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Megújult külső
Hosszabbhatótáv
100%-banelektromos
Az új MG ZSEVmodellel elérhetővé vált a megfizethető elektromos autózás.
Friss formatervével, korszerűsített technológiájával és a két új, nagy kapacitású
akkumulátorcsomagjával új utakat nyit a jövőbe, hogy még több ember szívétmeghódítsa.

A 100%-ban elektromos MG ZSEV tökéletes választása napi ingázáshoz,egy
spontán hétvégi kiruccanáshoz, családi utazáshoz vagy a vidéki rokonok, barátok
meglátogatásához.

Töltsd fel ésélvezd!
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Az új MG ZSEV az elejétől a hátuljáig minden részletében újraértelmezi a
kompakt városi SUVfogalmát és új szintre emeli a vezetésiélményt.

A nagyméretű utastérben egyesül a kényelem és a praktikum, a tágas belső
tér elegendő helyet biztosít minden lényegesdolog szállítására.Az orrborítás
mögött található töltőcsatlakozót újraterveztük a könnyebb hozzáférés
érdekében:oldalra nyíló rugós fedelet kapott, mely tökéletesebb záródást
biztosít. A továbbfejlesztett - MG logóval ellátott - töltéskĳelzőről pedig
pillanatok alatt leolvashatodazautó aktuális töltöttségi szintjét.

Intelligens
dizájn
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Készülj fel, hogy a városban autózva fürkésző pillantások fognak követni,
hiszen azMG ZSEV igazi szemet gyönyörködtető modell. A karcsú elülső
részmagabiztosságot sugároz,míg azúj "Silverstone" első lámpákban
található 21db LED határozottan modern megjelenést biztosít. Hátul
pedig azújonnan tervezett "Phantom" LED-es hátsó lámpák merész,
jellegzetes formavilágot kölcsönöznek az autónak.
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Bármerre visz azutad, az új MG ZSEVmodellel biztosan célba érsz.Két
különböző akkumulátorcsomag közül választhatsz,mindegyik újszerű,
moduláris kialakításon alapul, amely nagyobb energiasűrűséget biztosít
anélkül, hogy az akkumulátor biztonsága vagy kapacitása csökkenne.

Bárhová
elindulhatsz
vele
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AzMG ZSEV alap akkumulátora 320 km-es WLTPhatótávolságot kínál,míg a nagyobb kapacitású változat 440 km-es
útra is képes. A 92 kW-os egyenáramúgyorstöltési lehetőséggelmindkét változat mindössze40 perc alatt 5%-ról 80%-ra
tölthető fel.

Így azMG ZSEVmodell pillanatok alatt készenáll a következő útra. A kényelmes, 3 fázisú, 11kW-os váltakozó áramú
gyorstöltésnek köszönhetőenpedig minden napot feltöltött akkumulátorral indíthatsz.
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AzMG ZSEVminden részletében fellelhető apraktikum. Öt utas és csomagjaik
szállításánfelül, 500 kg-os vontatási kapacitással rendelkezik.A praktikus tetősínnel
pedig akár 75 kg is szállítható a tetőboxban, így több hely marad a belső térben.

A könnyen hozzáférhető csomagtérben 448 liternyi hely áll rendelkezésre.A40:60
arányban lehajtható hátsó ülések leengedésével pedig rugalmasan, akár 1166 literre is
növelheted a teljes rakodókapacitást. Így bőven elég hely jut a csomagoknak akár egy
költözéshez, egy kalandos kempingezéshez, vagy a családi nagybevásárláshoz.

Általad
leszteljes
azSUV
élmény
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A praktikus V2L (kétirányú-töltés)
funkció kibővíti az akkumulátorcsomag
hasznosságát. Csatlakoztass külső
eszközöket,például hűtőtáskát vagy
e-bike-ot, és töltsd őket az autó saját
akkumulátoráról. Olyan,mintha egy
saját hordozható „erőműved” lenne.
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Az új MG ZSEVmodellel átélheted a teljesen elektromos vezetésiélményt.
Élvezdaz izgalmakat, ahogy a rendkívül hatékony villanymotor mindössze
3,6 másodperc alatt gyorsítja fel a járművet nulláról 50 km/h sebességre.
Érezd, hogy teljesen ura vagy a helyzetnek, hiszen az érzékelők ésa kamerák a
látótávolságon túl is információkat adnak a környezetedről.

