
EQS 580 4MATIC SUV

Celková cena

4 983 247 Kč

OnlineCode

MLDXXVFL

Jak můžete používat online kód?

Zadejte tento kód do vyhledávacího pole

domovské stránky Mercedes-Benz, čímž

získáte přístup ke své konfiguraci, nebo ho

ukažte svému prodejci.

Váš online kód je platný do 28. 10. 2022. Po

každém načtení je Vám opět k dispozici po

dobu 45 dní.



EQS 580 4MATIC SUV

OnlineCode

MLDXXVFL

Spotřeba paliva, emise CO₂ a energetická účinnost (WLTP)
Informace o průměrné spotřebě

Celkové emise CO₂ (kombinovaný provoz) 0 g/km
Celková spotřeba (kombinovaný provoz) 23,7 kWh/100km
Dojezd na elektrický pohon ve městě 524 km
Dojezd na elektrický pohon ve městě 594 km

Technické údaje
Podrobnosti k výkonu, rozměrům a hmotnosti

Výkon
Druh paliva Elektřina
Výkon 400 kW (544 PS)
Zrychlení 0−100 km/h 4,6 s
Maximální rychlost 210 km/h
Torque 858 Nm

Rozměry
Délka 5 125 mm
Šířka 2 157 mm
Výška 1 718 mm
Průměr otáčení 11 m

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost (EU) 2 810 kg
Zatížení (EU) 565 kg
Příp. zatížení střechy 100 kg
Příp. celková hmotnost 3 375 kg
Příp. hmotnost přívěsu
(brzděného při 12 %) 750 kg (1 800 kg)

Podrobnosti
Místa k sezení 5
Dveře 5
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EQS 580 4MATIC SUV

OnlineCode

MLDXXVFL

Standardní výbava
obsaženo v základní ceně

4 279 770 Kč

Exteriér
Funkce projekce animací (SA-43U)

Funkce projekce symbolů (SA-42U)

Letní pneumatiky (SA-R01)

Pneumatiky s nižší hlučností (SA-R06)

Sada DIGITAL LIGHT (PC-PAX)

Sada komfortních funkcí zrcátek (PC-P49)

Interiér
(PS-S89#)

Cestovní vak pro zavazadla (SA-U23)

Dodatečné USB zásuvky (SA-72B)

Elektricky nastavitelná zadní sedadla (SA-567)

Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce s
paměťovou funkcí (SA-242)

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s
paměťovou funkcí (SA-241)

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

Komfortní hlavové opěrky v přední části vozidla
(SA-436)

Kryt zavazadlového prostoru EASY-PACK (SA-723)

Linie Electric Art interiér (PC-P14)

Pasivní detekce dětí v uzamčeném vozidle
(SA-88B)

Prahové lišty, vpředu podsvícené s nápisem
"Mercedes-Benz" (SA-U25)

Doplňky
Aktivní asistent jízdy v pruzích (SA-243)

Aktivní asistent změny jízdního pruhu (SA-K32)

Aktivní asistent řízení (SA-266)

Akustická výstraha pro okolí (SA-B53)

Android Auto (SA-17U)

Apple CarPlay (SA-16U)

Asistent pro podporu vyhýbacího manévru (SA-272)

Asistent přizpůsobení rychlosti (SA-K34)

Digitální přijímač rozhlasového vysílání DAB
(SA-537)

Dvojitý držák nápojů (SA-309)

Kolenní airbag řidiče (SA-294)

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

Přední souvislá světelná lišta (SA-324)•
Funkce projekce jízdních pruhů (SA-30U)•
Asistent adaptivních dálkových světel Plus
(SA-628)

•

Vnější elektricky sklopná/výklopná zpětná
zrcátka (SA-500)

•

Osvětlení nástupního prostoru s projekcí loga
Mercedes-Benz (SA-587)

•

Ambientní osvětlení interiéru (SA-891)•
Paměťová sada pro sedadla řidiče a spolujezdce
(SA-275)

•

Ovladač DYNAMIC SELECT (SA-B59)•
Komfortní přední sedadla (SA-7U2)•
Multifunkční volant potažený kůží nappa
(SA-L2B)

•



MBUX Hyperscreen (PC-PAG)

Mercedes-Benz e-call (SA-351)

Monitorování tlaku v pneumatikách (SA-475)

Nabíjecí kabel pro wallboxy a veřejné nabíjecí
stanice (5 m) (SA-9B2)

Nabíjecí zásuvka pro elektrická a plug-in
hybridní vozidla (SA-63B)

