
Nové MG EHS Plug-in Hybrid

Platnost ceníku od 27. 4. 2023 do 31. 5. 2023.

Ceník



Systémový výkon 258 k Spotřeba 1,8 l / 100 km Dojezd na elektřinu 52 km Zrychlení 0-100 km/h 6,9 s

Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena
Emotion 1.5 TGI + elektromotor 190 kW / 258 k 10st. automat 2WD 914 940 Kč

Exclusive 1.5 TGI + elektromotor 190 kW / 258 k 10st. automat 2WD 996 940 Kč

Ceník EHS

•  6 airbagů
•  Bezpečnostní systémy ABS, SCS, FCW, LDW, RTA
•  Přední a zadní parkovací senzory
•  Zadní parkovací kamera
•  Vyhřívání předních sedadel
•  Sedadlo řidiče ovládané elektricky
•  Automatická dvouzónová klimatizace
•  Adaptivní tempomat (ACC)
•  Audiosystém s 10,1" barevným displejem
•  Navigace
•  Digitální přístrojový panel s 12,3" barevným displejem
•  18" kola z lehkých slitin

Navíc k výbavě Emotion…
•  Přední LED světlomety
•  360° panoramatická kamera
•  Panoramatické střešní okno
•  Přední sportovní sedadla v kombinaci 

s Alcantarou
•  Kožené čalounění sedadel
•  Sedadlo spolujezdce ovládané elektricky
•  Elektricky ovládané páté dveře
•  Hliníkové sportovní pedály

Výbavy
Emotion Exclusive

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Uvedené ceny jsou doporučené. Dovozce si vyhrazuje právo na změnu cen vozidel, provedení a technických parametrů bez předchozího upozornění.

 METALÍZA ZDARMA



MG Pilot
MG Pilot zahrnuje špičkové asistenční 
systémy, které přispívají k větší jistotě 
za volantem. Řada varovných a aktivních 
asistenčních funkcí MG EHS Plug-in 
Hybrid usnadňuje řízení a napomáhá 
k vyšší bezpečnosti při řízení.

Doplňky

Textilní 
koberce

Gumové 
rohože

Ochranná 
vana do kufru

Nabíjecí kabel 
Mennekes
typ 2, 3f / 32A

Lapače 
nečistot
sada 4 ks

Tažné zařízení
vč. 13-pólové elektroinstalace

Střešní nosiče

Ochranná 
lišta zadního 
nárazníku

Na originální příslušenství se vztahuje záruka 2 roky.

* ilustrativní foto

Asistent pro jízdu  
v dopravní koloně (TJA)

Automatická dálková  
světla (IHC)

Inteligentní omezovač  
rychlosti (SAS)

Systém automatického 
nouzového brzdění (AEB)

Aktivní systém pro udržení 
jízdního pruhu (LKA)

Adaptivní tempomat 
s omezovačem rychlosti (ACC)



Výbava

• Standardní výbava   — Není k dispozici

Bezpečnost a systémy Emotion Exclusive
Antiblokovací brzdový systém (ABS) • •
Systém kontroly prokluzu kol (TCS) • •
Elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) • •
Systém řízení stability (SCS) • •
Nouzový brzdový asistent (EBA) • •
Asistent rozjezdu do kopce (HHC) • •
Systém automatického nouzového brzdění (AEB) • •
Systém varování před čelní srážkou (FCW) s detekcí cyklistů i chodců • •
Systém sledování dopravní situace za vozidlem při couvání (RTA) • •
Systém detekce mrtvého úhlu (BSD) • •
Varování před přijíždějícími vozidly při otevírání dveří (DOW) • •
Systém rozpoznávání dopravních značek (TSR) • •
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) • •
Varování před změnou jízdního pruhu (LCW) • •
Aktivní systém pro udržení jízdního pruhu (LKA) • •
Systém prevence opuštění jízdního pruhu (LDP) • •
Inteligentní omezovač rychlosti (SAS) • •
Asistent pro jízdu v dopravní koloně (TJA) • •
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) • •
Systém nouzového přivolání pomoci E-call • •
Alarm — elektronické zabezpečení • •
Elektronický imobilizér • •
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (x2), spínač deaktivace airbagu spolujezdce • •
Boční airbagy řidiče a spolujezdce (x2), hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu (x2) • •
3bodový bezpečnostní pás na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) • •
3bodový bezpečnostní pás na zadních sedadlech (x3) s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) • •
Výškově nastavitelné horní úchyty bezpečnostních pásů na předních sedadlech (x2) • •
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu i vzadu • •
Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (ve druhé řadě sedadel) (x2) • •
Dětská pojistka zámků zadních dveří • •
Asistent pro sjíždění strmých kopců (HDC) • •
Elektronická uzávěrka diferenciálu (XDS) • •

