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Cenik veljaven od 12. januarja 2021



Veseli nas, da vas zanima vozilo z zvezdo. Zvezda namreč ne pooseblja zgolj kakovosti, zanesljivosti, varnosti in na-
predka, ampak tudi dinamično obliko, najvišje udobje in edinstveno doživetje vožnje. Že več kot sto let v vsako vozilo 
Mercedes-Benz vložimo vso strast do avtomobilov. Svet znamke Mercedes-Benz vam ponuja veliko več kot samo vozila 
najvišjega razreda. Na primer široko servisno ponudbo. Da ostanete mobilni, kjerkoli na poti.

Na naslednjih straneh vam na kratko predstavljamo storitve povezane z našimi vozili. Predstavljamo vam tudi pregled 
raznovrstne opreme vozila po vaših željah. Pri izbiri boste ugotovili, da vam že serijska oprema omogoča izredno prijetno 
in varno vožnjo. če si želite še bolj individualno opremo, vam je na voljo široka ponudba dodatne opreme.

Vendar se tisto, kar resnično odlikuje Mercedes, izkaže šele v praksi - med opazovanjem, sedenjem v vozilu, otipanjem  
in seveda med vožnjo. V primeru dodatnih vprašanj vam bodo z veseljem odgovorili naši prodajni svetovalci.

Vaša ekipa Mercedes-Benz

Dobrodošli v svetu Mercedes-Benza
Vsako posamezno vozilo z zvezdo se izdela prav posebej za vas, da hkrati navduši  
vaše srce in prepriča vaš razum – da vam ponudi najboljše.

Natančne informacije o možnostih dodatne opreme in cenah so na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Cene veljajo za vozilo s serijsko opremo fco pooblaščeni 
prodajalec. Cene ne vsebujejo manipulativnih stroškov v višini 366 EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe opreme in cene glede na spremembo pri proizvajalcu.  
Vse informacije so informativne. Pridržujemo si pravico do sprememb. Autocommerce d.o.o., Baragova 10, Ljubljana, www.mercedes-benz.si
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Model Motor 
Sedeži
(maks. št.) Maks. moč

Delovna
napetost Dolžina 

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

EQV 300 elektro motor 
uporabna kapaciteta 
baterije 90 kWh

8 (7+1) 150 kW  
204 KM

400 V dolgi 
ekstradolgi

63.342,09 
64.105,37

77.277,35 
78.208,55

Linije, paketi in različice

EQV paket asistenčnih sistemov

Registracija kot osebno vozilo

Podvozje

Električno krmilo

Kolutne zavore na SP in ZP

Parkirna zavora (električna)

Aktivni zavorni asistent

Osnovno podvozje Plus

Letne pnevmatike

Komfortne pnevmatike

Dimenzije pvnematik; 245/55 R17 

Lita platišča 7 J x 17 z 20 kraki

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Kategorija nosilnosti 3.500 kg

Karoserija in nadgradnje

El. zunanje ogledalo ogrevano, z vgrajenim smernikom

Notranje ogledalo

Regulacija dolžine svetlobnega snopa

Halogeni žarometi

3. zavorna luč

Luč v prtljažniku

Komfortna upravlj. enota na stropu

Luči za lažje izstopanje

Luč v kljuki v zadnjem delu avta

Osvetlitev prostora za noge spredaj

Luči za osv. okolice, zadnja vrata

Prilagodljive zavorne luči

Aktivni ustavljač drsnih vrat

Drsna vrata na desni strani

Varnost. ključav. za otroke na vratih v potni. prost.

Zadnja viseča vrata

Ročaj za vstopanje

Okno spredaj levo fiksno v steni/drsnih vratih

Okno spredaj desno fiksno v steni/drsnih vratih

Fiksno okno zadaj

Komfortni električni pomik okenskega stekla F/BF

Okno v zadnjih vratih z brisalnikom/spiranjem

Osvetljena ogledala za senčnike

Toplotnoizolacijsko steklo vsenaokrog

Odbijači in pritrjeni deli lakirani v barvi vozila

Zanka za vleko spredaj/zadaj, možnost privitja
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Cenik modela EQV

