MG MARVEL R

Electric

Refined • Intelligent • Connected

Welcome
Willkommen
Bienvenue
Velkommen ombord
Velkommen til et sted, som du kan gøre til dit helt eget. Til en designmæssig fortolkning af
fremtiden.
Til en robust og kraftfuld fremtoning.
Velkommen til klassens bedste sikkerhed, driftssikkerhed og rækkevidde. Til en
designfilosofi, som er baseret på teknologi indadtil og humanitet udadtil.
Velkommen til en komplet elektrisk køreoplevelse uden emissioner.
Til unik rummelighed og komfort. Til tilgængelighed og opkobling – uanset hvor du er.
Velkommen til en fantastisk følelse af ro. Til kontrol over tingene i dit eget cockpit.
Velkommen til frihed og eventyr... Velkommen til MG MARVEL R Electric!

Welcome
to the
future
Det indvendige design i MG MARVEL R Electric er baseret på et enkelt,
fremtidsorienteret princip: ”Teknologi indadtil, humanitet udadtil”. Fra det
øjeblik, hvor du sætter dig ind i bilen, vil du opleve et helt nyt niveau af

Indvendigt fører MG MARVEL R Electric dig ind i fremtiden med den centrale 19,4” touchscreen, som giver dig

luksusambiente i en bil.

adgang til alle dele af bilens interaktive betjeningselementer. Betjeningsskærmen trodser visuelt tyngdekraften
med sit flydende og semitransparente design med en diskret hightech-elegance, som afspejles i hele interiøret.

Det intelligente R-Welcome-velkomstsystem registrerer din bilnøgle, når du
nærmer dig bilen, og åbner det induktive dørhåndtag for at byde dig
velkommen ombord. Førersædet kører tilbage, så du nemt kan stige ind, og
den interaktive ambientebelysning med 64 forskellige farver signalerer
starten på din næste køretur.

Mens du kører, kan du nyde den enestående
lydkvalitet fra det førsteklasses BOSEsoundsystem med ni højttalere. Du får nem
adgang til din musik via bilens avancerede
stemmebetjeningsfunktion, som også gør det
muligt at betjene mange andre funktioner i
bilen inklusive panoramasoltaget.

Reset
Rethink
Recharge
Express
yourself

MG MARVEL R Electric har et iøjnefaldende look, som matcher bilens indre
styrker. Et elegant, sportsligt design fremhæver SUV-coupéens
karrosseritype med et lavt og bagudvendt tyngdepunkt.
Forfra flyder den kraftfulde og elegante X-formede front ud i brede, dristige
karrosseriformer, der udgør et umiskendeligt og kraftfuldt designmæssigt
statement. Den store akselafstand på 2,8 m giver MG MARVEL R en
bemærkelsesværdig fremtoning med en rummelig kabine, som harmonerer
perfekt med eksteriørets futuristiske karakter.

MG MARVEL R Electric er en komplet batteridrevet SUV
til en ny generation af førere, der sætter pris på innovativt
design, personlig komfort og fremragende præstationer
samtidig med en god rækkevidde og mulighed for
lynopladning.

Recharge
yourself
Både indvendigt og udvendigt er det dristige og
fremtidsorienterede design optimeret til at give
dig den ultimative køreoplevelse.
Den 12,3” digitale instrumentenhed giver fuldt
overblik, mens den alsidige 19,4” touchscreen

MG Pilot-førerassistentteknologien hjælper med til at

Nul-emissions-præstationer med en maksimal

giver dig adgang til betjening af alle funktioner

forebygge og undgå potentielle ulykker og til at opnå

rækkevidde på 402 km (WLTP).

lige ved hånden.

delvist autonom kørsel
Med tre elmotorer, en samlet ydelse på 288 hk og et

Det rummelige interiør byder på masser af plads

MG iSMART er et helt nyt opkoblingssystem, som

drejningsmoment på 665 Nm kan MG MARVEL R

til både mennesker og bagage – uanset hvor du

integrerer bilen, internettet og

accelerere fra 0-100 km/h på kun 4,9 sek. Den unikke

skal hen.

brugerkommunikationen til funktionelle informationer

Sport+-køreindstilling til AWD-funktionen med tre

og personlig underholdning i realtid. Få mest muligt ud

motorer betyder, at bilen altid er klar til at stikke

Underrammen i aluminium giver ekstraordinær

af håndfri betjening af musik, navigation, telefon og

afsted. Du kan desuden vælge køreindstillingen Snow

stabilitet takket være undervognskalibreringen,

bilens funktioner.

for mere sikker kørsel om vinteren.

som er udviklet i Tyskland.

