
Den nye
MG ZS EV



Et nyt look. 
Længere 
rækkevidde. 
100 % elektrisk
Den nye MG ZS EV tager økonomisk overkommelig elektrisk kørsel til et nyt niveau. 
Med sit friske design, opdateret teknologi og valget mellem to nye kraftfulde 
batteripakker åbner den nye veje ind i fremtiden – klar til at erobre endnu flere 
bilisters hjerter.

MG ZS EV er den perfekte 100 % elektriske bil til din daglige kørsel, en spontan 
weekendtur, en naturoplevelse med din familie eller til besøg hos venner uden for 
byen. Så...

Reset. Rethink. Recharge.  And enjoy!





Fra bagenden til fronten og i alle detaljer er den nye MG ZS EV en 
nyfortolkning af, hvad en kompakt, urban SUV kan være – den bringer din 
køreglæde til et nyt niveau. 
Den store kabine kombinerer komfort og praktiske egenskaber, og det 
rummelige interiør har masser af plads til det, som du gerne vil have med. 
Bag kølergrillen er den opdaterede opladningstilslutning blevet nydesignet, 
så du har nemmere adgang til den med en fjederbelastet klap, som åbner 
til siden og er mere tæt. Og på MG logo-interfacet viser den forbedrede 
opladningsindikator tydeligt bilens aktuelle batteriniveau.

Intelligent 
elektrisk 
design

Vær forberedt på at møde lange blikke, når du cruiser gennem byen – 
MG ZS EV er et ægte blikfang. Den elegante front uden kølergrill 
emmer af urban selvsikkerhed, og de nye ”Silverstone”-forlygter 
omfatter 21 LED-enheder og har et entydigt moderne look. Og bagpå 
giver de nydesignede ”Phantom”-LED-baglygter bilen et dristig og 
markant udtryk.



Batteripakken på 51 kWh har fået en forbedret rækkevidde på op til 320 km i henhold til WLTP, og batteripakken på 
72 kWh byder på en endnu længere rækkevidde på op til 440 km i henhold til WLTP. Med muligheden for DC-
lynopladning med 92 kW kan bilen oplades fra 5 % til 80 % på kun 40 min. med begge batteripakker.

Så er du hurtigt klar til næste køretur. Og takket være den komfortable 3-fasede 11 kW AC-hurtigopladning kan du 
starte hver dag med fuldt opladet batteri.

Uanset dag, tidspunkt eller destination – den nye MG ZS EV får dig 
frem. Du kan nu vælge mellem to forskellige batteripakker, der begge er 
baseret på en ny modulopbygget konstruktion, som har højere 
energitæthed, uden at det påvirker batteriets sikkerhed eller størrelse.

Du kan 
bare køre





De funktionelle egenskaber (Utility) er tænkt ind i alle detaljer af MG ZS EV. Med en 
generøs anhængervægt på 500 kg kan du transportere op til fem personer og deres 
bagage. Og med de praktiske tagrælinger kan du medbringe op til 75 kg bagage i en 
tagboks, så du får mere plads i kabinen.

Bagest har du en bagagerumsvolumen på 448 l til rådighed. Og hvis du klapper 40:60-
splitbagsædet ned, kan den samlede bagagerumskapacitet øges fleksibelt op til 1.166 l. 
Så har du masser af plads, hvis du skal flytte, på campingtur eller shoppe løs.

Det 
vigtige 
U i SUV

Den smarte omvendte V2L-
ladefunktion (Vehicle-to-Load) gør 
batteripakken endnu mere funktionel. 
Du kan tilslutte eksterne apparater 
som fx en elektrisk grill, en køleboks 
eller en elcykel og forsyne dem med 
strøm fra bilens batteri. Det er som at 
have dit eget transportable elværk.



Den nye MG ZS EV giver dig køreglæde med rent elektriske præstationer. Lad 
dig begejstre, når den særdeles effektive elmotor accelererer bilen fra 0-50 
km/h på kun 3,6 sek. Oplev silkeblød manøvrering takket være karrosseriets 
store torsionsstivhed. Du kan føle dig i total kontrol med mange sensorer og 
kameraer, der giver dig et overblik over omgivelserne, der hvor du ikke selv 
kan se.

