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Mercedes-Benz EQA apresentado a dia 20 de janeiro 

 
Com o EQA, a Mercedes-EQ apresenta o novo modelo de entrada da gama de modelos 

totalmente elétricos da marca da estrela. O primeiro modelo compacto elétrico a bateria 

revela a visão da mobilidade elétrica da marca, consistentemente orientada para as 

necessidades dos clientes. A Mercedes-Benz vai agora apresentar o novo EQA, dando a 

conhecer o seu design e tecnologia, numa estreia digital, que irá decorrer no dia 20 de 

janeiro de 2021, às 10:00, em https://media.mercedes-benz.com/EQA.  

 

O novo EQA integra todos os equipamentos de destaque do seu modelo irmão GLA e 

combina-os com uma cadeia cinemática elétrica extremamente eficiente. Com uma 

potência de 140 kW, o EQA 250 demonstra como a marca da estrela perspetiva a 

mobilidade elétrica personalizada para as mais diversas necessidades dos grupos de 

clientes-alvo jovens e urbanos. Após o lançamento de mercado, seguir-se-ão outras 

versões de potência com até mais de 200 kW, bem como uma variante de tração integral. 

 

A fácil utilização do EQA no dia-a-dia é uma característica garantida, por exemplo, pelo 

sistema de navegação de série com a Electric Intelligence, um sistema que calcula o 

percurso mais rápido até ao destino. Com base em contínuas simulações de distância, são 

consideradas as paragens necessárias para carregamento, bem como vários outros fatores 

como a topografia e a meteorologia. Estas funcionalidades tornam mais fácil a mudança 

para a mobilidade elétrica para todos os condutores que decidiram adquirir um modelo 

totalmente elétrico. 

https://media.mercedes-benz.com/EQA
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A Mercedes-Benz irá fornecer extensa informação detalhada sobre o EQA na forma de 

vídeos, gráficos, comunicados de imprensa e imagens, que pode ser descarregada na 

plataforma multimédia Mercedes me. Adicionalmente haverá a oportunidade para uma 

partilha virtual de experiências com especialistas da Mercedes-Benz no âmbito da Estreia 

Digital Mundial. 

 

 