3-faset 11 kW hurtigopladning med AC og DClynopladning øger på pålidelig vis kapaciteten fra 5 % til
80 % på 43 min.
Alle elmotorerne i MG MARVEL R har teknologi med
hårnålevikling, hvilket øger effektiviteten i forhold til den
traditionelle viklingsmetode. De to bageste motorer
fungerer uafhængigt af hinanden for at sikre maksimal
effektivitet.
V2L-systemet (vehicle-to-load) gør det muligt at bruge
litium-ion-batteriet som strømforsyning til eksterne
elektriske systemer.
Oplev komplet tryghed med MG-garantien på 7 år eller
150.000 km.

Next-level
convenience

MG MARVEL R Electric leverer ikke kun fremragende
præstationer på vejen, men tilfører også pragmatiske
egenskaber til dine erhvervsmæssige køreture og din

MG MARVEL R Electric har en godkendt anhængervægt på 750 kg. Så
kan du nemt tage dine cykler på med udflugt eller hjælpe en ven med

fritid.

at flytte.

Den byder fx på nyttige opbevaringsmuligheder både for og bag.

Bilens intelligente vehicle-to-load-system gør den endnu mere praktisk.

Det rummelige bagagerum har en volumen på 357 l og en stor

Med V2L-funktionen kan du bruge batteriets energi op til 2.500 W til

bagagerumsåbning, som gør det nemmere at læsse selv store

andre formål som fx opladning af dit elløbehjul eller din elcykel. Du kan

genstande ind i bilen. Bagsædet er et 60/40-splitbagsæde, og

endda tilslutte din elektriske grill, når du har fundet det perfekte sted til

når sæderne er klappet ned, får du en bagagerumsvolumen på op

en picnic.

til 1.396 l. Opbevaringsrummet under frontklappen har en
volumen på 150 l og dermed plads til værktøj, mapper og andre
mindre genstande – eller endda en 24” kuffert.

Always
connected
with
MG iSMART
MG MARVEL R Electric er udstyret med MG iSmart-pakken
af opkoblingsteknologier. Fra planlagt opladning til en
avanceret turplanner, fra stemmebetjening til integreret
musikstreaming – MG iSMART giver dig en mere komfortabel
køreoplevelse.

MG iSMART
functions

Næste generations intelligente cockpit baner vejen for en ny intelligent interaktiv oplevelse. Den store
instrumentenhed og den gigantiske touchscreen omfatter tilsammen trafikkort i realtid, onlinemusik, DAB+-radio og
mange andre funktioner. Takket være 360°-kameraet får du fuldt overblik over bilen og omgivelserne. Og 360°kameraet til visning af drejemanøvrer ved lav hastigheder giver ekstra sikkerhed ved udfordrende manøvrer.

Brug den opkoblede MG-app, som overvåger bilens status
i realtid, som fjernbetjening. MG iSMART fungerer også
nemt sammen med Apple CarPlay™ og Android Auto™.
Og med den integrerede FOTA-funktion (Firmware OverThe-Air) vil bilens vigtige infotainmentsoftware altid være
opdateret – helt automatisk.

MG iSMART

Apple CarPlay™ &
Android Auto™

Alarm

Amazon
Prime music

Interessepunkter
(POI)

Programmering af
opladningen

DAB+

Se status for
rækkevidde

Find din bil

Kørselsstatistik

Ruteplanner

Mobilt hotspot

Online navigation

Kørselsstatistik

Låsning og
oplåsning af bilen

Fjernbetjening via app

Stemmestyring

Vejrudsigt

Technology for
better driving
MG MARVEL R Electric oser ikke bare af kraftoverskud. Den lever
også op til det med sine præstationer.
Med en tophastighed, som er begrænset til 200 km/h, leverer
SUV’en en maksimal ydelse på 288 hk (212 kW) og et maksimalt
drejningsmoment på 665 Nm. Det betyder, at MG MARVEL R
Electric kan accelerere fra 0-50 km/h på kun 1,8 sek. og fra 0-100
km/h på kun 4,9 sek..

Drivlinjeteknologien gør brug af et avanceret og nøjagtigt kalibreret firehjulstræksystem med tre elmotorer: én på
forakslen og to på bagakslen. Bilen er også tilgængelig med baghjulstræk, hvor den så er forsynet med to elmotorer.
Den 2-trins gearkasse sikrer en effektiv og kraftfuld køreoplevelse. MG MARVEL Electric har en maksimal
rækkevidde på 402 km (WLTP), og med 3-faset 11 kW hurtigopladning med AC eller DC-lynopladning øges
kapaciteten på pålidelig vis fra 5 % til 80 % på 43 min.

