
DEN NYE
MG4 ELECTRIC



Stil dig
tilfreds
med mere

Klar,
Parat,
Elektrisk

Mere rækkevidde. Mere stil. 
Mere plads. Den nye MG4 
Electric er en urban hatchback 
uden kompromiser. Den er 
udviklet til at gøre elbiler 
tilgængelige for alle, og den 
er udstyret med topmoderne 
features og intelligent 
teknologi. Mere end miljøvenlig 
– den imponerer i stilhed.

Med en rækkevidde på op til
435 km (WLTP) er den perfekt
til dagligdagens køreture,
weekendture og selv lange rejser
med dine kære.



MG4 Electric kombinerer 
uden problemer et futuristisk, 
udtryksfuldt eksteriør med et 
minimalistisk og brugervenligt 
indvendigt design. Med et 
intelligent lyssystem og et 
aerodynamisk tofarvet tag* er 
bilen et ægte mesterstykke, som 
er forud for sin tid – og andre.

Bilen vækker opsigt med sine markante
LED-forlygter og en dobbelt spoiler
med højtplaceret stoplys*. I kabinen
finder du den enkle, men sofistikerede
flydende digitale instrumentenhed
og infotainmentsystemet med
touchscreen i kombination med et
2-eget rat*. Den er en vaskeægte
køremaskine.

Street art
Street smart

Skiller sig ud
på alle måder

*Modelafhængigt udstyr



Med den 204 hk-elmotor accelererer bilen fra 
0-100 km/h på kun 7,9 sek*. Baghjulstrækket 
bidrager i kombination med en 
50:50-vægtfordeling til at klare skarpe hjørner 
og snævre kurver. Og det præcise styretøj 
giver større styrepræcision og adræthed. 
Stærkere og mere harmonisk – sådan skal en 
urban elbil være.

Ikke to ture er ens. Derfor har MG4 Electric fem individuelle
køreindstillinger: Normal, Eco, Sport, Snow og Custom. Det sikrer en
bemærkelsesværdig komfortabel køreoplevelse, uanset hvor vejen fører
dig hen. Og desuden gør det nyeste Continental-bremsesystem og
skivebremser på alle fire hjul enhver køretur meget mere sikker uanset
afstanden og forholdene.

Rent elektrisk
Ren køreglæde

Absolut beherskelse
og kontrol

*Modelafhængigt



Det ultrakompakte, avancerede One-Pack-batteri er blevet
testet efter de mest krævende europæiske og internationale
batteristandarder. 64 kWh-batteriet har
en brancheførende højde på kun 110 mm.

Sikkerhed,
tjek

MG4 Electric byder med den helt nye Modular Scalable 
EV Platform på en ekstraordinær rækkevidde på 435 
km. i henhold til WLTP. Med 135 kW DC-lynopladning 
kan batteriet oplades til 80 % på kun 35 min. Og 
med 3-faset AC-opladning kan batteriet lades helt op 
over natten (ca. 7 timer med 11 kW). Det avancerede 
batteristyringssystem sikrer en stabil, men effektiv 
rækkevidde, når det er koldt, og systemet forvarmer 
aktivt batteriet for at forbedre opladningseffektiviteten.

Ekstra kilometer
Ekstra hurtig 
opladning



Den helt nye MG4 Electric er 
den første MG-model, som 
er baseret på den nye MSP 
(Modular Scalable Platform), 
som er udviklet af MG's 
moderselskab SAIC Motor. 
Den intelligente konstruktion 
byder på mange fordele, hvad 
angår kabineplads, vægt 
og sikkerhed – mere plads 
i kabinen med de samme 
udvendige mål og markant 
reduceret vægt til fordel for 
højere effektivitet og bedre 
køreegenskaber.

I kombination med den nye
konstruktion af bilens avancerede
kølesystem giver One-Packbatteriet
tre store fordele: ultraeffektiv 
integrering, ultralang levetid og 
sikkerhedsbeskyttelse med 
nul varmetab.

Ny model,
Ny platform

Én pakke,
mange 
fordele



Den nye MG4 Electric er som standard 
udstyret med vores innovative 
MG iSMART-teknologi, som på 
perfekt vis integrerer bil, internet og 
brugerkommunikation. Du kan betjene 
bilen med stemmebetjening og finde 
din parkerede bil eller en ladestation 
i nærheden ved hjælp af MG-appen. 
Du kan endda starte klimaanlægget 
på forhånd, så bilen er afkølet eller 
opvarmet, før du sætter dig ind i den.

MG iSMART
Ganske enkelt
genialt

Wi-Fi-hotspot. Bluetooth-nøgle. 10,25” touchscreen. 
Find POI’er og stream onlinemusik med et enkelt tryk 
eller to. Planlæg opladningen af batteriet. Opret et Wi-
Fi-hotspot til dine passagerer. Eller tjek vejrudsigten, før 
du kører. Du kan det hele med MG iSMART.

