MG EHS
PLUG-IN HYBRID

ÇOK YÖNLÜ
Daha çok şehir içinde mi otomobil kullanıyorsunuz?
Yoksa sık sık uzun yolculuklar mı yapıyorsunuz?
Sadece kendiniz için mi bir otomobil arıyorsunuz?
Ya da tüm aile için mi?
Tüm bu sorulara tek bir cevap var:
MG EHS Plug-in Hybrid tam size göre.
Ekonomik ve verimli elektrik motorunun yanında yüksek performanslı benzin motoruna sahip olan MG EHS Plug-in Hybrid,
farklı ihtiyaçlarınıza anında uyum sağlar. Onunla hem CO2 emisyonunu sınırlayabilir hem de uzun yolculuklara içiniz rahat
çıkabilirsiniz. Etkileyici sportif görünüm ve geniş iç hacmi aynı tasarımda buluşturmasıyla da konfordan ödün vermeden stil
sahibi bir otomobile sahip olabilirsiniz.

Plug-in Hybrid

Düşük Emisyon
Yüksek Menzil
Kolay Şarj

Anahtarsız Giriş
Apple CarPlay
AndroidAuto

7 Yıl Garanti

SİZİN İÇİN
TASARLANDI

MG EHS Plug-in Hybrid, her şeyiyle kusursuz sürüş deneyimleri yaşatmak için
tasarlandı. Yeni nesil mobiliteyi kolayca benimsenizi sağlayacak üstün teknolojisiyle
MG EHS Plug-in Hybrid, CO2 emisyonunu azaltırken menzil sınırlarını ortadan
kaldırıyor.
MG EHS Plug-in Hybrid, geniş iç hacmi ve üstün konfor özellikleriyle yanınızdakileri
de sizin kadar rahat ettiriyor. Standart olarak sunulan MG Pilot Sürüş Destek
Teknolojileri'yle en zorlu şartlarda bile hep güvende hissetmenizi sağlıyor.

DONANIM DETAYLARI
Yüksek Kalite Deri Malzeme Seçimiyle Zarif ve
Şık İç Tasarım

Entegre USB Cep Telefonu Şarj Soketi

Uydu Navigasyon ve Mobil Bağlantıya Sahip 10,1”
Renkli Dokunmatik Ekran Bilgi-Eğlence Sistemi

360° Park Kamerası

Ferah İç Mekan ve Açısı Ayarlanabilir Arka Koltuklar

Kişiselleştirilebilir Ortam Aydınlatması

Sınıf Lideri Genişliğe Sahip İç Hacim

Konforlu ve Ergonomik Koltuklar

6 Hoparlörlü Müzik Sistemi

PERFORMANS MI
VERİMLİLİK Mİ?
BİZCE HER İKİSİ DE.
MG EHS Plug-in Hybrid, hem yüksek verimlilik sağlayan bir
elektrik motoruna hem de her zaman güçlü performans veren
bir benzinli motora sahip. Çevre dostu elektrik motoru sayesinde
CO2 emisyonunu 43 gr/km'ye düşürerek karbon ayak izinizi en aza
indirgerken 100 km’de sadece 1.8 litre yakıt tüketimiyle kullanım
maliyetinizi de azaltıyor. Hibrit motorunun ürettiği 258 PS’lik güçle
100 km/sa hıza sadece 6.9 saniyede ulaşarak performanstan ödün
vermediğini de gösteriyor.
MG EHS’in yenilikçi 10 vitesli şanzımanı sürüşünüzü zahmetsiz hale
getirirken güç dağıtımını ve verimliliği optimize ediyor. Böylece hem
hibrit kullanımda hem de sadece elektrikli kullanımda her zaman en
yüksek performans ve en yüksek verimin elde edilmesini sağlıyor.

MG Pilot →
SÜRÜCÜ DESTEK
TEKNOLOJİLERİ

MG EHS Plug-in Hybrid,
MG Pilot Sürücü Destek
Teknolojileri’ne dahil yardımcı
donanımlarıyla her an güvende
olmanızı sağlıyor. Özel uyarı
sistemleri hem günlük sürüş
deneyiminizi kolaylaştırıyor hem
de güvenliği her zaman en üst
düzeye çıkarıyor.

