
EQV kainoraštis
Galioja nuo 2022 04 01

Modelis Tipas
Variklio galia 
(kW/ AG)

Ratų bazė Masės variantas
Sėdynių 
skaičius

Kaina su PVM

EQV 250 A2 Ilgas 150 / 204 3200 3500 1+5 80 190
EQV 250 A3 Itin ilgas 150 / 204 3430 3500 1+5 81 312
EQV 300 A2 Ilgas 150 / 204 3200 3500 1+5 84 645
EQV 300 A3 Itin ilgas 150 / 204 3430 3500 1+5 85 767



EQV papildoma įranga
K

od
as

Pavadinimas

Kaina su 
PVM

C1Q EQV aukšto lygio priekinės dalies dizainas 1061,34

C74 Apšviečiamas „Mercedes-Benz“ užrašas ant įlipimo pakojos 186,87

CA4 „AIRMATIC“ važiuoklė 2579,08

D14 Anoduoti bėgeliai ant stogo 654,05

D34 Panoraminis stumdomasis stoglangis 3860,83

E3L Įkrovimo kabelis, „Mode 3“ (antrasis tipas, 3 x 32 A), 4 m 155,73

E8L Įkrovimo kabelis, „Mode 3“ (antrasis tipas, 3 x 20 A), 8 m 52,71

E9L Įkrovimo kabelis, „Mode 3“ (antrasis tipas, 3 x 32 A), 8 m 226,40

E4S Išmaniojo telefono integracijos paketas 476,76

E65 „Burmester“ erdvinio garso sistema 1190,71

ES3 12 voltų kištukiniai lizdai keleiviams galinėje sėdynių eilėje, kairėje ir dešinėje 109,01

ET4 Aktyvusis atstumo reguliavimo asistentas „DISTRONIC“ 1241,02

EZ5 Parkavimo paketas 1411,13

EZ6 Parkavimo paketas su 360° aplinkos matymo kameromis 1880,70

EZ8 Parkavimo sistema 836,13

F2Z Apdaila iš medienos su plonos juostos efektu, atnaujinta 374,94

F3Q Apdailos elementas iš tamsaus pašiaušto aliuminio 734,31

F84 Skaitmeninis vidinis galinio vaizdo veidrodis 735,51

FB4 AMG aptakas ant galinio dangčio 371,35

FG0 Vidurinė konsolė su slankiuoju dangteliu 142,55

FG6 Vidurinė konsolė su vėsinamuoju skyriumi 2913,29

FG9 2 nuimami gėrimų laikikliai galiniuose porankiuose 65,88

FH6 Odos su dekoratyvinėmis siūlėmis optikos prietaisų panelis 612,13

FH9 Tamsios antracito spalvos juodmedžio medienos optikos apdaila 374,94

FP3 Veidrodžių paketas 667,23

FR8 Galinio vaizdo kamera 785,82

FY1 Signalizacijos paketas 731,92

FZ5 Signalizacija 463,59

FZ8 Komfortiškas atidarymas ir uždarymas su infraraudonųjų spindulių nuotoliniu valdymu 65,88

HH4 Automatinis oro kondicionierius „THERMOTRONIC“ 882,85

HZ7 Pusiau automatinis oro kondicionierius „TEMPMATIC“ gale 1068,53

H05 Klimatizuotos galinės sėdynės 1695,03

H07 Klimatizuotos antrosios keleivių skyriaus sėdynių eilės galinės sėdynės 1695,03

LC9 Aplinką sudarantis apšvietimas vairuotojo skyriuje 153,33

LG2 „LED Intelligent Light“ sistema 2282,00

LG8 Tolimųjų šviesų asistentas „PLUS“ 249,16

LG9 „LED Intelligent Light“ sistema, juodos spalvos 2247,26

LP3 Interjero apšvietimo paketas 222,81

MK9 Greičio ribotuvas, 160 km/h 209,63

R1O Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18, 5 dvigubų stipinų dizainas 655,25

R1P Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18, 5 stipinų dizainas 655,25

R2Q Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18, juodos spalvos, blizgūs 655,25

RR6 Atsarginis ratas su domkratu 230,00

S37 Porankiai vienviečių antrosios keleivių skyriaus sėdynių eilės galinių sėdynių išorinėse pusėse 150,94

