
MGEHS
Plug-inHybrid

За вас





Кој и да 
сте?
Каде и да 
одите!

Ако размислувате да се префрлите на електричен погон, но 
сепак сакате да патувате далеку, тогаш MG EHS Plug-in 
Hybrid е совршен за вас. Неговиот моќен мотор и штедлив 
електричен мотор ви овозможуваат да ги намалите 
емисиите на CO2 без да го скратите опсегот. Неговиот 
елегантен, спортски изглед и пространата внатрешност 
значат дека не ја жртвувате удобноста за стил.

Градски возач? Тоа е за вас. Патување? Тоа е за вас.
Градски возач на патување? Тоа е за вас. 
Сами? Пар? Семејство? Тоа е за вас.
И вас. И вас!
И вас.





Plug-in 
Hybrid

Plug-in Hybrid: 
ниски емисии, 
голем опсег, 
практично 
полнење.

Иновативна 
технологија: 
влез без клуч, 
Apple CarPlay™, 
Android Auto™ и 
повеќе.

Целосно без 
грижи: 7-
годишна 
гаранција.





MG EHS Plug-in Hybrid е направен за вас – од било која страна да го 
гледате.

Време е да ја прифатите мобилноста на следната генерација, без 
ограничувања. Намалете ги емисиите на CO2 во динамичен SUV кој нуди 
висококвалитетни спецификации, голем опсег што го прават возењето 
вистинско задоволство.

Со својата намерна, спортска надворешност и пространа внатрешност 
исполнета со удобност и интелигентни карактеристики, лесно е 
едноставно да влезете и да го направите совршеното бегство. Опуштете 
се на удобните седишта и уживајте во пријатната внатрешност додека 
нашата MG Pilot технологија за помош на возачот го олеснува возењето.

Постојат две атрактивни нивоа на опрема за избор - Comfort и Luxury  - 
така што секогаш постои MG EHS Plug-in Hybrid кој одговара на вашиот 
животен стил. 

Напр
авен 
за вас



Употребата на премиум материјали и 
вистинска кожа дава префинетост и 
луксуз на целата внатрешност.

Смелиот инфозабавен екран осетлив на 
допир од 10,1" во срцето на елегантната 
контролна табла нуди сателитска 
навигација и мобилно поврзување.

Пространиот ентериер напред  има 
водечко место во класата и практично 
прилагодливи седишта во задниот дел.

Напредниот интегриран звучен систем 
со 6 звучници со DAB звук ви 
овозможува да изберете совршена 
музика во позадина за секое патување.

Благодарение на интегрираната USB 
функција за полнење на мобилниот 
телефон, никогаш нема да изгубите 
контакт со своите пријатели и семејството.

Камерата за паркирање од 360° ви 
овозможува непречен поглед дури и на 
најтесните места за паркирање.

Приспособливото амбиентално 
осветлување ви овозможува да ја 
прилагодите внатрешната атмосфера - 
нежна или спортска, се зависи од вас.

Ергономски дизајнираните седишта 
обезбедуваат удобност и поддршка на сите 
вистински места, за исклучително мирно 
возење. 

Наполнете ги „своите батерии“



Најдоброто од двата 
света

Новиот MG EHS Plug-in Hybrid е совршена комбинација на 
ефикасност и реализација.
Кога возите до 52 km* само на електричниот мотор, се 
намалуваат вашите емисии на CO2 на само 43 g/km*, 
намалувајќи го вашиот јаглероден отпечаток и вашите 
сметки за гориво. Има и доволно моќност, со комбинирана 
моќност од 258 КС, каде што достигнувате 100 km/h за само 
6,9 секунди.
За да го направиме секое возење навистина лесно, 
воведовме и иновативен менувач со 10 брзини. Дизајниран е 
да ја оптимизира испораката на енергија и ефикасноста, 
обезбедувајќи оптимална ефикасност во хибриден и само 
електричен начин на работа.

*Комбиниран тест резултат според WLTP тест протоколот. 





MG Pilot→
Ве чува на патот

MG Pilot, пакет на 
високотехнолошки технологии 
за помош при возење, ви дава 
дополнителна самодоверба при 
возењето.

Опсегот на функции за 
предупредување во MG EHS 
Plug-in Hybrid му помагаат на 
возачот да ја одржува 
безбедноста и да го 
поедностави секојдневното 
возење.