Aktif Acil Fren Sistemi
(AEB)

Şerit Asistanı
(LKA)

Adaptif Hız Sabitleyici
(ACC)

MG EHS Plug-in Hybrid, 20 km/
sa altındaki hızlarda ilerlerken başka
bir araçla, bisikletle veya yayalarla
çarpışmanızı önlemek için AEB fren
sistemini otomatik olarak devreye alır. 20
km/sa üzerindeki hızlarda ise kaza olasılığı
veya önlenemezse kaza şiddeti, AEB
sayesinde azaltılır.

Yol üzerindeki şerit işaretlerini saptamak için
özel bir kameraya sahip olan Şerit Asistanı,
MG EHS Plug-in Hybrid’in şerit içindeki
konumunu takip eder. Sistem, şeritten
çıkmak üzere olduğunuzu algılarsa görsel
ve sesli uyarılara ek olarak direksiyonda
hissedeceğiniz bir titreşim ile sizi uyarır.
Direksiyon kontrolünü ayarlayarak şeritte
kalmanızı sağlar.

Trafiği takip eden ACC sistemi, yol boş
olduğu sürece belirlediğiniz hızı korur.
Algılama menzili içerisinde daha düşük hızda
seyreden bir araç olduğunu fark ederse gaz
pedalını serbest bırakarak veya fren kontrol
sistemini aktif olarak devreye alarak hızı
azaltır. Önünüzdeki araç hızlanırsa veya şerit
değiştirirse ACC otomatik olarak istediğiniz
hıza ulaşır.

Trafik Asistanı
(TJA)

Akıllı Uzun
Far Asistanı

Akıllı Hız
Sınırlama Asistanı

Adaptif Hız Sabitleyici sistemi devreye
alındığında, Trafik Asistanı önünüzdeki
aracın hızını sürekli olarak takip eder ve
kendi sürüş hızıyla karşılaştırır. 60 km/sa
altındaki hızlarda seyrederken yoğun trafik
veya bir trafik sıkışıklığı algılarsa devreye
girer. Bu özellik sayesinde MG EHS Plug-in
Hybrid, önündeki aracı otomatik olarak takip
etmeyi ve aynı şeritte kalmayı sürdürürken,
hızını ve frenlerini de öndeki araca göre
kontrol eder.

Uzun far ayarı AUTO seçeceğine
ayarlandığında sistem, karşıdan araç
geldiğini algılarsa otomatik olarak
kısa fara geçiş yapar. Bu sayede gece
yolculukları daha güvenli hale gelir ve
karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etme,
görüşlerini kısıtlama riskleri en aza
indirgenir.

MG EHS Plug-in Hybrid yoldaki hız
sınırı levhalarını algılar ve sizi bu sınırlar
konusunda uyarır. Böylece hız sınırını
aşma riskinizi azaltır.

RENK
SEÇENEKLERİ

Medal Silver (Metalik)

Phantom Red (Metalik)

Pebble Black (Metalik)

Dover White

İKİ PAKET
SEÇENEĞİ
Comfort
Comfort ve Luxury. MG EHS
Plug-in Hybrid’in hangi paketini
seçerseniz seçin kesin olan bir
şey var: Onunla yolda olmaktan
büyük keyif alacaksınız. Çünkü
MG EHS Plug-in Hybrid,
donanımından malzeme
seçimine, teknolojisinden eğlence
özelliklerine konforunuzu her
zaman en üst düzeyde tutmak
için tasarlandı.