Den automatiske gearkasse betjenes med en drejekontakt på midterkonsollen 
og er konstrueret til at give ultimativt raffinement under alle kørselsforhold. 
MG ZS EV byder på tre køreindstillinger – Eco, Normal og Sport, så bilen kan 
tilpasses helt til dine kørselsbehov i hverdagen både på de lange afslappende 
køreture og i den dynamiske bytrafik.

Sæt dig godt til 
rette, og nyd 
køreturen  



Hver en cm af det elegante og rummelige interiør i MG ZS EV 
med 1,19 m2 panoramasoltag er skræddersyet til at sikre, at 
både fører og passagerer ikke mangler noget.

Det nye designorienterede interiør har et moderne 
kulfiberlook og bløde materialer, så du har det perfekte 
ambiente til at få fornyet energi. Det nydesignede 
automatiske klimaanlæg med luftdyser for og bag omfatter 
et førsteklasses luftrensningssystem, som sikrer en sund 
luftkvalitet i kabinen.

Det nydesignede betjeningspanel med 10,1” flydende touchscreen har en synsvinkel på 170° og er nemt at aflæse selv i 
kraftigt sollys, og den komplet digitale 7” instrumentenhed viser alle de nødvendige informationer i det futuristiske display i 
brillestil.

Vil du gerne lytte til din yndlingsmusik? Soundsystemet med seks højttalere skaber en omsluttende 3D-lydeffekt, så du kan 
mærke rytmen helt ind i kroppen. Mens du lytter, oplades din smartphone i den trådløse oplader. Og med tre Type-A- og to 
Type-C-USB-porte kan alle i bilen nemt oplade deres enheder på samme tid.

Du kan slappe af, 
mens du kører



Du behøver ikke at bekymre dig om at skulle parkere den 
rummelige MG ZS EV. Parkeringsassistenten med 360°-kameraer 
(inklusive MG Pilot-kameraet og fire parkeringskameraer) hjælper 
dig med trygt at parkere din bil på selv de mest udfordrende 
steder.

MG Pilot Camera 1
Millimetre Wave Radar 3
Parking Camera 4 
Parking Distance Ultrasonic Radar 3



Gør mere med 
MG iSMART

Den nye MG ZS EV er nu koblet op med vores innovative 
MG iSMART-teknologinetværk, som integrerer bil, internet 
og brugerkommunikation. Du kan betjene mange af bilens 
funktioner med håndfri stemmebetjening med minimal 
afledning af opmærksomheden, og den dedikerede MG 
smartphoneapp hjælper dig med at finde din parkerede bil, 
tjekke bilens status og finde ladestationer i nærheden.  Du 
kan endda starte klimaanlægget på forhånd, så bilen er 
afkølet eller opvarmet, før du sætter dig ind i den.

Opkoblingsfunktionerne omfatter et Wi-Fi-hotspot til internetadgang, over-the-air-firmwareopdateringer af bilens MG 
iSMART-software og en Bluetooth-nøgle, som du kan aktivere på afstand, hvis du har brug for det.

Vil du gerne finde interessante steder eller streame musik online? Du skal bare spørge bilens 10,7” touchscreen, og så er 
du klar. Du kan bruge appen til at planlægge opladningen af batteriet til det tidspunkt, der passer dig bedst. Opret et Wi-
Fi-hotspot til dine passagerer, og glem ikke at tjekke vejrudsigten, før du kører. Du kan det hele med MG iSMART.



MG iSMART-
funktioner

Bluetooth-nøgle

Find din bilVisualisering af ruten og info
om ladestandere

Fjernbetjening via appLåsning og 
oplåsning af bilen

DAB+Programmering 
af opladningen

RuteplannerBilstatuskontrol

Apple CarPlay™
& Android Auto™





MG Pilot 
kør sikkert, 
altid

Adaptiv fartpilot (ACC) 

Intelligent styring af langlys (IHC)

Hastighedsassistent (SAS)

Frontkollisionsalarm (FCW) 

Automatisk nødbremse (AEB)

Vejbaneassistent (LDW)

Køassistent (TJA)

Skiltegenkendelse (TSR)

Vognbaneassistent (LKA)

Alarm for vognbaneskift (LCW) 

Fastholdelse af vognbane (ELK)* 

Blindvinkel overvågning (BSM)

Alarm for trafik bagude (RTA)

* Gælder kun vejbane/-kant.

