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Electric now has  
a Mercedes.

Begin een nieuw tijdperk. Met de volledig elektrische EQC. Soepel, vrijwel geluidloos 
en lokaal emissievrij. Een fascinerende rijervaring waarvan u zorgeloos kunt genieten. 
Dankzij volledig nieuwe mobiliteitsservices en rijveiligheid op Mercedes-Benz niveau.







De EQC verandert onze  
kijk op de auto.

Geavanceerde mobiliteit staat de nieuwe EQC letterlijk op het gezicht geschreven. 
Elementen zoals de koplampen en grille, die voorheen van elkaar gescheiden waren, 
zijn nu in een fascinerende Black Panel-grille samengevoegd. De expressieve styling 
van de hier afgebeelde Sport-uitvoering geeft het exterieur een fascinerend dynami-
sche uitstraling. Met een specifieke voorskirt, een markante achterdiffusor en speciale 
lichtmetalen velgen uit de AMG High Performance-smederij.





Fraaier kan elektrisch  
rijden niet worden.

De nieuwe EQC verwelkomt u met een nieuw, progressief interieur. De vele 
sierdelen, bekledingen en kleuren zijn exclusief voor de EQC ontwikkeld en 
benadrukken het unieke karakter van het model. Het combi-instrument en 
mediadisplay zijn achter fraai glas versmolten tot de widescreen cockpit, voor 
een ongekend moderne en hoogwaardige uitstraling.



Digitale services en  
intelligente technologieën.

De remote- en navigatieservices bundelen services voor elektrisch rijden, met onder andere 
een routeplanning en weergave van beschikbare openbare laadstations. Bovendien kunnen 
laadtijden en preconditionering comfor tabel op afstand worden aangestuurd. Om zorgeloos ook 
verder weg gelegen bestemmingen te kunnen bereiken, is de EQC uitgerust met een actieve 
bewaking van de actieradius: met behulp van het haptische gaspedaal blijft de bestuurder in 
het optimale snelheidsbereik rijden om zo de maximale actieradius te kunnen benutten.





Nieuwe services voor het goede  
gevoel een Mercedes-Benz te rijden.

Om ervoor te zorgen dat u zorgeloos van elektrisch rijden in de nieuwe 
EQC kunt genieten, bieden wij uitgebreide garanties en services aan. We 
verstrekken bijvoorbeeld een accucertificaat waarin we de prestaties van 
de accu garanderen en we zorgen er met verdere services voor dat u 
zich zo min mogelijk met alles bezig hoeft te houden.







De Mercedes-Benz User Experience:  
in de EQC nóg fascinerender.

Met MBUX beschikt u over de grootst mogelijke vrijheid om alle functies 
te bedienen op een manier die voor u het meest comfortabel is. Met 
natuurlijke spraak of intuïtieve aanrakingen, bijvoorbeeld. In de nieuwe 
EQC is het mediadisplay uitgevoerd als touchscreen, terwijl in de midden-
console een touchpad is geïntegreerd dat op bewegingen van één of 
twee vingers en handschrift reageert.





Energy to go.
Uw huis is niet alleen de plek waar u uw eigen batterij opnieuw oplaadt. Met het state of the art  
Elvi laadstation van onze laadpartner ENGIE EVBox kunt u ook uw EQC dankzij een laadvermogen tot 
22 kW tot ruim vijf keer sneller opladen dan aan een gewoon stopcontact. Op deze manier wordt  
opladen wel heel eenvoudig en comfortabel. En onderweg krijgt u met Mercedes me Charge toegang 
tot een van de grootste netwerken van openbare laadstations in steden, bij winkelcentra, hotels en  
wegrestaurants. Wie haast heeft, kan gebruikmaken van de vele IONITY-snellaadstations. 



Elektrisch rijden met de  
veiligheid van Mercedes-Benz.

Rijassistentiesystemen van de nieuwste generatie kunnen aan de hand 
van de situatie waarschuwen, de bestuurder ondersteunen en zelfs 
auto matisch reageren, bijvoorbeeld om een veilige afstand of de
maximumsnelheid aan te houden of om op de juiste rijstrook te 
blijven rijden. En functies als de voetgangerswaarschuwing bij een
zebrapad kunnen ook andere verkeersdeelnemers beschermen.





