
Nya EQV. En elektrisk upplevelse.
Vår största nyhet med 100 % eldrift.





100 % eldrift. 100 % för dig.
EQV är världens första eldrivna minivan i premiumklassen. Med upp till 8 sittplatser, räckvidd upp till ca 380 km1 
och ett exklusivt designspråk är bilen ett perfekt alternativ för den stora familjen. Eller varför inte en företagare 
som behöver kombinera utrymme och persontransport? Eller kanske en lokalt utsläppsfri taxi- eller limousinservice? 
I EQV balanserar du många behov i en och samma lösning – lika modernt som hänsynsfullt.

Din nya assistent.
Vill du be bilen ringa till kontoret, hitta närmaste tankställe eller välja en radiostation som 
passar alla i bilen? Allt du behöver säga är ”Hej Mercedes!”. MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) tar inte över körningen, men ser till att upplevelsen blir så behaglig som möjligt. 
Genom artificiell intelligens lär sig bilen hur du vill ha det, vad du vill lyssna på, eller vilka 
kontakter du brukar ringa till. Allt för att underlätta och göra livet så enkelt som möjligt.

Mer än bara en ny elbil.
EQV erbjuder ren körglädje fri från lokala utsläpp och är en perfekt familjebil för den 
medvetna familjen. Bilen hämtar kraft i en motor som till 100 procent drivs av el och de 
laddningsbara batterierna. Men det nyskapande i bilen sträcker sig längre än drivlinan. 
Genom nya tjänster, produkter och digitala tjänster blir bilen en del av ett nätverk som 
kommer att förändra – och förenkla – din vardag. 

1Elektrisk räckvidd blandad körning enligt EU-norm WLTP: 302-378 km



Njut från A till B.



Utsökt i varje detalj.
Att ta plats i EQV är en speciell upplevelse, oavsett var 
i bilen du sitter. Du omges av exklusiva material och en 
diskret men samtidigt medveten designkänsla som åter-
finns i varje detalj. Ett exempel är panelbelysningen1 
som välkomnar dig med ett behagligt indirekt ljus. 
Belysningen gör det lättare för ögonen att växla mellan 
kupén och vägen eftersom skillnaden i ljusstyrka redu-
ceras. Den sofistikerade elegansen i EQV matchas av 
den nästintill ljudlösa driften. Resultatet är en helhets-
upplevelse i perfekt harmoni.

Vänj dig vid det bästa.
I EQV sitter du och dina medpassagerare lyxigt bekvämt. 
Fåtöljerna bjuder på gott om plats och utrymme, omgivet 
av en komfort som ger vardagen en exklusiv limousinkänsla. 
Den flexibla kupélösningen gör att du kan ändra och anpassa 
bilen efter olika behov. Behöver du mer utrymme för att 
lasta? Interiörkonceptet med uttagbara fåtöljer och soffor är 
gjort för att kunna förändras. Enkelt och utan att ge avkall 
på komforten. Det stora panoramasoltaket1 släpper in 
mycket ljus i kupén genom sina generösa glasytor och ger 
interiören en öppen och behaglig atmosfär. Takluckan i 
främre delen kan dessutom öppnas elektriskt för att släppa 
in en frisk bris när du glider fram på vägen.

1 Tillvalsutrustning.



MBUX. Hjärtat i bilen.
Mitt i instrumentpanelen sitter en generöst stor 10,25” 
pekskärm. Det är här du kontrollerar många av bilens funk-
tioner, om du inte vill använda röstkommandot för att akti-
vera MBUX. Via MBUX styr du bilens multimediafunktioner, 
och övriga tjänster som visas på pekskärmen, som till 
exempel 360-graders kameran, närliggande restauranger 
eller parkeringsassistenten. Trots de avancerade funktio-
nerna kan det knappast vara enklare att använda MBUX. 
Behöver du hjälp att hitta rätt väg? Första steget är att 
säga “Hej Mercedes!”

Laddad med intryck. Även på utsidan.
En nyhet ska märkas. Och EQV tar verkligen för sig med 
en kylargrill med svart panel, matchande fälgar och ett 
självsäkert utseende. Om du vill anpassa designen och 
ge din EQV ännu mer personlighet kan du välja något av 
våra olika designpaket. AVANTGARDE Line gör din EQV 
ännu mer exklusiv och sportig, och ännu lyxigare blir det 
om du kompletterar med EQV-designpaketet Exteriör och 
attraktiva lättmetallfälgar. (Vi kan även erbjuda attraktiva 
designpaket för interiören.)



