MG EHS
Plug-in Hybrid

Quem quer
que seja
Onde quer
que vá

Se está a considerar passar para um veículo elétrico, mas pretende que
esse processo seja feito com tranquilidade, então o MG EHS Plug-in
hybrid é perfeito para si. Tem um motor de combustão potente e um
motor elétrico económico, significa que está a reduzir nas emissões
de CO2 sem sacrificar a distância percorrida. O seu aspeto elegante e
desportivo, tem um interior espaçoso sem comprometer o conforto em
prol do estilo.
É condutor de cidade? É para si.
Viaja de carro? É para si.
É condutor de cidade e costuma viajar de carro? É para si.
Solteiro? Casado? Família? É para si.
É para si. É para si!
É... para si.

Plug-in
Hybrid

Plug-in hybrid:
baixas emissões,
grande distância
percorrida,
carregamento
conveniente.

Tecnologia inovadora:
entrada sem chave,
Apple CarPlay™,
Android Auto™
e muito mais.

Tranquilidade completa:
Garantia de 7 anos.

Feito
para si

O MG EHS Plug-in hybrid foi feito para si – de cima a baixo, interior e exterior.
Está na altura de abraçar a mobilidade da próxima geração, sem restrições.
Reduza as suas emissões de CO2 num SUV dinâmico que oferece um equipamento
de alta qualidade e grande autonomia que tornam a condução num verdadeiro prazer.
Com o seu design desportivo e um interior espaçoso repleto de conforto e
funcionalidades inteligentes, é fácil evadir-se numa viagem perfeita.
Relaxe no conforto dos bancos e desfrute do interior acolhedor, enquanto a nossa
tecnologia de assistência à condução MG Pilot suaviza o percurso.
Existem dois níveis atrativos de acabamentos por descobrir – "Comfort" e "Luxury" –
portanto existe sempre um MG EHS Plug-in hybrid adequado ao seu estilo de vida.

Recharge yourself
A utilização de materiais de alta qualidade e a opção
de bancos em pele aumentam o requinte e luxo do
interior.

Graças à função de carga integrada USB
para telemóvel, nunca deixará de estar em contacto
com os seus amigos e família.

Um arrojado ecrã tátil a cores de 10.1" no centro do
moderno painel de bordo, oferece um sistema de
navegação e a conectividade móvel.

A câmara de estacionamento 360° oferece-lhe uma
visão perfeita mesmo nos lugares de estacionamento
mais apertados.

Espaço interior dianteiro líder no seu segmento.
e convenientes bancos reclináveis na traseira.

A iluminação ambiente configurável, permite-lhe
personalizar o ambiente do interior – suave ou
desportivo, você decide.

Um sistema áudio avançado de 6 colunas integrado
com DAB áudio permite-lhe escolher a banda sonora
perfeita para cada viagem.

Os bancos desenhados ergonomicamente, fornecem
conforto e apoio nas zonas adequadas, para uma
condução ainda mais confortável.

O melhor de
dois mundos
O novo MG EHS Plug-in hybrid é a união perfeita de eficácia e
desempenho.
Com um alcance de 52km* de autonomia elétrica, reduz
as suas emissões de CO2 a 43g/km*, diminuindo a sua pegada de
carbono e os gastos com combustível. Apresenta, também, uma
grande potência, com uma potência combinada de 258 CV que o
leva até aos 100km/h em apenas 6,9 segundos.
Para aumentar o prazer de condução nas viagens, introduzimos uma
inovadora caixa de 10 velocidades. Desenhada para otimizar a saída
de potência e a eficiência, oferece um desempenho ideal tanto em
modo híbrido como em modo elétrico.

* O resultado do teste combinado ao abrigo do protocolo de teste WLTP.

MG Pilot →

KA mantêm a sua
segurança na estrada

O MG Pilot com alta tecnologia
de assistência à condução
proporciona-lhe uma confiança
adicional na estrada.
Uma variedade de funcionalidades
de avisos e de alertas do MG EHS
Plug-in hybrid auxiliam o condutor,
ajudando a manter a segurança e
facilitando a condução quotidiana.