Serijska oprema



Notranja oprema, gretje in klimatizacija

Ogrevanje voznikovega sedeža

Ogrevanje sovoznikovega sedeža

Opozorilo na varnostni pas za voznika

Opozorilo na varnostni pas za sovozn. sedež

Komfortni voznikov sedež

Levi posamični sedež v prvi vrsti

Desni posamični sedež v prvi vrsti

Levi posamični sedež v drugi vrsti

Desni posamični sedež v drugi vrsti

Okrasni elementi z videzom črnega klavirskega laka

Nasloni za roke za sedeže v potniškem prostoru

Sistem sedežnih vodil s hitrim fiksiranjem

Zračna blazina za voznika

Zračna blazina za sovoznika

Thorax-pelvis bočna blazina za voznika

Thorax-pelvis bočna blazina za sovoznika

Varnostne zavese za voznika in sovoznika

Armaturni predal z zaklepanjem

Sredinska konzola s predalom

Stropna obloga

Strop kristalno siv

Tapison v notranjosti vozila spredaj

Usnjen volan

Tapison na tleh v zadnjem delu

Ročaj v zadnjem delu vozila

Pomožni električni grelnik

Kanal za topel zrak v potniški prostor

Prednastavitev klimatske naprave

Polavtomatska klimatska naprava TEMPMATIC

Radio, instrumenti in elektrika

Digitalni radio (DAB)

Predoprema za navigacijo

Navigacija

3 Leta brezplačno posodabljanje zemljevida

Diagonala zaslona 26 cm (10,25 palca)

Drsnik, občutljiv na dotik

Multimedijski sistem MBUX mid

2-Smerni zvočniki spredaj in zadaj

Visoko-napetostna baterija (90 kWh)

Akumulator agm 12 v 70 Ah

Polnilni kabel (type 2, 3x20A), 5m

Ac polnjenje 11 kW / DC polnjenje 110 kW

Vtičnica 12 V

Vtičnica 12 V v prtljažniku/tovornem prostoru

Prikaz vzdrževalnega intervala ASSYST

Dodatna akustična zaščita pred hrupom okolice

Opozorilna lučka za nivo vode za spiranje stekla

Volan z nastavljivo višino in naklonom

Multifunkcijski volan s potovalnim računalnikom

Prikaz zunanje temperature

Asistent za mrtvi kot

Asistent za prometne znake

Senzor padavin

Komunikacijski modul (LTE) za digitalne storitve

Kombinirani inštrument z barvnim prikazovalnikom

Asistent za držanje smeri

Asistent pozornosti ATTENTION ASSIST

Samodejno prižiganje luči med vožnjo podnevi

Centr. zaklepanje z daljin. upravlj. na radijski signal

El. blokada zagona

Omejitev hitrosti, 140 km/h

Pomoč pri speljevanju navkreber

Tempomat

Funkcija HOLD

Povezljivost

Mercedes me connect Professional

Mercedes-Benz sistem za klic v sili

Upravljanje okvar

Oblazinjenje

Blago v črni barvi, posodobljeni model
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Koda EQV 300

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

PAKETI OPREME

EQV Design paket za zunanjost
Paket vključuje: EQV maska (C1Q), spodji del praga Exterieur (CN1),  
zunanje ogledalo črno lakirano (F3S), robnik AMG na zadnjih vratih (FB4),  
elektronski ključ z videzom kroma (FC1), sistem inteligentnih LED luči  
v črni barvi (LG9), platišča iz lahke kovine s prečkami Aero 7,0J x 17 (R1N),  
barvna zastekl. zadnjega dela vozila (W70). 

Z1Q  1.450 € 1.769 €

EQV Design paket za notranjost 
Paket vključuje: elementi v notranjosti - brušen aluminij (F3Q),  
strop v črni barvi (VD7), športni pedali (YF3). 

Z2Q  1.350 € 1.647 €

EQV - linija opreme Avantgarde (notranjost in zunanjost)
Notranjost: 
ambientne luči (LC1), luč z držalom zadaj (LC6), osvetljen napis  
Mercedes-Benz v vhodu (C74), komfortni sovoznikov sedež (SB2). 
 
Zunanjost:  
sistem inteligentnih LED luči (LG2), zadnje zavorne luči  
in smerniki v LED tehniki (LG2), posebej zadnje okno z odpiranjem (W64),  
drsna vrata na levi strani (T19).

ZE9  5.173 € 6.311 €

VARNOST IN SISTEMI ZA POMOČ

paket za parkiranje EZ5  1.039 € 1.268 €

paket za parkiranje s 360-stop. kamero EZ6  1.385 € 1.690 €

aktivni parkirni asistent EZ7  804 € 981 €

PRE-SAFE - Preventivna zaščita v kritičnih voznih situacijah JP1  361 € 440 €

360-stop. kamera JS1  665 € 811 €

zračne zavese za voznika, sovoznika in zadaj

Na voljo samo v povezavi z drsnimi vrati na levi strani (T19).

