MG MARVEL R

Electric

Welkom
Bienvenue
Willkommen
Welkom aan boord
Welkom in een ruimte die u helemaal naar uw hand kunt zetten. Een ruimte waar het design u
meeneemt naar de toekomst.
Welkom in een wereld waarin veiligheid, betrouwbaarheid en autonomie essentiële waarden
zijn. Een wereld waarin technologie ten dienste staat van de mens. Een wereld zonder uitstoot
waar mobiliteit volledig elektrisch is. Een wereld waarin ruimte en comfort geen grenzen
kennen. Een wereld die toegankelijk en verbonden is, waar u ook bent.
Welkom in een wereld van rust. Een wereld die u volledig onder controle hebt, vanuit uw eigen
cockpit.
Welkom in een wereld van vrijheid en avontuur... Welkom in de wereld van de MG MARVEL R
Electric!

Welkom
in de
toekomst
Het ontwerp van de MG MARVEL R Electric is gebaseerd op een uniek en avantgardistisch concept: ‘Technology inward, humanity outward’. Zodra u instapt,
ontdekt u een luxueuze auto-omgeving die naar een heel andere, futuristische

Het interieur van de MG MARVEL R Electric neemt u mee naar de toekomst, met zijn grote centrale touchscreen

dimensie werd getild.

van 19,4 duim, dat u toegang geeft tot alle interactieve bedieningselementen van de auto. Deze zwevende
en semitransparante console lijkt de zwaartekracht te tarten. Overal in het interieur is technologie subtiel

Het intelligente R-Welcome-systeem detecteert uw sleutel wanneer u de auto
nadert en schuift automatisch de verzonken handgreep uit om u te verwelkomen.
De bestuurdersstoel schuift naar achteren om de instap te vergemakkelijken, en de
interactieve sfeerverlichting met 64 kleuren nodigt u uit om uw volgende reis aan te
vatten.

alomtegenwoordig.

Onderweg kunt u genieten van de
uitzonderlijke geluidskwaliteit van het BOSEaudiosysteem met 9 luidsprekers. U kunt
vlot uw favoriete muziek afspelen dankzij de
geavanceerde Voice Control-spraakbesturing
van de auto, waarmee u ook veel tal van
andere functies kunt bedienen, tot en met het
panoramische schuifdak.

Reset
Rethink
Recharge
Toon
wie
u bent

De MG MARVEL R Electric brengt zijn unieke kwaliteiten ook tot uiting
door middel van zijn oogstrelende look. Zijn dynamische en strakke
design benadrukt zijn SUV-coupélijn, gekenmerkt door een laag, naar
achteren neigend zwaartepunt.
De krachtige en elegante X-vormige voorpartij vloeit over in een royaal
en gedurfd silhouet dat de designkeuzes resoluut tot uitdrukking brengt.
Met zijn grote wielbasis van 2,8 meter straalt de MG MARVEL R Electric
een majestueuze présence uit, met een ruim interieur dat perfect
aansluit bij zijn futuristische koetswerkstijl.

De MG MARVEL R Electric is een volledig elektrische SUV en
richt zich op een nieuwe generatie bestuurders die op zoek
zijn naar een innovatief design, persoonlijk welzijn en unieke
prestaties, maar ook naar een geruststellend rijbereik en de
mogelijkheid om de batterij snel op te laden.

Recharge
yourself
Zowel vanbinnen als vanbuiten is het gedurfde
en futuristische design geoptimaliseerd om u een
ultieme rijervaring te garanderen.
Het 12,3 duim grote digitale instrumentenbord staat
garant voor een perfecte leesbaarheid, terwijl alle
functies binnen handbereik zijn via het veelzijdige

De rijassistentietechnologie MG Pilot helpt eventuele

touchscreen van 19,4 duim.

ongevallen te voorkomen en te vermijden, en maakt ook

Nuluitstoot en een rijbereik tot 402 kilometer (WLTP).

gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk.
Het interieur is bijzonder royaal en biedt een zee

Met drie elektromotoren die samen 288 pk en een

van ruimte voor passagiers en bagage, ongeacht de

MG iSMART is een gloednieuwe

koppel van 665 Nm leveren, kan de MG MARVEL R

bestemming.

