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Noc EQ w Mercedes me media: światowa premiera EQB w Szanghaju
W niedzielę 18 kwietnia 2021 r. Mercedes-EQ zaprezentuje w pełni elektrycznego kompaktowego SUV-a EQB.
Światowy debiut EQB podczas Nocy EQ w Szanghaju nastąpi w przeddzień pierwszego dnia prasowego
targów motoryzacyjnych Auto Shanghai 2021. Ze względu na znaczącą poprawę sytuacji związanej z COVID19 w Chinach możliwe było zorganizowanie prezentacji samochodu z udziałem lokalnej publiczności.
Przedstawiciele międzynarodowych mediów mogą śledzić relację z premiery w postaci wideo na żądanie,
dostępnego na internetowej platformie Mercedes me media od godziny 15:30 (CEST), pod adresem
https://media.mercedes-benz.com/EQB. Wydarzenie koncentruje się na systematycznie poszerzanej gamie
w pełni elektrycznych modeli Mercedes-EQ, co podkreśla hasło „Lead in Electric” (z ang. na czele
elektromobilności).
Oprócz światowej premiery EQB, podczas Nocy EQ swoją azjatycką premierę będzie świętował luksusowy sedan
EQS. W ten sposób Mercedes-EQ konsekwentnie poszerza swoją ofertę we wszystkich segmentach. Dwa
najnowsze modele uzupełniają dostępne już portfolio, obejmujące kompaktowego EQA, vana EQV oraz średniej
klasy SUV-a EQC. Tym samym gama marki będzie obejmować pięć w 100% elektrycznych aut osobowych
i dostawczych.
EQB wyznaczy między innymi nowy standard w klasie elektrycznych samochodów kompaktowych – to zasługa
jego funkcjonalnej kabiny. Model zaoferuje miejsce dla maksymalnie siedmiu osób lub pomieści do 1700 litrów
bagażu. Po tym, jak EQB zostanie wprowadzony na rynek Państwa Środka, jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży
w Europie, a od 2022 r. będzie dostępny także na rynku północnoamerykańskim.
Na platformie Mercedes me media oprócz transmisji wideo z Nocy EQ będą czekać dodatkowe informacje oraz
zdjęcia.
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Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans, zatrudniając na całym świecie ponad 173
000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów
osobowych i dostawczych oraz usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności, zautomatyzowanej
jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, MercedesMaybach i Mercedes me, a także markę smart oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest
jednym z największych producentów osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów osobowych i ponad 438 tysięcy
pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale rozwija światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech
kontynentach, a jednocześnie przygotowuje się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
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Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych wartości emisji CO₂ nowych samochodów osobowych można znaleźć w „Przewodniku
po zużyciu paliwa, emisjach CO₂ i zużyciu energii elektrycznej” dla nowych samochodów osobowych, bezpłatnie dostępnym we wszystkich punktach
sprzedaży
i od Deutsche Automobil Treuhand GmbH, pod adresem www.dat.de.
oraz Mercedes-Benz są zastrzeżonymi znakami towarowymi Daimler AG (Stuttgart, Niemcy).

buduje globalną sieć produkcji akumulatorów. Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania zrównoważone. Dla Mercedes-Benz AG
zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych
oraz całego społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze odpowiedzialność za
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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