ○ ○ ○ ○

205A Kůže béžová macchiato/šedá space 68 580 ● ● ● –

nelze s k.: 51U/561/59U/61U/69U/7U4

cena s k.: PSN/PSR 10 668 ● ● ● ●

209A Kůže šedá neva/hnědá balao 68 580 ● ● ● –

nelze s k.: 51U/55U/61U/7U4/PSS

cena s k.: P29/PSN 10 668 ● ● ● ●

211A Kůže černá/hnědá balao 68 580 ● ● ● –

nelze s k.: 55U/59U/69U/7U4/PSS

cena s k.: P29/PSN 10 668 ● ● ● ●
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●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem
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Cena Kč

221A Kůže černá/modrá biscay 68 580 ● ● ● –

nelze s k.: 55U/59U/69U/7U4/PSS

cena s k.: P29/PSN 10 668 ● ● ● ●

229A Kůže šedá neva/hnědá balao 10 668 ● ● ● ●

nelze s k.: 399/51U/55U/561/61U/7U2/854/902/PBR/PSS

jen s k.: P29

231A Kůže černá/šedá space 0 ○ ○ ○ ○

nelze s k.: 399/55U/561/59U/69U/7U2/854/902/PBR/PSS

jen s k.: P29

801A Kůže nappa černá/šedá space

nelze s k.: 55U/59U/69U/7U4/873/PSJ/PSK

cena s k.: PSN/PSO/PSR 39 624 ● ● ● ●

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○
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Cena Kč

805A Kůže nappa béžová macchiato/šedá space

nelze s k.: 51U/561/59U/61U/69U/7U4/873/PSJ/PSK

cena s k.: PSN/PSO/PSR 39 624 ● ● ● ●

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

811A Kůže nappa černá/hnědá balao

nelze s k.: 55U/59U/69U/7U4/873/PSJ/PSK

cena s k.: PSN/PSO/PSR 39 624 ● ● ● ●

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

821A Kůže nappa černá/modrá biscay

nelze s k.: 55U/59U/69U/7U4/873/PSJ/PSK

cena s k.: PSN/PSO/PSR 39 624 ● ● ● ●

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

509A Kůže nappa Exclusive šedá neva/modrá biscay 0 ○ ○ ○ ○

nelze s k.: 51U/55U/61U/7U4/873/PSJ/PSK

jen s k.: P87
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Cena Kč

P87 MANUFAKTUR interiér šedá neva/modrá biscay

jen s k.: 275+399+401+436+444+509A+561+L2B

nelze s k.: 51U/55U/61U/7U4/873/894/PSJ/PSK

cena s k.: PSN 164 591 ● ● ● –

cena s k.: PSN+PAG 149 352 ● ● ● ●

cena s k.: PSO 173 735 ● ● ● –

cena s k.: PSO+PAG 158 459 ● ● ● ●
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●  za příplatek - ○  bez příplatku - S  standardní výbava - –  nelze dodat - nelze s k.: nelze spolu s kódem - cena s k.: cena spolu s kódem - jen s k.: pouze spolu s kódem

Čalounění stropu
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Cena Kč

51U Čalounění stropu – tkanina černá 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: 111A/121A/131A/201A/211A/221A/231A/801A/811A821A

55U Čalounění stropu – tkanina béžová macchiato 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: 413+105A/205A/805A

59U Čalounění stropu – tkanina šedá neva 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: 413+205A/229A/509A

61U Čalounění stropu MANUFAKTUR – mikrovlákno MICROCUT černé 48 768 ● ● ● ●

jen s k.: PSS+413+810+543+121A/131A/111A/231A/211A/221A/201A/811A/821A/801A

69U Čalounění stropu MANUFAKTUR – mikrovlákno MICROCUT šedé neva 48 768 ● ● ● ●

jen s k.: PSS/P87+413+810+543+229A/205A/509A
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50R 20" kola z lehké slitiny, 5paprsková s dvojitými paprsky
aerodynamicky optimalizovaná, lakovaná v lesklé černé barvě, s pneumatikami 265/50 R 20 na kolech 8.5 J × 20 ET29.5 

