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MG5 er designet til europæiske bilister, der sætter pris på design, luksus og præstationer. 
MG mener, at ingen detaljer på MG5 skal overses. Derfor har vi valgt et udbud af tilbehør, som 
matcher din MG5 og giver dig en bedre køreoplevelse og større sikkerhed. 
 
MG5 er en sand virtuos med en klar udstråling af fremragende håndværk. 
Og MG5-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.

MG5-tilbehør er med 
dig hele vejen.



Beskyttelse

Som din MG som ny
Nyd din aktive livsstil uden bekymringer om, hvordan du beskytter din MG5. 
Beskyt din bil, og giv den den omsorg, den fortjener, med en Protection Pack fra 
MG. Vores beskyttelsestilbehør omfatter skræddersyede måtter og 
bagagerumsmåtter.



De bliver grundigt testet for at sikre, 
at de ikke falmer eller mister formen. 
De har stiftfastgørelser, så de ikke 
glider eller drejer sig.

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

Stofmåtter*
SAC1000808

*Produktet kan variere fra billedet.

Hold snavset væk med disse 
skridsikre og skræddersyede 
stofmåtter. 



*Produktet kan variere fra billedet.

Disse gummimåtter beskytter mod 
snavs – især under våde eller 
regnfulde forhold.

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

De skræddersyede gummimåtters 
høje kant giver maksimal 
beskyttelse og stor skridsikkerhed. 
De passer perfekt og er nemme at 
rengøre!

Gummimåtter*
SAC1000818



Bagagerumsmåtte*
SAC1000828

Hold bagagerummet i perfekt 
stand med denne robuste 
gummimåtte! Den er vaskbar, 
skridsikker og vandtæt, og den 
høje kant bidrager til, at dine ting i 
bagagerummet er bedre sikret. De 
er produceret efter de højeste 
standarder, så den ikke falmer 
eller lugter.

*Produktet kan variere fra billedet.



Udstyr din MG5 med vores 
anhængertræk i højstyrkestål.

Anhængertræk*
SAC1000648

*Produktet kan variere fra billedet.



Med den mest banebrydende elbilsteknologi vil MG give dig den ikoniske elektrificerede oplevelse – en 
kombination af opladning og et mobilt opholdsrum. 

Elektronik

Udvid dine elektriske oplevelser med MG5.



Plug slow-ladekabel*
10905771

Dette ladekabel gør opladningen 
effektiv. Det overholder internationale 
standarder, så din sikkerhed er i top.

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

*Produktet kan variere fra billedet.



Bagagerumsmåtte - SAC1000828

Gummimåtter - SAC1000818 Stofmåtter - SAC1000808

Plug slow-ladekabel - 10905771
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Anhængertræk SAC1000648Touring 



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, Farver, finish og 
billeder i denne brochure er underlagt begrænsninger i forbindelse med 
trykningen og kan afvige fra den reelle farve og finish.




