Den nye
MG ZS EV

Nytt utseende
Lengre rekkevidde
100 % elektrisk
Vi har oppgradert vår bestselgende modell og kan nå tilby deg den helt nye MG ZS EV - en
komfortabel, intelligent og 100% elektrisk familievennlig SUV. Med sitt nye design og lange
rekkevidde, er den nye MG ZS EV den perfekte bilen for bykjøring og helgeturer.
Nye MG ZS EV imponerer med et tidsriktig design, oppdatert teknologi og en kraftig
ny batteripakke som gir lengre rekkevidde.

Tenk nytt. Tenk smart. Tenk elektrisk. Og nyt kjøreturen!

Gjennomtenkt
design

Den nye MG ZS EV har svært mange oppgraderinger og et nytt design, som
gjør den til en unik kompakt-SUV som er en fryd å kjøre.
Den romslige kupeen er både komfortabel og full av praktiske løsninger.

MG ZS EV tar seg godt ut med sine mange gjennomtenkte detaljer.

Her er det god plass til alt du trenger. Den oppdaterte ladekontakten bak grillen

Den elegante fronten utstråler selvtillit, og de nye «Silverstone»-

er nå lettere tilgjengelig, med et fjærbelastet deksel som åpnes sidelengs og gir

frontlyktene med 21 lysdioder gir bilen et moderne utseende. På den

bedre lukking. I tillegg har kontakten med MG-logo en forbedret ladeindikator

bakre del av bilen setter det nye designet LED-baklyktene «Phantom»

hvor du raskt kan få et overblikk over bilens batterinivå.

et markant og karakteristisk preg.

Batteripakken på 69,9 kWt gir en utvidet rekkevidde på opptil 440 km* (WLTP). Med hurtiglading på 92 kW likestrøm
lader bilen fra 5% inntil 80 % på bare 40 minutter (temperaturavhengig).
Slik vil du være klar for neste kjøretur på et blunk. I tillegg kan du starte hver morgen med fulladet batteri takket være
praktisk og rask trefaset vekselstrømslading på 11 kW.

Kjør dit
du vil

*Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering.

Når som helst og uansett hvor du skal – den nye MG ZS EV er med.
Batteripakken er basert på et nytt modulbasert design som gir høyere
energitetthet uten at det går utover batterisikkerheten.

SUV med
høy nytteverdi

SUV står for Sport Utility Vehicle, som oversatt betyr sport- og nyttekjøretøy.
Og nettopp nytteaspektet er tatt på høyeste alvor under utviklingen av nye
MG ZS EV. Bilen har en tilhengervekt på 500 kg og god plass til opptil fem
personer med bagasje. På taket kan du laste 75 kg og dermed frigjøre plass
inne i bilen.
Det lett tilgjengelige og romslige bagasjerommet har plass til 448 liter last.
Baksetene er delt inn i forholdet 40:60, og du kan slå ned de to bakseteryggene
enten sammen eller enkeltvis. Slik kan du ved behov utvide den totale
lastekapasiteten til opptil 1166 liter. Dette gir god plass når du for eksempel
skal kjøre et flyttelass, gjøre ukeshandelen eller dra på helgeutflukt.

Med den praktiske omvendte
ladefunksjonen V2L (vehicle-toload) kan du bruke batteripakken
som strømforsyning for eksterne
enheter som en elektrisk grill,
kjøleboks eller elsykkel. Det blir
nesten som å ha din egen mobile
kraftstasjon. Nye MG ZS er
tilrettelagt for denne funksjonen og
V2L-kabel kan kjøpes som tilbehør.

Gode
kjøreopplevelser
Den nye MG ZS EV gir mye moro bak rattet. La deg begeistre av den svært
effektive elektromotoren som gir en akselerasjon fra 0 til 50 km/t på bare
3,6 sekunder. Bilen har høy vridningsstivhet, noe som gjør den enkel
å manøvrere. Sensorer og kameraer* gir deg et overblikk over omgivelsene
også utenfor synsrekkevidde og gjør at du får følelsen av full kontroll.
Kjørevalg styres av en vridbar bryter i midtkonsollen og er utviklet for optimale
kjøreegenskaper under alle forhold. MG ZS EV har tre kjøremoduser – Eco,
Normal og Sport – slik at bilen kan tilpasses dine kjørebehov, enten du er på
langtur eller kjører korte strekninger i byen.

