MG ZS EV

Reset.
Rethink.
Recharge.

Detaljerne i den nye MG ZS
EV er omhyggeligt designet,
så du får mest muligt ud af
bilen. Den rummelige kabine
er skræddersyet, så fører og
passagerer ikke kan ønske sig
mere.

100 %
elektrisk.
Nu har du
muligheden for at
køre i den helt nye
elektriske MG ZS EV.

Batteriet i MG ZS EV
kan oplades op til 80
% på kun 40 min med
hurtiglader*.

Den nye MG ZS EV
er en prisvenlig elbil
til familien.

Recharge yourself.
Personalisering er taget til næste niveau, og MG
ZS EV kan konfigureres på mange forskellige
måder.

DAB-radio, nøglefri adgang og
navigationssystem gør denne familievenlige
elektriske SUV endnu mere brugervenlig.

Bløde materialer kombineret med kunstlæder
giver hele kabinen et ekstra strejf af luksus.

Føreren kan nyde en stressfri køreoplevelse på
de lange køreture og i byens start-stop-trafik.

En 8" touch farveskærm med Apple CarPlay™
og Android Auto™ giver dig nem opkobling til
din telefon.

Den nye MG ZS EV byder på tre køreindstillinger
– Eco, Normal og Sport, så bilen kan tilpasses
helt til dine kørselsbehov i hverdagen.

Den let anvendelige automatiske gearkasse er
standardudstyr. Du skifter gear via en
drejekontakt på midterkonsollen.

MG ZS EV er udstyret med regenererende
opbremsning i tre trin, hvilket øger bilens
rækkevidde og forbedrer bremseeffektiviteten og
energiforbruget.

MG Pilot →
Hightech og sikker.
TEST 2019

ZS EV er den første MG med
komplet MG Pilotførerassistentteknologi, som
hjælper dig og giver dig større
tryghed på vejen.
Et udvalg af advarsels- og
alarmfunktioner bidrager til at
gøre kørslen mere enkel og
sikker.

Aktiv nødopbremsning
(AEB)

Vognbaneassistent
(LKA)

Adaptiv fartpilot
(ACC)

Ved hastigheder under 20 km/t bremser
ZS EV automatisk op for at undgå en
kollision med køretøjer, cyklister eller
fodgængere. Ved hastigheder over 20
km/t vil AEB reducere risikoen for og
effekten af en ulykke.

Vognbaneassistenten bruger et kamera til
at registrere vognbanemarkeringer på
vejen forude, og systemet overvåger bilens
placering i vognbanen. Når systemet
registrerer, at bilen er ved at komme ud af
sin vognbane, advarer det føreren visuelt
og med en advarselslyd, og desuden
advares føreren med vibrationer i rattet.
ZS EV overtager også styringen for at
holde bilen i vognbanen.

Den adaptive fartpilot (ACC) overvåger
vejen forude. Så længe der er fri bane,
opretholder ACC den hastighed, som
føreren har indstillet. Systemet
registrerer køretøjer, der kører
langsommere, og reducerer langsomt
hastigheden ved at slippe gassen eller
ved aktivt at aktivere bremsesystemet.
Hvis det forankørende køretøj sætter
farten op eller skifter vognbane,
accelererer ACC automatisk tilbage til
førerens foretrukne hastighed.

Køassistent
(TJA)

Intelligent
fjernlysassistent

Intelligent
hastighedsadvarsel

Når den adaptive fartpilot er aktiveret,
overvåger Køassistenten konstant det
forankørende køretøjs hastighed og
sammenligner den med din bils
hastighed. Hvis systemet registrerer tæt
trafik eller en trafikkø ved hastigheder
under 60 km/t, kan føreren aktivere
Køassistenten. ZS EV følger automatisk
det forankørende køretøj og styrer
automatisk acceleration, opbremsning
og styring inden for samme vognbane.