Okenní airbagy (SA-290)

Palubní nabíječka 11 kW AC (SA-82B)

Palubní nabíječka 200 kW DC (SA-83B)

Personalizace zvuku (SA-32U)

Podvozek s adaptivními tlumiči (SA-215)

Podvozek se vzduchovým pružením AIRMATIC
(SA-489)

PRE-SAFE® Impulse side (SA-292)

PRE-SAFE® systém (SA-299)

Prodloužený automatický restart při popojíždění
v dopravní zácpě (SA-K33)

Příprava pro digitální rádio (SA-79B)

Rozšířené služby Mercedes me pro elektrická a
plug-in hybridní vozidla (SA-13U)

Sada jízdních asistentů Plus (PC-P20)

Sada KEYLESS-GO (PC-P17)

Sada navigace MBUX Premium (PC-PBG)

Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (PC-P82)

Sada osvětlení interiéru (SA-876)

Sada pro parkování s 360° kamerou (PC-P47)

Sada pro smartphone (SA-14U)

Sada rozšířené konektivity a nabíjení Premium
(SA-39U)

Streamovací služby MBUX (SA-22U)

Středový airbag (SA-325)

Světlomety DIGITAL LIGHT (SA-318)

Displej s technologií OLED před spolujezdcem
(SA-860)

•

Multimediální systém MBUX (SA-535)•
Snímač otisků prstů (SA-321)•

Asistent rychlostního omezení Speedlimit Assist
(SA-546)

•

Aktivní adaptivní tempomat DISTRONIC (SA-233)•
Asistent dopravního značení (SA-513)•

Bezdotykové otevírání/zavírání víka
zavazadlového prostoru HANDS-FREE ACCESS
(SA-871)

•

KEYLESS-GO včetně zapuštěných výsuvných klik
(SA-889)

•

Navigace umístěná na pevném disku (SA-365)•
Mercedes me connect - Příprava pro navigační
služby (SA-01U)

•

Multimediální systém MBUX s rozšířenými
funkcemi (SA-355)

•

Příprava pro Live Traffic Information (SA-367)•
3 letá bezplatná aktualizace mapových podkladů
pro navigaci (SC-502)

•

Alarm včetně ochrany proti odtahu (SA-551)•
Monitorování interiéru vozidla - alarm (SA-882)•

Aktivní parkovací asistent s funkcí PARKTRONIC
(SA-235)

•

360° kamera (SA-501)•



Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou funkcí
proti oslnění (SA-252)

Zadní senzory pro asistenta jízdy v pruzích (SA-262)

Čidlo pro rozpoznání dětské sedačky na sedadle
spolujezdce vpředu (SA-U10)



Zvolené výbavy
za příplatek a bez příplatku

703 477 Kč

Exteriér
22" disky kol AMG z lehké slitiny, vícepaprskové (SA-RPE) 53 340 Kč
Sada Night (PC-P55) 10 972 Kč

Linie AMG exteriér (PC-P31) bez přirážky k ceně

Metalíza - šedá selenite (LU-992) bez přirážky k ceně
Sada akustického komfortu (PC-PAF) bez přirážky k ceně

Interiér
MANUFAKTUR interiér šedá neva/modrá biscay (PC-P87) 158 495 Kč

3. řada sedadel pro 2 osoby (SA-847) 48 768 Kč
Automatická klimatizace THERMOTRONIC v zadní části vozidla (SA-582) 34 748 Kč
Sada Comfort pro zadní sedadla (PC-P08) bez přirážky k ceně

Vyhřívání předních sedadel Plus (SA-902) bez přirážky k ceně
Středová konzole - dřevo ořechu s otevřenými póry (SA-697) bez přirážky k ceně
Čalounění stropu - tkanina šedá neva (SA-59U) bez přirážky k ceně

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

AMG bodystyling (SA-772)•

Laminovaná bezpečnostní skla s akustickou a tepelnou izolací (SA-596)•

Komfortní přední sedadla (SA-7U2)•
Ozdobné výplně interiéru - dřevo ořechu s otevřenými póry (SA-H39)•
Designové přezky bezpečnostních pásů (SA-561)•
Kůže nappa Exclusive šedá neva/modrá biscay (AU-509)•
Multifunkční volant potažený kůží nappa (SA-L2B)•

Komfortní loketní opěrky v zadní části vozidla (SA-326)•
Vyhřívání zadních sedadel (SA-872)•
Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony v zadní části vozidla (SA-898)•
Luxusní hlavové opěrky v zadní části vozidla (SA-437)•