connectiviteitstechnologie die de auto, de

Electric van 0 tot 100 km/u accelereren in slechts 4,9

internettoegang en de communicatie met de gebruiker

seconden. Met de exclusieve modus Sport+ voor de

Het hulponderstel, dat is gemaakt van een

integreert voor realtime functionele informatie en

Tri-Motor AWD-configuratie kunt u op volle kracht

aluminiumlegering en ontworpen volgens Duitse

gepersonaliseerd entertainment. Met de handsfree

wegrijden wanneer u maar wilt. Een sneeuwmodus is

chassisnormen, verzekert de auto van een

bediening kunt u vlot de functies voor muziek, navigatie,

eveneens beschikbaar om u in de winter een maximale

uitzonderlijke stabiliteit.

telefoon of het voertuig bedienen.

rijveiligheid te garanderen.

Met de DC-snellaadfunctie ‘Rapid’ – die wordt aangeboden
naast een driefasige AC-laadcapaciteit van 11 kW (‘Fast’) –
kan de batterij in 43 minuten van 5 tot 80 procent worden
opgeladen.
Alle elektromotoren van de MG MARVEL R maken gebruik van
haarspeldwikkelingstechnologie die een grotere efficiëntie biedt
dan de klassieke wikkelingsmethode. De twee motoren achterin
werken afzonderlijk om een maximale efficiëntie te verzekeren.
Dankzij de V2L-technologie (Vehicle-to-Load) kan de lithiumionbatterij energie leveren aan een extern elektrisch systeem.
Ervaar totale gemoedsrust met MG's uitgebreide garantie van 7
jaar/150.000 km.

Een hoger
niveau van
praktisch
comfort

De MG MARVEL R Electric biedt niet alleen uitzonderlijke prestaties
op de weg, hij brengt ook een vleugje pragmatisme in uw zakelijke

De MG MARVEL R Electric heeft een gehomologeerd sleepvermogen

verplaatsingen of vrijetijdsritjes.

van 750 kg. U kunt dus probleemloos een aanhanger met uw fietsen
aankoppelen voor een ritje in de natuur, of uw vrienden helpen bij het

Hij biedt praktische opbergruimtes, zowel vooraan als achterin.

verhuizen.

De ruime achterkoffer biedt 357 liter aan laadruimte. Via de brede
achterklep kunt u vlot omvangrijke voorwerpen inladen. De achterbank

Met zijn intelligente V2L-systeem (Vehicle-to-Load) is de MARVEL R

is neerklapbaar in twee delen (60/40), om zo het laadvolume te

Electric nog praktischer. Dankzij dit systeem kunt u de in de batterij

vergroten tot maximaal 1.396 liter. De extra kofferruimte onder

opgeslagen energie gebruiken voor het leven van alledag, bijvoorbeeld om

de motorkap heeft een volume van 150 liter en biedt plaats aan

uw elektrische step of e-bike op te laden, met een vermogen tot 2.500

gereedschap, aktetassen en andere compacte bagage, of zelfs een

watt. U kunt zelfs uw elektrische barbecue aansluiten van zodra u de

handbagagekoffer.

perfecte picknickplek hebt gevonden.

Altijd
verbonden
met MG
iSMART
De MG MARVEL R Electric is uitgerust met een systeem van
geconnecteerde MG iSmart-technologieën. Of u nu een
oplaadbeurt wilt programmeren, een complete reisroute wilt
plannen, spraakcommando’s wilt gebruiken of muziek wilt
streamen, MG iSMART maakt u het leven achter het stuur nog
gemakkelijker.

MG iSMARTfuncties

Het slimme dashboard van de volgende generatie geeft u toegang tot een nieuwe intelligente interactieve ervaring. Het
grote digitale instrumentenbord en het gigantische slimme touchscreen werken samen om u realtime verkeersinformatie
te tonen en online muziek of DAB+ radio te beluisteren. Dankzij de 360°-camera kunt u de hele omgeving rond uw
voertuig in de gaten houden. En dankzij het actieve 360°-zicht bij lage snelheden kunt u nog veiliger manoeuvreren.

U kunt de geconnecteerde MG-app, die uw voertuig in real time
monitort, gebruiken als afstandsbediening. De MG iSMARToplossing werkt ook probleemloos met Apple CarPlay en
Android Auto. En met de geïntegreerde FOTA-functie
(Firmware Over-The-Air) wordt het infotainmentsysteem van
uw auto altijd automatisch bijgewerkt.

