
Přesně pro vás

Nové MG eHS 
Plug-in Hybrid







Ať jste  
kýmkoli, 
ať jedete 
kamkoli

Zvažujete-li přechod k elektromobilitě, ale potřebujete občas 
zdolávat velké vzdálenosti, dokonalou volbou pro vás je MG eHS 
Plug-in Hybrid. Díky kombinaci výkonného spalovacího motoru 
a hospodárného elektromotoru snižujete emise CO2, aniž byste 
museli obětovat maximální dojezd. A vzhledem k elegantnímu 
a sportovnímu zevnějšku a prostornému interiéru nemusíte dělat 
kompromisy mezi pohodlím a stylem. 

Jezdíte po městě? Je přesně pro vás.
Jezdíte delší cesty? Je přesně pro vás.
Jezdíte po městě během delších cest? Je přesně pro vás.
Jezdíte sami? V páru? S celou rodinou? Je přesně pro vás.
A pro vás. A pro vás také.

Ano… i pro vás.





Plug-in
Hybrid

Plug-in Hybrid: nízké 
emise, dlouhý dojezd, 
pohodlné nabíjení.

Pokrokové technologie: 
bezklíčové odemykání, 
podpora připojení Apple 
CarPlay™ i Android 
Auto™ a mnoho dalšího.

Naprosto bez obav: 
7letá záruka. 





MG eHS Plug-in Hybrid bylo navrženo přesně pro vás – od střechy až po podlahu, 
zvenčí i uvnitř. 

Je čas chopit se mobility příští generace bez hranic. Snižte svou spotřebu paliva 
a emise CO2 v dynamickém SUV, které nabízí špičkové parametry a dlouhý 
dojezd, jež mění běžné cestování na opravdový prožitek. 

Výrazný sportovní vzhled a prostorný interiér překypují pohodlím a s mnoha 
promyšlenými prvky výbavy je snadné jednoduše nastoupit a vydat se za 
dokonalými zážitky. Uvolněte se v prostorných sedadlech a vychutnejte si 
přívětivý interiér, zatímco o hladký průběh vaší cesty se postarají asistenční 
systémy MG Pilot.

K dispozici jsou dva bohaté stupně výbavy - Emotion a Exclusive – takže si 
bezpochyby najdete MG eHS Plug-in Hybrid podle svého vkusu a životního stylu.

Stvořeno 
pro vás



Použití špičkových materiálů a kožených doplňků 
dodává dodává interiéru vytříbený styl a pocit 
luxusu.

Centrem stylové přístrojové desky je 10,1" 
dotykový barevný displej systému palubního 
infotainmentu, který zároveň slouží jako navigace 
a umožňuje připojení mobilních zařízení.

Kabina se chlubí velkorysým prostorem 
pro cestující na předních sedadlech, jakož 
i pohodlným nastavováním sklonu opěradel 
zadních sedadel. 

Pokrokový integrovaný systém ozvučení se 
6 reproduktory a podporou DAB vysílání 
zprostředkuje dokonalý zvuk na vašich cestách. 

Elektronická uzávěrka diferenciálu diferenciálu 
(XDS) dokáže potlačovat nedotáčivost 
i výkonové ztráty. Svým chováním tak MG eHS 
Plug-in Hybrid připomíná spíše sportovní vůz 
s příkladným ovládáním za všech jízdních situací.

Díky integrovanému USB nabíjení mobilních 
telefonů nikdy neztratíte kontakt s přáteli 
a rodinou. 

360° parkovací kamera nabízí dokonalý výhled 
i na těch nejproblematičtějších parkovacích 
místech. 

Ambientní osvětlení interiéru dovoluje nastavení 
podle momentální nálady – jemné či sportovní, 
je to na vás. 

Ergonomická sedadla poskytují pohodlí a oporu 
na těch správných místech pro extra příjemnou 
jízdu.

Recharge yourself



Nový MG eHS Plug-in Hybrid je dokonalým spojením 
hospodárnosti a výkonu. 

