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Bárki
is legyél
ésbármerre
ismész

Ha fontolgatod az elektromos meghajtású autó vásárlását,de szeretnéd
a hosszabb távokat is gond nélkül megtenni, akkor azMG EHSPlug-in
Hybrid a tökéletes választása számodra! A dinamikus hajtásláncnak és
a gazdaságosvillanymotornak köszönhetően anélkül csökkentheted a
CO2-kibocsátást, hogy az autó veszítenea hatótávjából. A sportosan
elegáns külső tágas és kényelmes belsőt rejt.

Városi autós? Neked való.
Lelkes kiránduló? Neked való.
Városi autós egy hosszabb kiránduláson? Neked való.
Egyedül? Párban?Családdal? Neked való.
Te és Te!

és... Te.

3



4



Plug-in
Hybrid

Plug-in Hybrid: alacsony
károsanyag-kibocsátás,
nagy hatótáv, kényelmes
töltés.

Innovatív technológia:
kulcs nélküli ajtónyitás,
Apple CarPlay™,Android
Auto™ ésmég sok más.

Teljes lelki nyugalom:
7 év garancia.
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AzMG EHSPlug-in Hybrid Neked készült: tetőtől talpig, kívül-belül.

Eljött az ideje,hogy korlátozásoknélkül megragadd amobilitás következő
generációját. Csökkentsd aCO2-kibocsátást egy olyandinamikus SUV-val, amelynek
hosszúhatótávja éskiváló minőségű részletei igazi élménnyé teszik avezetést.

Határozott és sportos megjelenésével,tágas, kényelmesés intelligens funkciókkal
ellátott belső terének köszönhetően,mi sem egyszerűbb,mint csak beszállniaz
autóba és elszökni velea tökéletes helyre. Helyezdmagad kényelembe a tágas
ülésekben ésélvezda barátságos belső teret, miközben azMG Pilot vezetéstámogató
technológia gondoskodik anyugodt utazásról.

Fedezdfel akét vonzófelszereltségiszintet - Comfort ésLuxury –,hogy megtaláld,
azt azMG EHSPlug-in Hybrid változatot, amely a legjobban illik aTeéletstílusodhoz.

Neked
készült→
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Akiváló anyagok ésa bőr használata azegész
belső térnek kifinomultságot és luxusérzetet
kölcsönöz.

A stílusos műszerfal közepén egy 10,1"-os,színes
infotainment érintőképernyő biztosítja a
műholdas navigációt és amobilkapcsolatot.

A tágas belső tér elöl elsőosztályú helykínálattal,
hátul pedig kényelmes,dönthető ülésekkel
rendelkezik.

A fejlett, integrált, 6 hangszórós,DAB audioval
felszerelt hangrendszerminden utazáshoz
tökéletes hangzásvilágot biztosít.

A beépített USBmobiltelefon-töltőnek
köszönhetően soha nem veszíted el a kapcsolatot
a barátaiddal és a családoddal.

A 360°-os kamerarendszermég a legszűkebb
parkolóhelyekre is akadálytalan belátást
biztosít.

A kiválasztható hangulatvilágítással személyre
szabhatod a belső tér légkörét: kellemes vagy
sportos - minden csak rajtad múlik.

Az ergonomikusan kialakított ülésekmegfelelő
kényelmet és támasztást nyújtanak a szükséges
helyeken - a pihentető utazás érdekében.

Töltődj fel!
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Az új MG EHSPlug-in Hybrid a hatékonyság ésa teljesítmény
tökéletes ötvözete.

Az autó akár52 km* megtételére is képestisztán elektromosan.
Kombinált CO2-kibocsátásamindössze 43 g/km*, ezzelis csökkentve
a károsanyag-kibocsátást ésazüzemanyagköltséget. A kellő erő is a
rendelkezésreáll, hiszena hajtáslánc együttes teljesítménye 258 lóerő,
amely biztosítja a 6,9 másodperc alatti gyorsulást 100 km/órára.