Sady
Typ AMG Business Class (PC-PSS) 373 379 Kč

Typ Premium Plus (PC-PDD) bez přirážky k ceně

Doplňky
Bezdrátová sluchátka (2x) (SA-U58) 12 192 Kč
Boční airbagy v zadní části vozidla (SA-293) 11 582 Kč
Zadní tablet o úhlopříčce 7" pro ovládání systému MBUX (SA-447) bez přirážky k ceně
Čtečka CI+ karet (SA-381) bez přirážky k ceně
Sada energizujícího komfortu Plus (PC-PBR) bez přirážky k ceně

Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (5 m) (SA-B30)•
Úložný prostor pod středovou konzolí (SA-5B1)•
Sada AIR-BALANCE (PC-P21)•
Sada DIGITAL LIGHT (PC-PAX)•
Sada energizujícího komfortu Plus (PC-PBR)•
Surround soundsystém Burmester® (SA-810)•
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (SA-401)•
Sada Comfort pro zadní sedadla (PC-P08)•
Maska chladiče se vzorem Mercedes-Benz (SA-5U4)•
Rozšířená realita pro navigaci multimediálního systému MBUX (SA-U19)•
Asistent MBUX v interiéru (SA-77B)•
Sada jízdních asistentů Plus (PC-P20)•
Sluneční clona sklopná a bočně výklopná (SA-543)•
Digitální přijímač TV (SA-865)•
Vyhřívání zadních sedadel (SA-872)•
Sada na opravu pneumatik TIREFIT (SA-B51)•
Determální tmavá skla od B sloupku (SA-840)•
Linie AMG exteriér (PC-P31)•
Natáčecí zadní náprava s úhlem natočení 10⁰ (SA-216)•
Sada ochrany vozidla URBAN GUARD Plus (PC-P82)•
Multimediální systém MBUX High-End pro cestující na zadních sedadlech (SA-854)•
Automatická klimatizace THERMOTRONIC (SA-581)•
Příprava pro převzetí digitálního klíče (SA-20U)•
Osvětlení nástupního prostoru s animovanou projekcí vzoru Mercedes-Benz (SA-C53)•
Vyhřívaný multifunkční volant (SA-443)•
Vyhřívání systému ostřikování (SA-875)•
Head-up displej včetně rozšířené reality MBUX (SA-445)•
Panoramatické elektricky ovládané střešní okno (SA-413)•
Sada rozšířené konektivity Premium (SA-34U)•
Sada komfortních sedadel vpředu (ortopedická sedadla) (SA-399)•
MBUX Hyperscreen (PC-PAG)•
Sada pro parkování s 360° kamerou (PC-P47)•
Bezpečnostní vesta pro řidiče (SA-70B)•
Sada akustického komfortu (PC-PAF)•
Aktivní ambientní osvětlení (SA-878)•
Multifunkční telefonování (SA-899)•

Úložný prostor pod středovou konzolí (SA-5B1)•
Sada AIR-BALANCE (PC-P21)•
Sada DIGITAL LIGHT (PC-PAX)•
Surround soundsystém Burmester® (SA-810)•
Rozšířená realita pro navigaci multimediálního systému MBUX (SA-U19)•
Asistent MBUX v interiéru (SA-77B)•
Sada jízdních asistentů Plus (PC-P20)•
Automatická klimatizace THERMOTRONIC (SA-581)•
Osvětlení nástupního prostoru s animovanou projekcí vzoru Mercedes-Benz (SA-C53)•
Panoramatické elektricky ovládané střešní okno (SA-413)•
Sada pro parkování s 360° kamerou (PC-P47)•
Aktivní ambientní osvětlení (SA-878)•

Sada AIR-BALANCE (PC-P21)•
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla (SA-401)•
Vyhřívaný multifunkční volant (SA-443)•
Sada komfortních sedadel vpředu (ortopedická sedadla) (SA-399)•



Celková cena: 4 983 247 Kč

Naše asistenční a bezpečnostní systémy jsou podpůrná zařízení, která Vás jako řidiče nezbavují odpovědnosti.
Dodržujte, prosím, pokyny uvedené v návodu k obsluze a omezení systému, která jsou zde popsána.

[2] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO2 podle WLTP“
ve smyslu čl. 2 bodu 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočítány na základě
těchto hodnot. Spotřeba elektrického proudu byla zjištěna na základě nařízení 683/2008/ES. Údaje se nevztahují na
konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty
se liší v závislosti na zvolených příplatkových výbavách.
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