Som alle MG modeller er MG ZS EV udstyret 
med MG’s eget avancerede 
sikkerhedssystem. MG Pilot er en omfattende 
pakke af delvist automatiserede 
førerassistentteknologier, der giver dig en 
hjælpende hånd og ekstra tryghed på vejen.



Tilgængelig i 
fem farver

Como Blue

Pebble Black

Cosmic Silver

Den nye MG ZS EV kommer i fem 
betagende farver

Dover White Rummelig bagagerum17" Alufælge

Diamond Red Comfort sæder Black interior: Kunstlædersæder



Mål og vægt

Længde (mm) 

Brede (mm)

Højde (mm)

Akselafstand (mm)

Frihøjde (mm) 

Bagagerumskapacitet uden/med nedlagte sæder (l)

Egenvægt (kg)

Teknisk tilladt totalvægt (kg)

Teknisk tilladt akseltryk, for-/bagaksel (kg)

Anhængervægt uden bremse (kg)

Anhængervægt med bremse (kg)

Elektrisk motor & batteri

Type

Maks. effekt (kW)

Maks. drejningsmoment (Nm) 

4323           "

1809           "

1649           "

2581           "

161           "

488/1166       " 

          

1045/1080    " 

500  " 

500  " 

PMS motor

115

280           "

~30min  " 

~40min  " 

175  " 

3.6  " 

8.6  " 

Tekniske specifikationer* 

*Final version subject to homologation figures

Elektrisk motor & batteri

On-board lader maks. effekt (kW)

DC-ladetid (30~80%)

DC-ladetid (5~80%)

Ydelse

Tophastighed (km/t)

Acceleration (s, 0~50 km/h)

Acceleration (s, 0~100 km/h)

Elektrisk rækkevidde (km, WLTP)

Energiforbrug (Wh/km)

Comfort+
Standard 

Range

1620

2070

440

Comfort+ 
Long 

Range

1620

         2070

11 11

440

178 178

115

Luxury+
Long 

Range

Luxury+
Long 

Range

Sporvidde bag 1539mm Akselafstand 2585mm 

Længde 4323mm

Sporvidde for 1526mm

Bredde 1809mm

Højde 1649mm



Startspærre

E-call system

Stabilitetskontrol (ESP)

Nødbremseassistent (EBA)

Bakkestartsassistent

Aut. havariblink (ESS)

Nedkørselsassistent (HDC)

Auto hold

Elektronisk p-bremse (EPB)

Børnelås, bag

ISOFIX på bagsæde

Regnsensor

Direkte TPMS

Airbag

Airbags ved forsæder

Sideairbags ved forsæder

Gardinairbag ved forsæder

Mulighed for deaktivering af passagerairbag

Hjælpesystemer 

Adaptiv fartpilot (ACC)

Intelligent styring af langlys (IHC)

Hastighedsassistent (SAS)

Frontkollisionsalarm (FCW)

Automatisk nødbremse (AEB)

Vejbaneassistent (LDW)

Køassistent (TJA)

Skiltegenkendelse (TSR)

Vognbaneassistent (LKA)

Alarm for vognbaneskift (LCW)

Fastholdelse af vognbane (ELK)*

Blindvinkel overvågning (BSM)

Alarm for trafik bagude (RTA)

Lys

LED kørelys

LED forlygter

LED baglygter

Tågebaglygter

Tusmørkesensor

Højt monteret bremselys

Udstyr

Sikkerhed

Alarm

Parkeringshjælp 

Parkeringssensor, bag

Bakkamera

360° kamera

Sikkerhedssele
3-punkts m. forstrammer og 
belastningsbegrænser på forsæder 

3-punkts m. forstrammer og

belastningsbegrænser på 2 bagsæder

Selealarmer for og bag

Eksteriør

Tagræling

Spoiler

Fleksible vinduesviskere

Bagrudevisker

Tonede ruder

Kromliste på sideruder

Varme i bagrude

Sidepejle

Varme i sidespejle

Blinklys i sidespejle

Sidepejle (forsat)