MG iSMART

Apple CarPlay &
Android Auto

Alarm & geofence

Amazon Primemuziek

Online points
of interest

Geprogrammeerd
opladen

DAB+

Rijbereik en
oplaadpunten
visualiseren

Voertuig lokaliseren

Diagnose
voertuigstatus

Routeplanner

Hotspot

Online navigatie

Rijstatistieken

Vergrendelen
en ontgrendelen

App met
afstandsbediening

Spraakbesturing

Weersvoorspelling

Technologie
om beter te
rijden
De MG MARVEL R Electric straalt niet alleen kracht uit. Hij maakt
zijn beloften ook waar met zijn prestaties.
Met een op 200 km/u begrensde topsnelheid ontwikkelt MG's
elektrische SUV een piekvermogen van 212 kW (288 pk) en een
maximumkoppel van 665 Nm. Zo is de MG MARVEL R Electric in
staat om in amper 1,8 seconden van 0 naar 50 km/u te accelereren,
en in slechts 4,9 seconden van 0 naar 100 km/u.

De aandrijftechnologie maakt gebruik van een geavanceerd en zorgvuldig gekalibreerd vierwielaandrijvingssysteem met
drie elektromotoren: één op de voortrein en twee op de achteras. Het model is ook verkrijgbaar in een configuratie met
achterwielaandrijving en twee elektromotoren.
De versnellingsbak met twee verhoudingen staat garant voor een efficiënte en dynamische rijervaring. De MG MARVEL
R Electric heeft een maximumrijbereik van 402 kilometer (WLTP). Met de DC-snellaadfunctie ‘Rapid’ – die wordt
aangeboden naast een driefasige AC-laadcapaciteit van 11 kW (‘Fast’) – kan de batterij in 43 minuten van 5 tot 80 procent
worden opgeladen.

MG Pilot

Active Emergency Braking (AEB)

Uw veiligheid
garanderen op
de weg
De MG MARVEL R Electric beschikt over een
reeks waarschuwings- en alarmfuncties die de
bestuurder helpen om de veiligheid te garanderen
en zijn dagelijkse verplaatsingen vergemakkelijken.
Ons intelligente MG Pilot-systeem, dat tal van
geavanceerde rijhulptechnologieën bundelt,
schenkt u meer vertrouwen onderweg, ongeacht
de rijomstandigheden.

MG Pilot Camera
Millimetre Wave Radar
Parking Camera
Parking Distance Ultrasonic Radar

1
3
4
8

Adaptive Cruise Control (ACC)
Traffic Jam Assist (TJA)
Lane Keep Assistance (LKA)
Speed Assistance System (SAS)
Front Collision Warning (FCW)
Intelligent High Beam Assist (IHC)
Traffic Sign Recognition (TSR)
Rear Traffic Alert (RTA)
Lane Change Warning (LCW)
Blind Spot Monitoring (BSM)
Emergency Lane Keeping (ELK)
Drowsiness Warning System (DWS)
Multi-Collision Braking (MCB)
Door Opening Warning (DOW)

Personaliseer uw MG

De MG MARVEL R Electric is verkrijgbaar in 4 schitterende kleuren

Prism Blue

Kies uw stijl

Drie interieuruitvoeringen, uw keuze
Performance

Zwart: gedeeltelijk met leder beklede stoelen

Zwart: gedeeltelijk met leder beklede stoelen

Grijs: gedeeltelijk met leder beklede stoelen

Grijs: gedeeltelijk met leder beklede stoelen

Kirin Grey

Lichtmetalen velgen van 19"

Pearl White

Luxury

Pebble Black

Bruin in alcantara: gedeeltelijk met leder beklede
stoelen

Technische kenmerken*
Elektromotor en batterij

Maten en gewichten
Lengte (mm)

4674

Breedte (mm)

1919

Hoogte (mm)

1613 / 1618 (met haaienvin)

Wielbasis (mm)

2804

Bodemvrijheid (mm)

Transmissie

2-trapsautomaat

Batterij (kWh)

70

Maximumvermogen geïntegreerde AC-lader (kW)

11

DC-oplaadtijd (5~80%)

43 min.