Godt
opkoblet



Programmering af
opladning

Låsning/oplåsning 
af bil

RuteplannerBilstatusdiagnose

Programmering af
opladning

Visualisering af 
rækkevidden

og info om ladestandere
Find din bil

DAB+
Apple CarPlayTM 

og Android AutoTM

Bluetooth-nøgle

MG iSMART



MG4 Electric har MG’s eget avancerede sikkerhedssystem 
som standardudstyr. MG Pilot er en omfattende pakke af 
delvist automatiserede førerassistentteknologier, der giver dig 
en hjælpende hånd og ekstra tryghed på vejen.

MG Pilot
Flere sikre køreture

Adaptiv Fartpilot (ACC)

Automatisk nødbremse (AEB)

Intelligent styring af langlys (IHC)

Hastighedsassistent (SAS)

Køassistent (TJA)

Advarsel om usikker kørsel (UDW)

Vejbaneassistent (LDW)

Vognbaneassistent (LKA)

Fastholdelse af vognbane (ELK)

Vognbaneskifteassistent (LCA)

Blindvinkel overvågning (BSM)

Advarsel om tværgående trafik (RCTA)*

Advarsel om kollision bagfra (RCW)

Advarsel for sikker udstigning (DOW)

*Bag bilen



MG4 Electric byder som kompakt hatchback på en overraskende
rummelig kabine med plads til en familie på fem personer, og den
har desuden 60:40-splitbagsæder, der giver ekstra fleksibilitet. Der
er også masser af opbevaringsplads i kabinen, så du kan finde en
plads til alle dine ting – effektivt og komfortabelt. Desuden viser
et 360º-kamera området omkring bilen i realtid*. Det reducerer de
blinde vinkler og gør kørsel og parkering meget nemmere og mere
sikker.

Mere plads
Mere komfort

Vil du gerne oplade eksterne apparater? Så kan du 
bruge bilens 2.200 W V2L-funktion**. Har du brug 
for at oplade dine apparater? Bilen har en bakke til 
trådløs opladning. Anhængervægt på 500 kg, tjek. 
Nøglefri adgang, tjek. Nøglefri start, imponerende. 
Sig farvel til start-/stop-knappen*. Du skal bare 
træde bremsepedalen ned for at starte bilen. For at 
standse bilen skal du blot trykke gearvælgeren ned til 
Parkeringsindstilling og slippe bremsepedalen. Det er 
elektrisk mobilitet på første klasse.

og der er 
mere endnu

*Modelafhængigt udstyr **Stik kan tilkøbes



Din kørsel. Din stil.
Udstyrsversionen Luxury giver dig mulighed for at nyde de beundrende 

blikke hele vejen til dine destinationer. Du skal blot vælge den ønskede farve.

Pebble Black Brighton Blue Andes Grey Fizzy Orange

Diamond Red Medal Silver Dover White

Vælg din stil.

PU + Kunstlæder to-farvet grå/hvid

Alufælge 17” med to-farvet hjulkapsel - Luxury

Kunstlæder + stof sort

LuxuryLuxury



Akselafstand 2705mm 

Længde 4287mm

Forhjulsspor  1550mm 

Bredde 1836mm

Baghjulsspor 1551mm 

Højde
1504mm

Mål og vægtangivelser

Længde (mm)

Bredde (mm)

Højde (mm)

Akselafstand (mm)

Maksimalt akseltryk for / bag (mm)

Bagagerumskapacitet (bagsæder oppe/nede, L)

Egenvægt (kg)

Maksimalt tilladt totalvægt (kg)

Maksimalt tilladt akseltryk (kg)

Anhængervægt (u. bremser, kg)

Anhængervægt (m. bremser, kg)

Elmotor og Batteri

Motortype

Maks. motorydelse (kW)

Maks motordrejningsmoment (Nm) 

Tekniske parametre

*Endelig version med forbehold for homologeringstal

Elmotor og Batteri (fortsat)

Batterikapacitet (kWh)

Indbygget lader AC maks. effekt (6.6 kW)

Indbygget lader AC maks. effekt (11 kW)

Maks. DC-opladningseffekt (kW)

DC opladningstid (10~80%)

Ydeevne

Tophastighed (km/h)

Acceleration (s, 0~100km/h)

Elektrisk rækkevidde (km, WLTP)

Energiforbrug (Wh/km)

PMSM

150kW

250Nm

Luxury

64

O

●

135

35min

160km/h

7.9 Sek

435km

166

Luxury

4287

1836

1504

2705

150/117

350/1165

1685

2133

For: 935 / Bag: 1198

500

500



Sikkerhed

Autohold

EPB

ISOFIX på bagsædet med TopTether og forankring nederst

TPMS

Airbag

Frontairbags til fører og forsædepassager

Sideairbags til fører og forsædepassager

Gardinairbags til fører og forsædepassager

Frakobling af airbag i passagersiden

MG Pilot

Adaptiv Fartpilot (ACC)