Elektrisk justering af sidespejle

El-foldbare sidespejle

Indfarvet sidespejle

Dørhåndtag

Indfarvede dørhåndtag

Kromdetaljer på dørhåndtag

Interiør & komfort

12 V strømudtag

Bagagerumsdæksel

Lys i bagagerum

Hastighedsbegrænser

Traditionel gearskifter

Forkromede dørhåndtag

Solvisir m. makeupspejl

Follow Me Home-lys

Manuel nedblændet bakspejl

Soltag m. anti-klem funktion

Panoramasoltag

V2L (Vehicle to load) afladning*
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury

* Gælder kun vejbane/-kant. * V2L-adapter skal tilkøbes.



Klimaregulering

Klimaanlæg

Luftdyser ved bagsædet

Aircondition m. aktiv luftforbedring

Vinduer

El- ruder i for- & bagdøre

Automatisk op/ned-funktion (ved fører)

Sikkerhedsfunktion, anti-klem (ved fører)

Rat

Læderrat

Multifunktionsrat

2-vejs justerbar

EV drive mode

Valg af kørselstilstand

System for genindvinding af kinetisk energi (KERS)

Infotainment

Digital instrumentering

Touchskærm

DAB+

Infotainment (forsat)

Højtalere

3D-lyd

3D-lyd

5 USB ports (including 2 Type-C ports)

Trådløs telefonopladning*

Bluetooth

MG iSMART Lite Connectivity System 

Fjernbetjening

Navigation 

Planlagt opladning

Apple CarPlay™/Android Auto™

MG iSMART Connectivity System 

Stemmestyring

Vejrudsigt

Navigation m. traffikoplysninger i realtid & 

rækkeviddeberegner

Synkronisering af rute & kalender

Firmware over-the-air (FOTA) opdateringer

Udstyr

Nøglefri adgang

Start-/stopknap

Sæder

Førersæde 6-vejs, justerbart

Passagersæde 4-vejs, justerbart

Førersæde, elektrisk justerbart

Passagersæde, manuelt justerbart

Kortlomme bagpå forsæder

Stofsæder

Kunstlædersæder

Varme i forsæder

Bagsæder m. centralt armlæn

60:40 splitbagsæde

Dæk & fælge

215/55 R17

17" alufælge m. aero-hjulkapsel

Nød-reparationskit ved punktering

Farver

Dover White

Pebble Black

Diamond Red

Como Blue

Cosmic Silver

Interiørfarve

Black

Centrallås

Fjernbetjent centrallås
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



→ mgmotors.dk

Basisgaranti: 7 år/150.000 km 

HV-drivlinje: 7 år/150.000 km 

Batteripakke (højvoltsbatteri): 7 år/150.000 km 

Rustgennemtæring: 7 år/ubegrænset 

Vejhjælp: Det første år er inkluderet, 2.-7. år for alle 
kunder, som får udført alle serviceeftersyn hos en 
MG forhandler.

MG ZS EV ER OMFATTET AF 
EN GARANTI PÅ 7 
ÅR/150.000 KM. 

Vilkår og betingelser 
Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure var korrekt og 
opdateret på tidspunktet for offentliggørelsen (Oktober 2021). Vær opmærksom på, at 
farver og tilbehør udelukkende er til illustration. Farver og finish er underlagt 
begrænsninger i forbindelse med trykningen og kan afvige fra den reelle farve og 
lakfinish. MG Motor Europe har en politik om vedvarende forbedringer og forbeholder 
sig ret til at foretage ændringer på ethvert tidspunkt uden varsel, når det gælder farver, 
tilbehør, materiale, design, udformning, specifikationer og modeller. Udstyrselementer 
kan blive indstillet på et hvilket som helst tidspunkt. De faktiske specifikationer kan 
afvige fra de viste biler. Du kan få de nyeste informationer hos din MG forhandler. 

Udgivet i oktober 2021. Version 1. 


	Unavngivet