MG Pilot

Giver dig
tryghed på vejen
En række advarsels-features i MG MARVEL R
Electric assisterer føreren og hjælper med at bevare
sikkerheden og gøre kørslen i dagligdagen
nemmere. Vores intelligente MG Pilot-pakke med
hightech-førerassistentteknologier giver dig større
tryghed på vejen uanset kørselsforholdene

Automatisk nødbremse (AEB)
Adaptiv fartpilot (ACC)
Køassistent (TJA)
Vognbaneassistent (LKA)
Hastighedsassistent (SAS)
Frontkollisionsalarm (FCW)
Intelligent styrring af langlys (IHC)
Skiltegenkendelse (TSR)
Alarm for trafik bagude (RTA)
Alarm for vognbaneskift (LCW)
Blindvinkel overvågning (BSM)
Fastholdelse af vognbane (ELK)
Træthedsovervågning (DWS)
Multikolisionsbremse (MCB)
Advarsel for sikker udstigning (DOW)

Make it your own

MG MARVEL R Electric er tilgængelig i fem iøjnefaldende farver

Prism Blue

To versioner, dit valg

Luxury

Performance

Sort interiør: sæder med delvis læderindtræk

Sort interiør: sæder med delvis læderindtræk

Gråt interiør: sæder med delvis læderindtræk

Gråt interiør: sæder med delvis læderindtræk

Night Watch Grey

Beton Grey

Pearl White

Pick your style

Pebble Black
19" aluminiumsfælge

Brunt interiør i Alcantara: læderindtræk

Tekniske specifikationer*
Mål og vægt

Elmotor og batteri

Længde (mm)

4674

Bredde (mm)

1919
1613 / 1618 (med hajfinneantenne)

Højde (mm)
Akselafstand (mm)

2804

Frihøjde (mm)

Gearkasse

2-trins automatisk

Batteri (kWh)

70

Oplader i bilen, maks. ydelse (kW)

11

DC-opladningstid (5~80 %)

43 min.

Luxury: 133.9 / Performance: 131.9

Opbevaringsrummet under frontklappen (L)
Bagagerumskapacitet (sæder oppe/klappet ned, L)
Egenvægt (kg)

Luxury: 150L / Performance: 357-1396
Luxury: 1810 / Performance: 1920

Maksimalt tilladt totalvægt (kg)

Luxury: 2288 / Performance: 2373

Maksimalt tilladt akseltryk (kg)

1100/1342

Anhængervægt (uden bremser, kg)

750

Anhængervægt (med bremser, kg)

750

Præstationer
Tophastighed (km/h)

200

Acceleration (sek., 0~100 km/h)

Luxury: 7.9 / Performance: 4.9
Luxury: 402 / Performance: 370

Rækkevidde (km, WLTP)
Energiforbrug (Wh/km)

Luxury: 194.1 / Performance: 209

Elmotor og batteri
Type

PMS motor

Maks. nettoydelse (kW)

Luxury: 80 (venstre side bagest) + 52 (højre side bagest)
Højde
1613mm
(med
hajfinneantenne
1.618 mm)

Performance: 80 (venstre side bagest) + 52 (højre side bagest) + 80 (foran)
Maks. drejningsmoment (Nm)

Luxury: 255 (venstre side bagest) + 155 (højre side bagest)

Performance: 255 (venstre side bagest) + 155 (højre side bagest) + 255 (foran)

*Den endelige version afventer tallene fra typegodkendelsen.

Akselafstand 2804mm

Sporvidde for 1616mm

Længde 4674mm

Bredde 1919mm

Sporvidde bag 1625mm

Udstyr

Udstyr
Hjælpesystem

Luxury

Performance

Adaptiv fartpilot (ACC)







Intelligent styrring af langlys (IHC)







Hastighedsassistent (SAS)

ESP





ARP



EBA

Luxury

Performance

Tusmørkesensor







Velkomstlys









Højt monteret stoplygte





Frontkollisionsalarm (FCW)







Automatisk nødbremse (AEB)





Parkeringshjælp





Køassistent (TJA)





HDC





Skiltegenkendelse (TSR)





Auto hold





Vognbaneassistent (LKA)





EPB





Blindvinkel overvågning (BSM)





Sikkerhedssele

ISOFIX





Alarm for trafik bagude (RTA)





Bagsæde ISOFIX med top tether





Alarm for vognbaneskift (LCW)



Regnsensor





Fastholdelse af vognbane (ELK)