Světla a viditelnost
Přední halogenové světlomety s manuálním nastavováním sklonu • —
Přední LED světlomety s manuálním nastavováním sklonu — •
LED světla pro denní svícení • •
Přední a zadní mlhová světla • •
Automatická dálková světla (IHC) • •
Funkce světlometů Follow me home • •
Senzor automatického rozsvěcení světel • •
Zadní dynamické ukazatele směru — •
Třetí zadní brzdové světlo • •

Exteriér
Přední a zadní parkovací senzory • •
Zadní parkovací kamera s dynamickými naváděcími liniemi • —
360° panoramatická kamera — •
Podsvícení prostoru pod předními dveřmi • •
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie s ukazateli směru • •
Kliky dveří v barvě karoserie s chromovými prvky • •
Elektricky ovládané páté dveře — •
Podélné střešní ližiny • •
Zadní střešní spoiler • •
Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken • •
Tónovaná skla, zadní temperované sklo • •
Zatmavená zadní boční skla a zatmavené zadní sklo • •
Plastové lemy blatníků (černé) • •
Boční lemy dveří (stříbrné) • •
Přední a zadní bezramínkové stěrače • •
Střešní anténa typu Shark fin • •



• Standardní výbava   — Není k dispozici

Interiér Emotion Exclusive
Kůží obšitý multifunkční volant s prošíváním • •
Výškově a podélně nastavitelný volant • •
Posuvná klimatizovaná středová loketní opěrka vpředu • •
Středová loketní opěrka vzadu s držáky nápojů • •
Chromované vnitřní kliky dveří • •
Hliníkové sportovní pedály — •
Panoramatické střešní okno — •
Osvětlení přední části interiéru • •
Ambientní podsvícení interiéru — •
Osvětlení zadní části interiéru — •
Osvětlení zavazadlového prostoru • •
Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s osvětleným kosmetickým zrcátkem • •
Elektrická zásuvka 12V na předním panelu (x1) • •
Roletka zavazadlového prostoru • •
Ochranné prahové lišty vpředu a vzadu • •

Sedadla
Čalounění sedadel ze syntetické kůže • —
Kožené čalounění sedadel — •
Přední sportovní sedadla v kombinaci s Alcantarou — •
Vyhřívání předních sedadel • •
Sedadlo řidiče ovládané elektricky • •
Sedadlo spolujezdce ovládané elektricky — •
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče • •
Sedadlo řidiče s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou • •
Kapsa na zadní straně opěradla řidiče a spolujezdce • •
Opěradlo sedadel ve druhé řadě dělené v poměru 60:40 s funkcí nastavení sklonu • •

Pohodlí
Automatická dvouzónová klimatizace s pylovými filtrem • •
Výdechy ventilace pro zadní cestující v zadní části středové konzoly • •
Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti (ACC) • •
Tlačítko motoru START/STOP • •
Elektrické ovládání předních a zadních oken s funkcí auto a ochranou proti přivření • •
Stahování a uzavírání oken pomocí dálkového ovládání centrálního zamykání • •
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním • •
Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání • •
Dešťový senzor • •
Elektrická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold • •
Elektronický volič jízdních režimů • •
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním • •

Audio a konektivita
Audiosystém s 10,1" barevným displejem s možností přehrávání MP3 • •
Digitální přístrojová deska s 12,3" barevným displejem • •
Vestavěná satelitní navigace • •
Bluetooth® handsfree, podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™ • •
Příjem digitálního rozhlasového vysílání (DAB) • •
6 reproduktorů, 2 mikrofony, 4 USB vstupy • •

Disky kol a pneumatiky
18" slitinové disky Hurricane s 5 zdvojenými paprsky + pneumatiky 235/50 R18 • •
Sada pro nouzovou opravu pneumatik • •

Elektrický pohon
Možnost provozu čistě na elektrickou energii (EV) • •
Regenerace elektrické energie při brzdění motorem (KERS) • •
Ukazatel stavu nabití trakční baterie • •
Standardní nabíječka (230V, 10A) • •