Automatisk nødbremse (AEB)

Intelligent styring af langlys (IHC)

Hastighedsassistent (SAS)

Køassistent (TJA)

Advarsel om usikker kørsel (UDW)

Vejbaneassistent (LDW)

Vognbaneassistent (LKA)

Fastholdelse af vognbane (ELK)

MG Pilot (fortsat)

Vognbaneskifteassistent (LCA)

Blindvinkelassistent (BSM)

Advarsel om tværgående trafik bag (RCTA)

Kollisionsadvarsel bag (RCW)

Advarsel om åben dør (DOW)

Lys

LED dagskørelys

LED forlygter

Integreret blinklys på forlygte

Lodret design på LED-blinklys foran

Hjørne LED baglygte med dekorationslys

LED baglygte i fuld bredde med dekorationslys

Tågelygte bag

Automatisk lys sensor

Højtplaceret stoplys

Parkeringshjælp

Parkeringssensor bag

360-graders kamera med dynamiske hjælpelinjer

Udstyr

Luxury 











Luxury





-



-

 







Luxury



 

Luxury 









Luxury









Luxury







 











Sikkerhedssele

Trepunktsseler foran + selestrammer og

Trepunktsseler på bagsædepladser + selestrammer

Advarsel om glemt sikkerhedssele på for- og bagsæder

Interiør og komfort

V2L

12 V udtag

Bagagerumslys

Solskærm

Solskærm med spejl

Indvendigt bakspejl med auto. anti-blændefunktion

HVAC

Varmepumpe

Automatisk styring af klimaanlæg

Elruder

Siderude i førersiden med et-tryks-automatik

Alle ruder med et-tryks-automatik

Anti-klem-funktion på alle ruder

Rat

PU

Microfiber læder

Varme i rattet

4-vejs indstilling

Infotainment

7 inch Virtual cluster

DAB+

4 højtalere

6 højtalere

1 mikrofon

2 mikrofoner

3 USB porte (Foran: 1x USB A + 1x USB C /

Bag: 1x USB A)

Trådløs mobil-opladning

Bluetooth

MG iSMART

iSMART Lite 10.25 "

Mobil APP med fjernbetjening

Apple Carplay/Android Auto

iSMART 10.25 "

Udstyr (fortsat)

Luxury 

-







Luxury





-



-

 







Luxury
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Luxury 







Luxury
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Luxury





Luxury

-







MG iSMART (fortsat)

Stemmekontrol

Trafikinformation i realtid

Navigation

Wifi hotspot

Adgang & Start

Fjernbetjent låsning

Nøglefri adgang

Automatisk Start (Bilen starter ved at trykke på 

bremsen)

Sæder

6-vejs indstilleligt førersæde

Førersæde med elektrisk indstilling

4-vejs indstilleligt passagersæde

Kortlomme på bagsiden af forsædernes ryglæn

Fabrikssæder

PU + Fabrikssæder

Forsæder med sædevarme

40:60-splitbagsæde

 

Udvendigt (fortsat)

Lavtmonteret spoiler

Højtmonteret twin spoiler

Rammeløse forrudeviskere

Tonede ruder

Mørkt tonede ruder bag

Aktiv lukning af gitter

Udvendige spejle

Manuel Fold + Varme

Auto Fold + Varme

Fælge og dæk

205/60 R16 96H

Stålfælge 16" med sort hjulkapsel

215/50 R17 95V

Alufælge 17" med to-tonet hjulkapsel

Dækreparationssæt

Udstyr (fortsat)

Luxury 

-

 









Luxury

-



Luxury

-

-



 



Luxury 









Luxury







Luxury
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Udvendige farver

Pebble black

Diamond Red + Sort tag

Medal Silver + Sort tag

Dover White + Sort tag

Brighton Blue + Sort tag

Fizzy Orange + Sort tag

Andes Grey + Sort tag

Indvendige farver

Black

Dual Color (Grey/White)

Udstyr (fortsat)

Luxury 

O

O

O



O

O

O

Luxury 



O



mgmotors.dk→ 
Vilkår og betingelser

Basisgaranti: 7 år/150,000km

HV elektrisk drivlinje: 7 år/150,000km

Batteripakke (højvoltsbatteri): 7 år/150,000km 

Rustgennemtæring: 7 år/ubegrænset 

Vejhjælp: 1. år inkluderet, 2.-7. år for alle kunder, 
som får udført alle serviceeftersyn hos en MG-
forhandler.

MG4 ELECTRIC ER OMFATTET AF 

EN 7 ÅRS/150.000 KM GARANTI

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne brochure var korrekt og 
opdateret på tidspunktet for offentliggørelsen (September 2022). 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 september 2022. Version 1


