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100%
električen.

Hitro polnjenje
MG ZS EV baterije,
do 80 % v le 
40 minutah.

Novi MG ZS EV je
cenovno dostopno
električno vozilo.

Najnovejši električni
MG ZS EV je lahko
vaš takoj.





Napolnite se z energijo.

Mehki materiali v kombinaciji s šivanimi efekti usnja ustvarijo 
še dodaten luksuzni pridih v vsej notranjosti vozila.

8-palčni barvni zaslon na dotik z Apple CarPlay ™ in Android Auto 
™ omogoča brezhibno povezljivost z vašo lastno tehnologijo.

Samodejni menjalnik, ki je preprost za uporabo, je del serijske opreme. 
Vrtljiv izbirnik v sredinski konzoli, s katerim ga upravljamo, je zasnovan 
tako, da zagotavlja vrhunsko izpopolnitev v vseh voznih razmerah.

DAB Radio, Keyless sistem in satelitska navigacija še izboljšajo uporabniku 
prijazno tehnologijo v tem družini prijaznem električnem SUV-ju.

Novi MG ZS EV ponuja tri načine vožnje - Eco, Normal in Sport, ki omogočajo, 
da se avtomobil popolnoma prilagodi vašim vsakodnevnim potrebam v vožnji.

MG ZS EV je opremljen s tremi stopnjami regenerativnega zaviranja, 
kar podaljša doseg vaše vožnje, izboljša vašo učinkovitost zaviranja in 
varčevanja z energijo.

Prilagoditev osebnim preferencam voznika smo dvignili 
na višjo raven in jo je mogoče konfigurirati na več načinov.



Novi ZS EV je prvi MG s
celotnim naborom tehnologije
za pomoč voznikom MG Pilot,
ki vam nudi pomoč in dodaja
zaupanje na poti. Izbrane
opozorilne funkcije pripomorejo
k poenostavljeni vsakodnevni
vožnji in ohranjanju varnosti.

MG Pilot
Visokotehnološki in varen.







Na voljo
v petih
barvah.

Dover white

Regal blue (metallic)

Aqua cyan (metallic)Pebble black (metallic)

Diamond red (metallic)



In dveh
modelih.

Comfort Luxury





Pri hitrostih manj od 20 km/h bo ZS EV
samodejno sprožil zavore, da prepreči trčenje
z vozilom, kolesom ali pešcem. Pri hitrostih
nad 20 km/h pa bo AEB zmanjšal verjetnost
ali resnost prometne nezgode.

Aktivno zaviranje v sili AEB
(Active Emergency Braking)

Sistem za preprečevanje
zapustitve voznega pasu
LKA (Lane Assist)
Sistem Lane Assist s kamero spremlja
oznake voznega pasu na cesti pred vozilom
in preverja položaj vozila na njegovem voznem
pasu. Ko sistem zazna, da se vozilo nenamerno
premika s svojega voznega pasu, na to voznika
opomni z vibracijo volana, vizualnim in
zvočnim opozorilom. ZS EV bo tudi prilagodil
in nadzoroval krmiljenje tako, da bo ostal
znotraj svojega voznega pasu.

Prilagodljivi tempomat ACC
(Adaptive Cruise Control)

Prilagodljivi tempomat (ACC) spremlja cesto
pred vami. Dokler je pot prosta, ACC ohranja
hitrost, ki jo je določil voznik. Če sistem v
dosegu svojega zaznavanja opazi počasnejše
vozilo, nekoliko zmanjša hitrost s zmanjšanjem
pogona ali aktivnim vključevanjem zavornega
sistema. Če vozilo spredaj pospeši, ali zamenja
vozni pas, ACC samodejno pospeši nazaj na
želeno hitrost voznika.

Pomoč v zastojih v prometu
TJA (Traffic Jam Assist)

Inteligentni sistem za
upravljanje dolgih luči
(Intelligent High Beam Assist)
Ko so dolge luči nastavljene na funkcijo AUTO,
sistem samodejno preklopi na kratke luči,
kadar zazna vozilo pred seboj. To voznikom
omogoča, da dolge luči uporabljajo najbolj
učinkovito, zaradi česar je nočna vožnja
varnejša, manjša pa je tudi verjetnost
zaslepitve nasproti vozečih voznikov.

Inteligentni omejevalnik
hitrosti (Intelligent Speed
Limit Assist)
ZS EV bo aktivno zaznal znake za omejitev
hitrosti in voznika o trenutni dovoljeni
hitrosti opozoril s simbolom na armaturni
plošči. Simbol voznika opomni in tako
zmanjša tveganje za prekoračitev
omejitev hitrosti.

Ko je vključen prilagodljivi tempomat, Traffic
Jam Assist nenehno spremlja hitrost vozila
pred nami in ga primerja z lastno hitrostjo
vožnje. Če sistem zazna gost promet ali zastoj
v prometu pri hitrostih pod 60 km/h, lahko
voznik aktivira TJA. ZS EV bo samodejno
sledil vozilu spredaj in nadzoroval njegovo
pospeševanje, zaviranje ter krmiljenje
na istem pasu.



