
It’s for you

MG EHS 
Plug-in Hybrid







Wie u ook 
bent en 
waar u ook 
heen gaat

Als u overweegt om elektrisch te gaan rijden, maar soms toch 
een flinke afstand wilt afleggen, dan is de MG EHS Plug-in 
Hybrid perfect voor u. 
De krachtige motor en zuinige elektromotor zorgen ervoor dat u 
de CO2-uitstoot verlaagt zonder in te leveren op de actieradius. 
Het strakke, sportieve uiterlijk en ruime interieur zorgen ervoor 
dat u comfortabel en stijlvol op uw afspraak arriveert. 

Stadsrijder? It’s for you. 
Road trip? It’s for you.
Stadsrijder op een road trip? It’s for you. 
Alleen? Stelletje? Familie? It’s for you, and you, and you! 





Plug-in
Hybrid

Plug-in Hybrid: lage 

emissies, hoge actieradius 

en gemakkelijk opladen.

Innovatieve technologie: 

keyless entry, Apple CarPlay ™, 

Android Auto ™ en meer.

Volledige 

gemoedsrust: 

7 jaar garantie.





Het is tijd om de techniek van de toekomst te omarmen, zonder in te leveren 
op kwaliteit. Met deze dynamische SUV verminderd u uw CO2-uitstoot terwijl 
de actieradius u alle mogelijkheden geeft. Met zijn doelgerichte, sportieve 
uitstraling en een ruim interieur vol comfort en intelligente functies, is de keuze 
eenvoudig. Kies voor ontspanning in royale stoelen en geniet van het rijke 
interieur en rijhulpsystemen zoals de MG pilot.

Ontdek de twee aantrekkelijke uitrustingsniveaus: Comfort en Luxury. 
Er is altijd een MG EHS Plug-in Hybrid passend bij uw levensstijl.

Gemaakt 
voor u



Het gebruik van superieure materialen zoals 
lederen opties voegen verfijning en luxe toe aan 
het interieur.

In het hart van het stijlvolle dashboard is 
een 10.1-inch touchscreen geplaatst voor de 
navigatie en mobile connectiviteit.

Het ruime interieur geeft de chauffeur keuze in 
diverse zitposities.

Een geavanceerd geluidssysteem met 6 
luidsprekers en DAB-audio, zodat u voor elke 
reis de perfecte soundtrack kunt kiezen.

Dankzij de USB oplaadfunctie blijft u altijd in 
contact met uw vrienden en familie.

Met de 360 graden parkeercamera zijn zelfs 
de krapste parkeerplaatsen geen uitdaging 
meer.

Rijd sfeervol naar uw bestemming met 
aanpasbare interieurverlichting.

Ergonomisch ontworpen stoelen bieden 
comfort en ondersteuning  tijdens de rit en 
dragen bij tot een uitgeruste verschijning.

Recharge yourself



De nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid is de perfecte combinatie van 
efficiëntie en prestaties.

Hij rijdt alleen al tot 52 km* op de elektromotor, waardoor de CO2-
uitstoot tot slechts 43 g/km* beperkt wordt. Hierdoor wordt uw 
ecologische voetafdruk en uw brandstofrekening verminderd. 
Met een gecombineerd vermogen van 258 pk, waarmee u in 
slechts 6,9 seconden 100 km/u kunt rijden, is er voldoende 
power.

Om elke rit echt moeiteloos te maken, hebben we ook een 
innovatieve transmissie met 10 versnellingen geïntroduceerd. 
Ontworpen om de vermogensafgifte efficiënt te optimaliseren, 
levert hij optimale prestaties in zowel hybride als elektrische 
modus.

* Het gecombineerde testresultaat volgens het WLTP-testprotocol.

Het beste van 
twee werelden





 MG Pilot →
Houdt u veilig op weg

Het MG Pilot-pakket met high-
tech rijhulpsystemen geeft u extra 
vertrouwen op de weg.

Een reeks van waarschuwingsfuncties 
in de MG EHS Plug-in Hybrid 
stelt de veiligheid van u en 
medeweggebruikers voorop.