A középkonzolontalálható menetválasztó forgókapcsolót úgy tervezték, hogy
minden körülmények között a lehető legjobb felhasználóiélményt nyújtsa. Az
MG ZSEV háromféle vezetésimódot kínál - Eco,Normál és Sport -, amelyek
lehetővé teszik, hogy az autó teljes mértékben alkalmazkodjon amindennapi
vezetési igényekhez, legyen szó egy hosszú, pihentető autózásról vagy egy
dinamikusabb városi vezetésről.

Dőlj hátra ésadd
át magad avezetés
élményének
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Az MG ZSEV stílusos, tágas, 1,2m2-es panoráma napfénytetővel
felszerelt belső terének minden egyesnégyzetcentiméterét úgy
alakítottuk ki, hogy se a vezető, se az utasok ne szenvedjenek
hiányt semmiben.

A modern belső térben központi szerepetkapott a design:
a szénszálmintázatú, puha anyagokkal gazdagított enteriőr
tökéletes környezetet biztosít a feltöltődéshez. Az újraalkotott,
elülső és hátsó szellőzőnyílásokkalellátott automata
klímaberendezésmagas színvonalú légtisztító rendszerrel van
ellátva, amely garantálja a beltér egészségeslevegőminőségét.

Pihentető
utazás
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Az újratervezett 10,1"-oslebegőérintőképernyős vezérlőpanel lenyűgöző, 170°-os betekintési szöggel rendelkezik, ami még erős
napfényben is könnyen látható. A teljesen digitális 7"-osvirtuális műszerfal pedig minden szükségesinformációt megjelenít a
futurisztikus, „Google-stílusú” kĳelzőn.

Szeretnéd élvezni a kedvenc zenéid?A 6 hangszórós hangrendszermagával ragadó 3D-s hanghatást kelt, így a pezsdítő
ütemeket az ereidben érezheted.Miközben a zenét hallgatod, okostelefonodat a vezetéknélküli telefontöltő tölti. A három
A-típusú éskét C-típusú USB-portnak köszönhetően pedig mindenki könnyedén, egyszerretöltheti a készülékeit.
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Aggodalomra semmi ok, ha parkolnod kell azMG ZSEV-vel. A
parkolási asszisztensfunkció a 360°-os kamerarendszerrel(MG
Pilot kamera és négy parkolást segítő kamera) teszi lehetővé a
magabiztos parkolást, akár a legnehezebb helyeken is.

MG Pilot kamera 1db
Távolságtartó radar 3 db
Parkolást segítő kamera 4 db
Ultrahangos parkolástámogató rendszer 3 db
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Lépj szintet az
MG iSMART-tal

Az új MG ZSEVmár csatlakozik innovatív MG iSMART
technológiai hálózatunkhoz, amely integrálja azautó, az
internet és a felhasználó kommunikációját. A hangvezérlés
lehetővé teszi, hogy az autó számos funkciójának kezelésea
lehető legkevésbé vonja el a figyelmed az autóvezetésről.Az
MG okostelefon-alkalmazáspedig segít megtalálni a parkoló
autót, ellenőrizni annak állapotát, és tudsz vele keresni közeli
töltőpontot is.Még a hőmérsékletet is előrebeállíthatod,
hogy a rendszer lehűtse vagy felfűtse az autót, mielőtt
beszállnál.
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A csatlakoztatási funkciók közétartozik aWi-Fi hotspot, azMG iSMART - melyet az (FOTA)internetes frissítések tartanak
naprakészen-,valamint a Bluetooth-kulcs, amelyet szükségesetén távolról is aktiválhatsz.

Szeretnél új, érdekes helyeket felfedezni? Csak aktiváld a 10,1”-osérintőképernyőt, ésmár indulhatsz is. Az alkalmazás
segítségévelzenét is streamelhetsz, vagy az akkumulátor töltését olyan időpontra időzítheted, amelyik a legjobban
megfelel neked.Létrehozhatsz Wi-Fi hotspotot utasaid számára,és könnyedén ellenőrizheted az időjárást is,mielőtt
elindulsz. Az MG iSMART mindenre képes.



