
Nové MG EHS Plug-in Hybrid

Platnosť cenníka od 29. 6. 2022 do 31. 7. 2022.

Cenník



Systémový výkon 258 k Spotreba 1,8 l / 100 km Dojazd na elektrinu 52 km Zrýchlenie 0-100 km/h 6,9 s

Výbava Motor Výkon Prevodovka Pohon Cena
Emotion 1.5 TGI + elektromotor 190 kW / 258 k 10st. automat 2WD 35 590 EUR

Exclusive 1.5 TGI + elektromotor 190 kW / 258 k 10st. automat 2WD 39 190 EUR

Cenník EHS

•  6 airbagov
•  Bezpečnostné systémy ABS, SCS, FCW, LDW, RTA
•  Predné a zadné parkovacie senzory
•  Zadná parkovacia kamera
•  Vyhrievanie predných sedadiel
•  Sedadlo vodiča ovládané elektricky
•  Automatická dvojzónová klimatizácia
•  Adaptívny tempomat (ACC)
•  Audiosystém s 10,1" farebným displejom
•  Navigácia
•  Digitálny prístrojový panel s 12,3" farebným displejom
•  18" kolesá z ľahkých zliatin

Navyše k výbave Emotion…
•  Predné LED svetlomety
•  360° panoramatická kamera
•  Panoramatické strešné okno
•  Predné športové sedadlá v kombinácii 

s Alcantarou
•  Kožené čalúnenie sedadiel
•  Sedadlo spolujazdca ovládané elektricky
•  Elektricky ovládané piate dvere
•  Hliníkové športové pedále

Výbavy
Emotion Exclusive

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20%. Uvedené ceny sú odporúčané. Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu cien vozidiel, prevedenia a technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.



MG Pilot
MG Pilot zahŕňa špičkové asistenčné 
systémy, ktoré prispievajú k väčšej istote 
za volantom. Rad varovných a aktívnych 
asistenčných funkcií MG EHS Plug-in 
Hybrid uľahčuje riadenie a napomáha 
k vyššej bezpečnosti pri riadení.

Doplnky

Textilné 
rohože

Gumenné 
rohože

Ochranná 
vaňa do kufra

Nabíjací kábel 
Mennekes
typ 2, 3f / 32A

Lapače 
nečistôt
set 4 ks

Ťažné 
zariadenie
vr. 13-pólové elektroinštalácie

Strešné 
nosiče

Ochranná 
lišta zadného 
nárazníka

* ilustratívne foto

Asistent pre jazdu  
v dopravnej kolóne (TJA)

Automatické diaľkové  
svetlá (IHC)

Inteligentný obmedzovač 
rýchlosti (SAS)

Systém automatického 
núdzového brzdenia (AEB)

Aktívny systém na udržanie 
jazdného pruhu (LKA)

Adaptívny tempomat (ACC) 
s obmedzovačom rýchlosti

Na originálne príslušenstvo sa vzťahuje záruka 2 roky.



Výbava
Bezpečnosť a systémy Emotion Exclusive
Antiblokovací brzdový systém (ABS) • •
Systém kontroly preklzu kolies (TCS) • •
Elektronický systém rozdelenia brzdného účinku (EBD) • •
Systém riadenia stability (SCS) • •
Núdzový brzdový asistent (EBA) • •
Asistent rozjazdu do kopca (HHC) • •
Systém automatického núdzového brzdenia (AEB) • •
Systém varovania pred čelnou zrážkou (FCW) s detekciou cyklistov aj chodcov • •
Systém sledovania dopravnej situácie za vozidlom pri cúvaní (RTA) • •
Systém detekcie mŕtveho uhla (BSD) • •
Varovanie pred prichádzajúcimi vozidlami pri otváraní dverí (DOW) • •
Systém rozpoznávania dopravných značiek (TSR) • •
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu (LDW) • •
Varovanie pred zmenou jazdného pruhu (LCW) • •
Aktívny systém na udržanie jazdného pruhu (LKA) • •
Systém prevencie opustenia jazdného pruhu (LDP) • •
Inteligentný obmedzovač rýchlosti (SAS) • •
Asistent pre jazdu v dopravnej kolóne (TJA) • •
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) • •
Systém núdzového privolania pomoci E-call • •
Alarm - elektronické zabezpečenie • •
Elektronický imobilizér • •
Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (x2), spínač deaktivácie airbagu spolujazdca • •
Bočné airbagy vodiča a spolujazdca (x2), hlavové (okenné) airbagy vpredu a vzadu (x2) • •
3bodový bezpečnostný pás na predných sedadlách s predpínačom a obmedzovačom záťaže (x2) • •
3bodový bezpečnostný pás na zadných sedadlách (x3) s predpínačom a obmedzovačom záťaže (x2) • •
Výškovo nastaviteľné horné úchyty bezpečnostných pásov na predných sedadlách (x2) • •
Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy vpredu aj vzadu • •
Kotviace body pre ISOFIX (na zadných bočných sedadlách) (x2) • •
Detská poistka zámkov zadných dverí • •
Asistent pre zjazd zo strmých kopcov (HDC) • •
Elektronická uzávierka diferenciálu (XDS) • •