*360 kamera kommer på Luxury.

Høy komfort

Det 10,1-tommers kontrollpanelet med berøringsskjerm har også fått ny design. Det har en stor visningsvinkel på 170° og er lett
å lese selv i sterkt sollys. I tillegg ser du all nødvendig informasjon på det heldigitale 7-tommers instrumentpanelet med display
i futuristisk stil.
Vil du høre på favorittmusikken din mens du kjører? Lydanlegget med seks høyttalere* skaper fyldig 3D-lyd, slik at du kan
få mest mulig ut av sangene du liker. Mens du lytter, lades smarttelefonen i den trådløse telefonladeren. Bilen har også tre
USB-A- og to USB-C-porter, slik at alle om bord enkelt kan lade enhetene sine samtidig.

*Gjelder Luxury versjonen.

Den stilfulle og romslige kupeen i MG ZS EV, med et panoramasoltak
på 1,19 m2*, er skreddersydd for at verken du eller passasjerene
skal mangle noe.
Det nye interiøret med moderne karbonfiberfinish og myke
materialer gir et flott og behagelig design. Her finner du også
et nydesignet automatisk klimaanlegg med luftdyser foran og
bak og et førsteklasses luftrensesystem. Det gir god luftkvalitet
inne i bilen.

Det er enkelt å parkere MG ZS EV. Park Assist-funksjonen
med 360°-kameraer (inkludert MG Pilot-kameraet og fire
parkeringskameraer)* hjelper deg å parkere bilen trygt selv
på trange parkeringsplasser.

MG Pilot-kamera
Millimeterbølge-radar
Parkeringskamera
Ultrasonisk radar for parkeringsavstand

*Gjelder Luxury versjonen.

Gjør mer med
MG iSMART*
Den nye MG ZS EV er nå koblet til vårt innovative MG iSMARTnettverk som bruker bildata, internett og brukerkommunikasjon.
Håndfri talestyring lar deg betjene mange av bilens funksjoner
uten at det tar oppmerksomheten bort fra det som skjer
i trafikken, og MG iSMART appen for smarttelefoner hjelper
deg å finne den parkerte bilen din, sjekke statusen og finne

Bilen har en rekke nettbaserte løsninger**, som en trådløssone for å koble deg til internett, automatiske oppgraderinger

et ladepunkt i nærheten. Du kan til og med forhåndsstarte

av bilens MG iSMART-programvare, og en Bluetooth-nøkkel du kan fjernaktivere når det trengs.

klimaanlegget for å avkjøle eller varme opp bilen før du setter
deg inn.

Vil du finne interessante steder eller strømme musikk på nettet? Det kan du gjøre på den 10,1-tommers berøringsskjermen.
Med iSMART appen kan du stille inn et ønsket tidspunkt for lading av batteriet. Opprett en trådløssone for passasjerene
dine, og husk å sjekke værmeldingen før du drar av sted. Alt dette kan du gjøre med MG iSMART.

*MG iSMART tilkoblingssytem kommer på Luxury variant. MG iSMART lite leveres på Comfort variant med begrensede funksjoner.
**Dataabonnement og nettilgangskostander på inntil 1 GB per måned er dekket av MG Motor de første 3 årene, deretter vil kostnadene påløpe eier av bil.

MG iSMART-funksjoner*

Apple CarPlay™ og
Android Auto™

Programmering av
ladetidspunkt

DAB+

Rekkeviddevisning
og ladestasjoner

Finn bilen

Bilstatus diagnose

Ruteplanlegger

Låse og
låse opp bilen

Fjernstyrt oppvarming
av kupéen

Bluetooth-nøkkel

*MG iSMART tilkoblingssytem kommer på Luxury variant. MG iSMART lite leveres på Comfort variant med begrensede funksjoner.

Kjør trygt med

MG Pilot

Adaptiv fartsholder (ACC)
Intelligent fjernlyskontroll (IHC)
System for hastighetsassistanse (SAS)
Frontkollisjonsadvarsel (FCW)
Automatisk nødbrems (AEB)
Køassistanse (TJA)
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)

Som alle MG-modeller leveres MG ZS EV med
MG sitt avanserte sikkerhetssystem. MG Pilot er
en omfattende pakke med delvis automatiserte
førerassistentsystemer som sørger for ekstra
trygghet på veien.