S elektrickým dojezdem 52 km* na jedno nabití baterie dosahuje 
spotřebu paliva pouhých 1,8 l / 100 km a emise CO2 jen 43 g/km. 
Omezuje tak vaši uhlíkovou stopu i účty za palivo. Nešetří však ani 
velkorysou dynamikou: systémový výkon 258 k umožňuje rozjet 
se z 0 km/h na 100 km/h za pouhých 6,9 sekundy.

Abychom učinili vaše cestování s MG eHS ještě pohodlnější, 
vybavili jsme jej pokrokovou 10stupňovou automatickou 
převodovkou bez prodlevy při řazení převodových stupňů 
v hybridním režimu. Je navržena tak, aby ve všech jízdních 
režimech, hybridním i čistě elektrickém, poskytovala vašemu MG 
eHS optimální dynamiku. 

Zbrusu nová jednotka řízení hybridního pohonu (HCU) průběžně 
analyzuje výkonové požadavky na základě jízdních podmínek 
a rozhoduje o rozdělování výstupního výkonu i řízení toků 
energií z baterie. Klíčová je schopnost této jednotky aktivně se 
učit ze způsobu jízdy řidiče a uplatňovat tyto poznatky v rámci 
rozdělování energie. Čím více jezdíte, tím chytřejší váš vůz bude.

To nejlepší 
z obou světů

* Výsledek v kombinovaném režimu podle metodiky WLTP.

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.

Desetistupňová převodovka





MG Pilot →
Pro vaši bezpečnost 
na cestách

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.



MG eHS Plug-in Hybrid za rychlostí pod 
20 km/h automaticky brzdí ve snaze 
vyhnout se střetu s vozidly, cyklisty či 
chodci. Za rychlostí nad 20 km/h pak 
systém AEB snižuje pravděpodobnost 
nebo zmírňuje závažnost nehody.

Systém automatického 
nouzového brzdění (AEB)

Aktivní systém pro udržení 
jízdního pruhu (LKA)

Adaptivní tempomat 
s omezovačem rychlosti (ACC)

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních 
pruzích pomocí kamery rozpoznává 
vodorovné značení pruhů na vozovce 
a sleduje postavení vozidla v daném jízdním 
pruhu. Když LKA rozpozná, že vozidlo 
nechtěně vyjíždí z pruhu, varuje řidiče 
optickým i akustickým signálem, jakož 
i vibracemi do volantu. MG eHS Plug-in 
Hybrid dále zasahuje do řízení ve snaze 
zachovat požadovanou trajektorii jízdy.

Adaptivní tempomat sleduje situaci před 
vozidlem. Pokud se před vámi nenachází 
jiné vozidlo, ACC udržuje rychlost 
nastavenou řidičem. Když systém v rozsahu 
detekce zaznamená pomalejší vozidlo, 
jemně sníží rychlost ubráním plynu nebo 
aktivním použitím brzd. Když vozidlo 
vpředu zrychlí nebo přejede do jiného 
pruhu, ACC automaticky zrychlí na řidičem 
přednastavenou cestovní rychlost. 



MG eHS Plug-in Hybrid po zapnutí 
adaptivního tempomatu průběžně 
analyzuje rychlost okolních vozidel 
a porovnává ji s vlastní rychlostí jízdy. 
Když systém rozpozná hustou dopravu 
nebo výskyt dopravní zácpy za rychlostí 
pod 60 km/h, řidič má možnost aktivovat 
TJA. Vozidlo následně automaticky 
sleduje vůz jedoucí vpředu, reguluje 
vlastní zrychlování, brzdění a řízení 
v daném pruhu. 

Asistent pro jízdu 
v dopravní koloně (TJA)

Automatická dálková 
světla (IHC)

Inteligentní omezovač 
rychlosti (SAS)

Jsou-li dálková světla nastavena do 
režimu AUTO, systém při rozpoznání 
vozidla, které jede proti vám nebo které 
jede před vámi, automaticky přepne 
na potkávací světla. Řidič tak může 
maximálně využívat dálková světla ve 
prospěch bezpečnější jízdy v noci a bez 
rizika oslňování protijedoucích vozidel. 

