MG ZS EV

Reset.
Rethink.
Recharge.

Elk detail dat in de nieuwe
MG ZS EV is verwerkt, is
zorgvuldig ontworpen om
ervoor te zorgen dat u het
meeste uit de nieuwe
MG ZS EV haalt. Elke
centimeter van het stijlvolle,
ruime interieur is op maat
gemaakt om ervoor te
zorgen dat de bestuurder en
de passagiers niets te
wensen overlaten.

Functionaliteiten
Opbergruimte

Comfort

Luxury

2 bekerhouders in console





Kaart slot





Infotainment

Zetels

Comfort

Luxury

Bestuurderszetel in hoogte verstelbaar





Bestuurderszetel elektrisch verstelbaar

–



Kaartzakje achter de voorzetels

–



Stoffen zetels



–

8’’ touch screen





PU zetels

–



DAB





Zetelverwarming vooraan

–



Navigatie





40:60 vouwbare achterzetels





Luidsprekers

4

6

3D geluidseffect

–



Velg en band

2 microfoons





205/60 R16



–

3 USB poorten





215/50 R17

–



Bluetooth





Lichtmetalen velg 16”



–

Carplay





“Torenmolen” tweekleurige lichtmetalen velg17”

–



Android Auto





Banden reparatieset





MP3





Oplaadkabel (Veiligheids plug met Type-2 plug)





Oplaadkabel (Type-2 met Type-2 plug, 32A)





Opladen
Centrale vergrendeling
Slot met afstandsbediening





Keyless entry/ sleutelloze toegang





Startknop motor





100%
elektrisch.
De geheel nieuwe
elektrische MG ZS EV
is nu verkrijgbaar om
mee te rijden.

De MG ZS EV batterij
met snellader laadt
tot en met 80% in
slechts 40 min.

De nieuwe MG ZS EV
is de eerste
betaalbare
elektrische auto.

Exterieur (vervolg)

Comfort

Luxury

Raamomlijsting chrome





Voorruitverwarming





Achterruitverwarming

Buitenspiegels

Interieur en comfort (vervolg)

Comfort

Luxury

Knopshifter met achterlicht





Deurgrepen in chrome





Zonneklep met spiegel





Koplampen thuisfunctie





Slush door trim

–



Verwarming





Panoramisch schuifdak

–



Met draai-indicator





Zwevende centrale console





Elektrisch verstelbaar





Automatisch inklapbaar

–



Ramen

Carosseriekleur





Elektrisch openen





Bestuurderszijde automatische up&down





Bestuurderszijde anti-klem





Leder met stiksel





Multifunctioneel





Deurgrepen
Carosseriekleur





Gedeeltelijk chrome





Interieur en comfort

Stuurwiel

12V stopcontact





Kofferdeksel





EV rijmodules

Kofferlamp





Rijmodule selectie





Snelheidsbeperking





(KERS) Kinetische energieregeneratiesysteem





Functionaliteiten (vervolg)
Airbag (vervolg)
Passagier vooraan zijdelingse airbag deactivatie

Comfort

Luxury





Lichten (vervolg)

Comfort

Luxury

Halogeen projectiekoplampen met hoogteregeling





Schermingssensor





Hooggemonteerd remlicht





Assistentie systeem
Adaptive Cruise Control (ACC)





Parkeer assistentie

Intelligent High Beam Control (IHC)





Parkeersensoren achteraan





Speed Assistance System (SAS)





Camera achteraan met dynamische hulplijnen

–



Automatic Emergency Braking (AEB)





Front Collision Warning (FCW)





Veiligheidsgordel

Lane Departure Warning (LDW)





Vooraan 3 punts + gordelspanner en lastbegrenzer





Traffic Jam Assistance (TJA)





Achteraan 2 zijden 3 punts + gordelspanner en lastbegrenzer





Traffic Sign Recognition (TSR)





Voor en achteraan autogordel herinnering





Lane Keep Assistance (LKA)





Blind Spot Monitoring (BSM)

–



Exterieur

Rear Traffic Alear (RTA)

–



Dakrail





Lane Change Warning (LCW)

–



Spoiler





MG logo met oplaadlicht





Dorpels in carrosseriekleur





Lights
LED dagrijlichten





Boneless front wipers





Mistlichten achteraan





Ruitenwisser achteraan





Recharge yourself.
De personalisatie van de bestuurder is naar het
volgende niveau gebracht en kan op
verschillende manieren worden geconfigureerd.