Når fjernlysassistenten er aktiveret i
AUTO-position, skifter systemet
automatisk til nærlys, når en bil forude
registreres. Det giver føreren maksimalt
udbytte af fjernlyset, så kørsel i mørke
bliver mere sikker, og risikoen for at
blænde modkørende reduceres.

ZS EV registrerer automatisk vejskilte
med hastighedsgrænser og gør føreren
opmærksom på den aktuelle
hastighedsgrænse via et symbol i
instrumentenheden. Symbolet er en
påmindelse til føreren, så risikoen for at
køre for hurtigt reduceres.

Bilen
kommer
i fem
farver.

Pebble black (metallak)

Regal blue (metallak)

Diamond red (metallak)

Aqua cyan (metallak)

Dover white

Og den
fås i to
udstyrsvarianter.

Comfort

Luxury

Udstyrsvarianter
Comfort

Luxury

Parkeringssensorer bag







Elektrisk indstillelige sidespejle







17" EV-aluminiumsfælge, diamantslebne

–



Registrering af biler i den blinde vinkel

–



Comfort

Luxury

MG Pilot





Nøglefri funktion med startknap til motor



8" touchscreen i farver med Apple CarPlay™



og Android Auto™
DAB-radio med AUX/USB, MP3





Assistent til tværgående trafik bagved

–



Audiosystem med fire højttalere





Elektrisk indstillelige, indklappelige og

–



Navigationssystem





opvarmede sidespejle

Bluetooth-telefontilslutning og audiostreaming





Kunstlæderindtræk med kontrastsyninger

–



Læderrat





Opvarmede forsæder

–



Gearvælger med drejekontakt





6-vejs elektrisk indstilleligt førersæde

–



Elektrisk parkeringsbremse





Aircondition med lugt-





Elruder for og bag med





og forureningsfilter
Regnsensor

–



Panoramasoltag

–



Bakkamera

–



Nødladekabel





one-touch-åbning/-lukning i førersiden
Automatisk lys





Tekniske parametre

Udstyr

Længde (mm)

4314

Sikkerhed

Bredde (mm)

1809

Højde (mm)
Akselafstand (mm)
Egenvægt (kg)

Comfort

Luxury

Alarm





1644

Startspærre





2585

E-call-system





ABS+EBD





Comfort: 1491 / Luxury: 1532

Maksimal totalvægt (kg)

1966

ESP





Maksimalt akseltryk (kg)

For: 993/bag: 973

EBA





Hill Assistance





Auto hold





EPB





Børnesikring på bagdøre





Batteri (kWh)
AC-opladningstid (Ved 6,6kW)
*DC-opladningstid (0~80% ved 85kW)
Elmotor

44.5
~7.5 h
~40 min
PMS motor

Maks. motorydelse (kW)

105

ISOFIX på bagsædet med TopTether og forankring nederst





Maks. motordrejningsmoment (Nm)

353

Regnsensor

–



Tophastighed (km/t)

140

Nedkørselsassistent





Rækkevidde (NEDC)

335

Direkte TPMS





Rækkevidde (WLTP)

263

Sidekollisionssensor (højspændingsafbryder)





Maks. rækkevidde (60 km/t)

428

Energiforbrug (Wh/km)

186

Airbag

Acceleration (0~50 km/t)

3.1 s

Frontairbags til fører og forsædepassager





Acceleration (0~100 km/t)

8.2 s

Sideairbags til fører og forsædepassager





Gardinairbags til fører og forsædepassager





Bagagerumsvolumen (l)

448

Udstyr (fortsat)
Airbag (fortsat)
Deaktivering af sideairbag i passagersiden

Comfort

Luxury





Lys (fortsat)

Comfort

Luxury

Halogenforlygter med lyslængderegulering





Lyssensor





Højtplaceret stoplys





Assistentsystemer
Adaptiv fartpilot (ACC)





Parkeringshjælp

Intelligent fjernlysassistent (IHC)