Burmester® surround sound system.
Geniet van meer performance en exclusiviteit met de legendarische Burmester®-sound. 
De hoogvermogenluidsprekers produceren een subliem, ruimtelijk geluid. Het geluid kan 
bovendien voor het voor- en achtercompartiment worden geoptimaliseerd, voor een nóg 
intensere klankervaring.

De nieuwe EQC neemt letterlijk iedereen in zijn omgeving met de snelheid van het 
licht voor zich in. Hiervoor zorgen de standaard MULTIBEAM LED-koplampen met 
hoogglanzend zwart binnenwerk, blauwe sierlijnen en een uniek lichtdesign. De markante 
led-lichtbanden voor en achter zijn vooral in het donker fascinerende blikvangers.

MULTIBEAM LED.



ENERGIZING-pakket plus.
Het optionele ENERGIZING-pakket plus bundelt luxueuze uitrustingen tot comfort-
programma's die ervoor zorgen dat u fit blijft en ontspannen kunt autorijden. Met als 
fascinerend resultaat dat uw Mercedes-Benz u volledig kan revitaliseren, zodat u langer 
fit blijft achter het stuur en ondertussen volop kunt genieten van de rit. Met behulp van 
10 minuten durende programma’s worden de airconditioning, sfeerverlichting, muziek en 
stoelfuncties als massage, verwarming en ventilatie geregisseerd.

Speciale lichtmetalen velgen voor de EQC.
Bij de EQC hebben we alles opnieuw bedacht. Zelfs de velgen. Het velgdesign is 
speciaal voor de EQC ontworpen en optioneel leverbaar met blauwe accenten.



EQC 400 4MATIC.
De EQC 400 4MATIC is bij de eerste aanblik al een bijzon-
der model, waarvan het design de toekomst vertegen-
woordigt. Kenmerkend zijn de Black Panel-grille en de 
speciale MULTIBEAM LED- koplampen die op spectaculai-
re wijze met elkaar zijn verbonden door een led- lichtband. 
Het interieur combineert een bijzondere elektro-esthetiek 
met de indrukwekkende wisselwerking van een moderne 
kleurenwereld en de hoogwaardige kwaliteit die typerend 
is voor een Mercedes-Benz.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

Black Panel-grille met lamellen en rand chroom

MULTIBEAM LED-koplampen en led-lichtband voor en achter

Voorskirt en dorpelverbreders zwart

Buitenspiegels hoogglanzend zwart

48,3 cm (19'') vijfspaaks lichtmetalen velgen, zwart en glansgedraaid,  
optioneel speciaal design met sierelementen blauw en velgrand blauw

Embleem op de voorspatschermen hoogglanzend zwart met strepen 
chroom en opschrift 'EQC' blauw

Spiegelpakket

Antidiefstalpakket URBAN GUARD plus

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Voorstoelen stof Aberdeen zwart met siernaden grafiet

Multifunctioneel sportstuur leder met stuurspaken, bedieningspanelen en 
buttons hoogglanzend zwart

Dashboard nappalederlook met afwerking metallic-achtig zilvergrijs

Bovenkant portieren met fijne oppervlakstructuur zwart

Sierdelen matrixlook grijs

Luchtuitstroomopeningen met lamellen roségoudkleurig

Interieurhemel stof zwart

Stoelverwarming voor

EASY PACK-bagageafdekking



De expressieve styling van het AMG Line exterieur geeft  
de EQC 400 4MATIC Sport een fascinerend dynamische 
uitstraling. Met de EQC maken de sportieve AMG-genen 
de overstap naar elektromobi liteit. De combinatie van 
uniek design en unieke techniek vormt een duidelijk  
statement. Met het AMG Line interieur wordt, naast de 
elektro-esthetiek, de sportiviteit van de EQC zicht- en 
tastbaar benadrukt.