0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PSJ/PSN

19R 21" kola z lehké slitiny, 5paprsková
lakovaná v černé barvě s povrchovou úpravou s vysokým leskem, s pneumatikami 275/45 R 21 na kolech 9.5 J × 21 ET30.1

0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PSJ/PSN

07R 21" kola z lehké slitiny, 5paprsková
aerodynamicky optimalizovaná, lakovaná v černé barvě s povrchovou úpravou s vysokým leskem s modrými prvky, 
s pneumatikami 275/45 R 21 na kolech 9.5 J × 21 ET30.1 lehké slitiny, 5paprsková

8 382 ● ● ● ●

jen s k.: PSJ/PSN

87R 21" kola z lehké slitiny, 5paprsková
lakovaná v černé barvě s povrchovou úpravou s vysokým leskem s aerodynamickými prvky se vzhledem leskle pochromované hvězdy, 
s pneumatikami 275/45 R 21 na kolech 9.5 J × 21 ET30.1

10 668 ● ● ● ●

jen s k.: PSJ/PSN

00R 22" kola z lehké slitiny, 5paprsková s dvojitými paprsky
aerodynamicky optimalizovaná, lakovaná v černé barvě s povrchovou úpravou s vysokým leskem, 
s pneumatikami 275/40 R 22 na kolech 9.5 J × 22 ET30

35 814 ● ● ● ●

jen s k.: PSJ/PSN
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RWO 21" kola AMG z lehké slitiny, 5paprsková
lakovaná v metalické stříbrné vanadium s aerodynamickými prvky v matné šedé tantalite, 
s pneumatikami 275/45 R 21 na kolech 9.5 J × 21H2 ET30.1

0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PSK/PSO/PSR/PSS

RWP 21" kola AMG z lehké slitiny, 5paprsková
lakovaná v lesklé černé barvě s aerodynamickými prvky v matné šedé tantalite, 
s pneumatikami 275/45 R 21 na kolech 9.5 J × 21H2 ET30.1

10 668 ● ● ● ●

jen s k.: PSK/PSO/PSR/PSS

cena s k.: P55+PSK/PSO/PSR/PSS 0 ○ ○ ○ ○

RWX 21" kola AMG z lehké slitiny, vícepaprsková
aerodynamicky optimalizovaná, lakovaná v lesklé černé barvě s povrchovou úpravou s vysokým leskem, 
s pneumatikami 275/45 R 21 na kolech 9.5 J × 21H2 ET30.1

16 764 ● ● ● ●

jen s k.: PSK/PSO/PSR/PSS

RPE 22" kola AMG z lehké slitiny, vícepaprsková
aerodynamicky optimalizovaná, lakovaná v lesklé černé barvě s povrchovou úpravou s vysokým leskem, 
s pneumatikami 275/40 R 22 na kolech 9.5 J × 22 ET30

53 340 ● ● ● ●

jen s k.: PSK/PSO/PSR/PSS

R03 Sportovní pneumatiky se zvýšenou přilnavostí 10 058 ● ● ● ●

jen s k.: RWO/RWP/RWX/19R/87R
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P14 Linie Electric Art interiér 0 ○ ○ ○ ○

nelze s k.: 229A/231A/7U4

7U2 Komfortní přední sedadla 0 ○ ○ ○ ○

7U4 Sportovní přední sedadla 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PSK/PSO/PSR/PSS

581 Automatická klimatizace THERMOTRONIC 20 422 ● ● ● ●

cena s k.: PSN/PSO/PSR/PSS 0 ○ ○ ○ ○

810 Surround soundsystém Burmester® 3D 24 994 ● ● ● –

jen s k.: 22U+32U

cena s k.: PSN/PSO/PSR/PSS 0 ○ ○ ○ ○

22U Streamovací služby MBUX 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: 810+32U

