
Parametry elektromobilu
parametr jednotky

COOL faktor 7,5
FUN faktor 7,5
ECO faktor 5,5
Dynamika 10 mld. Eur vývoj, EQ = electric intelligence / emotion + intel.

maximální výkon kW / koní 300 / 408 výroba v Brémách, společně s GLC
maximální kroutící moment Nm 760 primární je přední motor
hnaná náprava obě4MATIC plynule rozděluje sílu mezi přední a zadní nápravu (0 - 100%)
zrychlení 0-100 km/h s 5,1
maximální rychlost km/h 180
pohot. hmotnost kg 2425 miliony testovacích kilometrů
kilogramový výkon W/kg 124 představeno v Paříži v roce 2016

Baterie a nabíjení battery se vyrábí ve fabrice Kamenz u Drážďan
kapacita baterie nominální kWh 85 baterie váží 650 kg
kapacita baterie využitelná kWh 80 baterie chráněna extra rámem po obvodu vozu
aktivní řízení teploty baterie ano
AC nabíjení doma kW max. 7,4 28 km za hod nabíjení, celkem 12,5 hod, jednofázové, vodou chl.
DC dobíjení na cestách kW max. 112 10-80% za 40 min, 430 km za hod nabíjení
DC nabíjecí konektor typ CCS Mercedes Me Charge - jedno přihlášení, jedno vyúčtování
časovač a limit nabíjení ano, ano
Vehicle-to-grid ne nejvyšší MMI Navigation plus ve standardu

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* / WLTP kWh/100 km 22,2 / 19,2
dojezd reálný* / WLTP km 360 / 417
mobilní aplikace ano, Mercedes me klimatizace / ohřev, nabíjení
rekuperace brzdné síly ano výborně udělané, možnost volit intenzitu

Interiér a praktičnost avant-garde electric look inspirovaný světem spotřební elektroniky
design interiéru krásný a funkční Progressive Luxury
dílenské zpracování špičkové, bez chybičky
tichost špičková patrně lepší než S-CLASS
infotainment MBUX špičkový display, intuitivní, výborné hlasové ovládání
kaplička plně digitální
parkovací senzory a kamera ano, ano
tepelné čerpadlo ano
vyhřívání volantu a sedadel za příplatek
kožená sedadla, elektricky ovládaná ano, za příplatek
zadní sedadla pohodlná, dělená 40/20/40 včetně SKI průchodu
ergonomie a vnitřní prostor na jedničku přikladná ergonomie a bohatý prostor
objem kufru L 500 plus přes 100 L pod dnem kufru

Exteriér a bezpečnost quality, safety and comfort 
design exteriér vizuálně mezi SUV a SUV coupé za mne velice vydařený moderní design
LED světla ano, MULTIBEAM LED 
barvy vyberete si
délka cm 476
šířka bez / se zrcátky cm 188
výška cm 162
světlá výška cm
rozvor cm 287
podvozek vzadu vzduchový podvozek a víceprvková náprava
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost 5 *
inteligentní asistenti ano
head up display ano
střešní nosiče ano 70 kg
tažné zařízení ano 1 800 kg bržděný přívěs

Cena a servis
záruka celková let / km 2
záruka baterie let / km 8 / 160 000 80%
servisní intervaly let / km 1 / 25 000 3 500 Kč bez  DPH tlačítko - Mobilita
základní cena v Kč od 1 965 000 s DPH

*zdroj: https://ev-database.org/car/1135/Mercedes-EQC-400-4MATIC
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