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Életre alkotva.
Stílus – Konnektivitás - Szórakozás

Az MG ZS segítségével újra felfedezheted az utazás örömét, hiszen számtalan kényelmi és szórakoztató funkciót kínál a modell,
melynek modern technológiájára mindig számíthatsz.
Az autót megannyi technológiai megoldás teszi egyedülállóvá a kategóriájában.

A feltűnő és sportos dizájn ideális azok számára,akik élvezik az életet és nem akarnak kompromisszumot kötni a kényelem és a
megbízhatóság terén. Ezért kínálunk 7 év vagy 150 000 kilométer gyártói garanciát.
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A forma ésfunkció
összhangja.

Kétfunkciós LED fényszórók Könnyűfém keréktárcsák

Elektromos és fűthető tükrök Krómozott hosszanti tetősínek

Fűthető első ülések* 360°-os kamerarendszer*

Az MG ZS külseje dinamikus és sportos, miközben a mindennapi élethez ideális, praktikus megoldásokat kínál.
Egy tökéletes kompakt SUV a család számára,amit a brit stílusjegyek tesznek még vonzóbbá.
Elegáns vonalak, gyémántcsiszolt könnyűfém keréktárcsák, LED fényszórók. A londoni stílusközpont odafigyelt
minden apró részletre, azzala céllal, hogy a sportos design mellett egyedülállóan kényelmes modellt hozzanak létre.

*Luxury felszereltség esetén
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Az MG ZSbelső terét úgy álmodták meg, hogy otthon érezdmagad.

A fűtött első üléseket a maximális kényelem és ergonómia
figyelembevételével tervezték. Bőr belsőjével, sportos varrásaivalés az
elképesztőenpuha tapintású anyagokkal,otthonos érzést nyújt. Az MG
ZS modellben helyet foglalni minden alkalommal élmény.

A tágas belső térben kényelmesen elfér
5 ember, a csomagoknak pedig rengeteg
praktikus megoldást nyújt a modell.

A kétszintes csomagtartó elegendő
helyet kínál bármilyen városi vagy vidéki
utazáshoz.

Útközbenis otthon.
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Az MG ZS modellt a mindennapi igényeket
szem előtt tartva alakították ki.
Csúcstechnológiás felszereltségének
köszönhetően kényelmesen utazhatsz,
kapcsolatban maradhatsz bárkivel.A navigációs
rendszert követve pedig gondtalanul eljuthatsz
oda, ahová csak szeretnél.

A 10,1”-osszínesérintőképernyő, valamint az Apple CarPlay™
és az Android Auto™ rendszer gondoskodnak arról, hogy
mindig kapcsolatban maradhass a külvilággal.

A műholdas navigáció* gond nélkül segít eljutni úticélodhoz, így
nincs más dolgod, mint élveznia vezetést.

*Comfort+ és Luxury felszereltségesetén
**Luxury felszereltség esetén

Vessegy pillantást a csúcstechnológiás
kijelzőre!

6 hangszórós audiorendszer 3D hangzással*.

10,1”-osszínes érintőképernyő

Digitális vezetői műszeregység*

Android Auto™

DAB audio és AUX/USB rádió, MP3

Apple CarPlay™

360°-os kamerarendszer**
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Hat lenyűgöző színbenelérhető

Dynamic Red (3 rétegű fényezés)

Arctic White

Monument Silver (metálfényezés) Bleak Pearl (metálfényezés)

Hoxton Orange (metálfényezés)Battersea Blue (metálfényezés)
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Kétféle
felszereltségi
szinttel

Comfort Luxury
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Visszagurulás-gátló rendszer (HLA)

Sebességtartó automatika sebességkorlátozóval (CC)

Kétfunkciós LED fényszórók

Hazakísérőfény funkció

LED nappali menetfény

Elektromosan állítható visszapillantó tükrök

behajtható, fűthető külső tükrök, színrefújt tükörborítás

10,1”-osszínes érintőképernyő

Apple CarPlayTM

Android AutoTM

Bluetooth kapcsolat

USB csatlakozó

DAB audio

Hátsó parkolóradar

Légkondicionáló

Kormánykerék bőrborítással

Krómozott hosszanti tetősín

„Typhoon” 17”-os215/55 R17gyémántcsiszolású

könnyűfém keréktárcsák

„Tomahawk” 17”-os215/55 R17gyémántcsiszolású

könnyűfém keréktárcsák

Szövet belső tér

Eco bőr üléskárpit kontrasztos varrással

6 irányban állítható vezetőülés

Elektromosan 6 irányban állítható vezetőülés

Fűthető első ülések

Holttérfigyelő rendszer(BSM)