Azért, hogy minden út igazánpihentető legyen, egy innovatív, 10
sebességesváltó került alkalmazásra.Az erőátvitelt teljesítményleadás
ésa hatékonyság optimalizálásáratervezték, ígymind hibrid, mind
kizárólagelektromos üzemmódban optimális teljesítményt nyújt.

* AWLTPteszt szerinti összesítetteredmény.

Mindenből
a legjobbat!

9



10



MGPilot →
Biztonságban
azutakon

AzMG Pilot fejlett
vezetéstámogató technológiája
még nagyobb magabiztosságot
ad azutakon.

Az MG EHSPlug-in Hybrid
modellben számtalan
vezetéstámogató rendszer
segíti a biztonságos,
mindennapi közlekedést.
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20 km/h alatti sebességeseténazMG
EHSPlug-in Hybrid automatikusan
lefékez, hogy elkerülje az ütközést
egy másik járművel, kerékpárral vagy
gyalogossal.

Aktív vészfékezőrendszer
(AEB)

Sávtartó rendszer
(LKA)

Adaptív sebességtartó
automatika (ACC)

A sávtartó rendszer egy kamera segítségével
érzékeli az előttünk lévő sávjelzéseket,és
figyeli a jármű helyzetét a sávban.Amikor az
LKA azt érzékeli,hogy a jármű elhagyni készül
a sávot, vizuális- és hangjelzésekkel, valamint
a kormánykerék rezgésévelfigyelmezteti
a vezetőt. AzMG EHSPlug-in Hybrid
automatikus kormánymozdulattal a sávban
tartja az autót.

Az adaptív sebességtartó automatika
folyamatosan figyeli az előttünk található
forgalmat. Amíg azút előttünk tiszta, azACC
megtartja a vezető által beállított sebességet.
Ha a rendszer egy lassúbb járművet észlel az
adott tartományában, akkor finoman csökkenti
az autó sebességét agázpedál felengedésével
vagy a fékvezérlő rendszer bekapcsolásával.
Ha az előttünk haladó jármű felgyorsul vagy
sávot vált, azACCautomatikusan visszavált a
vezető által kívánt sebességre.
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Ha azadaptív sebességtartó automatika
be van kapcsolva, azMG EHS Plug-in
Hybrid folyamatosan elemzi a környező
járművek sebességét és összehasonlítja
azt a sajátjával.Ha a rendszer60 km/h
alatti sebességnélsűrű forgalmat vagy
dugót észlel, a vezető aktiválhatja a TJA
rendszert. Az autó ekkor automatikusan
elkezdi követni az előtte haladó járművet,
szabályozzaa gyorsulást, a kanyarodást és
sávonbelül tartja az autót.

Forgalmi dugó asszisztens
(TJA)

Intelligens távolsági
fényszóró asszisztens (IHC)

Sebességtámogató
rendszer (SAS)

Amikor a távolsági fényszóró AUTO
állásban van, a rendszer automatikusan
tompított fényszórórakapcsol, ha az
autó előtt egy másik járművet észlel.Ez
lehetővé teszi a járművezető számára,
hogy a távolsági fényt maximálisan
kihasználja, biztonságosabbá téve az
éjszakai vezetést aszembejövő forgalom
elvakítása nélkül.