Автоматско сопирање 
при опасност (AEB)

При брзина под 20 km/h, MG 
EHS Plug-in Hybrid автоматски 
ќе ги активира сопирачките за 
да избегне судир со возило, 
велосипед или пешак. При 
брзини над 20 km/h, AEB ќе ја 
намали веројатноста или ќе ја 
ублажи тежината на несреќата.

Систем за помош при 
одржување во коловозна 
лента (LKA)
Lane Keep Assist користи камера за 
откривање на ознаките на лентата 
напред и ја следи положбата на 
возилата во неговата лента. Кога 
LKA ќе открие дека возилото 
ненамерно ја напуштило лентата, го 
предупредува возачот со визуелни и 
звучни сигнали и вибрации на 
воланот. MG EHS Plug-in Hybrid, 
исто така, ќе го прилагоди 
управувањето за да остане во 
својата лента.

Адаптивен 
темпомат (ACC)

Адаптивниот темпомат го следи 
патот напред. Сè додека патот 
напред е чист, ACC ја одржува 
брзината поставена од возачот. Ако 
системот открие побавно возило во 
опсегот за откривање, тој малку ја 
намалува брзината со отпуштање на 
педалата за гас или активно 
вклучување на системот за 
контрола на сопирачките. Ако 
возилото напред забрза или ја 
промени коловозната лента, ACC 
автоматски забрзува назад до 
саканата брзина на возачот.



Помош во сообраќајниот 
метеж(TJA)

Кога е вклучен адаптивниот 
темпомат, MG EHS Plug-in Hybrid 
континуирано ја анализира 
брзината на околните возила и ја 
споредува со сопствената брзина 
на возење. Ако системот открие 
густ сообраќај или метеж при 
брзини под 60 km/h, возачот може 
да го активира TJA. Автомобилот 
потоа автоматски ќе го следи 
возилото напред, контролирајќи го 
неговото забрзување, сопирање и 
управување во истата лента.

Интелигентна помош за 
долги светла

Кога долгото светло е поставено на 
AUTO, системот автоматски се 
префрла на кратко светло кога ќе 
открие возило напред. Ова им 
овозможува на возачите 
максимално да ги користат долгите 
светла, што го прави ноќното 
возење побезбедно, без ризик од 
заслепување од сообраќајот од 
спротивната страна.

Интелигентна помош за 
ограничување на 
брзината

MG EHS Plug-in Hybrid активно ќе 
ги детектира знаците за 
ограничување на брзината и ќе го 
предупреди возачот за 
моменталното ограничување на 
брзината со прикажување на 
симбол на контролната табла на 
возачот. Симболот делува како 
потсетник за возачот, намалувајќи 
го ризикот од надминување на 
дозволената брзина.



Едностав
ен избор 
помеѓу 4 
прекрасн
и бои

Medal Silver/сребрена(металик) Phantom Red(металик)

Pebble Black(металик) Dover White



Comfort

Достапен 
во две 
верзии→

Иновативната технологија 
во MG EHS Plug-in Hybrid е 
дизајнирана имајќи ги на ум 
луѓето. Од екранот во боја 
осетлив на допир до 
интегрираниот систем на 
звучници, овој SUV е 
преполн со интелигентни 
допири кои ви 
овозможуваат удобност, 
поврзаност и  целосна 
контрола.

MG Pilot Bluetooth

Седишта со еко кожа

Аудио систем со 6 звучници 10,1" LED дневни светла

Apple CarPlay™ Предни светла со халоген проектор со подесување за израмнување

Кожен волан
Електрично возачко седиште прилагодиво во 6 насоки 
со лумбална потпора

Влез без клуч со едно копче за палење на моторот Совозачкото седиште  прилагодува во 4 насоки

екран осетлив на допир во боја Кровни шини

Android Auto™ Двозонска клима



-17“ алуминиумски тркала кров Електрично прилагодливо совозачко седиште

DAB аудио Предни и задни LED секвенцијални индикатори Спортска педала од лесна легура