MG Pilot

Bluetooth

Deri direksiyon simidi

6 açılı bel destekli ayarlanabilir koltuk

Deri koltuklar

4 açılı ayarlanabilir koltuk

Anahtarsız giriş

LED gündüz farları

6 hoparlörlü müzik sistemi

Tavan rayları

10.1" dokunmatik ekran

Yükseklik ayarlı halojen farlar

Apple CarPlay™

Çift taraflı klima

Android Auto™

Luxury
Ön, arka park sensörü ve geri görüş kamerası

Comfort’a ek olarak…

360° kamera

17" alaşım jant

18" alaşım jantlar

Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu

Yağmur sensörü

Panoramik açılır cam tavan

Ambiyans aydınlatma

DAB audio

Yükseklik ayarlı LED farları

Alaşım spor pedallar

Navigasyon

Ön ve arkada led sinyal lambaları

Elektrikli akıllı bagaj kapağı

Adaptif Hız Sabitleyici

Özel tasarım deri koltukları

Arka okuma lambaları

Isıtmalı ön koltuklar

Bader ® deri koltuklar ve Alcantara® malzeme

Comfort

JANT
SEÇENEKLERİ

Luxury

Luxury

Teknik Parametreler*
Elektrik motor ve batarya

Boyutlar ve Ağırlık
Uzunluk (mm)

4574

Azami güç (kW/PS) @ 3700 rpm

Genişlik (mm)

1876

Azami tork (NmW) @ 500~3700 rpm

230

Yükseklik (mm)

1664

Batarya (kWh)

16,6

Aks aralığı (mm)

2720

Araç üstü şarj cihaz kapasitesi (kW)

Yerden yükseklik (mm)

145

Bagaj Kapasitesi (L)

448

Koltuklar katlanınca bagaj kapasitesi (L)

1375

Yüksüz ağırlık (kg)
Teknik olarak izin verilen azami yüklü ağırlık (kg)
Teknik olarak izin verilen her aks üzerine ağırlık (kg)
Çekiş kapasitesi (frensiz, kg)
Çekiş kapasitesi (frenli, kg)

Comfort: 1737 / Luxury: 1775
2196

90/122

3,7

Hibrid sistem
Tip

10 vitesli elektrikli sürüş ünitesi

Azami güç (kW/PS) @ 3700 rpm

190 / 258

Azami tork (NmW) @ 500~3700 rpm

480

F: 1095 / R: 1101
750
1500

Performans
Azami hız (km/h)

190

Hızlanma (s, 0~100km/h)

6,9

EV menzil (km, WLTP)
Benzin Motor
Tip
Azami güç (kW/PS) @ 5500 rpm
Azami tork (Nm) @ 1700~4300 rpm
Yakıt tipi
Yakıt depo kapasitesi (L)

*Final version subjects to homologation figures

52

Enerji tüketimi (Wh/km)
1.5T GDI
119/162

240

Yakıt tüketimi (L/100km, WLTP Combined)

1,8

CO2 (g/km, WLTP)

43

250
Yükseklik
(Tavan
rayları
dahil)
1664mm

Kurşunsuz 95 Oktan
37

Aks aralığı 2720mm

Ön iz genişliği 1573mm

Arka iz genişliği 1584mm

Uzunluk 4574mm

Genişlik – aynalar dahil 2078mm

Genişlik – aynalar hariç 1876mm

Özellikler
Güvenlik

Comfort

Luxury

Alarm





Immobilizer



Acil çağrı sistemi

Asistan Sistemi

Comfort

Luxury

Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)







Akıllı Uzun Far Kontrolü (IHC)









Hız asistan sistemi (SAS)





ABS+EBD





Ön Çarpışma Uyarısı (FCW)





ESP





Otomatik Acil Fren Sistemi (AEB)





EBA





Şerit İhlal İkazı (LDW)





Yokuş kalkış asistanı





Trafikte Sürüş Sistemi (TJA)





Auto hold





Trafik İşareti Tanıma (TSR)





Elektronik Park Freni (EPB)





Şerit Takip Desteği (LKA)





Arka kapı çocuk kilidi





Kör Nokta Monitörü (BSM)





Üst ve alt bağlantı yerleri ile arka koltuk ISOFIX sistemi





Arka Trafik Uyarısı (RTA)





Yağmur sensörü





Şeritten Ayrılma Uyarısı (LCW)