Parkeringssensor bag





Hastighedsadvarsel (SAS)





Bakkamera med dynamiske hjælpelinjer

–



Automatisk nødopbremsning (AEB)





Advarsel om frontkollision (FCW)





Sikkerhedssele

Vognbaneadvarsel (LDW)





Trepunktsseler foran + selestrammer og selekraftbegrænser





Køassistent (TJA)









Vejskiltegenkendelse (TSR)

Trepunktsseler på de yderste bagsædepladser + selestrammer
og selekraftbegrænser





Advarsel om glemt sikkerhedssele på for- og bagsæder





Vognbaneassistent (LKA)





Blind Spot Monitoring (BSM)

–



Udvendigt

Rear Traffic Alert (RTA)

–



Tagræling





Vognbaneskiftadvarsel (LCW)

–



Spoiler





MG logo med pulserende opladningslys





Sidepanellister





Lys
LED-dagskørelys





Rammeløse forrudeviskere





Tågelygter bag





Bagrudevisker





Udvendigt (fortsat)

Comfort

Luxury

Forkromet rudeliste





Bagrude m. varme





Sidespejle

Comfort

Luxury

Gearvælger med baggrundsbelysning





Forkromede dørhåndtag





Solskærm med spejl





Forlygter med coming home-funktion





Interiør og komfort (fortsat)

Opvarmede





Kunstlæderdetaljer i dørbeklædning

–



Med blinklys





Panoramasoltag

–



Elektrisk indstillelige





Med automatisk indklapning

–



I karrosserifarve





Elruder





One-touch-åbning/-lukning i førersiden





Sikkerhedsfunktion i førersiden





Læder med syninger





Multifunktionsrat





Dørhåndtag
I karrosserifarve





Delvist forkromede





Ruder

Rat
Interiør og komfort
12 V-udtag





Bagagerumsafdækning





Bagagerumslys





Elbilskøreindstillinger

Hastighedsbegrænser





Køreprofilindstillinger





System til genindvinding af kinetisk energi (KERS)





Udstyr (fortsat)
Comfort

Luxury

2 kopholdere i midterkonsollen





Kortholder





Opbevaring

Infotainment

Sæder

Comfort

Luxury

Højdejusterbart førersæde





Elektrisk indstilleligt førersæde

–



Kortlommer på bagsiden af forsæderne

–



Sæder med stofindtræk



–

8’’ touchscreen





PU-kunstlæder sæder

–



DAB





Forsæder med varme

–



Navigationssystem





40:60-splitbagsæder





Højttalere

4

6

3D-lydeffekt

–



Fælge og dæk

2 mikrofoner





205/60 R16



–

3 USB-porte





215/50 R17

–



Bluetooth





16" aluminiumsfælge



–

AppleCarPlay™





Tofarvede 17" “Torenmolen”-aluminiumsfælge

–



Android Auto™





Dækreparationssæt





MP3




		

Centrallås
Fjernbetjent





Nøglefri adgang





Start/stop knap til motor





5 8 10

ÅRS
FABRIKSGARANTI

ÅRS
GARANTI PÅ
BATTERIET

ÅRS
GARANTI MOD
RUSTGENNEMTÆRING

MG ZS EV er omfattet af en
fabriksgaranti på 5 år eller 150.000 km.
Der ydes 8 års garanti på drivlinjens
batteri.
Der ydes 10 års garanti mod
rustgennemtæring.

→ mgmotor.eu

Ansvarsfraskrivelse
Billederne i denne brochure er kun til illustration, og de kan adskille sig
fra udstyrsvarianternes standardspecifikationer. Billederne kan ikke
danne grundlag for krav. MG forbeholder sig ret til at ændre modeller,
farver og udstyr uden forudgående meddelelse og uden forpligtelse til at
ændre de eksisterende biler på markedet.
Rækkevidde op til 263 km ved blandet kørsel. Co2/km 0g.