Travagem Ativa de Emergência
(AEB)

Assistente à Manutenção
na Faixa de Rodagem (LKA)

Cruise Control Adaptativo
(ACC)

A velocidades abaixo dos 20 km/h,
o MG EHS Plug-in hybrid vai ativar
automaticamente o travão para evitar uma
colisão com um veículo, uma bicicleta ou
um peão. A velocidades acima dos 20 km/h,
a AEB vai reduzir a probabilidade ou mitigar
a gravidade de um acidente.

O Assistente à Manutenção na Faixa de
Rodagem utiliza a câmara para detetar as
marcações da estrada e controla a posição
do veículo na faixa correspondente. Quando
o LKA deteta que o veículo está prestes a sair
inadvertidamente da sua faixa, avisa o condutor
através de sinais visuais, sonoros e de vibração
no volante. O MG EHS Plug-in hybrid vai,
também, ajustar o volante para mantê-lo na sua
faixa.

O Cruise Control Adaptativo controla a
estrada à sua frente. Enquanto a estrada à sua
frente estiver desimpedida, o ACC mantém a
velocidade definida pelo condutor.
Se o sistema detetar um veículo com uma
velocidade mais lenta no seu alcance de
deteção, reduz suavemente a velocidade
libertando o acelerador ou acionando ativamente
o sistema de controlo de travagem. Se o veículo
à sua frente acelerar ou mudar de faixa, o ACC
acelera automaticamente para a velocidade
definida pelo condutor.

Assistente de
Congestionamento (TJA)

Assistência Inteligente
das Luzes de Estrada

Assistência Inteligente
do Limite de Velocidade

Quando o Cruise Control Adaptativo é acionado,
o MG EHS Plug-in hybrid analisa continuamente
a velocidade dos veículos em seu redor e
compara-a com a sua própria velocidade.
Se o sistema detetar tráfego intenso ou um
congestionamento a velocidades abaixo de
60km/h, o condutor pode ativar o TJA.
Em seguida, o veículo segue automaticamente
o veículo à sua frente, controlando a sua
aceleração, travando e virando dentro da mesma
faixa.

Quando os máximos estão configurados
para a posição AUTO, o sistema passa
automaticamente para os médios quando
deteta um veículo à frente. Esta funcionalidade
permite que os condutores maximizem a
utilização dos máximos, tornando a condução
noturna mais segura, sem o risco de encandear
os outros condutores.

O MG EHS Plug-in hybrid vai detetar
ativamente sinais de limitação de velocidade
e vai alertar o condutor relativamente ao
limite de velocidade atual apresentando
um símbolo no painel de instrumentos do
condutor. O símbolo funciona como lembrete
para o condutor, reduzindo o risco de exceder
o limite de velocidade.

Fácil
escolha
de 4 cores
bonitas

Medal Silver (metalizada)

Phantom Red (metalizada)

Pebble Black (metalizada)

Dover White

Disponível
em duas
versões →
Comfort
A tecnologia inovadora do MG
EHS Plug-in hybrid foi concebida
a pensar nas pessoas. A partir do
ecrã tátil a cores para o sistema
de áudio integrado, este SUV está
cheio de pormenores inteligentes
para que seja confortável,
conectado e de fácil controlo.

Luxury

MG Pilot

Ligação Bluetooth

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Além dos elemento da versão Comfort, esta versão

Câmara 360°

Volante em pele

Banco do condutor ajustável eletricamente para 6

com câmara traseira

inclui:

Banco do passageiro ajustável eletricamente

Bancos em pele sintética

posições com apoio lombar

Jantes em liga leve de 17"

Jantes em liga leve de 18"

Iluminação interior ambiente

Entrada sem chave com arranque do motor através de

Banco do passageiro ajustável para 4 posições

Sensor de chuva

Teto panorâmico

Pedal desportivo em alumínio

um único botão

Luzes diurnas de LED

DAB áudio

Luzes de LED com ajuste de nivelamento

Porta da bagageira elétrica

Sistema áudio de 6 altifalantes

Barras no tejadilho

Navegação por satélite

Luzes de mudança de direção dianteiras e traseiras

Luzes de leitura traseiras

Ecrã tátil a cores 10.1"

Luzes de halogéneo niveladas

Cruise Control Adaptativo

sequenciais de LED

Apple CarPlay™

Ar condicionado bi-zona

Bancos dianteiros aquecidos

Bancos em pele dianteiros integrados Bader® com

Android Auto™

Alcântara®

Comfort

Luxury

Luxury

Especificações técnicas*
Dimensão e peso

Há sempre
um estilo
que se
adapta a si

Motor elétrico e bateria

Comprimento (mm)