Svetlá a viditeľnosť
Predné halogénové svetlomety a manuálnym nastavovaním sklonu • —
Predné LED svetlomety s manuálnym nastavovaním sklonu — •
LED svetlá pre denné svietenie • •
Predné a zadné hmlové svetlá • •
Automatické diaľkové svetlá (IHC) • •
Funkcia svetlometov Follow me home • •
Senzor automatického rozsvietenia svetiel • •
Zadné dynamické ukazovatele smeru — •
Tretie zadné brzdové LED svetlo • •

Exteriér
Predné a zadné parkovacie senzory • •
Zadná parkovacia kamera s dynamickými navádzacími líniami • —
360° panoramatická parkovacia kamera — •
Podsvietenie priestoru pod prednými dverami • •
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie s ukazovateľmi smeru • •
Kľučky dverí vo farbe karosérie s chrómovými prvkami • •
Elektricky ovládané piate dvere — •
Pozdĺžne strešné lyžiny • •
Zadný strešný spojler • •
Chrómované ozdobné lišty na lemoch bočných okien • •
Tónované sklá, zadné temperované sklo • •
Zatmavené zadné bočné sklá a zatmavené zadné sklo • •
Plastové lemy blatníkov (čierne) • •
Bočné lemy dverí (strieborné) • •
Predné a zadné bezramienkové stierače • •
Strešná anténa typu Shark fin • •

• Štandardná výbava   — Nie je k dispozícii



Interiér Emotion Exclusive
Kožou obšitý multifunkčný volant s prešívaním • •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant • •
Posuvná klimatizovaná stredová lakťová opierka vpredu • •
Stredová lakťová opierka vzadu s držiakmi nápojov • •
Chromované vnútorné kľučky dverí • •
Hliníkové športové pedále — •
Panoramatické strešné okno — •
Ambientné podsvietenie interiéru — •
Osvetlenie prednej časti interiéru • •
Osvetlenie zadnej časti interiéru — •
Osvetlenie batožinového priestoru • •
Slnečná clona u vodiča a spolujazdca s osvetleným kozmetickým zrkadlom • •
Elektrická zásuvka 12V na prednom paneli (x1) • •
Roletka batožinového priestoru • •
Ochranné prahové lišty vpredu a vzadu • •

Sedadlá
Čalúnenie sedadiel zo syntetickej kože • —
Kožené čalúnenie sedadiel — •
Predné športové sedadlá v kombinácii s Alcantarou — •
Vyhrievanie predných sedadiel • •
Sedadlo vodiča ovládané elektricky • •
Sedadlo spolujazdca ovládané elektricky — •
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča • •
Sedadlo vodiča s manuálne nastaviteľnou bedrovou opierkou • •
Vrecko na zadnej strane operadla vodiča a spolujazdca • •
Operadlo sedadiel v druhom rade delené v pomere 60:40 s funkciou nastavenia sklonu • •

Pohodlie
Automatická dvojzónová klimatizácia s peľovými filtrom • •
Výdychy ventilácie pre zadných cestujúcich v zadnej časti stredovej konzoly • •
Adaptívny tempomat (ACC) s obmedzovačom rýchlosti • •
Tlačidlo motora START/STOP • •
Elektrické ovládanie predných a zadných okien s funkciou AUTO a ochranou proti privretiu • •
Sťahovanie a uzatváranie okien pomocou diaľkového ovládania centrálneho zamykania • •
Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním • •
Inteligentný systém bezkľúčového ovládania centrálneho zamykania • •
Dažďový senzor • •
Elektrická parkovacia brzda (EPB) s funkciou Auto Hold • •
Elektronický volič jazdných režimov • •
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním • •

Audio a konektivita
Audiosystém s 10,1" farebným dotykovým displejom, tuner AM/FM/DAB, možnosť prehrávania MP3 • •
Digitálny prístrojový panel s 12,3" farebným displejom • •
Vstavaná satelitná navigácia • •
Bluetooth® handsfree, podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™ • •
Príjem digitálneho rozhlasového vysielania (DAB) • •
6 reproduktorov, 2 mikrofóny, 4 USB vstupy • •

Disky kolies a pneumatiky
18" zliatinové disky "Hurricane" s 5 zdvojenými lúčmi + pneumatiky 235/50 R18 • •
Súprava na núdzovú opravu pneumatík • •

Elektrický pohon
Možnosť prevádzky čisto na elektrickú energiu (EV) • •
Regenerácia elektrickej energie pri brzdení motorom (KERS) • •
Ukazovateľ stavu nabitia trakčnej batérie • •
Štandardná nabíjačka (230V, 10A) • •