DAB-radio, sleutelvrije toegang en satellietnavigatie
verbeteren de gebruikersvriendelijke technologie in deze
gezinsvriendelijke elektrische SUV.

Zachte materialen in combinatie met genaaid leer
voegen een extra touch van luxe toe in het
interieur.

Eigenaren kunnen het voordeel voelen van een
stressvrije rijervaring voor lange afstanden en
stop-start stadsverkeer.

De 8” kleuren touchscreen met Apple CarPlay™
en Android Auto™ zorgt voor een naadloze
connectiviteit met uw eigen technologie.

Er zijn drie rijmodi op de nieuwe MG ZS EV Eco, Normal en Sport, waardoor de auto zich volledig
kan aanpassen aan uw dagelijkse rijbehoeften.

De gebruiksvriendelijke automatische
versnellingsbak is standaard ingebouwd. Hij
wordt bediend door een draaiknop in de
middenconsole en is ontworpen om in alle
rijomstandigheden de ultieme verfijning te
bieden.

De MG ZS EV is uitgerust met drie niveaus van
regeneratief remmen, waardoor uw rijbereik
wordt uitgebreid, uw remwerking wordt
verbeterd en uw energie wordt bespaard.

Technische specificaties

Functionaliteiten
Comfort

Luxury

Alarm





1644

Immobilizer





2585

E-call system/ noodoproepsysteem





ABS+EBD





1966

ESP





F: 993 / R: 973

EBA





Hill assistance





Auto hold





EPB





Kinderslot achterdeur





Lengte (mm)

4314

Veiligheid

Breedte (mm)

1809

Hoogte (mm)
Wielbasis (mm)
Ongeladen massa (kg)
Technisch toeglaten max. geladen massa (kg)
Technisch toegelaten massa op elke as (kg)

Comfort: 1491 / Luxury: 1532

Batterij (kWh)

44.5

AC oplaadtijd

~7.5 h

DC oplaadtijd (0~80%)
Elektrische motor

~40 min
PMS motor

Motor piekvermogen (kW)

105

Achterzetel ISOFIX met ankerpunt boven en onder





Motor piekkoppel (Nm)

353

Regensensor

–



Maximum snelheid (km/h)

140

Hill descent control





Bereik (NEDC)

335

Direct TPMS





Bereik (WLTP)

263

Zijdelingse impact sensor (hoogspanningsafsluiting)





Max. bereik (60km/h)

428

Energie verbruik (Wh/km)

186

Airbag

Acceleratie (0~50 km/h)

3.1 s

Frontale airbags voor bestuurder en passagier vooraan





Acceleratie (0~100 km/h)

8.2 s

Zijdelingse airbags voor bestuurder en passagier vooraan





Zijdelingse gordijnairbags voor bestuurder en passagier vooraan





Laadruimte koffer (L)

448

MG Pilot →
High tech and safe.

De nieuwe ZS EV is de eerste
MG voor de volledige suite
van MG Pilot driver assistance
technologie om u een helpende
hand te bieden en extra
vertrouwen op de weg te geven.
Een selectie van waarschuwings- en
alarmfuncties helpt het
dagelijks rijden te vereenvoudigen
en de veiligheid te handhaven.

Editions

Comfort

Luxury

MG Pilot





Keyless Entry met startknop





8” kleuren touchscreen met Apple CarPlayTM en Android AutoTM





DAB radio met AUX/USB, MP3





Audio systeem met 4 luidsprekers





Navigatie





Bluetooth telefoon en audio streaming airconditioning





Lederen stuurwiel





Draaischakelaar versnellingsbak





Elektrische parkeerrem





Elektrische ramen voor- en achteraan met One-Touch Up/Down voor bestuurder





Automatische koplampen





Parkeersensoren achteraan





Elektrisch verstelbare, deurspiegels 17” Diamond Cut EV Alloys





Blinde hoek detectie

–



Rear Cross Traffic Assist

–



Elektrisch verstelbare, inklapbare verwarmde buitenspiegels

–



Lederen bekleding met contrasterende stiksels

–



Verwarmde voorzetels

–



6-wegs elektrisch verstelbare bestuurderszetel

–



Airconditioning met geur en pollenfilter automatische ruitenwissers

–



Panoramadak

–



Parkeercamera achteraan

–



Beschikbaar
in twee
versies.