UtazástervezőJármű
állapotjelző

Apple CarPlay™&
Android Auto™

Távoli
nyitás-zárás

DAB audio Hatótáv előrejelzés
és töltőpontok

Alkalmazáson
keresztüli távvezérlés

Időzített
töltés
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MG iSMART
funkciók



FOTA
frissítés

Járműkereső

Bluetooth
kulcs
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MGPilot
Mint minden MG modell, azMG ZSEV is azMG
saját, fejlett biztonsági rendszerét kínálja.Az
MG Pilot részbenautomatizált vezetéstámogató
technológiák széleskörűcsomagja, amely
segítséget és nagyobb magabiztosságot nyújt az
utakon.
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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)

Sávváltásrafigyelmeztetés (LCW)

Vészhelyzetisávtartó rendszer (ELK)*

Holttérfigyelő rendszer(BSM)

Hátsó keresztirányú forgalomfelügyelet (RTA)

*csak sávban/út szélén
26



Vigyél színta
mindennapokba

Como Blue

Pebble Black

Cosmic Silver

AzújMG ZSEV
5 lenyűgözőszínbenkapható
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DoverWhite

Diamond Red
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Tágascsomagtér17”-oskönnyűfém keréktárcsák

Kényelmes ülések Fekete beltér: eco bőr ülésekkel
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Méret és súly

Hosszúság (mm)

Szélesség(mm)

Magasság (mm)

Tengelytáv (mm)

Hasmagasság (mm)

Csomagtér/lehajtott ülésekkel(l)

Saját tömeg (kg)

Műszakilag megengedett terhelhetőség (kg)

Műszakilag megengedett terhelhetőség

tengelyenként (kg)

Vontatható tömeg ráfutófék nélkül (kg)

Vontatható tömeg ráfutófékkel (kg)

Elektromotor és nagyfeszültségű akkumulátor

Típus

Meghajtó akkumulátor (kWh)

Maximális nettó teljesítmény (kW)

Maximális nyomaték (Nm)

4 323

1809

1649

2 581

161

488/1166

1045/1080

500

500

280

~30 perc

~40 perc

175

3,6

8,6

Műszaki adatok*

*A véglegesverzió a homologizációs adatoktól függ.

Elektromotor és nagyfeszültségű akkumulátor

Fedélzeti töltő maximális teljesítménye (kW)

Egyenáramú (DC)gyorstöltési idő (30-80%)

Egyenáramú (DC)gyorstöltési idő (5-80%)

Teljesítmény

Max sebesség(km/h)

Gyorsulás(mp, 0-50 km/h)

Gyorsulás(mp, 0-100 km/h)

Elektromos hatótáv (km, WLTP)

Energiafogyasztás(Wh/km)

Comfort
Standard
Range

Comfort
Standard
Range

1620

2 070

440

Comfort
Long
Range

Comfort
Long
Range

1620

2 070

11

440

178

115

Luxury
Standard
Range

Luxury
Standard
Range

1610

2 060

6,6 11

320

173 178

130

Luxury
Long
Range

Luxury
Long
Range

1539 mm hátsó nyomtáv2 585mm tengelytáv

4 323 mm hossz

1526 mm első nyomtáv

1809 mm teljes szélesség

1649 mm magasság

PMSmotor

1570

2 060

130

320

173

6,6

72,6 51,1 72,651,1

115
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Biztonság

Riasztó

Indításgátló

E-call rendszer

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)

Vészfék-asszisztens (EBA)

Visszagurulás-gátló rendszer

Vészfékezésrefigyelmeztető rendszer (ESS)

Lejtmenet funkció (HDC)

Auto Hold funkció

Elektronikus rögzítőfék (EPB)

Hátsóajtó gyerekzár

ISOFIX rendszer

Esőérzékelő

Keréknyomás-ellenőrző rendszer

Oldalsó ütközésérzékelő

(nagyfeszültségű rendszer lekapcsolás)

Légzsákok

Vezető és utasoldali első légzsák

Oldallégzsákok a vezető ésaz első utas számára

Oldalsó függönylégzsák

Kikapcsolható első utasoldali légzsák

Fejlett 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)

Sávváltásrafigyelmeztetés (LCW)

Vészhelyzeti sávtartó rendszer (ELK)*

Holttérfigyelő rendszer (BSM)

Hátsó keresztirányú forgalomfelügyelet (RTA)

Világítás

LED nappalimenetfény

LED fényszórók

LED hátsólámpák

Hátsó ködlámpák

Szürkületérzékelő

Pótféklámpa

Jellemzők

-

-

-

ComfortComfort LuxuryLuxury

*Csak sávban/út szélén
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Jellemzők

