MG ZS EV

→

Beskyttelse

Hverdagen kan være
fuld af aktiviteter.
Beskyt din bil, og giv den den omsorg, den fortjener, med en Protection Pack fra
MG. Den indeholder skræddersyede måtter, indvendig bagagerumsbeklædning
og stænklapper foran og bagpå.

Stofmåtter, sæt
Beskyt kabinen i din MG ZS EV
med vores stofmåtter med hvide
syninger og logo.*
Gummimåtter, sæt
Giv din MG ZS EV ekstra
beskyttelse med vores
gummimåtter – det perfekte
tilbehør til dine vildeste eventyr.*
Bagagerumsbeklædning
Læs og tøm bagagerummet uden
bekymringer med vores
bagagerumsbeklædning.
Dørpanellister
Blanke dørpanellister beskytter din
MG ZS EV mod ridser og
beskadigelser.
Stænklapper
Beskyt undervognen på din MG ZS
EV ved at reducere opsprøjt af
mudder og vand med vores sæt af
stænklapper.
*Produktet kan afvige fra billedet.

→

Udvendig styling

Gør din MG ZS EV
unik med lidt ekstra
styling.
Vindafvisere
Nyd den friske luft uden støj
i din MG ZS EV med vores
vindafvisere.
Kromliste til bagklappen
Et stilfuldt touch til
bagklappen på din MG ZS
EV med en blank kromliste
på underkanten.

→

Kørsel/opbevaring

Din MG ZS EV er ikke
blot din bil.
Den er din følgesvend på dine eventyr og rejser – uanset hvor turen
går hen. Få ekstra plads til hele familien med vores tilbehørspakke
Touring & Storage.

Cykelholder til taget
Et offroad-eventyr for hele familien,
eller på udkig efter gode cykelruter?
Uanset formålet kan du medbringe
din cykel med vores cykelholdere.
Hundegitter
Sørg for, at dit kæledyr er beskyttet
og altid kan komme med i bilen.
Vores hundegitter er let og nemt at
montere.
Anhængertræk
Udstyr din MG ZS EV med vores
anhængertræk i højstyrkestål.
Ekstra 75 kg taglast giver flere
muligheder.
Aero-tagbøjler
Skab ekstra plads til dine eventyr
med vores tagbøjler. (maksimal last:
75 kg)
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Ansvarsfraskrivelse
MG Motor Europes netværk af autoriserede værksteder tilbyder montering af
originale reservedele og originalt tilbehør med 1 års garanti. De giver dig også
tryghed, fordi din MG vil være i sikre hænder. MG Motor Europe har en politik
om kontinuerlige forbedringer og forbeholder sig til enhver tid retten til at
foretage ændringer af eller standse udbuddet af modelprogram, udvidet
garanti, reservedele, tilbehør og specifikationer. Hvis du ønsker de nyeste
informationer om produkter eller tjenesteydelser, er du velkommen til at
kontakte din lokale autoriserede MG forhandler. Farver, finish og billeder i
denne brochure er underlagt begrænsninger i forbindelse med trykningen og
kan afvige fra den reelle farve og finish.