Спортски седишта интегриани во еко 
кожа со Bader® кожа и алкантара

Електрична врата на багажникот 

Светла за читање во задниот делТемпомат

Преден и заден паркинг сензор со задна камера Панорамски подвижен 360°камера

Како Comfortplus… 

Сензор за дожд LED предни светла со подесување за израмнување Амбиентални светла

Сателитска навигација

Luxury

Греени предни седишта



Comfort Luxury Luxury

Секогаш 
постои 
стил за 
вас



4574

Електромотор и батерија

 Максимална моќност(kW)@3700rpm rpm 90

Ширина(мм) 1876 Rrotullimet maksimale te  momentit  (NmW) @ 500~3700 rpm 230

Тежина(мм) 1664 Батерија (kWh) 16,6

Меѓуоскино растојание(мм) 2722 Максимална моќност на вграден полнач(kW) 3,7

Растојание од земја(мм) 145

Капацитет на багажник (литри) 448

Капацитет на багажник со спуштени седишта (литри) 1375 10-брзински електричен пренос

Тежина на празно возило(кг) Comfort:1737/Luxury:1775

Највисока технички дозволена тежина на натоварено возило(кг) 2196

Технички дозволена тежина на натоварено возило на секоја оска(кг) F:1095 / R:1101

Хибриден систем

Тип

Перформанси

Максимална брзина (км/ч) 190
Оптоварување на приколка(без сопирачки, кг) 750

Забрзување (с,0~100км/ч) 6,9
Оптоварување на приколка(со сопирачки, кг)

*Конечната верзија е подложна на хомологациските бројки

Безоловен 95 октани

37

1500

1.5 GDI

119

250

Опсег на електричното возило (км,WLTP) 52

Потрошувачка на енергија(Wh/км) 240

Мотор Потрошувачка на гориво(л/100км,WLTP комбинирано) 1,8

Тип

Максимална моќност(kW)@5500rpm

Максимален вртежен момент(Nm)@1700~4300rpm

Вид на гориво

Резервоар (литри)

Технички параметри*
Димензии и тежина

Должина(мм)

43CO2(г/км,WLTP)

Меѓуоскино растојание 2720 мм
Должина 4574 мм

    Задна патека1584 мм
Предна патека 1573 мм

 Ширина со ретровизори 2078 мм

Ширина без ретровизори
1876 мм 

Висина–
вклучувајќи ги и
 шините на 
кровот1664мм
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Адаптивен темпомат со целосен опсег (ACC)

Интелигентна контрола на долгите светла (IHC)

Систем за помош за брзина(SAS)

Предупредување за преден судир (FCW)

Автоматско итно сопирање(AEB)

Предупредување за напуштање на лентата(LDW)

Помош во сообраќајниот метеж (TJA)

Препознавање на сообраќајни знаци(TSR)

Систем за задржување во коловозната лента (LKA)

Следење на мртвата точка(BSM)

Предупредување за заден сообраќај(RTA)

Предупредување за промена на коловозната лента(LCW)

Светла

LED дневни светла

Предни светла за магла

Задни светла за магла

Халогени проекциски светла со контрола на опсегот на 
предните светла

LED предни светла со прилагодување на висината на 
светлината

Карактеристики

Безбедност Comfort Luxury Comfort Luxury

Аларм

Имобилизатор

Систем E-повици

ABS (анти-блокирачки систем)+EBD (електронски уред за 
дистрибуција на силата на сопирачките)

ESP (Електронска програма за стабилност)

EBA (Помош при итно сопирање)

Помош при тргнување на нагорнина

Автоматска паркинг сопирачка

EPB(Електрична паркинг сопирачка)

Детска брава на задната врата

ISOFIX задно седиште со горен појас и долна точка на 
прицврстување

Сензор за дожд

Директен TPMS (систем за следење на притисокот во гумите)

Воздушно перниче

Предни воздушни перничиња за возачот и совозачот 

Странични воздушни перничиња за возачот и совозачот

Воздушни завеси за возачот и совозачот

Деактивација на воздушното перниче на совозачот 

•

Систем за асистенција

•

• •
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Comfort Luxury Comfort Luxury
Светла (продолжение)

Задно динамично светло за свртување

Сензор за самрак

Високо поставено светло за сопирање

Осветлено MG лого за добредојде 

Помош при паркирање

Предни и задни сензори за паркирање

Задна камера со динамични линии за водење

360º камера

Заштитен појас

Предни 3 точки + затегнувач на ременот и ограничувачи на 
оптоварување

Задни 2 страни 3 точки + затегнувачи на ремените и 
ограничувачи на оптоварување

Потсетник за предните и задните заштитни појаси

Прилагодување на висината на предниот заштитен појас

Екстериер

Кровни шини

Спојлер

Екстериер (продолжение)