Luxury: 133.9 / Performance: 131.9

Kofferinhoud vooraan (L)

Luxury: 150L / Performance: -

Kofferinhoud achterin (achterbank rechtop/neergeklapt, (L)
Leeggewicht (kg)

357-1396
Luxury: 1810 / Performance: 1920

Maximaal toegelaten massa beladen (kg)
Maximaal toegelaten massa per as (kg)

Luxury: 2288 / Performance: 2373
1100/1342

Sleepvermogen (niet geremd, kg)

750

Sleepvermogen (geremd, kg)

750

Prestaties
Topsnelheid (km/u)

200

Acceleratie (s, 0~100 km/u)
Elektrisch rijbereik (km, WLTP)
Energieverbruik (Wh/km)

Luxury: 7.9 / Performance: 4.9
Luxury: 402 / Performance: 370
Luxury: 194.1 / Performance: 209

Elektromotor en batterij
Type

PMS -motor

Maximumvermogen netto (kW)

Luxury: 80 (links achter) + 52 (rechts achter)
Totale hoogte
1.613 mm
(met haaienvin
1.618 mm)

Performance: 80 (links achter) + 52 (rechts achter) + 80 (voor)
Maximumkoppel (Nm)

Luxury: 255 (links achter) + 155 (rechts achter)
Performance: 255 (links achter) + 155 (rechts achter) + 255 (voor)

*Finale versie onder voorbehoud van homologatiecijfers

Wielbasis 2.804 mm

Spoorbreedte voor 1.616 mm

Lengte 4.674 mm

Totale breedte 1.919 mm

Spoorbreedte achter 1.625 mm

Uitrusting

Uitrusting (vervolg)
Luxury

Performance

Adaptive Cruise Control (ACC)







Intelligent High Beam Control (IHC)







Speed Assistance System (SAS)

ESP





ARP



EBA

Luxury

Performance

Virtuele voetbediening achterklep





Active Grille Shutter





Luxury

Performance

Verwarmd





Exterieur (vervolg)

Luxury

Performance

Schemersensor







Welkomstverlichting









Derde remlicht (hooggeplaatst)





Front Collision Warning (FCW)







Automatic Emergency Braking (AEB)





Parkeerhulp





Traffic Jam Assistance (TJA)





HDC





Traffic Sign Recognition (TSR)





Auto hold





Lane Keep Assistance (LKA)





Elektronische handrem (EPB)





Blind Spot Monitoring (BSM)





Veiligheidsgordels

Bevestigingspunten kinderzitje





Rear Traffic Alert (RTA)





3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer voor

ISOFIX-bevestigingspunten achterbank boven en onder





Lane Change Warning (LCW)





3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer

Regensensor





Emergency Lane Keeping (ELK)





achter/opzij





Direct TPMS





Drowsiness Warning System (DWS)





Gordelverklikker voor/achter





Deurgrepen

Multi-Collision Braking (MCB)





In hoogte verstelbare veiligheidsgordels voor





Verzonken deurgrepen

Door Opening Warning (DOW)




Luxury

Performance

Luxury

Performance

Alarm





Startonderbreker



E-call-systeem

Veiligheid

Rijhulpsystemen

Luxury

Performance

Frontairbags voor bestuurder en passagier





Zijairbags voor bestuurder en passagier





Verlichting

Centrale airbag





Gordijnairbags voor bestuurder en passagier



Deactivering airbag passagier



Airbags

Verlichting (vervolg)

Buitenspiegels
Luxury

Performance

Parkeersensoren voor en achter





Met geheugen





360-gradencamera met transparant beeld





Met richtingaanwijzer





Elektrisch verstelbaar





Automatisch inklapbaar





Automatisch kantelen bij achteruitrijden





In koetswerkkleur





Luxury

Performance





Luxury

Performance

Exterieur

Luxury

Performance





Interieur en comfort

Luxury

Performance

Dakrails





Lazy Lock-functie





Leddagrijlichten





Spoiler





12V-aansluiting







Ledkoplampen





Regensensor en frameloze ruitenwisser vooraan





V2L-ontlaadfunctie (Vehicle-to-Load)







Ledachterlichten





Achterruitenwisser





Bagagenet en -haak





Ledmistlichten achter





Getinte ruiten





Kofferverlichting





Donkergetinte achterruiten





Lichtmetalen sportpedalen





Elektrische achterklep





Transmissie met draaiknop





Uitrusting (vervolg)