Digitális vezetői műszeregység

4 hangszórós audiorendszer

6 hangszórós audiorendszer 3D hangzással

Integrált iGO navigációs rendszer

360°-os kamerarendszer

Esőérzékelő

Comfort Comfort

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Comfort+ Comfort+

–

–

–

–

–

–

–

Jellemzők
Luxury Luxury

–

–

–

–
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Teljesítmény és hajtáslánc

Sebességváltó

Meghajtás

Motor

Motortípus

Üzemanyag típusa

Hengerűrtartalom

Hengerek/szelepek

Furat (mm)

Löket (mm)

Sűrítési arány

Maximális teljesítmény, LE (kW)

Maximális nyomaték (Nm)

Gyorsulás(mp, 0-100 km/h)

Maximális sebesség(km/h)

Saját tömeg (kg)

Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

Vontatható tömeg ráfutófékkel ésráfutófék nélkül (kg)

Vonóhorog függőleges terhelhetősége (kg)

Comfort

5 fokozatú, manuális

1.5VTi-Tech

Atmoszférikus

Közvetett

benzinbefecskendezés

1498

4/16

75

84,8

11,5:1

106 (78),6 000 ford./percnél

141,4500 ford./percnél

10,9

175

1231

1695

Comfort+

5 fokozatú, manuális

1.5VTi-Tech

Atmoszférikus

Közvetett

benzinbefecskendezés

1498

4/16

75

84,8

11,5:1

106 (78),6 000 ford./percnél

141,4500 ford./percnél

10,9

175

1239

1695

Luxury

6 fokozatú, manuális

1.0T-GDI

Turbó

Közvetlen

benzinbefecskendezés

999

3/12

74

77,4

10,5:1

111(82),5 200 ford./percnél

160,1800-4 700 ford./percnél

11,2

180

1259

1722

Luxury

6 fokozatú,automata

1.0T-GDI

Turbó

Közvetlen

benzinbefecskendezés

999

3/12

74

77,4

10,5:1

111(82),5 200 ford./percnél

160,1800-4 700 ford./percnél

12,4

180

1264

1730

Műszaki adatok

Elsőkerék

50

500



18

Méretek

Hosszúság(mm)

Szélesség(tükrök nélkül, mm)

Szélesség(tükrökkel, mm)

Magasság (hosszanti tetősín nélkül, mm)

Magasság (hosszanti tetősínnel, mm)

Tengelytáv (mm)

Első nyomtáv (mm)

Hátsó nyomtáv (mm)

Fordulókör (m)

Csomagtér (l)

Csomagtér lehajtott ülésekkel(l)

Üzemanyag-fogyasztás éskibocsátás

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes)

CO2-kibocsátás (vegyes,g/km)

4 323

1809

2 048

1644

1653

2 580

1529

1536

11,1

448

1375

l/100km

6,6—7,2

149—163

1644 mm (tetősín nélkül) és 1653 mm (tetősínnel)

2 048 mm (tükrökkel) 4 323 mm

Biztonság

Holttérfigyelő rendszer(BSM)

Blokkolásgátló és elektronikus fékerőelosztó (ABS + EBD)

ISOFIXhátul (2db)

Aktív borulásvédelem (ARP)

Keréknyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)

Visszagurulás-gátló rendszer (HLA)

Vészfékasszisztens (EBA)

