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Kategorie Funkce Popis
Potřebné 

příplatkové výbavy 
Kde lze nalézt obsahy?

Dostupnost 

u následujících 

konstrukčních řad 

od data výroby

Dostupnost pro 

dané země

Sudoku

Pro všechny luštitele hádanek nabízí herní balíček světově známou 

číselnou křížovku Sudoku 9 x 9. Vyřešte hrací pole s co nejmenším 

počtem chyb, abyste se dostali na další úroveň. Pokud hádanku 

nedokážete sami vyřešit, můžete kdykoliv použít integrovanou funkci 

nápovědy. Nepoužívejte ovšem tuto funkci příliš často, jinak se na další 

úroveň nedostanete.

Pexeso

V této hře sbíráte body hledáním odpovídajících párů karet. Karty jsou 

ovšem vždy skryté a v každém kole si můžete prohlédnout pouze dvě 

karty. Zapamatujte si pozici a motivy již prohlédnutých karet, abyste našli 

všechny páry a vysbírali celé pole. Hru je možné hrát v režimu jednoho 

nebo také dvou hráčů.  

Minihokej

Cílem této hry je posunout míč pomocí puků do branky protivníka. 

Kontrolujte směr a sílu střely, pomocí které střílíte své puky, abyste míč 

posunuli požadovaným směrem. Využijte chytře kolize s mantinely a 

ostatními puky, abyste dosáhli svého cíle. Hráči se střídají, vítězem se 

stane ten, kdo jako první vstřelí pět branek nebo kdo je po uplynutí času 

ve vedení.

Tetris
®

Kultovní klasika z osmdesátých let Vám nabízí nekonečnou zábavu při 

hře na Vašich displejích.  Dosáhněte svého nejvyššího osobního skóre 

tím, že odbouráte co nejvíce řádků a dostanete se na poslední úroveň. 

Kromě klasického herního režimu máte k dispozici i další, jako např. 

režim Ultra pro rychlé mezikolo. Tetris® je exkluzivně k dispozici pro 

všechna vozidla EQS.  

- EQS (04/21)

2.) Zvukový

 zážitek
Roaring Pulse

Jako součást surround soundsystému Burmester® umocňuje speciálně 

vyvinutý zvukový zážitek v interiéru Váš pocit při jízdě na elektřinu. 

Doplňkový zvukový zážitek „Roaring Pulse“ je velmi extrovertní a jeho 

základní zvukové komponenty připomínají archetypicky silné prvky, jako 

jsou velkoobjemové spalovací motory, turbíny a přírodní síly.

Surround soundsystém 

Burmester®

Hlavní menu multimediálního 

systému >> Vozidlo >> 

Zvukový zážitek >> 

Nastavení

EQS (06/22)

EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3.) DIGITAL 

LIGHT 

Otevření/zavření 

projekcí

Particle Flow / 
Reduced Lines / 

Star Flow

Digitální inteligence s Vámi komunikuje: Jako uvítací světlo pozdraví 

řidiče například DIGITAL LIGHT při odemknutí vozidla, a to světelnou 

inscenací světlometů a zadních světel, a při zamykání se rozloučí. 

Aktivujte si tuto doplňkovou světelnou inscenaci pro svůj specifický 

model vozidla: Pro každou značku, tedy Mercedes-EQ, Mercedes-AMG 

nebo Mercedes-Benz, jsou k dispozici samostatné inscenace. 

DIGITAL LIGHT 

s funkcí projekce 

Hlavní menu multimediálního 

systému >> Nastavení 

>> Světla >> DIGITAL LIGHT 

>> Projekce při 

otevírání/zavírání

Třída C (06/22)

EQS (12/21)

EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Tento obsah je k dispozici v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Malta, Německo, Rumunsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

1) Tento obsah je k dispozici v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rumunsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Jihoafrická republika.

Třída C (06/22)

EQS (04/21)

Třída S (06/22)

EQE

EQS SUV

1.) Minihry
Hlavní menu multimediálního 

systému >> Aplikace

-

Upozornění:
Předpokladem pro používání produktových obsahů je aktivní uživatelský účet Mercedes me connect.
V závislosti na individuální konfiguraci výbavy Vašeho Mercedesu obsahuje tato sada v současné době výběr funkci z kategorií Zvukový zážitek, Minihry, Funkce projekce a další digitální funkce. Možné 
kategorie i související funkce se mohou kdykoliv v průběhu doby trvání smlouvy změnit. Z níže uvedeného přehledu se dozvíte, které obsahy jsou pro Váš Mercedes aktuálně k dispozici.