• Štandardná výbava   — Nie je k dispozícii



Farby

Pohon 2WD

Motory Zážihový preplňovaný motor 1.5 TGI + elektromotor

Prevodovka 10-stupňová elektronicky riadená automatická prevodovka

Maximálny výkon hybridného pohonu [kW (k)] 190 (258)

Maximálna rýchlosť [km / h] 190

Zrýchlenie (0-100 km/h) [s] 6,9

Kombinovaná spotreba paliva (WLTP) [l / 100 km] 1,8

Kombinovaná spotreba elektrickej energie (WLTP) [Wh / km] 240

Emisie CO2, kombinovaná prevázdka (WLTP) [g/km] 43

Dojazd na elektrinu [km] 52

Bežné nabíjanie 10A (Mennekes 16A) [h] 7 (4,5)

Celková dĺžka [mm] 4 574

Celková šírka [mm] 1 876

Celková výška [mm] 1 685

Strieborná - Cosmic Silver (metalický lak)
650 EUR

Biela - Dover White
•

Čierna - Pebble Black (metalický lak)
650 EUR

Červená – Diamond Red (metalický lak)
650 EUR

Technológie

Technické špecifikácie

Štvorstupňová prevodovka elektromotora 
v spolupráci so šesťstupňovou prevodovkou 
spaľovacieho motora zaisťuje dokonale hladké 
dávkovanie výkonu. Účinnosť cez 94 % 
a odozva necelé 0,2 sekundy vypovedajú 
o mimoriadne hladkom a rýchlom fungovaní 
celého systému.

Kombinácia výkonného preplňovaného 
spaľovacieho motora 1.5 TGI a elektromotora 
poskytujú MG EHS Plug-in Hybrid vysoký 
výkon 190 kW a zrýchlenie z 0-100 km/h iba 
za 6,9 s.

Batéria s kapacitou 16,6 kWh má kompaktné 
rozmery, takže nezaberá takmer žiadny 
batožinový priestor. Vďaka zabudovanej 
nabíjačke s výkonom 3,7 kW je možné batériu 
nabiť z nabíjacej stanice už za 4,5 h. MG EHS 
Plug-in Hybrid prejde na elektrinu až 52 km 
na jedno nabitie.

Automatická 
10-stupňová 
prevodovka 

Spaľovací motor  
+ elektromotor

Batérie pohonu  
16,6 kWh



Základná záruka na vozidlo: 7 rokov / 150 tis. km

Systém hybridného elektrického pohonu: 7 rokov / 150 tis. km

Power Pack (batéria pohonu): 7 rokov / 150 tis. km

Záruka na neprehrdzavenie vozidla: 7 rokov / bez obmedzení

Asistenčná služba: prvý rok v cene nového vozidla, druhý až pätnásty rok pre zákazníkov,  
ktorí vykonávajú pravidelnú údržbu v autorizovanom servise MG

NA MG EHS PLUG-IN HYBRID SA 
VZŤAHUJE 7-ROČNÁ ZÁRUKA.*

Pre zlepšenie Vášho zážitku a pocitu bezpečia pri jazde Vaším MG. Tento 
súbor služieb sme pripravili preto, aby sme Vám a Vašim spolujazdcom 
v prípade akéhokoľvek problému v tuzemsku alebo v zahraničí poskytli 
najväčšiu možnú ochranu.

24 hodín denne, 7 dní v týždni Vám MGA ponúka služby:
- Rýchle a účinné
- Vyvinuté na pokrytie všetkých situácií
- Dôsledné a dostupné v celej Európe

MG asistenčná služba

Doplnkové služby MG

Kvalitná autorizovaná servisná sieť
Aby Vaše vozidlo dlho dobre fungovalo, spoliehame sa výhradne na 
originálne diely MG a najmodernejšie diagnostické a technické vybavenie 
servisu. V MG sa staráme nielen o Vaše vozidlo, ale staráme sa aj o Vás 
- nášho zákazníka. A pre Vaše vozidlo to predstavuje radosť z jazdy, 
spoľahlivosť, bezpečnosť a priaznivú zostatkovú hodnotu ojazdeného vozidla.

ASISTENČNÁ SLUŽBA
+421 232 195 452

* Detailné informácie nájdete v sekcii záručných podmienok na www.mgmotor-slovakia.sk.



Dohodnite si skúšobnú jazdu
u vášho predajcu MG a objavte ďalšie dôvody, prečo si vybrať 
MG EHS Plug-in Hybrid.

info@mgmotor-slovakia.sk 
www.mgmotor-slovakia.sk

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky v dobe platnosti cenníka. Uvedené ceny vrátane DPH sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. 
O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov MG. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené len k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, 
resp. Návrhom na uzavretie zmluvy. Konkrétnu ponuku prosím konzultujte s autorizovaným predajcom MG. M Motors SK s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail výbavy 
či cenu. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 33890/B. IČ: 35 908 238, DIČ: SK2021901882.
Aktuálne platný cenník si môžete stiahnuť na webových stránkach www.mgmotor-slovakia.sk.

Pečiatka autorizovaného predajcu MG