Parkoló asszisztens

Hátsó parkolóradar

Hátsó kamera

360°-os kamerarendszer

Biztonsági öv

Elöl: 3 pontos előfeszítő és terheléskorlátozó funkcióval

Hátul: 3 pontos előfeszítő és terheléskorlátozó funkcióval

Első éshátsó biztonsági öv bekapcsolására

figyelmeztető jelzés

Külső

Hosszanti tetősín

Légterelő a csomagtérajtón

Aero elsőablaktörlők

Hátsó ablaktörlő

Színezett ablakok

Krómozott ablakkeret

Fűthető hátsó szélvédő

Külső tükrök

Fűthető tükrök

Beépített irányjelző

Külső tükrök

Elektromosan állítható tükrök

Külső visszapillantó tükör,

automatikusan behajtódó funkcióval

Színrefújt tükörborítás

Ajtókilincsek

Színre fújt

Részbenkrómozott

Belső tér és kényelem

12V-os csatlakozó

Csomagtérroló

Csomagtér-világítás

Sebességkorlátozó

Menetválasztó forgókapcsoló

Krómozott ajtókilincsek

Napellenzőmegvilágított sminktükörrel

Hazakísérőfény funkció

Manuálisan elsötétíthető belső visszapillantó tükör

Napfénytető becsípődésgátlóval

Nyitható panoráma napfénytető

Kétirányú töltés funkció (V2L)

-

-

-

-

-

ComfortComfort LuxuryLuxury
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Légkondicionáló

Klímaberendezés

Hátsó szellőzők

PM2.5 finomszűrővel ellátott légkondicionáló

Ablakemelő

Elektromos ablakemelő

Vezetőoldali ablak automata funkcióval

Vezetőoldali becsípődésgátló ablak

Kormánykerék

Bőrborítással

Multifunkciós

Állítható magasságú kormányoszlop

EV vezetési módok

Vezetési mód kiválasztása

Kinetikus energia-visszanyerő rendszer (KERS)

Infotainment

Virtuális műszerfal

Érintőképernyő

DAB audio

Infotainment

Hangszórók

3D hanghatás

2 mikrofon

5 USB-csatlakozó (köztük 2 Type-C csatlakozó)

Vezeték nélküli telefontöltés

Bluetooth kulcs

MG iSMART Lite Connectivity rendszer

Alkalmazáson keresztüli távvezérlés

Navigáció

Ütemezett töltés

Apple CarPlay™/AndroidAuto™

MG iSMARTConnectivity rendszer

Hangvezérlés

Időjárás-előrejelzés

Valós idejű forgalmi információk hatótáv előrejelzéssel

Útvonal- és naptárszinkronizálás

Amazon Prime zene streamelés

Firmware frissítés neten keresztül (FOTA)

Jellemzők

4

-

-

-

-

-

-

-

-

6

ComfortComfort LuxuryLuxury

7"

10,1"
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Központi zár

Távirányítós központi zár

Kulcs nélküli ajtónyitás

Nyomógombos indítás

Ülések

6 irányban állítható vezetőülés

4 irányban állítható utasülés

Elektromosan állítható vezetőülés

Manuálisan állítható utasülés

Térképzsebaz első ülések hátoldalán

Szövet üléskárpit

Eco bőr üléskárpit

Fűthető első ülések

Hátsó ülések középső kartámasszal

60:40 aránybandönthető hátsó üléstámla

Keréktárcsa és gumiabroncs

215/55 R17

17"-oskönnyűfém keréktárcsa Aero borítással

Gumiabroncs-javító készlet

Töltés

Type 2 Mode 2 vésztöltő

Type 2 Mode 3 töltőkábel

Karosszéria színek

DoverWhite

Pebble Black

Diamond Red

Como Blue

Cosmic Silver

Kárpit színek

Fekete

Jellemzők

-

-

-

-

-

ComfortComfort LuxuryLuxury



mgmotor.hu→
Általános tájékoztató

MG – MINŐSÉG. GARANCIÁVAL!
MG ZS EV MODELL 7 ÉV VAGY 150 000 KM
GYÁRTÓI GARANCIÁVAL

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-, átrozsdásodáselleni-, illetve
az akkumulátorcsomag teljesítményére vonatkozó) garanciát
vállalunk7 év vagy 150000 kilométeres futásteljesítményig.

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