SA8 Sėdynių komforto paketas 305,46

SB2 Komfortiška priekinio keleivio sėdynė 228,80

SB5 Komfortiška pasukamoji vairuotojo sėdynė 372,55

SB6 Komfortiška pasukamoji priekinio keleivio sėdynė 595,36

SE0 Aktyvusis vairuotojo sėdynės vėdinimas 521,09

SE1 Aktyvusis priekinio keleivio sėdynės vėdinimas 521,09

SE4 Priekinio keleivio sėdynės juosmens atramos reguliavimas 80,26

SE5 Vairuotojo sėdynės juosmens atramos reguliavimas 80,26
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SF1 Elektra nustatoma vairuotojo sėdynė 1473,42

SF2 Elektra nustatoma priekinio keleivio sėdynė 1615,97

SK5 Automatinis priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas 63,49

SH8 Langų zonos oro pagalvės nuo priekinio statramsčio iki galinio statramsčio 628,90

SK5 Automatinis priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas 70,68

SW4 Be galinių sėdynių -2447,31

SZ7 Tinklinė kišenė daiktams vairuotojo sėdynės atloše 39,53

SZ8 Tinklinė kišenė daiktams priekinio keleivio sėdynės atloše 39,53

T19 Slankiosios durys kairėje 1063,74

T55 Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje 1093,68

T56 Elektra valdomos slankiosios durys kairėje 1093,68

US4 Komfortiška trivietė vientisa sėdynė pirmojoje keleivių skyriaus sėdynių eilėje su nulenkiama šonine sėdyne 621,71

US5 Komfortiška trivietė vientisa sėdynė antrojoje keleivių skyriaus sėdynių eilėje su nulenkiama šonine sėdyne 621,71

UT3 Ilgesni galinių sėdynių bėgeliai 350,98

V62 Tinklinės kišenės daiktams ant vienviečių galinių sėdynių atlošų 122,19

V78 Krovinio fiksavimo tinklas 293,49

V9A Stalo paketas 952,33

VL2 Veliūriniai kilimėliai 69,48

VZ0 Išimamos krovinio tvirtinimo kilpos sėdynių bėgeliuose 47,92

W32 Elektra atveriami galiniai langai keleivių skyriuje 483,95

W64 Atskirai atidaromas galinis langas 596,55

W68 „EASY-PACK“ galinis dangtis 874,47

W70 Užtamsinti stiklai gale, juodos spalvos stiklai 570,20

XM4 Akustinis paketas 366,56

YG4 Bagažo skyriaus lentyna 813,37

Z1Q EQV eksterjero dizaino paketas 2147,83

Z2Q EQV interjero dizaino paketas 1832,79

ZE9 „AVANTGARDE“ versija 7017,30

MET „Metallic“ spalva 1660,29

R10 R1P R2Q



EQV standartinė įranga
• Aktyvusis stabdymo asistentas

• „HOLD“ funkcija

• Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas

• Oda aptrauktas vairas

• Daugiafunkcis vairas su kelionių kompiuteriu

• Pajudėjimo iš vietos įkalnėje asistentas

• Skaitmeninis radijas (DAB)

• Navigacija

• Ekranas su 26 cm (10.25") įstrižaine

• Jutiklinis paviršius

• Įkrovimo kabelis, „Mode 3“ (antrasis tipas, 3 x 20 A), 5 m

• MBUX multimedijos sistema „Mid“

• Galingesnis akumuliatorius

• 2 dažnių juostų garsiakalbiai priekyje ir gale

• 12 voltų kištukinis lizdas bagažo arba krovinių skyriuje

• 3 metų nemokami žemėlapių duomenų atnaujinimai

• Mercedes-Benz skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema

• Užrakinamas pirštinių skyrius

• Šildomi, elektra nustatomi išoriniai veidrodžiai su integruotais posūkių rodikliais

• Vidurinė konsolė su daiktadėže

• Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės

• Šilto oro kanalas į keleivių skyrių

• Priekinio keleivio sėdynės šildymas

• Vairuotojo sėdynės šildymas

• Autonominis klimatizavimas

• Šilumą izoliuojantys stiklai (visi)