Бришачи на ветробранско стакло без коски

Заден бришач

Хромирана прозорска рамка

Греење на задното ветробранско стакло

Затемнети стакла

Приватност на задните стакла

Електрична врата на багажникот

Надворешни ретровизори

Греење

Со индикатор за вртежи

Електрично прилагодување

Автоматско преклопување

Боја на каросерија

Рачки на вратите

Боја на каросерија
Делумно хромирана
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Comfort LuxuryComfort Luxury

6 6

Карактеристики 
(продолжение)
Ентериер и удобност

„Мрзливо“ заклучување(последователно автоматско 
подигање на прозорецот по заклучувањето)

12V штекер

Багажен поклопец

Светло во багажникот 

Двонасочно прилагодување на управувачкиот столб

Електронски менувач

Лизгачки централен потпирач за рака

Хромирани рачки на вратите

Штитник за сонце со огледало и светло

Home функција на предните светла 

Автоматски внатрешен ретровизор против заслепување

Премиум декоративен панел за вратата 

Задни светла за читање

Амбиентални светла

Спортска педала изработена од лесна легура

Панорамски подвижен кров

Управувач

Кожен со шиење

Мултифункционален

Подигање на прозорецот

Електрично подигање

Сите прозори автоматски се подигаат и спуштаат

Систем за спречување на кревање на стаклото во случај 
да се открие пречка

Клима уред

2-зонска контрола на клима уредот

Задни отвори за вентилација

Клима уред со PM2.5 филтер

Возење на електричен погон

Чист електричен погон

Контрола на нивото на VN батеријата

Систем за обновување на кинетичка енергија (KERS)

Infotainment

10.1" радио во боја

12.3" виртуелен кластер

DAB (Дигитално аудио емитување)

Сателитска навигација

Звучници
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Comfort LuxuryComfort Luxury

4 USB ulaza 

Infotainment (продолжение)  

2 микрофона

40:60 преклопување на задните седишта

Седишта (продолжение)

Задни седишта со централен потпирач за раце и држач за чаши  

Bluetooth 

Apple CarPlay Тркала и пневматици

Android Auto 215/60R17

MP3 235/50R18

Алуминиумски тркала 18"Hurricane Централно заклучување

Алуминиумски тркала 17"

Далечинско заклучување

Влез без клуч

Комплет за поправка на пневматици

Полнење

Кабел за полнење (Безбедносен приклучок со тип 2 конектор)

Електрично прилагодливо возачко седиште

Стартување на моторот со едно копче

Седишта

Возачкото седиште се прилагодува по висина

Pebble Black/црна (металик боја) 

Кабел за полнење  (Тип 2 со приклучок тип 2.16A)

Боја на каросеријата 

Dover White/бела (неметалик боја)

Возачко седиште со рачна лумбална потпора

Phantom Red/ црвена (металик боја) Електрично прилагодливо совозачко седиште

Medal Silver/сребрена (металик боја)Џеб зад предните седишта

Делумни кожни седишта

Внатрешна бојаИнтегрирани предни спортски седишта

 ЦрнаГреени предни седишта

Црвена

• •



MG EHS PLUG-IN HYBRID 
ДОАЃА СО 7 ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЈА /150.000 КМ.

Основна гаранција за возилото:7 
години/150,000км

HVElectricDriven систем:7 години /150,000км  

PowerPack(VN батерија):7 
години /150,000км  

Anti-perforation: 7 години /неограничено

Асистент на патот: 1-та година вклучена, 2-та 
до 7-та година за сите клиенти кои имаат 
комплетна сервисна книшка кај MG дилерот

 

Правила и услови
Направени се сите напори за да се осигура дека содржината на оваа публикација 
е точна и ажурирана во моментот на објавување (декември 2020 година). Ве 
молиме имајте предвид дека боите и додатоците се само за илустративни цели. 
Реплицираните бои и завршетоци подлежат на ограничувањата на процесот на 
печатење и може да се разликуваат од вистинската боја и завршна обработка.

MG Motor Europe ја поддржува политиката на континуирано подобрување и го 
задржува правото да ги менува боите, додатоците, материјалите, дизајните, 
формите, спецификациите и моделите во секое време без претходна најава. 
Секој дел може да биде суспендиран во секое време. Вистинските спецификации 
може да се разликуваат од прикажаните возила. За најнови информации, 
контактирајте го вашиот продажен застапник на MG.

Објавено во декември 2020 година. Верзија 1.

Objavljeno u prosincu 2020.Verzija 1.

* mgmotor.eu