Comfort

Luxury

Active Emergency Braking
(AEB)

Lane Keep Assist
(LKA)

Adaptive Cruise Control
(ACC)

Bij snelheden onder 20 km/u zal de ZS EV
automatisch op de rem trappen om een
aanrijding met een voertuig, fiets of
voetganger te voorkomen. Bij snelheden
boven 20 km/u zal AEB de kans op of de
ernst van een ongeval verminderen.

Lane Keep Assist gebruikt een camera om
rijstrookmarkeringen op de weg te detecteren
en controleert de positie van het voertuig op
zijn rijstrook. Wanneer de functie detecteert
dat de auto op het punt staat om onbedoeld
uit zijn rijstrook te stappen, waarschuwt hij de
bestuurder door middel van een visuele en
hoorbare stuurwieltrilling. De ZS EV zal ook de
besturing aanpassen en controleren om
binnen zijn rijstrook te blijven.

Adaptieve Cruise Control (ACC) bewaakt de weg
die voor ons ligt. Zolang de weg voor ons vrij is,
houdt ACC de door de bestuurder ingestelde
snelheid aan. Als het systeem een langzamere
auto binnen het detectiebereik ziet, verlaagt het
de snelheid voorzichtig door het gaspedaal los te
laten of het remsysteem actief in te schakelen.
Als de voorligger versnelt of van rijstrook
verandert, versnelt ACC automatisch terug naar
de gewenste snelheid van de bestuurder.

Traffic Jam Assist
(TJA)

Intelligent High
Beam Assist

Intelligent Speed
Limit Assist

Wanneer de Adaptive Cruise Control is
ingeschakeld, bewaakt de Traffic Jam
Assistent continu de snelheid van de
auto ervoor en vergelijkt deze met de
eigen rijsnelheid. Als het systeem bij
snelheden van minder dan 60 km/u een
file detecteert, kan de bestuurder de TJA
activeren. De ZS EV volgt de voorligger
automatisch en regelt de acceleratie, het
remmen en het sturen op dezelfde
rijstrook.

Wanneer de koplampen op grootlicht
zijn ingesteld in de AUTO-positie
schakelt het systeem automatisch over
op dimlicht wanneer het een
voorliggend voertuig detecteert. Dit
stelt bestuurders in staat om het
gebruik van grootlicht te
maximaliseren, waardoor ‘s nachts
veiliger kan worden gereden en het
risico op verblinding van het inkomende
verkeer wordt beperkt.

De ZS EV detecteert actief
snelheidsborden en waarschuwt de
bestuurder voor de huidige
snelheidslimiet door middel van een
symbool op het instrumentenpaneel
van de bestuurder. Het symbool werkt
als een herinnering aan de bestuurder,
waardoor het risico op overschrijding
van de snelheidslimiet wordt beperkt.

Beschikbaar

in vijf
kleuren.

Pebble black (metallic)

Regal blue (metallic)

Diamond red (metallic)

Aqua cyan (metallic)

Dover white

7

JAAR
AUTOGARANTIE

7

JAAR
BATTERIJ GARANTIE

7

JAAR
ANTI-DOORROEST
GARANTIE

De MG ZS EV wordt geleverd met 7 jaar
of 150.000 km garantie op de wagen.
7 jaar of 150.000 km wordt gegeven op de
batterij van de aandrijflijn.
Een garantie van 7 jaar wordt
aangeboden op doorroesting.

→ mgmotor.be
→ mgmotor.lu

Disclaimer
De afbeeldingen in deze brochure dienen slechts ter illustratie en
kunnen per type afwijken van de standaardspecificaties. Aan de foto’s
kunnen geen rechten worden ontleend. MG behoudt zich het recht voor
om modellen, kleuren en apparatuur te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder verplichting om de auto’s die al op de markt zijn
te wijzigen.