4574

Potência max. (kW) @ 3700 rpm

Largura (mm)

1876

Binário max. (NmW) @ 500~3700 rpm

230

Altura (mm)

1664

Bateria (kWh)

16,6

Distância entre eixos (mm)

2722

Potência max. do carregador integrado (kW)

Distância para o solo (mm)

145

Espaço de carga da bagageira (L)

448

Sistema híbrido

Espaço de carga da bagageira com os bancos rebatidos (L)

1375

Motor

Peso sem carga (kg)

90

3,7

Caixa de velocidades conjunta de 10 velocidades

Conforto: 1737 / Luxo: 1775

Peso máximo em carga tecnicamente admissível (kg)
Peso em carga tecnicamente admissível em cada eixo (kg)

2196

Desempenho
Velocidade max. (km/h)

190

Pesos rebocáveis (sem travão, kg)

750

Aceleração (s, 0~100km/h)

6,9

Pesos rebocáveis (com travão, kg)

1500

Autonomia EV (km, WLTP)

52

F: 1095 / R: 1101

Consumo de energia (Wh/km)
Motor
Tipo
Potência max. (kW) @ 5500 rpm
Binário max. (Nm) @ 1700~4300 rpm
Tipo de combustível
Capacidade do depósito de combustível (L)

1.5T GDI

1,8

CO2 (g/km, WLTP)

43

119
250
Altura incluindo
barras de
tejadilho
1664mm

Unleaded 95 RON
37

Distância entre eixos 2722mm

*Versão final sujeita a números de homologação

240

Consumo de combustível (L/100km, WLTP Combinado)

Comprimento 4574mm

Dianteira 1573mm

Traseira 1584mm

Largura - incluindo espelhos 2078mm Largura - excluindo espelhos 1876mm

Funcionalidades
Segurança

Comfort

Luxury

Alarme





Imobilizador





Sistema E-call



ABS+EBD



ESP

Sistema de assistência á condução

Luzes (continuação)

Comfort

Luxury

Luz de curva dinâmica traseira

–



Sensor luzes







Luz de travagem elevada





Luz de boas-vindas com o logótipo MG



Luxury

Escovas limpa-vidros dianteiros sem estrutura





Escova limpa-vidros traseiro







Friso da janela cromado







Desembaciador do vidro traseiro





Vidros escurecidos





Janelas traseiras de privacidade





Porta da bagageira elétrica

–



Aquecidos





Com indicador de mudança de direção







Ajuste elétrico









Rebatimento auto









Cor da carroçaria









Cor da carroçaria





Parcialmente cromado





Luxury

Cruise Control Adaptativo (ACC)





Controlo Inteligente das Luzes de Estrada (IHC)







Sistema de Assistência de Velocidade (SAS)





Aviso de Colisão Frontal (FCW)







Travagem Ativa de Emergência (AEB)





EBA





Aviso de Saída de Faixa (LDW)





Ajuda ao estacionamento

Assistência ao arranque em zonas inclinadas





Assistente de Congestionamento (TJA)





Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro



Travão automático (Auto Hold)





Reconhecimento dos Sinais de Trânsito (TSR)





Câmara traseira com linhas de orientação dinâmicas



–

EPB





Assistente à Manutenção na Faixa (LKA)





Câmara 360º

–



Bloqueio para crianças da porta traseira





Controlo dos Ângulos Mortos (BSM)





ISOFIX do banco traseiro com cabo superior & fixação inferior





Alerta de Tráfego Traseiro (RTA)





Cinto de segurança

Sensor de chuva





Aviso de Alteração de Faixa (LCW)





Dianteiro 3 pontos + pré-tensor e limitador de carga



TPMS direto





Traseiro 2 lados 3 pontos + pré-tensor e limitador de carga
Aviso do cinto de segurança dianteiro e traseiro
Ajuste da altura do cinto de segurança dianteiro