Riasztó és indításgátló

Elektronikus rögzítőfékAuto Hold funkcióval

Sebességtartó automatika sebességkorlátozóval

Légzsákok

Vezető és utasoldali első légzsák

Oldallégzsákok a vezető és az első utas számára

Oldalsó függönylégzsák

Kikapcsolható első utasoldali légzsák

Comfort+

–

Comfort

–

Jellemzők

csak 1.0TAUT modellnél

Luxury
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Világítás

Kétfunkciós LED fényszórók

LED nappali menetfény

Szürkületérzékelő

Első ködlámpák

LED pótféklámpa

Hazakísérőfény funkció

Parkoló asszisztens

Hátsó parkolóradar

360°-os kamerarendszer

Biztonsági öv

Vezetői biztonsági öv bekapcsolásárafigyelmeztető jelzés

Első és hátsó biztonsági öv bekapcsolásárafigyelmeztető jelzés

Elöl 3 pontos előfeszítő és terheléskorlátozó funkcióval

Külső

Ezüst hosszanti tetősín

Elektromosan állítható visszapillantótükrök, behajtható,

fűthető, színrefújt tükörborítással

Aero első és hátsó ablaktörlők

Belső tér és kényelem

Klímaberendezés

Digitális vezetői műszeregység

Esőérzékelőablaktörlők

12V-os csatlakozó

Kormánykerék bőrborítással

Állítható magasságú kormányoszlop

Elektromos ablakemelők elöl és hátul, vezetőoldali kezelőszervekkel

Nyitható panoráma napfénytető

Infotainment

4 hangszórós audiorendszer

6 hangszórós audiorendszer 3D hangzással

Rádió ésAUX/USB, MP3

10,1”-oslebegő érintőképernyő

DAB audio

Műholdas navigáció

Apple CarPlayTM

Android AutoTM

USB csatlakozó

Bluetooth kapcsolat

Fedélzeti számítógép

USB csatlakozó

Comfort+

–

Comfort+

–

–

Comfort

–

–

Comfort

–

–

–

–

–

Jellemzők

Luxury Luxury

–

Csak 1.0T
Manuális
modellnél
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Központi zár

Távirányítós központi zár

Kulcs nélküli ajtónyitás nyomógombos motorindítással

Sebességérzékelő zár

Ülések

Szövet belső tér

Eco bőr üléskárpit kontrasztos varrással

6 irányban állítható vezetőülés

Elektromosan 6 irányban állítható vezetőülés

4 irányban állítható utasülés

Fűthető első ülések

Térképzsebaz első ülések háttámláján

60:40 aránybandönthető hátsó üléstámla

3 hátsó ülés fejtámla

Keréktárcsa és gumiabroncs

„Typhoon” 17”-os 215/55 R17gyémántcsiszolású

könnyűfém keréktárcsák

„Tomahawk” 17”-os 215/55 R17gyémántcsiszolású

könnyűfém keréktárcsák

Gumiabroncs-javító készlet

Jótállás és szerviz

Kötelező szervizintervallum

Comfort+

–

–

–

Comfort+

–

Comfort

–

–

–

Comfort

–

Jellemzők

csak 1.0Tmodellnél

12hónap / 24 000 km

Luxury

–

–

Luxury

–
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mgmotor.hu→

Mi, az MG márkánál biztosak vagyunk abban, hogy termékeink – a
rendkívül alapos tervezés és csúcskategóriás gyártási sztenderdek és
összeszerelésiminőség miatt – minőségben és megbízhatóságban
is a legmagasabb színvonalatképviselik. Ezért az általunk gyártott
és forgalmazott összesMG modellre teljes körű (általános műszaki-,
átrozsdásodás elleni-, illetve az akkumulátorcsomag teljesítményére
vonatkozó) garanciát vállalunk7 év vagy 150 000 kilométeres
futásteljesítményig.

MG – MINŐSÉG. GARANCIÁVAL!
MG ZS MODELL 7 ÉV VAGY150 000 KM
GYÁRTÓIGARANCIÁVAL

Általános tájékoztató
Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadvány tartalma a
megjelenés időpontjában (2022. szeptember 13.)pontos és naprakész legyen. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy a színek és tartozékok csak illusztrációs célokat szolgálnak.
Az ábrázolt színekés fényezések a nyomtatási eljárás korlátai miatt eltérhetnek
a tényleges színtől és fényezéstől. Az MG Motor Hungary támogatja a folyamatos
fejlesztés politikáját, és fenntartja a jogot, hogy a színeket,tartozékokat, anyagokat,
formatervezést, formát, specifikációkat és modelleket bármikor, előzetes értesítés nélkül
megváltoztassa. A termékek gyártása bármikor megszűnhet. A tényleges specifikációk
eltérhetnek a bemutatott járművektől. A legfrissebb információkért forduljon MG
márkakereskedőjéhez.

Megjelent 2022. szeptemberében 3. verzió

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