Az MG EHSPlug-in Hybrid aktívan
figyeli a sebességkorlátozótáblákat, és
aműszerfalonmegjelenő piktogrammal
figyelmezteti a vezetőt az aktuális
sebességkorlátozásra.A szimbólum egy
jelzés a vezető számára, ezzel is
csökkentve a sebességhatár
túllépésének kockázatát.
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Egyszerű
választás
4 gyönyörű
színből

DoverWhite

Medal Silver (metálfényezés)

Pebble Black (metálfényezés)

Phantom Red (metálfényezés)
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MG Pilot

Bőr kormánykerék

Eco bőr üléskárpit

Kulcs nélküli ajtónyitás és nyomógombos indítás

6 hangszórós audiorendszer

10,1"-osszínesérintőképernyő

Apple CarPlay™

Android Auto™

Comfort
AzMG EHSPlug-in Hybrid modell
innovatív technológiáját a vásárlói
igényeket szemelőtt tartva alakították
ki. A színesérintőképernyőtől a
beépített hangrendszerig az egész
autó intelligens megoldásokat kínál,
hogy kényelmesen, összeköttetésben
a világgal, teljes kontroll mellett tudj
vezetni.

Bluetooth kapcsolat

6 irányban, elektromosan állítható vezetőülés

deréktámasszal

4 irányban állítható utasülés

LED nappalimenetfény

Hosszanti tetősín

Halogén projektoros fényszórók, magasságállítással

Kétzónás légkondicionáló

Két
változatban
elérhető→
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A Comfort felszereltség kiegészül az alábbiakkal:

18"-oskönnyűfém keréktárcsák

Nyitható panoráma napfénytető

Állítható LED fényszórók

Dinamikus LED irányjelzők

Bader® integrált első sport bőrülések Alcantara®

betétekkel

Luxury
360°-os kamerarendszer

Elektromosan állítható utasülés

Személyre szabható hangulatvilágítás

Alumínium sportpedálok

Elektromos mozgatású csomagtérajtó

Hátsó olvasólámpák

Első és hátsó parkolóradar tolatókamerával

17"-oskönnyűfém keréktárcsák

Esőérzékelő

DAB audio

Műholdas navigáció

Adaptív sebességtartóautomatika

Fűthető első ülések
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Mindig
vanegy
hozzád
illő stílus
→

Comfort Luxury Luxury
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Tengelytáv 2 720 mm

Hosszúság 4 574mm

Első nyomtáv 1573 mm

Szélesség- tükrökkel 2 078 mm

Magasság –
tetősínekkel
1685 mm

Hátsó nyomtáv 1584 mm

Szélesség- tükrök nélkül 1876 mm

Méret és súly

Hosszúság(mm)

Szélesség(mm)

Magasság (mm)

Tengelytáv (mm)

Hasmagasság(mm)

Csomagtér (l)

Csomagtér lehajtott ülésekkel (l)

Saját tömeg (kg)

Műszakilagmegengedett legnagyobb össztömeg (kg)

Műszakilagmegengedett terhelhetőség tengelyenként (kg)

Vontatható tömeg ráfutófék nélkül (kg)

Vontatható tömeg ráfutófékkel (kg)

Motor

Típus

Maximális teljesítmény (kW) 5 500 fordulat/percnél

Maximális nyomaték (Nm) 1700-4 300 fordulat között

Üzemanyag típusa

Üzemanyagtartály térfogata (l)

4 574

1876

1685

2 720

145

448

1375

Comfort: 1737 / Luxury: 1775

2 196

Elöl: 1095 / Hátul: 1101

750

1500

1.5T-GDi

119

250

ólommentes 95 RON

37

Technikaiparaméterek*

*A véglegesverzió a homologizációs adatoktól függ.

90

230

16,6

3,7

10 fokozatú automata váltó

190

6,9

52

240

1,8

43

Elektromotor és akkumulátor

Maximális teljesítmény (kW) 3 700 fordulat/percnél

Maximális nyomaték (Nm) 500-3 700 fordulat között

Meghajtó akkumulátor (kWh)

Fedélzeti töltő maximális teljesítmény (kW)

Sebességváltó

Típus

Teljesítmény

Maximális sebesség(km/h)

Gyorsulás(mp, 0-100 km/h)

Elektromos hatótáv (km, WLTP)

Energiafogyasztás(Wh/km)

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km, WLTPkombinált)

CO2-kibocsátás (g/km, WLTP)
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Biztonság