Filholderassistent (LKA)
Filskiftevarsler (LCW)
Kjørefeltassistent (ELK)
Blindsonevarsler (BSM)
Bakre trafikkvarsling (RTA)

Tilgjengelig i
fem farger

Cosmic Silver

Diamond Red

Comfort - stoffseter

Luxury - seter av vegansk skinn (PU/PVC)

17-tommers alufelg

Romslig bagasjerom

Pebble Black

Como Blue

Dover White

Tekniske parametere*
Comfort

Luxury

Dimension and weight

Comfort

Luxury

11

11

Elektrisk motor og batteri (fortsettelse)

Lengde (mm)

4323

4323

Ombordlader, maks effekt (kW)

Bredde (mm)

1809

1809

DC ladetid (30 ~ 80%) (temperaturavhengig)

~30 min

~30 min

Høyde (mm)

1649

1649

Ladetid, likestrøm (5~80 %) (temperaturavhengig)

~40 min

~40 min

Akselavstand (mm)

2581

2581

Maksimal ladefart

92 kW

92 kW

Bakkeklaring (mm)

161

161

Bagasjeplass i bagasjerom bak (med seter oppe / nedlagt, liter)

488/1166

Ytelse

Egenvekt (kg)

1620

1620

Maks hastighet (km/t)

175

175

Teknisk godkjent maks totalvekt (kg)

2070

2070

Akselerasjon (s, 0-50 km/t)

3.6

3.6

Akselerasjon (s, 0~100 km/t)

8.6

8.6

Totalt tillatt akselvekt, foran / bak (kg)

1045/1080

Tilhengervekt (uten bremser, kg)

500

500

EV-rekkevidde (km, WLTP)**

440

440

Tilhengervekt (med bremser, kg)

500

500

Energiforbruk (Wh/km)

178

178

Høyde 1649mm

Elektrisk motor og batteri
PMS-motor

Type
Maks nettoeffekt (kW)

115

115

Maks. dreiemoment (Nm)

280

280

Batteri (kWh)

69,9

69,9

Akselavstand 2581 mm

Sporvidde foran 1526 mm

Lengde 4323 mm

Total bredde 1809 mm

*Den endelige versjonen er underlagt godkjenningstall. **Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering.

Sporvidde bak 1539 mm

Funksjoner (fortsettelse)

Funksjoner
Comfort

Luxury

Comfort

Luxury

Comfort

Luxury

Alarm





Adaptiv fartsholder (ACC)





Parkeringssensor, bak





Startsperre





Intelligent fjernlyskontroll (IHC)





Ryggekamera



eCall-system





System for hastighetsassistanse (SAS)





360° kameramonitor

-

Elektronisk stabilitets program (ESP)





Frontkollisjonsadvarsel (FCW)





Panikkbremsassistent (EBA)





Automatisk nødbrems (AEB)





Sikkerhetsbelte

Automatisk varselblink (ESS)





Køassistanse (TJA)





Foran: 3-punkts med strammer og lastbegrenser





Bakkenedstigningskontroll (HDC)





Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)





Bak: 2 sider 3-punkts med strammer og



Bakkestartassistent (Auto hold)





Filholderassistent (LKA)





lastbegrenser, midtbelte bak.

Elektronisk parkbrems (EPB)





Filskiftevarsler (LCW)





Påminnelse om sikkerhetsbelte foran og bak



Barnesikring i bakdørene





Kjørefeltassistent (ELK)





ISOFIX i baksete med toppfeste og nedre ankerfeste





Blindsoneovervåking (BSM)

-



Utendørs

Bakre trafikkvarsling (RTA)

-



Takrails



Spoiler

Sikkerhet

for barnesete
Regnsensor

-



TPMS (dekktrykkovervåkning)





Kollisjonspute

Assistansesystem

Lys

Comfort

Luxury

Elektrisk justering





-

Automatisk innfelling

-





Fargeavstemt





Fargeavstemt







Delvis kromfinish







Interiør og komfort
12V uttak





Bagasjeromsdeksel







Bagasjeromslampe









Fartsbegrenser





Vindusviskere foran - flat type





Kjørevalgsbryter





Parkeringsassistent

Utvendige speil (fortsettelse)