EQC 400 4MATIC Sport. HIGHLIGHTS EXTERIEUR

AMG-Black Panel-grille met twinblade-design en rand hoogglanzend zwart

AMG-voorskirt met jetwing-design, luchtinlaten met sierelementen chroom 
en inzetstukken hoogglanzend zwart alsmede zichtbare en  functionele AIR 
CURTAINS

Brede AMG-achterskirt met zichtbare luchtuitlaten (niet-functioneel),  
diffusor-inzetstuk met vier aeroribben zwart en sierelement chroom

Buitenspiegels carrosseriekleur

48,3 cm (19'') vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, aerodynamisch 
geoptimaliseerd, tantalgrijs en glansgedraaid

Spiegelpakket

Antidiefstalpakket URBAN GUARD plus

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Sportstoelen met AMG-stoeldessin lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA 
zwart met siernaden middengrijs

Multifunctioneel sportstuur nappaleder met afgevlakte onderzijde en 
geperforeerd greepgedeelte

Dashboard nappalederlook met afwerking metallic-achtig zilvergrijs en 
siernaden roségoudkleurig

Bovenkant portieren zwart met siernaden roségoudkleurig of middengrijs

Sierdelen aluminiumlook

AMG-vloermatten en AMG-sportpedalen geborsteld rvs met rubbernoppen

Stoelverwarming

EASY PACK-bagageafdekking



Electric Art interieur.
Met het Electric Art interieur wordt het innovatieve 
designconcept van de EQC voortgezet in het interieur. 
Vooral de kleurenwereld met exclusieve roségoud-
kleurige accenten kenmerkt de emotionele en verfijnde 
ambiance.

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale tweekleurig  
indigoblauw/zwart met siernaden roségoudkleurig

Optioneel bekleding lederlook ARTICO/stof Sunnyvale tweekleurig  
zijdebeige/zwart met siernaden roségoudkleurig

Optioneel bekleding leder zwart met sienaden middengrijs of  
leder zijdebeige/zwart met siernaden porselein

Multifunctioneel sportstuur leder met stuurspaken chroom, bedienings-
panelen hoogglanzend zwart met bedieningselementen chroom

Dashboard nappalederlook met afwerking metallic-achtig zilvergrijs  

Bovenkant portieren met fijne oppervlakstructuur zwart of blauw, siernaden 
roségoudkleurig of middengrijs

Veiligheidsdgordels met fijne oppervlakstructuur zwart of blauw, siernaden 
roségoudkleurig of middengrijs

Overige siernaden roségoudkleurig, zoals op de middenarmsteun, portier- 
panelen voor en het ontdooigebied tussen het dashboard en de voorruit

Sierdelen aluminiumlook



ZITCOMFORT MET MASSAGEFUNCTIE

Met de optionele multicontourstoelen kunnen de stoelen tot op de millimeter 
nauwkeurig worden afgesteld op uw lichaam. Twee vibrerende luchtkamers 
in de lendensteun masseren de rug en kunnen vermoeide spieren weer 
activeren.

SFEERVERLICHTING

In de nieuwe EQC kunt u bij elke rit zelf de sfeer in het interieur creëren. 
Veel delen van het interieur kunnen naar wens worden verlicht.
Daarvoor staan 64 kleuren en meerdere kleurenwerelden en -effecten ter 
beschikking.

Parkeerpakket met 360°-camera.
Soepel manoeuvreren, nauwkeurig inparkeren. Dankzij 
het zicht rondom de auto parkeert u ook moeiteloos in 
krappe of onoverzichtelijke parkeerplaatsen. Met het  
optionele parkeerpakket met 360°-camera ziet u elke 
hoek vanuit de auto. Het virtuele zicht vanuit vogelvlucht-
perspectief laat op intelligente wijze zien waar u zich  
precies bevindt.



Elektrische aandrijflijn.
Een elektromotor op zowel de voor- als achteras zet elektrische energie om in mechanische kracht voor een indrukwekkende voortstuwing. Dankzij een intelligente bedrijfsstrategie 
van de aandrijvingscomponenten staat het systeemvermogen van 300 kW (408 pk) altijd ter beschikking - efficiënt en vrijwel geluidloos. Om het stroomverbruik te verminderen en 
de dynamiek te vergroten, zijn de elektrische aandrijflijnen verschillend geconstrueerd: de voorste elektromotor is vooral bedoeld voor efficiëntie bij lagere en gemiddelde belasting, 
terwijl de achterste elektromotor de dynamiek bepaalt.