Lastik basınç uyarı sistemi





Led gündüz farları





Farlar
Hava yastığı
Sürücü ve ön yolcu koltuğu için ön hava yastıkları





Ön sis lambaları





Sürücü ve ön yolcu için yan hava yastıkları





Arka sis lambaları





Sürücü ve ön yolcu koltuğu için yan perde hava yastıkları





Yükseklik ayarlı halojen farlar



–

Ön yolcu koltuğu için yan hava yastığını devre dışı bırakma





Yükseklik ayarlık Led farlar

–



Farlar

Comfort

Luxury

Arka dinamik farlar

–



MG karşılama farları





Park Asistanı

Dış Tasarım

Comfort

Luxury

Braketsiz ön silecekler





Arka cam ısıtması





Karartmalı arka camlar





Elektrikli bagaj kapağı

–



Ön ve arka park sensörü





Dinamik klavuzlu arka kamera



–

Yan aynalar

360º kamera

–



Isıtma





Dönüş sinyali





Elektrikli ayarlama





Otomatik katlanma





Emniyet Kemeri
Ön gergili ve kuvvet sınırlayıcı, 3 kademeli ön kemer





Ön gergili ve kuvvet sınırlayıcı, 3 kademeli arka kemer





Ön emniyet kemeri yükseklik ayarlama





Tavan rayları





Spoyler





Dış tasarım

Özellikler
İç tasarım ve konfor

Comfort

Luxury

12V soket





Bagaj örtüsü



Bagaj lambası

Cam açma / kapatma

Comfort

Luxury

Elektrikli cam







Tek tuşla cam açma / kapama









Tüm camlarda sıkışma koruması





Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon





Elektronik vites değiştirici





Klima

Kaydırılabilir orta konsol





Çift taraflı klima





Krom kapı kolları





Arka havalandırma





Işıklı aynalı güneş siperliği





PM 2.5 filtreli klima





Farlarda eve kadar takip fonksiyonu





Yansıma önleyici iç aynalar





EV sürüş

Premium iç kapı dekoru

–



Elektrik sürüş





Arka okuma ışıkları

–



Yüksek voltaj batarya seviye kontrolü





Ambiyans aydıntlatma

–



Kinetik enerji geri kazanım sistemi (KERS)





Alaşım sportif pedal

–



Panoramik cam tavan

–



Otomobil içi eğlence



10.1" Dokunmatik ekran





12.3" Dijital gösterge paneli





Direksiyon simidi
Deri direksiyon simidi





Navigasyon





Çok fonksiyonlu direksiyon simidi





Hoparlör
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Otomobil içi eğlence

Koltuklar

Comfort

Luxury

Bardak tutucu içerek orta konsol





40:60 oranında katlanabilir arka koltuklar





235/50R18



–

18" alaşım jantlar





Lastik onarım kiti



–





Dover White





Comfort

Luxury

2 mikrofon





4 USB portu





Bluetooth





Apple CarPlay





Jantlar ve Lastik

Android Auto





MP3





Merkezi Kilit
Uzaktan kumandalı kilitleme





Şarj

Anahtarsız giriş





Şarj kablosu (Ev prizine uygun)

Tek düğme ile motor başlatma




Dış gövde renkleri

Koltuklar
Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu





Pebble Black (metalik)





Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu





Phantom Red (metalik)





Bel destekli sürücü koltuğu





Medal Silver (metalik)





Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu

–



Ön koltukların arkasında cepler





İç tasarım renkleri

Deri koltuklar



–

Siyah





Özel tasarım deri koltuklar

–



Kırmızı





Sportif ön koltuklar





Ön koltuk ısıtmalar





#içindekigüç

7

YIL
GARANTİ
7 yıl veya 150.000 km araç garantisi
7 yıl veya 150.000 km batarya garantisi
7 yıl veya 150.000 km paslanmazlık garantisi

→ mg-turkey.com

Yasal açıklama
Bu broşürde yer alan görseller yalnızca tanıtım amaçlıdır ve Türkiye’de
satışta olan araçlar farklı olabilir. MG, bu broşürde bulunan otomobillerin
özelliklerinde, donanım ve renklerinde herhangi bir uyarı yapmaksızın
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