SH8  463 € 565 €

DISTRONIC PLUS - tempomat za uravnavanje varnostne razdalje ET4  913 € 1.114 €

kamera za vzvratno vožnjo FR8  578 € 705 €

KAROSERIJA - DODATNO

Zračno vzmetenje AIRMATIC CA4  1.900 € 2.318 €

strešne letve eloksirane D14  480 € 586 €

strešni nosilec

Na voljo samo v povezavi z eloksiranimi strešnimi letvami (D14).

D15  171 € 209 €

el. stekl. drsna/dvižna str., fiksna panoram. str.

Na voljo za dolgo izvedbo v povezavi z drsnimi strani na levi strani (T19).

D34  2.845 € 3.471 €

drsna vrata na levi strani T19  782 € 954 €

elektr. mehanizem za drsna vrata na desni strani T55  804 € 981 €

elektr. mehanizem za drsna vrata na levi strani

Na voljo samo v povezavi z elektr. mehanizmom za drsna vrata na desni strani.

T56  804 € 981 €

Dodatna oprema
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Koda EQV 300

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

barvna zastekl. zadnjega dela vozila, črno steklo W70  418 € 510 €

zadnja vrata EASY-PACK

Na voljo samo v povezavi ločenim zadnjim oknom z odpiranjem (W64).

W68  643 € 784 €

odmično okno v potniškem prostoru zadaj, električno W32  356 € 434 €

paket ogledal FP3  490 € 598 €

zunanji ogledali z samodejnim zlaganjem

Na voljo samo v povezavi s paketom ogledal (FP3).

F65  294 € 359 €

rezervno kolo z dvigalko

Na voljo za dolžine vozil: dolgi (A2) in ekstradolgi (A3).

RR6  168 € 205 €

varilne matice, stranska stena za demontaže VV0  23 € 28 €

zanke za tirnice za sedeže, odstranljive VZ0  33 € 40 €

VIN vidna od zunaj XC8  27 € 33 €

SEDEŽI

komfortni sedež za voznika in sovoznika, vrtljiv SB5+SB6  437 € 533 €

ledveni oporni del za voznikov in sovoznikov sedež

Na voljo samo v povezavi s komfortnim sovoznikovim sedežem (SB2).

SE4+SE5  116 € 142 €

voznikov in sovoznikov sedež, električno nastavljiv

Na voljo samo v povezavi s paketom ogledal (FP3).

SF1+SF2  2.276 € 2.777 €

aktivno zračenje sedeža za voznika

Na voljo z linijo opreme Avantgarde samo v povezavi z ledvenim opornim delom za voznika 
in sovoznika (SE4+SE5) ter mrežo na naslonu voznikovega in sovoznikovega sedeža (SZ7+SZ8).

SE0+SE1  764 € 932 €

komfortni sovoznikov sedež SB2  167 € 204 €

naslonjala za posamezne sedeže v 2. vrsti zadaj S37  110 € 134 €

3-sed. klop kot komfort. ležišče, 2. vrsta zadaj

Na voljo samo v povezavi s komfortnim sovoznikovim sedežem (SB2).

US3  457 € 558 €

3-sed.komf. klop v 1.vrsti, zunanji sedež zložljiv US4  457 € 558 €

3-sedežna klop komfort, 2.vrsta, zunanji sedež zložljiv US5  457 € 558 €

paket sedežev, sedeži v potniškem prostoru, 1+3 PS4  / /

brez izmenjevalnika toplote zadaj H90  -133 € -162 €

brez zadnjih sedežev v 2. sedežni vrsti

Na voljo brez 3-sedežne klopi komfort, 2.vrsta, zunanji sedež zložljiv (US5).