32U Personalizace zvuku 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: 22U+810

401 Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla 26 060 ● ● ● ●

cena s k.: PSN/PSO/PSR/PSS 0 ○ ○ ○ ○
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413 Panoramatické elektricky ovládané střešní okno 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PSJ/PSK/PSN/PSO/PSR/PSS

399 Sada komfortních sedadel vpředu (ortopedická sedadla) 44 501 ● ● ● ●

jen s k.: 401+436+7U2+902

nelze s k.: 105A/111A/121A/131A/229A/231A/7U4/873/U22

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

PBP Sada energizujícího komfortu 17 374 ● ● ● ●

cena s k.: PSR 0 ○ ○ ○ ○

P21 Sada AIR-BALANCE 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PBP/PBR

872 Vyhřívání zadních sedadel 12 497 ● ● ● ●

cena s k.: PSR/PSS 0 ○ ○ ○ ○

443 Vyhřívaný multifunkční volant 14 935 ● ● ● ●

cena s k.: PSR/PSS 0 ○ ○ ○ ○
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445 Head-up displej včetně rozšířené reality MBUX 27 737 ● ● ● ●

jen s k.: PAG+PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

P08 Sada Comfort pro zadní sedadla 29 261 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

PAF Sada akustického komfortu 36 576 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

447 Zadní tablet o úhlopříčce 7" pro ovládání systému MBUX 15 240 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

PAG MBUX Hyperscreen 219 455 ● ● ● S

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ –

854 Multimediální systém MBUX High-End pro cestující na zadních sedadlech 91 135 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

865 Digitální přijímač TV 32 918 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○
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5U4 Maska chladiče se vzorem Mercedes-Benz 10 058 ● ● ● ●

cena s k.: PSK/PSO/PSR/PSS 0 ○ ○ ○ ○

899 Multifunkční telefonování 17 983 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

cena s k.: PSS 0 ○ ○ ○ ○

PBH Sada pro parkování s dálkovým parkovacím asistentem* 18 288 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

77B Asistent MBUX v interiéru 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

553 Asistent pro manévrování s přívěsem* 10 668 ● ● ● ●

jen s k.: 550

682 Hasicí přístroj 3 658 ● ● ● ●

293 Boční airbagy v zadní části vozidla 11 582 ● ● ● ●

550 Tažné zařízení s ESP pro stabilizaci přívěsu 25 603 ● ● ● ●

* Naše asistenční a bezpečnostní systémy slouží jako podpora a nezbavují vás odpovědnosti jako řidiče. Věnujte prosím pozornost informacím v návodu k obsluze a systémovým omezením, která jsou v něm popsána.
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847 3. řada sedadel pro 2 osoby 48 768 ● ● ● ●

nelze s k.: 00R/597/P53/PBH/RPE

P53 Sada energizující klimatizace 13 716 ● ● ● ●

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

582 Automatická klimatizace THERMOTRONIC v zadní části vozidla 34 747 ● ● ● ●

886 Vyhřívání 3. řady sedadel 10 973 ● ● ● ●

jen s k.: 847+872

846 Nástupní prahy s protiskluzovou úpravou 19 050 ● ● ● ●

jen s k.: PSJ/PSN

561 Designové přezky bezpečnostních pásů 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: PSN/PSO/PSO/PSR/PSS

902 Vyhřívání předních sedadel Plus 0 ○ ○ ○ ○

jen s k.: 399+401+436+7U2

597 Vyhřívání čelního skla 17 678 ● ● ● ●

nelze s k.: PSJ/PSK
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Mercedes me connect.