Bij snelheden onder de 20 km/u zal de 
MG EHS Plug-in Hybrid automatisch 
remmen om een   aanrijding met 
fietser, voetganger of een voertuig te 
voorkomen. Bij snelheden boven 20 
km/u, zal AEB de kans op een ongeval 
reduceren of de ernst ervan verkleinen.

Active Emergency Braking 
(AEB)

Lane Keep Assist 
(LKA)

Adaptive Cruise Control 
(ACC)

Lane Keep Assist gebruikt een camera 
om rijstrookmarkeringen te detecteren 
en controleert de positie van de auto op 
de rijstrook. Wanneer LKA detecteert dat 
het voertuig op het punt staat onbedoeld 
de rijstrook te verlaten, waarschuwt het 
de bestuurder door middel van visuele en 
hoorbare signalen en stuurwieltrillingen. 
De MG EHS Plug-in Hybrid past ook de 
besturing aan om binnen de rijstrook te 
blijven.

Adaptive Cruise Control houdt de weg voor 
u in de gaten. Zolang de weg vrij is, houdt 
ACC de door de bestuurder ingestelde 
snelheid aan. Als het systeem een   
langzamere auto binnen het detectiebereik 
opmerkt, verlaagt het voorzichtig de 
snelheid door het gaspedaal los te laten 
of het remcontrolesysteem actief in te 
schakelen. Als de voorligger versnelt of 
van rijstrook verandert, accelereert ACC 
automatisch terug naar de gewenste 
snelheid van de bestuurder.



Als Adaptive Cruise Control is ingeschakeld, 
analyseert de MG EHS Plug-in Hybrid continu 
de snelheid van de omringende voertuigen 
en vergelijkt deze met zijn eigen rijsnelheid. 
Als het systeem druk verkeer of een file 
detecteert bij snelheden onder 60 km/u, kan 
de bestuurder TJA activeren. De auto volgt 
dan automatisch de voorligger en regelt 
het accelereren, remmen en sturen binnen 
dezelfde rijstrook.

Traffic Jam Assist 
(TJA) 

Intelligent High 
Beam Assist 

Intelligent Speed
Limit Assist

Als het groot licht van de koplampen 
in de stand AUTO staat, schakelt het 
systeem automatisch over op dimlicht 
wanneer het een voorligger detecteert. 
Hierdoor kunnen bestuurders optimaal 
gebruik maken van het groot licht, 
waardoor rijden in het donker veiliger 
wordt, zonder het risico om mogelijke  
tegenliggers te verblinden.

De MG EHS Plug-in Hybrid detecteert 
actief snelheidsborden en waarschuwt 
de bestuurder voor de huidige 
snelheidslimiet door een symbool weer 
te geven op het instrumentenpaneel van 
de bestuurder. Het symbool werkt als
een herinnering aan de bestuurder, 
waardoor het risico op overschrijding 
van de maximumsnelheid verkleint.



Kies uit 4 
originele 
MG kleuren

Dover White

Medal Silver (metallic)

Pebble Black (metallic)  

Phantom Red (metallic)



MG pilot

Leren stuur

Kunstleer stoelen

Sleutelloze toegang met motorstart met één knop

Audiosysteem met 6 luidsprekers

10.1” kleuren touchscreen

Apple CarPlay ™

Android Auto ™

Comfort
De innovatieve technologie in de  
MG EHS Plug-in Hybrid is 
ontworpen voor menselijk 
comfort. Van het slimme 
touchscreen tot het 
geïntegreerde sound system. 
Alle intelligente features op 
deze SUV zorgen dat u van alle 
gemakken voorzien bent.

Bluetooth-voorbereiding

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met 6 

standen

Passagiersstoel in 4 richtingen verstelbaar

LED-dagrijverlichting

Dakrails

Halogeen projectkoplampen met niveauregeling

Dual zone airconditioning

Verkrijgbaar
in twee
versies →



Extra’s op de Comfort-uitvoering ...

