
MG MARVEL R
Tilbehørsbrochure



MG Marvel R er designet til europæiske bilister, der sætter pris på design, luksus og præstationer. MG 
mener, at ingen detaljer på Marvel R skal overses. Derfor har vi valgt et udbud af tilbehør, som matcher 
din Marvel R og giver dig en bedre køreoplevelse og større sikkerhed. 

MG Marvel R er en sand virtuos med en klar udstråling af fremragende håndværk. Og MG Marvel R-
tilbehør er den perfekte løsning til at give dette kunststykke dit helt eget udtryk, fordi alt tilbehøret er 
udviklet med henblik på at opfylde dine behov og give bilen en unik stil.

Nyd hvert minut og hvert sekund, mens du kører – vores skræddersyede tilbehør venter på dig.

Marvel R-tilbehør er 
med dig hele vejen.



Beskyttelse

Hold din Marvel R som ny.
Det er kun naturligt, at man gerne vil passe på en ekstraordinær bil som MG Marvel R. Men dagligdagen kan sætte sine spor. Din bil 
fortjener en beskyttelsespakke fra MG, som beskytter bilen mod dagligdagens slitage. 

Vores tilbehør til beskyttelse omfatter skræddersyede måtter og bagagerumsmåtte indvendigt og et sæt specialdesignede stænklapper 
udvendigt... 



Stofmåtterne er fremstillet af bløde 
og lugtfri materialer og giver dig 
fremragende komfort og 
beskyttelse.

De skræddersyede måtter med hvide 
syninger og MG-logo kan nemt 
fastgøres til bilens bund, så de ikke 
glider og dermed påvirker din 
sikkerhed under kørslen.

De bliver grundigt testet for at 
sikre, at de ikke falmer eller 
mister formen.

Stofmåtter*
SAC1000668

* Produktet kan variere fra billedet.



Gummimåtterne er fremstillet af 
vandtæt og robust materiale og 
passer til alle årstider.

Især i vådt vejr eller regnvejr, fordi de 
er nemme at rengøre og kan spare dig 
for en masse tid til rengøring af din 
nye MG Marvel R.

De skræddersyede gummimåtter 
med høj kant giver maksimal 
beskyttelse og stor skridsikkerhed. 
Og det indgraverede MG-logo er en 
garanti for god kvalitet.

Gummimåtter*
SAC1000678

* Produktet kan variere fra billedet.



Bagagerumsmåtter*
SAC1000688

Bagagerumsmåtten i gummi kan 
beskytte bagagerummet i MG Marvel 
R ved af- og pålæsning og effektivt 
forhindre ridser og mærker.

Med den høje kant sørger den også 
for, at dine ting i bagagerummet er 
bedre sikret. Vores bagagerumsmåtte 
er robust og helt vandtæt.

Den er produceret efter de højeste 
standarder, så den ikke falmer eller 
lugter. Den er forsynet med MG-logo, 
ser godt ud og er kvalitetsgodkendt.

* Produktet kan variere fra billedet.



Stænklapper*
SAC1000718

Stænklapperne er fremstillet i en 
særlig form, som følger de elegante 
linjer på MG Marvel R, og de er 
nemme at montere.

Foruden at beskytte din Marvel R er 
stænklapperne også en fordel for 
andre bagvedkørende køretøjer, 
fordi de reducerer opsprøjt fra vejen.

De er fremstillet af blød plastik, 
så de yder effektiv beskyttelse 
mod snavset vand og beskytter 
MG Marvel R mod stenslag.

* Produktet kan variere fra billedet.



Giv siderne på din Marvel R et 
ekstra pift, og kom i gang med at 
tilføre din Marvel R et kulfiberlook 
med sidespejlhuse i kulfiber.

Disse helt nye sidespejlhuse i 
kulfiber tilfører nemt din bil ekstra 
visuel udstråling.

Sidespejlhuse i kulfiber*
SAC1000748

* Produktet kan variere fra billedet.



Selv efter at være kommet frem til din destination kan du fortsætte dine eventyr – MG 

Marvel R-tilbehøret er med dig hele vejen.

Få ekstra plads til dit næste eventyr ved at vælge vores Touring-tilbehørspakke.

Kørsel & opbevaring

Følg din intuition, bryd grænser.



Anhængertræk*
SAC1000488

Få monteret vores anhængertræk i højstyrkestål inklusive 
alt til anhængertilslutningen på din MG Marvel R.

Marvel R har en maksimal anhængervægt på 750 kg. Der er 
desuden et kuglehovedtryk på 50 kg, så du nemt kan 
montere cykelholderen på anhængertrækket og udvide din 
horisont.

* Produktet kan variere fra billedet.



Sørg for, at dit kæledyr er beskyttet og altid kan 
komme med i bilen. Vores hundegitter er let og nemt 
at montere.

Hundegitter*
SAC1000728

* Produktet kan variere fra billedet.



Elektronik

Udvid dine elektriske oplevelser med Marvel R.

Med den mest banebrydende elbilsteknologi vil MG give dig den ikoniske elektrificerede oplevelse – en kombination af opladning og et mobilt 
opholdsrum. Og elektronisk tilbehør er præcis, hvad du kan forvente med en så bemærkelsesværdig bil som MG Marvel R.



Ladekabel*
SAC1000698

Ladekablet giver sikker og effektiv 
opladning. Beklædningsmaterialet 
er termoplastik, som er 
flammehæmmende, og stikbenene 
er fremstillet af en sølvbelagt 
kobberlegering, som er meget 
holdbar.

Det overholder internationale 
standarder, så din sikkerhed er i top. 
Med et Shucko-stik kan ladekablet 
tilsluttes til en husholdningsstikdåse, 
så din MG Marvel R kan oplades 
komfortabelt.

Desuden leverer vi en diskret og 
nydelig opbevaringsboks med MG-
logo til dit ladekabel.

* Produktet kan variere fra billedet.



Vejen til en ny livsstil – med V2L-
strømudtaget kan du oplade alle 
elektriske apparater som fx en elcykel, 
en bærbar computer eller andre 
apparater direkte fra din MG Marvel R.

MG MARVEL R er ikke blot et 
transportmiddel, den er et mobilt 
opholdsrum.

V2L-strømudtaget leveres i en diskret 
og skræddersyet stofpose med det 
stolte MG-logo på ydersiden.

V2L-strømudtag*
SAC1000708

* Produktet kan variere fra billedet.



Sidespejlhuse i kulfiber - SAC1000748

V2L adapter- SAC1000708Ladekabel - SAC1000698Hundegitter - SAC1000728

Bagagerumsmåtte - SAC1000688

Anhængertræk - SAC1000488 Gummimåtter- SAC1000678 Stofmåtter- SAC1000668 Stænklapper - SAC1000718
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mgmotors.dk
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.

https://mgmotor.eu/model/zs-ev?__redirect=no