Direkte TPMS





Luxury

Performance

Alarm





Startspærre



E-call system

Sikkerhed

Luxury

Performance

Virtuel pedal til bagklap





Aktiv lukning af grill





Spejle

Luxury

Performance

Varme





Eksteriør (forsat)

Luxury

Performance

Parkeringssensor i for og bag





Memory





360° kamera





Blinklys





Elektrisk justerbare





Elektrisk foldbare





Luxury

Performance

3-punktsseler med selestrammer ved forsæder





Automatisk bakkevinkel







3-punktsseler med selestrammer på bagsædets yderste pladser





Indfarvede









Selealarmer for og bag





Træthedsovervågning (DWS)





Højdejusterbare selepunkter i for





Luxury

Performance

Multikolisionsbremse (MCB)









Advarsel for sikker udstigning (DOW)





Luxury

Performance

Luxury

Performance

Airbags ved forsæder





Sideairbags ved forsæder





Lys

Centerairbag





Gardinairbag ved forsæder



Mulighed for deaktivering af passagerairbag



Airbag

Lys (forsat)

Dørhåndtag
Aerodynamiske dørhåndtag

Eksteriør

Luxury

Performance

Tagræling





IInteriør & komfort

Spoiler





Lazy lock





Luxury

Performance

LED-kørelys





Aerodynamiske viskerblade





12V strømudtag







LED forlygter





Bagrudevisker





V2L (Vehicle to load) afladning







LED baglygter





Tonede ruder





Bagagerumsnet & -kroge





LED tågebaglygter





Mørktonede ruder i bag





Lys i bagagerum





Elektrisk bagklap





Sports alupedaler





Gearknop





Udstyr

Udstyr
Rat

235/45 R19







Alufælge 19"









Dækreparationskit





Luxury

Performance

Luxury

Performance

Fjernbetjent centrallås





Hjemmelader Type 2, Mode 2







Nøglefri adgang





Type 2, Mode 3 ladekabel





8

9

Start-/stopknap





Bose® Premium lydanlæg

–

Bose

Luxury

Performance

3 mikrofoner





Sæder

4 USB-porte





Trådløs telefonopladning



Bluetooth



Luxury

Performance

Læder





Firmware over-the-air (OTA) opdateringer







4-vejs justerbar





Apple CarPlay™/Android Auto™







Multifunktionelt





Central svævende touchskærm

Automatisk nedblændet bakspejl





Premium dørbeklædning





Infotainment

Luxury

Performance

LED læselampe i bag





Virtuel instrumentering

12.3"

12.3"

Ambient lights





DAB+



Velkomst mode





Højtalere

Soltag med anti-klem funktion





Panoramasoltag





Performance

Interiør & komfort





Solvisir m. makeupspejle og lys



Follow Me Home-lys

Luxury

Performance

Varmepumpe





2-zonet klimaanlæg med aircondition





Luftventiler i bag





MG iSMART Connectivity System

Aircondition med aktiv luftforbedring





Vinduer

Dæk og fælge

Performance

Performance

Luxury

Klimaregulering

MG iSMART Connectivity System (forsat)

Luxury

Luxury

Interiør & komfort (forsat)

Centrallås

Charging

Farver
Luxury

Performance

Prism Blue





Førersæde 6-vejs, justerbart





Pearl White







Passagersæde 4-vejs, justerbart





Pebble Black







Førersæde, elektrisk og justerbart med memoryfunktion





Beton Grey





Passagersæde, elektrisk og justerbart





Night Watch Grey





Førersæde med manuel justerbart lændestøtte









Luxury

Performance

Sort





Grå





Brun (Alcantara)

–



Luxury

Performance

Fjernbetjening





Kortlomme bagpå forsæder

Stemmestyrring





Dellædersæder

Vejrudsigt





Varme i forsæder









Armlæn med kopholder i bag





60:40 splitbagsæde





Ventilation i forsæder*





Luxury

Performance

Elektriske ruder for og bag





Navigation m. traffikoplysninger i

Automatisk op- & nedrulning





realtid & rækkeviddeberegner

Anti-klem funktion





Synkronisering af rute & kalender





Amazon musikstreaming





*Ventilation i forsæder frafalder ved valg af Brunt Alcantara-interiør til Performance

Interiørfarve

MG MARVEL R ELECTRIC
ER OMFATTET AF EN GARANTI PÅ
7 ÅR/150.000 KM
Basisgaranti på bilen: 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.

Vilkår og betingelser

→ mgmotors.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure var korrekt og
opdateret på tidspunktet for offentliggørelsen (juli 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.