• Pusiau automatinis oro kondicionierius „TEMPMATIC“

• Elektrinis papildomas šildymas

• Akustinė įspėjimo sistema

• Įspėjimas dėl apiplovimo skysčio lygio

• Aklųjų zonų stebėjimo sistema

• Šoninio vėjo asistentas

• Kelio ženklų asistentas

• Lietaus jutiklis

• Skaitmeninių paslaugų komunikacinis modulis (LTE)

• Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu

• Eismo juostos išlaikymo asistentas

• NUOVARGIO ATPAŽINIMO ASISTENTAS

• Halogeniniai žibintai

• Priekinių žibintų automatinio įjungimo ir išjungimo asistentas

• Trečiasis stabdžių žibintas

• Išlipimo zonos apšvietimas

• Šviestuvai laikymosi rankenose gale

• Komfortiškas valdymo modulis lubose

• Kojų srities apšvietimas priekyje

• Aplinkos apšvietimas galiniame dangtyje

• Adaptyviosios stabdžių šviesos

• 150 kW elektros variklis / 60 kWh (naudingoji talpa) akumuliatorius

• 150 kW elektros variklis / 90 kWh (naudingoji talpa) akumuliatorius

• Greičio ribotuvas, 140 km/h

• Pastovaus greičio palaikymo sistema

• 245/55 R17 padangos

• Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17, 20 stipinų dizainas

• Slėgio padangose priekyje ir gale belaidžio stebėjimo sistema

• Bazinė priekinio keleivio sėdynė

• Vairuotojo priekinė oro pagalvė

• Priekinio keleivio oro pagalvė

• Komfortiška vairuotojo sėdynė

• Vairuotojo krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė

• Priekinio keleivio krūtinės ląstos ir dubens šoninė oro pagalvė

• Vairuotojo ir priekinio keleivio langų zonos oro pagalvės

• Įlipimo rankena

• Keleivių skyriaus sėdynių porankiai

• Sėdynių bėgelių sistema su greitojo fiksavimo funkcija

• Vienvietė sėdynė pirmojoje eilėje, kairėje

• Vienvietė sėdynė pirmojoje eilėje, dešinėje

• Vienvietė sėdynė antrojoje eilėje, kairėje

• Vienvietė sėdynė antrojoje eilėje, dešinėje

• Galinis dangtis

• 3500 kg masės variantas

Garantijos sąlygos
Į kainą įtrauktos 5 metų techninio aptarnavimo išlaidos bei 8 metų arba 160 000 km trukmės Mercedes-Benz akumuliatoriaus garantija bei 5 metų trukmės automobilio
garantija iki 160 000 kilometrų ridos. Taip pat įskaičiuota 36 mėnesių Mercedes me nuotolinio valdymo ir navigacijos paslaugos. 

MobiloVan garantija
Nesvarbu, kada, kur ir kaip: padėsime Jums išlikti kelyje, kad verslas nenukentėtų ir saugiai pasiektumėte kelionės tikslą. MobiloVan – tai paslaugos nuo skubios ir profesionalios visą parą 
veikiančio aptarnavimo specialisto pagalbos gedimo vietoje iki pakaitinio automobilio pateikimo. 

Atliekant techninės priežiūros darbus įgaliotajame Mercedes-Benz servise, galite naudotis MobiloVan privalumais:

• skubi ir profesionali pagalba gedimo vietoje, atitinkanti Mercedes-Benz kokybę
• automatinis paslaugos pratęsimas po kiekvienos techninės priežiūros - iki 30 metų
• galimybė susigrąžinti paslaugą net po kelerių metų
• galioja Citan, Vito ir Sprinter modeliams

Apie MobiloVan garantijos sąlygas išsamiau pasiskaitykite mūsų interneto svetainėje https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt

Daugiau informacijos
Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO2 emisija
Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 28,0-28,2 kWh/100 km, CO2 tarša mišriomis sąlygomis: 0 g/km.

Mercedes-Benz atstovybės Lietuvoje: Vilnius, Pirklių g. 9, tel. 8 5 266 59 00 | Kaunas, Vakarinis aplinkkelis 6A, tel. 8 37 301 201 | Klaipėdos r., Vilniaus pl. 8,  
Sudmantų k., Sendvario sen., tel. 8 46 323 780  www.mercedes-benz.lt