Multimedija

8’’ zaslon na dotik

DAB

Satelitska navigacija

Zvočniki

3D zvočni efekti

2 mikrofona

3 USB vhodi

Bluetooth

Carplay

Android Auto

MP3

Centralno zaklepanje

Daljinsko zaklepanje

Keyless sistem

Zagon motorja z gumbom
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Sedeži

Nastavljiva višina voznikovega sedeža

Električno nastavljiv voznikov sedež

Žep za zemljevide na hrbtni strani prednjih sedežev

Tkaninski sedeži

PU usnjeni sedeži

Gretje prednjih sedežev

40:60 zložljivi zadnji sedeži

Platišča in pnevmatike

Lahka aluminjasta platišča 16”

205/60 R16

Dvobarvna lahka aluminjasta platišča 17”

215/50 R17

Komplet za popravilo pnevmatik

Polnjenje  

Polnilni kabel (Type2 - shucko)
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Oprema



Zunanjost

Sani za strešni nosilec

Osvetlitev MG logotipa med polnjenjem

Stranski pragovi v barvi avtomobila

Zadnji brisalec

Kromirani okenski okvirji

V barvi avtomobila

Delno kromirane

Notranjost in udobje

Kljuke

12V vtičnica

Dvojno dno prtljažnega prostora

Omejevalnik hitrosti
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Gumbi menjalnika z osvetlitvijo ozadja

Kromirane kljuke

Senčnik z ogledalom

Oblazinjena notranjost vrat

Panoramska streha

Zunanja ogledala

Ogrevanje

Električna nastavitev

Samodejno zložljiva

Volan

Usnjen s šivi

Multifunkcijski

EV načini vožnje

Izbira načina vožnje

Sistem regeneracije kinetične energije (KERS)

•

•

•

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

 

•

•

V barvi avtomobila ••
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Zračna blazina

Sprednji zračni blazini za voznika in sovoznika

Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
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Stranske zračne zavese za voznika in sovoznika

Deaktivacija sovoznikove stranske zračne blazine
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Pomoč pri parkiranju

Parkirni senzorji zadaj

Vzvratna kamera z dinamičnimi smernimi linijami

Luxury
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 Sistem za pomoč
Prilagodljivi tempomat ACC
(Adaptive Cruise Control)

(Intelligent High Beam Control - IHC)

(SAS)

(Automatic Emergency Braking - AEB)

(Front Collision Warning - FCW)

(Lane Departure Warning - LDW)

(Traffic Jam Assistance - TJA)

(Traffic Sign Recognition - TSR)

(Lane Keep Assistance - LKA)

(Blind Spot Monitoring - BSM)

(Rear Traffic Alert - RTA)

(Lane Change Warning - LCW)

Inteligentni nadzor upravljanja dolgih luči

Sistem za pomoč pri hitrosti

Samodejno zaviranje v sili

Opozorilo o zapustitvi voznega pasu

Opozorilo pred čelnim trčenjem

Pomoč v zastojih v prometu

Prepoznavanje prometnih znakov

Sistem za preprečevanje zapustitve voznega pasu

Zaznava mrtvega kota

Opozorilo na promet za vozilom

Opozorilo menjave voznega pasu

Žarometi

LED dnevne luči

Zadnje meglenke

3. zavorna luč
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Varnost

Alarm

Imobilizator

Sistem za E-klice

ABS + EBD

ESP

EBA

Pomoč pri speljevanju v klanec

Auto hold

EPB

Otroška ključavnica na zadnjih vratih

Sistem ISOFIX na zadnjih sedežih z 
zgornjim privezom in spodnjim sidrom

Senzor za dež

Hill descent control

Nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS)

Senzor stranskih trkov
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Dolžina (mm)

Širina (mm)

Višina (mm)

Medosna razdalja (mm)

Teža praznega vozila (kg)

Tehnično dovoljena največja teža tovora (kg)

Tehnično dovoljena največja obremenitev osi (kg)

Baterija (kWh)

Čas polnjenja z izmeničnim (AC) tokom

Čas polnjenja z enosmernim (DC) tokom (0~80%)

Električni motor

Največja moč motorja (kW)

Največji navor motorja (Nm)

Najvišja hitrost (km/h)

Doseg (NEDC)

Doseg (WLTP)

Maksimalni doseg (60km/h)

Poraba energije (Wh/km)

Pospešek (0~50 km/h)

Pospešek (0~100 km/h)

Prtljažni prostor (L)

4314

1809

1644

2585

Comfort: 1491 / Luxury: 1532

1966

F: 993 / R: 973

44.5

~7.5 h

~40 min

PMS motor

105

353

140

335

263

428

186

3.1 sek

8.2 sek

448

Tehnični parametri



Z MG ZS EV dobite avtomobilsko
garancijo 5 let ali 150.000 km.

mgmotor.eu

plan-net-solar.si
PLAN-NET SOLAR D.O.O.
Kamnik pod Krimom 8B
1352 Preserje

 +386 1 363 31 31
 +386 1 363 31 30
 info@plan-net-solar.si

8 let ali 150.000 km garancije
na pogonsko baterijo.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Fotografije v tej brošuri so zgolj za ilustracijo in se lahko razlikujejo od
standardnih specifikacij za posamezen tip vozil. Iz fotografij ni mogoče
pridobiti nobenih pravic. MG si pridržuje pravico do zamenjave modelov,
barv in opreme brez predhodnega obvestila in brez obveznosti menjave
avtomobilov, ki so že na trgu.

10-letna garancija na prerjavenje.

5 8 10
LET GARANCIJE

ZA VOZILO
LET GARANCIJE

ZA BATERIJO
LET GARANCIJE

NA PRERJAVENJE