Barvy

Pohon 2WD

Motory Zážehový přeplňovaný motor 1.5 TGI + elektromotor

Převodovka 10stupňová elektronicky řízená automatická převodovka

Maximální výkon hybridního pohonu [kW (k)] 190 (258)

Maximální rychlost [km / h] 190

Zrychlení [s] 6,9

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

Kombinovaná spotřeba elektrické energie (WLTP) [Wh / km] 240

Emise CO2, kombinovaný provoz (WLTP) [g/km] 43

Dojezd na elektřinu [km] 52

Běžné nabíjení 10A (Mennekes 16A) [h] 7 (4,5)

Celková délka [mm] 4 574

Celková šířka [mm] 1 876

Celková výška [mm] 1 685

Stříbrná – Medal Silver (metalický lak)
ZDARMA

Bílá – Dover White
ZDARMA

Černá – Pebble Black (metalický lak)
ZDARMA

Červená – Diamond Red (metalický lak)
ZDARMA

Technologie

Technické specifikace

Čtyřstupňová převodovka elektromotoru ve 
spolupráci se šestistupňovou převodovkou 
spalovacího motoru zajišťuje dokonale hladké 
dávkování výkonu. Účinnost přes 94 % 
a odezva necelé 0,2 sekundy vypovídají 
o mimořádně hladkém a rychlém fungování 
celého systému.

Kombinace výkonného přeplňovaného 
spalovacího motoru 1.5 TGI a elektromotoru 
poskytují MG EHS Plug-in Hybrid vysoký 
výkon 190 kW a zrychlení z 0-100 km/h 
za pouhých 6,9 s.

Baterie o kapacitě 16,6 kWh má kompaktní 
rozměry, takže nezabírá téměř žádný 
zavazadlový prostor. Díky zabudované 
nabíječce o výkonu 3,7 kW je možné baterii 
nabít z nabíjecí stanice již za 4,5 h. MG EHS 
Plug-in Hybrid ujede na elektřinu až 52 km 
na jedno nabití.

Automatická 
10stupňová 
převodovka 

Spalovací motor  
+ elektromotor 

Baterie pohonu  
16,6 kWh 



Základní záruka na vozidlo: 7 let / 150 tis. km

Systém hybridního elektrického pohonu: 7 let / 150 tis. km

Power Pack (baterie pohonu): 7 let / 150 tis. km 

Záruka na neprorezavění vozidla: 7 let / bez omezení

Asistenční služba: 1. rok v ceně nového vozidla, 2. až 15. rok pro zákazníky,  
kteří provádějí pravidelnou údržbu v autorizovaném servise MG

NA MG EHS PLUG-IN HYBRID SE 
VZTAHUJE 7LETÁ ZÁRUKA.*

Pro zlepšení vašeho zážitku a pocitu bezpečí při jízdě Vaším MG. Tento 
soubor služeb jsme připravili proto, abychom Vám a Vašim spolujezdcům 
v případě jakéhokoliv problému v tuzemsku nebo v zahraničí poskytli 
největší možnou ochranu.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu vám MGA nabízí služby:
- Rychlé a účinné
- Vyvinuté k pokrytí všech situací
- Důsledné a dostupné v celé Evropě

MG asistenční služba

Doplňkové služby MG

Kvalitní autorizovaná servisní síť
Aby váš vůz dlouho dobře fungoval, spoléháme se výhradně na originální 
díly MG a nejmodernější diagnostické a technické vybavení servisu. 
V MG se staráme nejen o váš vůz, ale staráme se i o vás – našeho 
zákazníka. A pro váš vůz to představuje radost z jízdy, spolehlivost, 
bezpečnost a příznivou zůstatkovou hodnotu ojetého vozu.

ASISTENČNÍ SLUŽBA
+420 283 002 724

* Detailní informace naleznete v sekci záručních podmínek na www.mgmotor-czech.cz.



Domluvte si zkušební jízdu
u vašeho prodejce MG a objevte další důvody, proč si vybrat 
MG EHS Plug-in Hybrid.

info@mgmotor-czech.cz 
www.mgmotor-czech.cz

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky v době platnosti ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. 
O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců MG. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, 
resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným prodejcem MG. M Motors CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či 
cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103356. IČ: 27192636, DIČ: CZ27192636. 
Aktuálně platný ceník je ke stažení na webových stránkách www.mgmotor-czech.cz.

Razítko autorizovaného prodejce MG 