Riasztó

Indításgátló

E-call rendszer

Blokkolásgátló és elektronikus fékerőelosztó (ABS+EBD)

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)

Vészfékasszisztens (EBA)

Visszagurulás-gátló rendszer

Auto Hold funkció

Elektronikus rögzítőfék (EPB)

Hátsóajtó gyerekzár

ISOFIX rendszer

Esőérzékelő

Keréknyomás-ellenőrző rendszer

Légzsákok

Vezető és utasoldali első légzsák

Oldallégzsákok a vezető ésaz első utas számára

Oldalsó függönylégzsák

Kikapcsolható első utasoldali légzsák

Vezetéstámogató rendszerek

Adaptív sebességtartó automatika (ACC)

Intelligens távolsági fényszóró asszisztens (IHC)

Sebességtámogató rendszer (SAS)

Ráfutásos ütközés figyelmeztetés (FCW)

Aktív vészfékező rendszer (AEB)

Sávelhagyásfigyelmeztetés (LDW)

Forgalmi dugó asszisztens (TJA)

Közlekedési táblák felismerése (TSR)

Sávtartó rendszer (LKA)

Holttérfigyelő rendszer (BSM)

Hátsó keresztirányú forgalomfelügyelet (RTA)

Sávváltásrafigyelmeztetés (LCW)

Világítás

LED nappalimenetfény

Első ködlámpák

Hátsó ködlámpák

Halogén projektoros fényszórók magasságállítással

Állítható LED fényszórók

Luxury Luxury

–

Comfort Comfort

–

Jellemzők
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Világítás

Dinamikus hátsó irányjelző

Szürkületérzékelő

Pótféklámpa

ÜdvözlőMG fénylogó

Parkoló asszisztens

Első éshátsó parkolóradar

Tolatókamera dinamikus irányjelző vonalakkal

360º-os kamerarendszer

Biztonsági öv

Elöl: 3 pontos előfeszítő és terheléskorlátozó funkcióval

Hátul: 2 oldalsó 3 pontos előfeszítő és terheléskorlátozó funkcióval

Első és hátsó biztonsági öv bekapcsolásárafigyelmeztető jelzés

Állítható magasságú elsőbiztonsági öv

Külső

Hosszanti tetősín

Légterelő a csomagtérajtón

Külső

Aero elsőablaktörlők

Hátsó ablaktörlő

Krómozott ablakkeret

Fűthető hátsó szélvédő

Színezett ablakok

Sötétített hátsó ablakok

Elektromos mozgatású csomagtérajtó

Külső tükrök

Fűthető tükrök

Beépített irányjelző

Elektromosan állítható tükrök

Külső visszapillantó tükör, automatikusan behajtódó funkcióval

Színrefújt tükörborítás

Ajtókilincsek

Színre fújt

Részbenkrómozott

LuxuryLuxury Comfort

–

Comfort

–

–
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Belső tér és kényelem

Központi zár kényelmi funkcióval

12V-os csatlakozó

Csomagtérroló

Csomagtér-világítás

Állítható magasságú kormányoszlop

Elektronikus sebességválasztó

Csúsztatható központi kartámasz

Krómozott ajtókilincsek

Napellenzőmegvilágított sminktükörrel

Hazakísérőfény funkció

Automatikusan elsötétedő belső tükör

Prémium konzolpanel

Hátsó olvasólámpák

Személyre szabható hangulatvilágítás

Alumínium sportpedálok

Nyitható panoráma napfénytető

Kormánykerék

Bőrborítással

Multifunkciós

Ablakemelő

Elektromos ablakemelő

Elektromos ablakok automata funkcióval

Becsípődésgátló ablakok

Légkondicionáló

2 zónás klímaberendezés

Hátsó szellőzők

PM2.5 finomszűrővel ellátott légkondicionáló

EV meghajtás

Tiszta EVmeghajtás

Meghajtó akkumulátorszint-figyelés

Kinetikus energia-visszanyerő rendszer (KERS)