Mercedes Me. Din digitala kompanjon.
Att leva med EQV är inte som att ha en vanlig bil, och en 
del av förklaringen heter Mercedes Me. Med Mercedes 
Me-appen får du ett antal smarta tjänster till ditt för-
fogande. Allt är samlat på ett ställe, tillgängligt digitalt 
via din smartphone, surfplatta eller dator. Till exempel 
kan du både värma och kyla kupén så att den alltid är 
behaglig vid avfärd. Du får en parkeringstjänst som både 
hittar och betalar parkeringen åt dig. När du ska boka 
service får du kontaktuppgifter till närmaste verkstad 
och kan se din servicehistorik. Och om något skulle in-
träffa är du snabbt uppkopplad mot vår assistansservice 
som hjälper dig direkt.

Öppen för det mesta.
EASY-PACK-bakluckan gör det bekvämt att lasta i och ur 
bagageutrymmet. Den elektriska öppningen och stängning-
en manövreras enkelt med knappen på bilnyckeln eller via 
frigöringshandtaget på bakluckan. För att minska risken för 
skador känner EASY-PACK bakluckan av om något eller 
någon är i vägen och stannar automatiskt om den stöter 
emot något när den stängs. För att göra i- och urlastning 
ännu smidigare kan bakrutan även öppnas separat. En 
välkommen lösning om du står i en trång parkeringsficka.



Aktiv avståndsassistent DISTRONIC1

En radarbaserad aktiv avståndsassistant 
som automatiskt håller avståndet till fram-
förvarande fordon, även vid körning med 
många stopp och starter. 

Vägmärkesassistent
Hjälper föraren genom att visa hastighets-
begränsningar, inkörnings- och omkörnings-
förbud. Detta är till stor hjälp på sträckor 
med mycket omväxlande hastighetsbegräns-
ningar, exempelvis vid vägarbeten.

Kurshållningsassistent
En multifunktionskamera läser kontinuer-
ligt av vägmarkeringarna och övervakar hur 
bilen rör sig inom körfältet. Om du oavsikt-
ligt är på väg att lämna körfältet vibrerar 
ratten lätt så att du kan styra tillbaka.

ATTENTION ASSIST
Systemet analyserar förarens köregenska-
per utifrån rattrörelser och avger ljus- och 
ljudsignaler om det registrerar typiska teck-
en på trötthet eller ouppmärksamhet och 
uppmanar föraren att ta en paus.

Ett urval av de aktiva säkerhetslösningarna i EQV:

Sätt säkerheten främst.
I EQV kan du känna dig lika trygg som i alla bilar med en 
stjärna i fronten. Den höga säkerhetsnivån omfattar alla 
platser i bilen, och i standardutrustningen för EQV ingår en 
mängd passiva och aktiva säkerhetslösningar. Du och dina 
passagerare skyddas bland annat av ett omfattande antal 
krockkuddar. Samtidigt ger bilen dig också banbrytande 
förutsättningar att upptäcka och undvika eventuella faror i 
trafiken.

1 Tillvalsutrustning.



Ladda batterierna.
Att äga, köra och leva med EQV ska vara enkelt. Och det gäller allt från hur man kommer in och ur bilen, till hur man 
laddar den. Vårt mål har varit en att skapa en eldriven bil som är enkel att ladda – oavsett var du är. Och inte bara det. 
Bilen ska dessutom kunna krama maximal effekt ur varje laddningssminut, genom att återvinna den energi som skapas 
när bilen bromsar. Bromskraften genererar nämligen elektricitet som kan återvinnas när du kör.

Ladda hemma. 
Genom att installera en väggmonterad laddbox laddar du din EQV både snabbt och effektivt. 
Den stilrena laddboxen matchar din bil och gör det smidigt att fylla på batteriet till vardags. 
Med upp till 11 kW laddningseffekt (AC) kommer du från 0 till 100 % på under 10 timmar. 
(Laddningstider och laddeffekter beror på olika faktorer, t. ex. batteriets temperatur och 
laddningsnivå.)