18” lichtmetalen velgen

Panoramisch schuifdak

LED-koplampen met niveauregeling

Sequentiële LED-knipperlichten voor en achter

Bader® geïntegreerde lederen voorstoelen met 

Alcantara®

Luxury
360° camera

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Omgevingsverlichting

Sportief pedaal van legering

Elektrische achterklep

Leeslampjes achter

Parkeersensor voor en achter met camera achterzijde

17” lichtmetalen velgen

Regen sensor

DAB-audio

Satellietnavigatie

Adaptieve cruisecontrol

Verwarmde voorstoelen



Er is 
altijd 
een stijl 
voor u

Comfort Luxury Luxury



Wielbasis 2722mm 

Lengte 4574mm

Breedte voorzijde 1573mm 

Breedte - incl. spiegels 2078mm

Hoogte 
incl. 
dakrail
1664mm

Breedte achterzijde 1584mm 

Breedte - excl. spiegels 1876mm

4574

1876

1664

2722

145

448

1375 

Comfort: 1737/Luxury: 1775

2196

F: 1095/R: 1101

750

1500

1.5T GDI

119

250

Ongelood 95 RON

37

Technische specificaties* 

* De definitieve versie is afhankelijk van de gekozen opties.

90

230

16,6

3,7

10-Speed Electric Drive Transmission

190

6,9

52

240

1,8

43

Elektromotor en accu

Max. vermogen (kW) @ 3700 tpm

Max. koppel (NmW) @ 500 ~ 3700 tpm

Batterij (kWh)

Max. vermogen ingebouwde lader (kW)

Hybride systeem

Type

Prestatie

Max. snelheid (km/u)

Versnelling (s, 0 ~ 100 km/u)

EV-bereik (km, WLTP)

Energieverbruik (Wh/km)

Brandstofverbruik (l/100 km, WLTP gecombineerd)

CO2 (g/km, WLTP)

Afmeting en gewicht

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Wielbasis (mm)

Bodemvrijheid (mm)

Kofferbak laadruimte (L)

Kofferbak met neergeklapte stoelen (L)

Onbeladen massa (kg)

Toelaatbaar maximum in beladen toestand (kg)

Toelaatbaar maximum in beladen toestand op elke as (kg)

Trekgewicht (ongeremd, kg)

Trekgewicht (geremd, kg)

Motor

Type

Max. Vermogen (kW) @ 5500 tpm

Maximaal koppel (Nm) bij 1700 ~ 4300 tpm

Brandstoftype

Inhoud brandstoftank (L)



Veiligheid

Alarm

Startonderbreker

E-call-systeem

ABS + EBD

ESP

EBA

Hill-assistentie

Automatisch houden

EPB

Kinderslot achterdeur

ISOFIX achterbank met boven- en onderanker

Regen sensor

Directe TPMS

Airbag

Airbags vooraan voor bestuurder en passagier

Zij-airbags voor bestuurder en passagier

Gordijnairbags voor bestuurder en passagier

Deactivering airbag passagierszijde

Hulpsysteem

Adaptieve cruisecontrol (ACC)

Intelligente grootlichtregeling (IHC)

Snelheidsassistentiesysteem (SAS)

Front Collision Warning (FCW)

Automatische noodremfunctie (AEB)

Lane Departure Warning (LDW)

Verkeersopstoppingsassistentie (TJA)

Verkeersbordherkenning (TSR)

Lane Keep Assistance (LKA)

Blind Spot Monitoring (BSM)

Rear Traffic Alear (RTA)

Lane Change Warning (LCW)

Lichten

LED-dagrijlicht

Mistlampen voor

Mistlampen achter

Halogeen projectkoplampen met niveauregeling

LED-koplampen met niveauregeling

Luxury
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Kenmerken



Lichten (vervolg)

Dynamisch knipperlicht achter

Schemersensor

Hoog gemonteerd remlicht

Welkom MG-logolampje

Parkeerhulp

Parkeersensor voor en achter

Camera aan de achterzijde met dynamische geleiding

360º camera

Veiligheidsgordel

3-punts front + gordelspanner en spankrachtbegrenzer

Achter 2 zijden 3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer

Veiligheidsgordelherinnering voor en achter

Hoogteverstelling veiligheidsgordel vooraan

Buitenkant

Dakrail

Spoiler

Buitenkant (vervolg)