Infotainment

10,1"-osszínes kĳelző

12,3"-osdigitális műszerfal

DAB audio

Műholdas navigáció

Hangszórók

Luxury Luxury

6

Comfort

–

–

–

–

–

Comfort

6

Jellemzők
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Infotainment

2 mikrofon

4 USB csatlakozó

Bluetooth

Apple CarPlayTM

Android AutoTM

MP3 lejátszás

Központi zár

Távirányítós központi zár

Kulcs nélküli ajtónyitás

Nyomógombos motorindítás

Ülések

Vezető ülés állítható magassággal

Elektromosan állítható vezetőülés

Vezetőülés állítható deréktámasszal

Elektromosan állítható első utasülés

Térképzsebaz első ülések háttámláján

Eco bőr üléskárpit

Exkluzív burgundi bőr üléskárpit

ExkluzívBader® integrált első sport bőr üléskárpit

Alkantara® betétekkel

Fűthető első ülések

Ülések

Hátsó ülések középső kartámasszal éspohártartóval

60:40 aránybandönthető hátsó üléstámla

Keréktárcsa és gumiabroncs

215/60 R17

235/50 R18

17”-oskönnyűfém keréktárcsa

18”-osHurricane könnyűfém keréktárcsa

Gumiabroncs-javító készlet

Töltés

Vésztöltő Type-2

Töltőkábel (Type-2) 16A

Karosszéria színek

DoverWhite

Pebble Black (metálfényezés)

Phantom Red (metálfényezés)

Medal Silver (metálfényezés)

Kárpit színek

Fekete

Exkluzív burgundi

Luxury

–

–

Luxury

–

Comfort

-

-

–

Comfort

–

–

–
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mgmotor.hu→
Általános tájékoztató

Országúti segélyszolgálat:Az elsőévet tartalmazza, amásodik
évtől a hetedik évig minden olyan ügyfél számára érvényes,aki
az évestervszerű karbantartást MG márkaszervizben
elvégezteti.

MG – MINŐSÉG. GARANCIÁVAL!
MG EHS PLUG-IN HYBRIDMODELL 7 ÉV
VAGY 150 000 KM GYÁRTÓIGARANCIÁVAL

Minden erőfeszítéstmegtettünk annak érdekében,hogy a kiadvány tartalma a megjelenés
időpontjában (2022. szeptember) pontos és naprakészlegyen. Kérjük, vegyefigyelembe, hogy a
színek és tartozékok csak illusztrációs célokat szolgálnak. Az ábrázolt színek ésfényezések a
nyomtatási eljáráskorlátai miatt eltérhetnek a tényleges színtől és fényezéstől.Az MG Motor
Europe támogatja a folyamatos fejlesztés politikáját, és fenntartja a jogot, hogy aszíneket,
tartozékokat, anyagokat, formatervezést, formát, specifikációkat ésmodelleket bármikor,
előzetesértesítés nélkül megváltoztassa. A termékek gyártása bármikor megszűnhet. A tényleges
specifikációk eltérhetnek a bemutatott járművektől. A legfrissebb információkért forduljon MG
márkakereskedőjéhez.

Megjelent 2022. szeptemberében 2. verzió.

Mi, azMG márkánál biztosak vagyunk abban,hogy termékeink
– a rendkívül alapos tervezés és csúcskategóriás gyártási
sztenderdek ésösszeszerelésiminőség miatt – minőségben és
megbízhatóságban is a legmagasabb színvonalat képviselik.
Ezért az általunk gyártott és forgalmazott összesMG modellre
teljes körű (általános műszaki-, átrozsdásodás elleni-, illetve az
akkumulátorcsomag teljesítményére vonatkozó)garanciát
vállalunk7 év vagy 150000 kilométeres futásteljesítményig.