Dørhåndtak

LED kjørelys





Bakrutevisker





Forkrommede dørhåndtak





LED hovedlys





Tonede vinduer





Solskjerm med speil





Kollisjonsputer for fører og forsetepassasjer





LED baklys





Nedre sidevinduslist i kromfinish





Velkomstlys





Sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer





Bakre tåkelys





Defroster bak





Manuelt avblendbart speil





Gardin-kollisjonsputer for fører og forsetepassasjer





Skumringssensor





Soltak med klembeskyttelse

-



Deaktivering av kollisjonspute for forsetepassasjer





Høyt montert bremselys





Panoramasoltak

-



230V strømuttak (V2L)





Utvendige speil
Defrosterfunksjon





Med retningslys





Funksjoner (fortsettelse)

Funksjoner (fortsettelse)

Comfort

Luxury

Automatisk klimaanlegg





Luftuttak bak fra ventilasjonsanlegget



Klimaanlegg med PM2.5 luftrensing



Klima

Comfort

Luxury

Høyttalere

4

6



3D-gjengivelse

-



2 mikrofoner

Vindusheis
Elektrisk vindusheis





Førervindu automatisk opp og ned





Comfort

Luxury

Fjernstyrt







Nøkkelfri adgang







Startknapp



5 USB-portaler (inkludert to for USB-C)





Trådløs telefonlading

-



Seter

Bluetooth





Førersetet kan justeres på 6 måter





Dover White

Passasjersetet foran kan justeres på 4 måter





Pebble Black

Elektrisk justerbart førersete

-



Diamond Red

Infotainment (fortsettelse)

MG iSMART Lite tilkoblingssystem
Ratt

Sentrallås

Comfort

Luxury

215/55 R17







17" alufelg med aerodeksel







Dekkreparasjonssett













Felg og dekk

Eksteriørfarger

Fjernstyring





Passasjersete med manuell justering





Como Blue
Cosmic Silver

Skinntrukket





Navigasjon





Kartlomme bak forsetene

-



Multifunksjon





Tidsinnstilt lading





Stoffseter



-

Høydejustering





Apple CarPlay™/Android Auto™





Seter av vegansk skinn (PU/PVC)

-



Interiørfarge

Forseteoppvarming





Svart

Baksete med armlene i midten

-



40:60 nedfellbare bakseterygger





MG iSmart tilkoblingssystem

Helelektrisk kjøremodus
Valg av kjøremodus





Fjernstyring

-



Kinetisk energigjenvinningssystem (KERS)





Talestyring

-



Værmelding

-



med predikert rekkevidde

-



Synkronisering av reiserute

-



Amazon Prime musikkstrømming*

-



Programvareoppdatering over nett (OTA)

-



Trafikknavigasjon i sanntid

Infotainment
Instrumentpanel

7"

7"

Berøringsskjerm

10.1"

10.1"





DAB+

*Amazone Prime Music er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge og krever opprettelse av egen konto.

MG ZS EV LEVERES MED GARANTI
PÅ 7 ÅR / 150 000 KM

Generell bilgaranti: 7 år / 150 000 km
Høyvoltsystem: 7 år / 150 000 km
Batteripakke (høyenergibatteri): 7 år / 150 000 km
Gjennomrusting: 10 år / ubegrenset
Veihjelp: Inkludert det første året. Opptil 7 år
når all nødvendig service er utført hos en
autorisert MG-forhandler.

Vilkår

→ mgmotors.no

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at innholdet i denne brosjyren var korrekt da den
ble publisert (november 2021). Vi tar forbehold om skrive- og trykkfeil. Farger og tilbehør
er eksempler. Av trykktekniske årsaker er det ikke mulig å gjengi farger nøyaktig slik de
er i virkeligheten. I MG Motor Europe forbedres produktene løpende. Derfor forbeholder
vi oss retten til når som helst å endre farger, tilbehør, materialer, design, formgivning,
spesifikasjoner og modeller uten forhåndsvarsel. Vi kan også når som helst slutte
å produsere produktene. Faktiske spesifikasjoner kan avvike fra bilene som er vist her.
Kontakt din autoriserte MG-forhandler for oppdatert informasjon.
Publisert november 2021. 1. utgave.