Ruitenwissers zonder been

Achterruitwisser

Verchroomde vensterbank

Achterruitverwarming

Getinte ramen

Privacy achterruiten

Elektrische achterklep

Buitenspiegels

Verwarming

Met knipperlicht

Elektrische afstelling

Automatisch vouwen

Lichaamskleur

Deurklinken

Lichaamskleur

Gedeeltelijk verchroomd

Luxury

 











 

 















Luxury
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Interieur en comfort

Lui slot

12V-aansluiting

Kofferdeksel

Kofferbak lamp

2-voudige verstelling van de stuurkolom

Elektronische schakelpook

Centrale armsteun verschuifbaar

Verchroomde deurklinken

Zonneklep met spiegel en lamp

Koplampen home-functie

Automatische anti-verblindende binnenspiegel

Premium consolepaneel

Leeslampjes achter

Omgevingsverlichting

Sportief pedaal van legering

Panoramisch schuifdak

Stuur

Leer met steek

Multifunctioneel

Automatische ruiten

Elektrisch

Alle ruiten automatisch omhoog en omlaag

Alle ruiten anti-pitch

Klimaat

2-zone klimaatregeling airconditioning

Ventilatieopeningen aan de achterkant

Airconditioning met PM2.5-filter

EV rijden

Pure EV-aandrijving

HV-batterijniveau controle

Kinetisch energieregeneratiesysteem (KERS)

Infotainment

10.1” kleurenradio

12.3” virtueel cluster

SCHAR

Satelliet navigatie

Sprekers

Luxury



 













 

 

















Luxury
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Comfort
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Kenmerken (vervolg)



Infotainment (vervolg)

2 microfoons

4 USB-poorten

Bluetooth

Apple CarPlay

Android Auto

Mp3

Centraal slot

Vergrendeling op afstand

Sleutelloze toegang

Motorstart met één knop

Zitplaatsen

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Bestuurdersstoel met handmatige lendensteun

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Kaartvak achter de voorstoelen

Kunstleer stoelen

Lederen stoelen

Geïntegreerde sportstoelen voor

Stoelverwarming voor

Zitplaatsen (vervolg)

Achterbank met centrale armsteun met bekerhouder

40:60 neerklapbare achterbank

Velg en band

215/60R17

235/50R18

Lichtmetalen velg 17”

Lichtmetalen velg 18” Hurricane

Bandenreparatieset

Opladen

Laadkabel (veiligheidsstekker met type 2-stekker)

Laadkabel (Type-2 met Type-2-stekker, 16A)

Exterieur kleuren

Dover White (niet-metallic lak)

Pebble Black (metallic lak)

Phantom Red (metallic lak)

Medal Silver (metallic lak)

Kleur interieur

Zwart

Rood

Luxury 





–



–



 

 

















Luxury

 















 











–







Comfort 
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vanmossel.nl/mg→ 

Basis voertuiggarantie: 7 jaar/150.000 km

HV elektrisch aangedreven systeem: 7 
jaar/150.000 km

Power Pack (HV-batterij): 7 jaar/150.000 km

Anti-perforatie: 7 jaar/onbeperkt

Wegassistent: 1e jaar inbegrepen, 2e tot 7e jaar 
voor alle klanten die het volledige onderhoud 
hebben ondergebracht bij een MG-dealer

DE MG EHS PLUG-IN HYBRID IS 
STANDAARD MET 7 JAAR/
150.000KM GARANTIE.

Voorwaarden
Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie 
accuraat en up-to-date was op het moment van publicatie. Let op: kleuren en accessoires 
zijn alleen ter illustratie. De kleuren en afwerkingen zijn onderhevig aan beperkingen 
van het drukproces en kunnen afwijken van de werkelijke kleur. MG Motor Europe 
onderschrijft een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om 
op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in kleuren, 
accessoires, materiaal, ontwerp, vorm, specificaties en modellen. Artikelen kunnen op elk 
moment worden stopgezet. De werkelijke specificaties kunnen afwijken van de getoonde 
voertuigen. Neem voor de laatste informatie contact op met uw MG-dealer.