Uitrusting (vervolg)
Luxury

Performance

Stuur

Luxury

Performance

Verchroomde deurgrepen





Leder





Zonneklep met spiegel en verlichting





4-voudig verstelbaar



Koplampen met uitdoofvertraging





Multifunctioneel

Automatisch dimmende binnenspiegel





Premiumbekleding deurpanelen





Infotainment

Ledleeslampjes achter





Virtuele console

Sfeerverlichting





Welkomstmodus



Schuifdak met antiklemfunctie
Panoramisch schuifdak

Interieur en comfort (vervolg)

Klimaatregeling

Velgen en banden

Luxury

Performance

235/45 R19







Lichtmetalen 19-duimvelgen









Bandenreparatiekit





Luxury

Performance

Luxury

Performance

Vergrendeling op afstand





Laadkabel stopcontact Type 2 Mode 2







Sleutelvrije toegang





Laadkabel oplaadpunt Type 2 Mode 3





8

9

Motor starten met één knop





Premium audiosysteem

–

Bose

Luxury

Performance

3 microfoons





Stoelen

4 USB-poorten





Draadloze telefoonoplader



Bluetooth



Luxury

Performance

Software-upgrade FOTA (Firmware Over-The-Air)







Apple CarPlay/Android Auto







Zwevend centraal touchscreen

Luxury

Performance

12.3"

12.3"

DAB+





Luidsprekers









Luxury

Performance

Warmtepomp





Airco met 2 zones





Ventilatieopeningen achter





MG iSMART Connectivity System

Airco met actieve luchtzuivering





Ruitenheffers

MG iSMART Connectivity System (vervolg)

Centrale vergrendeling

Opladen

Koetswerkkleuren
Luxury

Performance

Prism Blue





Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar





Pearl White







Passagiersstoel 4-voudig verstelbaar





Pebble Black







Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met geheugen





Kirin Grey





Passagiersstoel elektrisch verstelbaar





Bestuurdersstoel met handmatig verstelbare lendensteun





Interieurkleuren

Luxury

Performance

Luxury

Performance

Afstandsbediening





Opbergvak achter de voorstoelen





Zwart





Spraakbesturing





Gedeeltelijk met leder beklede stoelen





Grijs





Weersvoorspelling





Stoelverwarming voorin





Bruin (alcantara)

–



Luxury

Performance

Elektrisch bedienbaar





Realtime navigatie met rijbereikvoorspelling





Centrale armsteun met bekerhouder achterin





Automatische bediening alle ruiten





Synchronisatie van route en agenda





Neerklapbare achterbank (40/60)





Antiklemfunctie op alle ruiten





Amazon-muziekstreaming





Voorstoelen met ventilatiefunctie (interieur: zwart/grijs)





DE MG MARVEL R ELECTRIC WORDT
GELEVERD MET EEN ALGEMENE
GARANTIE VAN 7 JAAR/150.000 KM
Algemene garantie op het voertuig:
7 jaar/150.000 km
Garantie op HV Electric Drive-systeem:
7 jaar/150.000 km
Garantie op Power Pack (HV-batterij):
7 jaar/150.000 km
Garantie tegen doorroesten: 7 jaar/onbeperkt
Pechbijstand: 1e jaar inbegrepen, 2e tot en
met 7e jaar voor alle klanten met een volledige
servicehistoriek bij een MG-dealer

Algemene voorwaarden

→ mgmotor.be

MG Motor Europe heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze
brochure op het moment van publicatie ( juli 2021) accuraat en up-to-date was. Let op:
kleuren en accessoires dienen slechts ter illustratie. De weergegeven koetswerkkleuren
en -afwerkingen zijn onderhevig aan beperkingen van het drukproces en kunnen
afwijken van de werkelijke kleur of afwerking. MG Motor Europe onderschrijft een
beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om te allen tijde
zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires, materialen, designkenmerken,
vormgeving, specificaties en modellen te wijzigen. Items kunnen op elk moment worden
stopgezet. De werkelijke specificaties kunnen afwijken van de getoonde voertuigen. Voor
de laatste informatie kunt u contact opnemen met uw MG-dealer.
Gepubliceerd in juli 2021. Versie 1.