Ladda på vägarna.
Antalet publika laddningsstationer på vägen har växt snabbt de senaste åren. En fördel med 
dessa laddstationer är den höga laddningseffekten de erbjuder. Snabbladdningsstationer som 
till exempel IONITY erbjuder en laddeffekt upp till 110 kW (DC). Det tar din EQV från 10 till 80 % 
på ca 45 minuter. Du kan såklart även ladda upp med ny energi vid laddningsstationer på rast-
platser, hotell och köpcenter. Där kan du dessutom passa på att fika eller ta en paus som gör dig 
redo för att köra vidare.



EQV 300 lång SE Edition 
Pris från (inkl. moms): 854 500 kr
Höjdpunkter i utrustningen för EQV 300 lång SE Edition: 
6-sitsig • Aktiv bromsassistent • Läderklädd multifunktionsratt med färddator • Navigation • Komfortsäte med svankstöd för förare och passagerare • 
Förklimatisering  • MBUX multimedia system med touchdisplay 10,25” • Mercedes-Benz nöduppringning • Breakdown Management • Trötthetsvarnare 
ATTENTION ASSIST • Elektriskt inställbara/uppvärmda backspeglar • Eluppvärmd förar- och passagerarstol • Automatisk klimatanläggning THERMOTRONIC 
Tempmatik halvautomatisk klimatkontroll passagerarutrymme • Dödvinkelsassistent • Vägskyltsassistent • Kurshållningsassistent • EASY-PACK baklucka 
Lättmetallfälgar 7J x 17, 20-eker design • Skjutdörr höger och vänster sida • Enkelsäte 1:a raden höger och vänster • Enkelsäte 2:a raden höger och 
vänster • Smartphone integrationspaket • Parkeringspaket med 360-graders kamera och aktiv parkeringsassistent • Belyst Mercedes-Benz emblem insteg
Belysning i kurvhandtag passagerarutrymme med läslampor • LED intelligent belysningssystem (ILS) • Helljusassistent Plus • Bagagehylla
Paket EQ design, exteriört



Tekniska fakta
Motor: Elmotor  150 kW (204 hk) Bilens utvändiga mått (mm)2: 5 140 x 1 928  x 1 900

Drivlina: Framhjulsdrift Axelavstånd (mm): 3 200

Batterikapacitet installerat/användbar: 100/90 kWh Max. sittplatser: 8

Laddkapacitet AC: AC laddning upp till 11 kW. Lastrumshöjd (mm): 1 326

Laddkapacitet DC: DC laddning upp till 110 kW. Lastrumslängd (mm)3: 518/1 443/2 335

Räckvidd blandad körning i km1: 302 -378 km Tillåten sammanlagd bruttovikt (kg): 3 500

Laddningstid AC 0-100 %: 10 h

Laddningstid DC 10-80 %: 45 min

Garantier och serviceavtal
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8

Integerat servicepaket
Servicepaketet ingår i din nya EQV och täcker kostnaderna för underhåll enligt 
servicehäftet och tillverkarens föreskrifter de första fyra åren (4 servicetillfällen)4. 

Battericertifikat (garanti)5

Ett kostnadsfritt certifikat som täcker kostnader som uppstår om högvoltsbatteriet 
inte fungerar, och garanterar att den maximala kapaciteten inte underskrider 66 Ah.

Service Complete eDrive
Ett serviceavtal som täcker reparationer inklusive slitdelar. En lösning för dig som vill 
ha ett bekymmersfritt och transparent avtal med förutsägbara kostnader. Kontakta din 
närmaste Mercedes-Benz partner för mer information och priser.

CO2-utsläpp: 0 g/km Abonnemang Mercedes Me Charge: 3 år

Elenergiförbrukning: 26,5 - 32,0 kWh/100 km Abonnemang Ionity: 1 år

Batterigaranti: 2 + 6 år  eller 160 000 km Underhållsintervall: 40 000 km

 1 WLTP, vid 120 km/h. Räckvidd är beroende av fordonets konfiguration
2 Bredd utan sidospeglar.
3 Måtten avser bil med alla säten i, en stolsrad ur, samt samtliga stolsrader ur.

4 Med ett serviceintervall på 1 år eller 40 000 km.
5 Certifikatet förlänger den ordinarie garantin i upp till 6 år, eller vid en mätarställning upp till 160 000 km.



Om uppgifterna i denna trycksak: Produktförändring kan ha ägt rum efter manusstopp för denna trycksak (juli 2020). 
Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, 
under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör 
eller extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. 
Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Med reservation för eventuella tryckfel. 

www.mercedes-benz.se