SW4  -1.802 € -2.198 €

2-sedežna klop, 1. vrsta v potnišk. prostoru, komf. US1  / /

dvojna klop v potnišk. prostoru, 2. vrsta, komf. UR8  / /

zložljiva mizica YE2  598 € 730 €

paket za mizo V9A  701 € 855 €

paket za ležišča V9B  906 € 
309 €

1.105€ 
377 €

Dodatna oprema
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Koda EQV 300

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

ODLAGALNE POVRŠINE

sredinska konzola s predalom po standardu 1-DIN FF2  97 € 118 €

sredinska konzola z rolojem FG0  104 € 127 €

sredinska konzola s hladilnim predalom FG6  2.147 € 2.619 €

mreža na naslonu voznikovega in sovoznikovega sedeža SZ7+SZ8  54 € 66 €

2 držali za pijačo, nasadni, v nasl.za roko zadaj FG9  47 € 57 €

mreže na naslonjalih posamičnih sedežev zadaj V62  88 € 107 €

PRTLJAŽNIK IN PRTLJAŽNI PROSTOR

posebej za zadnje okno z odpiranjem

Serijsko pri liniji opreme Avantgarde

W64  438 € 534 €

delitev nakladalnega prostora 
MPC za dolgo in ekstradolgo dolžino vozila

YG4  598 € 730 €

mreža kot zaščita prtljage/potnikov V78  215 € 262 €

NOTRANJOST, OBLAZINJENJA, OKRASNI ELEMENTI

strop črn VD7  274 € 334 €

strop v barvi porcelan VD6  274 € 334 €

strop kristalno siv VD5 s / /

predpražniki iz velurja VL2  50 € 61 €

plastična tla TPO v potniškem prostoru V41  / /

lesen okrasni del v črtastem videzu F2Z  274 € 334 €

instrumentna plošča v usnju z okrasnim šivom FH6  450 € 549 €

okrasni elementi v temno antracitni ebebovini FH9  274 € 334 €

KLIMATIZACIJA

samodejna klimatizacija THERMOTRONIC

Na voljo samo v povezavi s polavtom. klimatsko napravo, TEMPMATIC zadaj (HZ7).

HH4  650 € 793 €

polavtom. kilmatska naprava, TEMPMATIC zadaj HZ7  786 € 959 €

PLATIŠČA

platišča iz lahke kovine s prečkami Aero 7,0 J x 17 R1N  / /

platišča iz lahke kovine s petimi prečkami 7,5 J x 18 

Samo v povezavi z vzmetenjem AIRMATIC (CA4)

R1P  481 € 587 €

platišča iz lahke kovine s petimi prečkami 7,5 J x 18 

Samo v povezavi z vzmetenjem AIRMATIC (CA4)

R1O  481 € 587 €

Dodatna oprema
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Koda EQV 300

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

PNEVMATIKE

pnevmatike M+S RM1  164 € 200 €

pnevmatike 245/50 R18

Samo v povezavi z 18 palčnimi platišči (R1P ali R1O)

RN6  / /

LUČI IN VIDLJIVOST

inteligentni sistem luči LED LG2+LG4  1.681 € 2.051 €

inteligentni sistem luči LED v črni izvedbi

Na voljo samo v povezavi z Design paketom za zunanjost (Z1Q), drsnimi vrati na levi strani (W70) 
in ločenim zadnjim oknom za odpiranje (W64).

LG9  1.656 € 2.020 €

asistent za dolge luči

Na voljo samo v povezavi z inteligentnim sistemom luči LED (LG2+LG4).

LG8  182 € 222 €

ambientna osvetlitev v kokpitu LC9  112 € 137 €

luč z držalom zadaj LC6  58 € 71 €

INFORMACIJSKO-RAZVEDRILNI SISTEM, NAVIGACIJA IN KOMUNIKACIJA

omejitev hitrosti 160 km/h MK9  152 € 185 €

MBUX multimedijski sistem
Sistem vsebuje naslednje funkcije: 10,25-palčni zaslon na dotik visoke ločljivosti  
(1920 x 720 ), AM / FM radio z dvojnim sprejemnikom, predpripravo za DAB radio,  
digitalni radio (DAB) za države EU28 + EFTA, Bluetooth povezava s pretakanjem  
zvoka in prostoročno komunikacijo, multimedijski vmesnik za povezovanje mobilnih  
naprav prek enega USB-C vhoda, dostopna točka WLAN prek komunikacijskega  
modula LTE, nastavitev zvoka, ločena nastavitev glasnosti za zvok in telefon,  
razporeditev anten v vetrobranskem steklu za čim boljši sprejem radia, digitalna  
navodila za uporabo. 

E65 s / /

surround-zvočni sistem Burmester E65  876 € 1.069 €

integracija tabličnega PC v zadnji del vozila EI7  108 € 132 €

garnitura kablov Media Interface ES9  58 € 71 €

navigacija Plus

Na voljo samo v povezavi s predopremo za navigacijo (E7B).

EX8  100 € 122 €

priključna letev za električni priključek EK1  65 € 79 €

paket za integracijo pametnega telefona E4S  350 € 427 €

Mercedes Me paket - professional 

Uporaba storitev na voljo 36 mesecev od datuma aktivacije – ob izteku možno podaljšati proti doplačilu.