Komunikační modul LTE Advanced pro služby 
Mercedes me connect (384)*
Komunikační modul přenáší velmi vysokou rychlostí větší objemy dat. Termín 
Advanced znamená extrémně výkonnou mobilní komunikaci. Z tohoto 
výkonného LTE máte prospěch neustále, například díky ještě rychlejšímu toku 
informací pro četné komfortní služby Mercedes me nebo komunikaci Car-to-X.
*  Položky označené * jsou služby Mercedes me. Pro využívání těchto služeb je nutné osobní Mercedes me ID 

a odsouhlasení uživatelských podmínek služeb Mercedes me connect. Navíc musí být příslušné vozidlo propojeno 
s uživatelským účtem. Po uplynutí prvotní doby platnosti lze služby za poplatek obnovit, pokud jsou poté tyto služby 
pro příslušné vozidlo ještě nabízeny. První aktivace služeb je možná do jednoho roku od první registrace nebo 
zprovoznění zákazníkem – v závislosti na tom, co nastane dříve. 
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Mercedes me connect.

1 Mercedes-Benz e-call (351)
Systém tísňového volání Mercedes-Benz může v případě nouze poskytnout 
rozhodující časovou výhodu. Přes komunikační modul s vlastní SIM kartou je při 
rozpoznání nehody automaticky spuštěno tísňové volání, které může zkrátit čas 
do příjezdu záchranných složek. Tísňové volání pro zajištění pomoci lze spustit 
také manuálně.

2 Rozšířené služby Mercedes me pro elektrická a plug-in hybridní vozidla 
(13U)*
Svět Mercedes me nabízí mnoho služeb pro vaše pohodlí při jízdě s elektrickým 
pohonem. Navigace a aktivní monitorování dojezdu vám poskytují jistotu 
ohledně zbývajícího dojezdu – včetně nezbytných zastávek na nabíjení. 
Výpočet trasy zohledňuje její průběh a skutečnou spotřebu a kontroluje, zda je 
požadovaná nabíjecí stanice k dispozici.

3 Příprava pro Live Traffic Information (367)*
Do cíle dorazíte bez stresu, po nejlepší trase a rychleji. Live Traffic Information 
přijímá dopravní informace v reálném čase, což je přesnější a aktuálnější než 
s konvenčními systémy, a optimalizuje dynamické navádění. Ať už v dopravní 
špičce, nebo na výletě, dokážete reagovat na mnoho situací a jednoduše se 
vyhnout dopravním zácpám, stejně jako pomalu se sunoucím kolonám.
*  Položky označené * jsou služby Mercedes me. Pro využívání těchto služeb je nutné osobní Mercedes me ID 

a odsouhlasení uživatelských podmínek služeb Mercedes me connect. Navíc musí být příslušné vozidlo propojeno 
s uživatelským účtem. Po uplynutí prvotní doby platnosti lze služby za poplatek obnovit, pokud jsou poté tyto služby 
pro příslušné vozidlo ještě nabízeny. První aktivace služeb je možná do jednoho roku od první registrace nebo 
zprovoznění zákazníkem – v závislosti na tom, co nastane dříve.

1

2

3
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Mercedes me connect.

1 Příprava pro převzetí digitálního klíče (20U)*
Sdílejte své vozidlo s přáteli a rodinou, ať jste kdekoli, a to snadno 
prostřednictvím aplikace Mercedes me. Zachováte si kontrolu a rozhodnete, 
komu svůj Mercedes přenecháte. Když jsou uživatelé u vozidla, prostřednictvím 
aplikace jim vozidlo na dálku odemknete a aktivujete uložený klíč.
*  Položky označené * jsou služby Mercedes me. Pro využívání těchto služeb je nutné osobní Mercedes me ID 

a odsouhlasení uživatelských podmínek služeb Mercedes me connect. Navíc musí být příslušné vozidlo propojeno 
s uživatelským účtem. Po uplynutí prvotní doby platnosti lze služby za poplatek obnovit, pokud jsou poté tyto služby 
pro příslušné vozidlo ještě nabízeny. První aktivace služeb je možná do jednoho roku od první registrace nebo 
zprovoznění zákazníkem – v závislosti na tom, co nastane dříve.

1
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Mercedes me connect.