Luzes
Airbag



Luzes diurnas de LED





Airbags dianteiros para condutor e passageiro





Luzes de nevoeiro dianteiras





Airbags laterais para condutor e passageiro





Luzes de nevoeiro traseiras





Exterior



–

Barras de tejadilho





–



Spoiler





Airbags tipo cortina laterais para condutor e passageiro





Luzes de halogéneo com ajuste de nivelamento

Desativação do airbag do lado do passageiro





Luzes de LED com ajuste de nivelamento

Exterior (continuação)

Comfort

Comfort

Espelhos exteriores

Puxadores das portas

Funcionalidades (continuação)
Interior e conforto

Elevador de vidros

Comfort

Luxury

Comfort

Luxury

Trancamento automático





Tomada de 12V





Elevador elétrico





Todas as janelas abrir&fechar auto





Porta da bagageira





Luz da bagageira





Todas as janelas antientalamento





Ajuste da coluna de direção para 2 posições





Ar condicionado

Alavanca de velocidades eletrónica





Controlo do ar condicionado com 2 zonas





Apoio de braços central deslizante





Saídas de ventilação traseiras





Puxadores das portas cromados





Ar condicionado com filtro PM2.5





Pala de sol com espelho e luz





Função inicial das luzes





Condução VE

Espelho interior anti encandeamento auto





Pura condução VE





Painel da consola premium

–



Controlo do nível da bateria VH





Luzes de leitura traseiras

–



Sistema de regeneração de energia cinética (KERS)





Luzes ambiente

–



Pedal desportivo em alumino

–



Infoentretenimento

Tejadilho panorâmico com abertura

–



Ecrã táctil a cores 10.1"





Painel de instrumentos virtual 12.3"



Infoentretenimento (continuação)

Bancos (continuação)

Comfort

Luxury

Bancos traseiros com apoio de braços central com suporte para copo





Bancos traseiros rebatíveis 40:60





215/60R17



–

235/50R18





Jantes em liga leve 17"



–

Jantes em liga leve 18" Hurricane





Kit de reparação de pneus





Cabo de carga (tomada de segurança com tomada tipo 2)





Cabo de carga (Tipo 2 com tomada Tipo 2, 16A)





Comfort

Luxury

2 microfones





4 portas USB





Bluetooth





Apple CarPlay





Jante e pneu

Android Auto





MP3





Fecho centralizado
Trancamento remoto





Entrada sem chave





Arranque do motor com um botão





Bancos

Carga

Banco do condutor ajustável em altura





Banco do condutor ajustável eletricamente





Cores exteriores

Banco do condutor com apoio lombar manual





Dover White (Pintura não metalizada)







Banco do passageiro ajustável eletricamente

–



Pebble Black (Pintura metalizada)









Phantom Red (Pintura metalizada)







–

Medal Silver (Pintura metalizada)









Bolso para mapa por trás dos bancos dianteiros

Pele com costuras





GPS





Bancos em pele sintética

Multifunções





Colunas

6

6

Bancos em pele

–



Bancos desportivos dianteiros integrados





Cores interiores

Aquecimento dos bancos dianteiros





Preto





Vermelho

–



Volante

DAB

O PLUG-IN HYBRID MG EHS
TEM GARANTIA DE 7
ANOS/150.000KM.
Garantia básica do veículo: 7 anos/150 000km
Sistema elétrico VH: 7 anos/150 000km
Power Pack (bateria VH): 7 anos/150 000km
Anti perfuração da carroçaria: 7 anos/ilimitada
Assistência rodoviária: 1º ano incluído, 2º ao 7º
ano para todos os clientes que tenham registo
de manutenção realizado num concessionário MG

Termos e condições

→ mgmotor.eu

Foram tomadas todas as medidas para garantir que o conteúdo da presente publicação
fosse exato e atualizado aquando da sua publicação (dezembro de 2020). Tenha em
consideração que as cores e acessórios servem apenas para propósitos ilustrativos.
As cores e acabamentos apresentados estão sujeitos a limitações do processo de
impressão e poderão variar da cor real ou acabamento da tinta. A MG Motor Europe
aplica uma política de melhoria contínua e reserva-se o direito de efetuar alterações,
a qualquer momento e sem aviso prévio, a cores, acessórios, material, design, forma,
especificações e modelos. Os itens podem ser descontinuados em qualquer altura. As
especificações reais poderão variar entre os veículos apresentados. Para a mais recente
informação, consulte o seu concessionário MG.

Publicado em dezembro de 2020. Versão 1.