EW6 s / /

protivlomni paket FY1  537 € 655 €

protivlomna alarmna naprava FZ5  340 € 415 €

komfortno odpiranje/zapiranje z IR dalj.upravlj. FZ8  47 € 57 €

dva glavna ključa dodatno FZ9  138 € 168 €

Dodatna oprema
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Koda EQV 300

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

PREOSTALA DODATNA OPREMA

12 V vtičnice levo in desno pri zadnji sedežni klopi ES3  78 € 95 €

akumulator AGM 12V 95 Ah ED4  120 € 146 €

posebni modul z možnostjo parametriranja ED5  413 € 504 €

polnilni kabel (tip 2, 3x32A), 4m E3L  78 € 95 €

polnilni kabel za (stensko) polnilno postajo (tip 2), 8m E8L  / /

polnilni kabel (tip 2, 3x32A), 8m E9L  129 € 157 €

paket za kadilce

Na voljo samo v povezavi s sredinsko konzolo z rolojem (FG0).

V85  40 € 49 €

sprednja prema Y10  48 € 59 €

dvigalka Y36  58 € 71 €

varnostni trikotnik Y44  38 € 46 €

gasilni aparat, 1kg YF7  137 € 167 €

transportna zaščita Z64  97 € 118 €

LAKI

standardni (nekovinski)  / /

kovinski lak  1.223 € 1.492 €

Dodatna oprema
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EQV 300 - dolgi A2

Dolžina vozila 5.140 mm

Masa vozila 2.635 kg

Največ. teh. dov. masa vozila 3.500 kg

Število sedežev 7+1

Vrsta pogona pogon spredaj

Elektro-motor 150 kW (maks. moč) 
70 kW (nazivna moč)
končna hitrost = 140 km/h serijsko, 160 km/h opcijsko

Navor 362 Nm

Zmogljivost baterije (vgrajena) 100 kWh

Zmogljivost baterije (uporabna) 90 kWh

Doseg 418 km 

Poraba 26,3 kWh/ 100 km

Zmogljivost polnjenja AC: maks. 11 kW 
DC: maks. 110 kW

Čas polnjenja AC: < 10 h 
DC: cca. 45 min (10 - 80 %)
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Tehnični podatki
Specifikacije

Dimenzije



1928
895 3430 1045

2565

1673
748

5370

19
01

11
95

16
65

12
97

57
8

2244

1337

1205

EQV 300 - ekstradolgi A3

Dolžina vozila 5.370 mm

Masa vozila 2.660 kg

Največ. teh. dov. masa vozila 3.500 kg

Število sedežev 7+1

Vrsta pogona pogon spredaj

Elektro-motor 150 kW (maks. moč)
70 kW (nazivna moč) 
končna hitrost = 140 km/h serijsko, 160 km/h opcijsko

Navor 362 Nm

Zmogljivost baterije (vgrajena) 100 kWh

Zmogljivost baterije (uporabna) 90 kWh

Doseg 417 km 

Poraba 26,4 kWh/ 100 km

Zmogljivost polnjenja AC: maks. 11 kW 
DC: maks. 110 kW

Čas polnjenja AC: < 10 h 
DC: cca. 45 min (10 - 80 %)
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Tehnični podatki
Specifikacije

Dimenzije
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Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.  
CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa poslabšujejo kakovost zraka. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz  
prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Servis in dodatne storitve

Varovanje okolja

Service 24h
Klicna Service24h vam je vedno na voljo. V nujnih primerih vam naši sodelavci pošljejo mobilno servisno delavnico  
ali organizirajo nadaljnje potovanje z nadomestnim vozilom, vlakom ali letalom. Da boste vedno ostali mobilni.
Brezplačna telefonska številka Mercedes-Benz Servis 24h: +800 1 777 77 77 (Alternativa +386 1 888 81 17).

Mobilo
Z garancijo za mobilnost Mobilo se lahko do 30 let zanesete na to, da vam bomo pri morebitnih tehničnih napakah,  
težavah ob zagonu ali pri manjših nezgodah kot je npr. izguba ključev hitro priskočili na pomoč. Poskrbeli bomo,  
da boste z nadomestnim vozilom, letalom ali vlakom prišli na cilj.
Dosegljivi smo na telefonski številki +800 1 777 77 77 (Alternativa +386 1 888 81 17).
Podrobnosti si lahko ogledate na www.mercedes-benz.si



Vaš trgovec:

01-2021

Generalno zastopstvo Daimler AG za znamko Mercedes-Benz v Sloveniji: Autocommerce, d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana

Obvestilo: Natančne informacije o možnostih dodatne opreme in cenah so na voljo pri Vašem pooblaščenem prodajalcu. Cene veljajo za vozilo s serijsko opremo fco pooblaščeni prodajalec.  
Cene ne vsebujejo manipulativnih stroškov v višini 366 EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe opreme in cene glede na spremembo pri proizvajalcu. Cene in opis opreme so informativne.  
Pridržujemo si pravico do sprememb. www.mercedes-benz.si in pri vseh pooblaščenih prodajalcih.