1 Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (P82)*
Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus zajišťuje sledování okolního prostředí 
ve všech směrech. Díky poplašnému systému proti vloupání a odcizení spolu 
s nouzovou deaktivací klíče budete moct rychle reagovat. Aplikace vás upozorní 
i v případě detekce nárazu do vašeho vozu. A pokud je vaše vozidlo odcizeno, 
má asistenční služba pro odcizená vozidla vyšší šanci získat váš vůz zpět.

Sada rozšířené konektivity a nabíjení Premium (39U)*
Rozšířená konektivita a rozšířené nabíjení Premium vás propojí s vaším 
vozidlem. Můžete jej lokalizovat a ovládat jeho funkce na dálku. S Mercedes 
me Charge můžete nabíjet na mnoha veřejných nabíjecích stanicích a přitom si 
užívat maximální přehlednosti nákladů a jednotného vyúčtování. Součástí sady 
je dále jeden rok rychlonabíjení na stanicích IONITY zdarma.
*  Položky označené * jsou služby Mercedes me. Pro využívání těchto služeb je nutné osobní Mercedes me ID 

a  odsouhlasení uživatelských podmínek služeb Mercedes me connect. Navíc musí být příslušné vozidlo propojeno 
s uživatelským účtem. Po uplynutí prvotní doby platnosti lze služby za poplatek obnovit, pokud jsou poté tyto služby pro 
příslušné vozidlo ještě nabízeny. První aktivace služeb je možná do jednoho roku od první registrace nebo zprovoznění 
zákazníkem – v závislosti na tom, co nastane dříve.

1
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Technické údaje

EQS 450+ SUV EQS 450 4MATIC SUV EQS 500 4MATIC SUV EQS 580 4MATIC SUV

ELEKTRICKÝ POHON

Nejvyšší výkon (špičkový výkon) kW (k) 265 (360) 265 (360) 330 (449) 400 (544)
Točivý moment Nm 568 800 828 858
Nejvyšší rychlost km/h 210 210 210 210
Zrychlení 0–100 km/h s 6,7 6,0 5,2 4,6

SPOTŘEBA A EMISE

Kombinovaná spotřeba min.–max. (podle WLTP) kWh/100 km 18,2–22,8 20,2–24,1 19,9–24,1 20,2–24,1
Emise CO₂ g/km 0 0 0 0

VYSOKONAPĚŤOVÝ AKUMULÁTOR

Kapacita akumulátoru kWh 108,4 108,4 108,4 108,4
Doba nabíjení stejnosměrným proudem 10–80 % ze zásuvky min 31 31 31 31
Doba nabíjení střídavým proudem 0–100 % ze zásuvky režim 3 h 11 h 25 min 11 h 25 min 11 h 25 min 11 h 25 min

HMOTNOST
Pohotovostní hmotnost / užitečné zatížení kg 2 695/570  2 805/570  2 805/570 2 810/565

Povolená hmotnost přívěsu 
nebrzděného / brzděného (sklon 12 %) / brzděného (sklon 8 %)

kg 750/750/– 750/1 800/– 750/1 800/– 750/1 800/–

Nejvyšší povolené zatížení střechy kg 100 100 100 100
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Bez zatížení   1 Při povolené celkové hmotnosti vozidla  2 Včetně adaptéru pro registrační značku (2 mm)  3 S tažným zařízením včetně ochranného krytu (příplatková výbava)  4 Posuvná zadní lavice

Rozměry – pětimístné EQS SUV

5 125
1 0103 210905

784

773

782
1 155–1 2854

933–1 0634

1 016

513
682–8124

380

1 070

541
458

348

1 681
1 959

13,7°1

1781 18,8°1

4 297
2 822

1 551

1 112

1 0103 210

5 2292+3
5 125

1 060

905

2 284

1 978

14,5°1+2

18,6°1

2 157
1 668

1 718
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3 01311,9 m

5,9 m

1 461

1 515

1 511

1 564

Rozměry – pětimístné EQS SUV
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1 084