Op weg naar autonoom rijden: ultramoderne systemen ondersteunen u in uiteenlopende rijsituaties bij snelheidsaanpassing, besturing, wisselen van rijstrook en zelfs bij botsings-
gevaar. Hierdoor neemt het risico op ongevallen af en worden inzittenden en verkeersdeelnemers effectief beschermd. Zo bereikt u veilig en ontspannen uw bestemming. Met het 
optionele rijassistentiepakket beschikt uw Mercedes-Benz over een groot aantal sensoren, waarmee camera’s, radar en ultrasoonsensoren de directe omgeving opnemen. 
Daarnaast gebruiken de assistentie- en veiligheidssystemen ook gegevens uit kaarten, navigatie en Live Traffic Information om het traject en de verkeerssituatie in realtime te 
beoordelen. Alle gegevens worden op intelligente wijze aan elkaar gekoppeld. Als bestuurder wordt u ontlast en wint u aan comfort. Remmen en accelereren worden bijvoorbeeld 
door de systemen overgenomen. Wanneer u afslaat of op de staart van een file (die in Live Traffic Information is opgenomen) stuit, kan uw auto zelfstandig de snelheid aanpassen. 
Bovendien worden waargenomen snelheidslimieten automatisch aangehouden. Met gerichte stuuringrepen wordt uw auto weer naar de juiste rijstrook teruggeleid. Bij files wordt 
er een noodrijbaan voor hulpdiensten gevormd.

Rijassistentiepakket.



Technische gegevens.

1  Opgaven voor vermogen en koppel volgens Verordening (EU) 595/2009 in de laatst geldende versie. 2 Het stroomverbruik en de actieradius werden bepaald op basis van VO 692/2008/EG en zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie. 3 In de praktijk kunnen afwijkingen optreden ten  
opzichte van de gecertificeerde normwaarden. De feitelijke waarden worden door uiteenlopende factoren beïnvloed, zoals de individuele rijstijl, milieu- en trajectomstandigheden, enz. 4 Opgaven voor leeggewicht volgens Verordening (EU) 1230/2012 tot en met de laatste aanpassing (massa  
rijklaar inclusief accu voor 90% gevuld, bestuurder 68 kg en bagage 7 kg) voor voertuigen in de standaarduitvoering. Opties en accessoires kunnen het leeggewicht overeenkomstig verhogen. * Beschikbaar vanaf productie januari 2021.   Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website 
www.mercedes-benz.be

EQC 400 4MATIC EQC 400 4MATIC Sport

Max. vermogen (piekvermogen)1 (elektrisch) (kW [pk]) 300 [408] 300 [408]

Max. koppel1 (Nm) 760 760

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 5,1 5,1

Topsnelheid (km/h) 180 180

CO2-emissie gecombineerd min. - max. WLTP (g/km) 0 - 0 0 - 0

Stroomverbruik gecombineerd min. – max. WLTP2, 3 (kWh/100 km) 22,2 - 24,9 22,2 - 24,9

Elektrische actieradius max. - min. WLTP2, 3 (km) 413 - 370 413 - 370

DC-laadtijd 10–80 % SOC 40 min. 40 min.

AC-laadtijd 10–100 % SOC (netto) 7 uur/30 min. 7 uur/30 min.

Accucapaciteit - bruikbare energie (kWh) 80 80

Max. DC-laadcapaciteit (kW) 110 110

Max. AC-laadcapaciteit (kW) 11* 11*

Leeggewicht4/laadvermogen (kg) 2.495/445 2.495/445

Max. dakbelasting (kg) 75 75

Aanhangwagengewicht ongeremd/geremd (kg) 750/1.800 750/1.800

Bagageruimtevolume (l) 500/1.460 500/1.460



Afmetingen.

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-1220

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure  
benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden  
beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (11/20). 

Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrij vingen afwijken van de  
in België geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst. 
www.mercedes-benz.be

Mercedes-Benz AG is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste  
sociale initiatief van Mercedes-Benz AG. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht 
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in  
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij 
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft, 
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.