963

1 185

1 084

355

963
1 185

2 058

1 084
963

1 185

1 916
2 058

1 084890

963
1 185

1 916
2 058

1 084

1 916

2 058

1 084

963

1 185

1 084

355

963
1 185

2 058

1 084
963

1 185

1 916
2 058

1 084890

963
1 185

1 916
2 058

1 084

1 916

2 058

1 084

963

1 185

1 084

355

963
1 185

2 058

1 084
963

1 185

1 916
2 058

1 084890

963
1 185

1 916
2 058

1 084

1 916

2 058

1 084

963

1 185

1 084

355

963
1 185

2 058

1 084
963

1 185

1 916
2 058

1 084890

963
1 185

1 916
2 058

1 084

1 916

2 058

1 084

963

1 185

1 084

355

963
1 185

2 058

1 084
963

1 185

1 916
2 058

1 084890

963
1 185

1 916
2 058

1 084

1 916

2 058

Objem zavazadlového prostoru – pětimístné EQS SUV 

1 Objem v litrech
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Bez zatížení   1 Při povolené celkové hmotnosti vozidla  2 Včetně adaptéru pro registrační značku (2 mm)  3 S tažným zařízením včetně ochranného krytu (příplatková výbava)  4 Posuvná zadní lavice

Rozměry – sedmimístné EQS SUV

5 125
1 0103 210905

784

773

501

310
933–1 0634

900

439
535–6654

275

1 016

513
682–8124

380

1 070

541
458

348

1 681
1 959

13,7°1

1781 18,8°1

4 297
2 822

1 551

1 112

1 0103 210

5 2292+3
5 125

1 060

905

2 284

1 978

14,5°1+2

18,6°1

2 157
1 668

1 718
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3 01311,9 m

5,9 m

1 179

1 228

1 461

1 515

1 511

1 564

Rozměry – sedmimístné EQS SUV
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501
310

501
310

963
1 185

1 061

355

963
1 185

2 058

1 061
963

1 185

1 916
2 058

1 061890

963
1 185

1 916
2 058

1 061

1 916

2 058

Objem zavazadlového prostoru – sedmimístné EQS SUV

1 Objem v litrech

501
310

501
310

963
1 185

1 061

355

963
1 185

2 058

1 061
963

1 185

1 916
2 058

1 061890

963
1 185

1 916
2 058

1 061

1 916

2 058

501
310

501
310

963
1 185

1 061

355

963
1 185

2 058

1 061
963

1 185

1 916
2 058

1 061890

963
1 185

1 916
2 058

1 061

1 916

2 058

501
310

501
310

963
1 185

1 061

355

963
1 185

2 058

1 061
963

1 185

1 916
2 058

1 061890

963
1 185

1 916
2 058

1 061

1 916

2 058

501
310

501
310

963
1 185

1 061

355

963
1 185

2 058

1 061
963

1 185

1 916
2 058

1 061890

963
1 185

1 916
2 058

1 061

1 916

2 058

501
310

501
310

963
1 185

1 061

355

963
1 185

2 058

1 061
963

1 185

1 916
2 058

1 061890

963
1 185

1 916
2 058

1 061

1 916

2 058
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Objevte více
a splňte si své sny.

NAKONFIGURUJTE SI 
SVÉ EQS SUV

REZERVUJTE SI 
ZKUŠEBNÍ JÍZDU

NAJDĚTE 
NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE

https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/mercedes-benz-cars/car-configurator.html/motorization/CCci/CZ/cs/EQS-KLASSE/OFFROADER
https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/test-drive.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html


mercedes-benz.cz

https://www.mercedes-benz.cz
https://www.mercedes-benz.cz/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me.html
https://www.facebook.com/Mercedes.CZ
https://www.youtube.com/channel/UCS209J-6G6L7ZazzNps6Jig
https://twitter.com/MercedesBenzCZ/
https://www.instagram.com/mercedesbenz_cz/
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