MG eHS Plug-in Hybrid aktivně 
rozpoznává značky rychlostních 
omezení a upozorňuje řidiče na aktuální 
rychlostní limit zobrazováním symbolu 
v přístrojovém štítu. Symbol slouží 
jako připomínka, která snižuje riziko 
překračování rychlostního omezení. 



Snadný 
výběr ze 4 
nádherných 
barevných 
odstínů

Stříbrná – Medal Silver (metalický lak)

Bílá – Dover White

Černá – Pebble Black (metalický lak)

Červená – Diamond Red (metalický lak)



Úroveň výbavy Emotion
Pokroková technologie provedení 
MG eHS Plug-in Hybrid byla 
navržena se zohledněním 
uživatelských potřeb. Od 
barevného dotykového displeje 
až po systém integrovaných 
reproduktorů:  
toto SUV se přímo hemží 
promyšlenými detaily, abyste 
cestovali pohodlně, byli jste vždy 
připojeni a měli naprostou kontrolu 
nad vozidlem.

MG Pilot

Kůží obšitý multifunkční volant

Čalounění sedadel ze syntetické kůže

Sedadlo řidiče ovládané elektricky

Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou

Vyhřívání předních sedadel

Inteligentní systém bezklíčového ovládání 
centrálního zamykání

Tlačítko motoru START/STOP

LED světla pro denní svícení

Přední halogenové světlomety

Senzor automatického rozsvěcení světel

Dešťový senzor

Adaptivní tempomat

Automatická dvouzónová klimatizace

Přední a zadní parkovací senzory

Parkovací kamera

Elektronická uzávěrka diferenciálu (XDS)

K dispozici ve 
dvou úrovních 
výbavy  
→



Navíc k výbavě Emotion…

Přední LED světlomety

Panoramatické střešní okno

Kožená sportovní sedadla s Alcantarou

Sedadlo spolujezdce ovládané elektricky

Elektricky ovládané páté dveře

360° panoramatická kamera

Úroveň výbavy Exclusive

Ambientní podsvícení interiéru

Hliníkové sportovní pedály

Osvětlení zadní části interiéru

Zadní dynamické ukazatele směru

Audiosystém s 10,1" barevným displejem

Digitální přístrojová deska s 12,3" barevným displejem

Vestavěná satelitní navigace

Příjem digitálního rozhlasového vysílání DAB

6 reproduktorů

Bluetooth® handsfree, podpora Apple CarPlay™ 
a Android Auto™

18" slitinové disky



Design, 
který 
odráží 
váš styl

Emotion Exclusive



Rozvor kol 2722 mm 

Celková délka 4574 mm

Rozchod kol vpředu 1574 mm 

Celková šířka včetně  
odklopených zrcátek 2078 mm

Celková výška  
včetně střešních 

ližin 1685 mm

Světlá 
výška  
145 mm

Rozchod kol vzadu 1593 mm 

Celková šířka 1876 mm

Technické parametry

Model
Pohon 2WD

Motor Zážehový motor 1.5 TGI a 1 elektromotor

Převodovka 10stupňová elektronicky řízená automatická převodovka

Počet míst 5

Spalovací motor

Typ 1.5 TGI, 16ventilový řadový zážehový přeplňovaný 
čtyřválec DOHC s přímým vstřikováním paliva

Zdvihový objem [ccm] 1 490

Vrtání x zdvih [mm] 74,0 x 86,6

Kompresní poměr 11,5

Úroveň emisí EURO 6d Final

Max. výkon (čistý EEC) [kW (k)/ot/min] 119 (162) / 5 500

Max. točivý moment [Nm /ot/min] 250 / 1 700 - 4 300

Palivová soustava
Typ paliva Bezolovnatý benzín (RON95)

Objem palivové nádrže [l] 37

Trakční baterie
Typ baterie Lithium - Ion

Kapacita [kWh] 16,6

Elektromotor
Max. výkon [kW (k)/ot/min] 90 (122) / 3 700

Max. točivý moment Nm [Nm /ot/min] 230 / 500 - 3 700

Kombinovaný výkon
Max. systémový výkon hybridního pohonu [kW (k)] 190 (258)

Max. systémový točivý moment hybridního pohonu [Nm] 370

Jízdní výkony a spotřeba
Maximální rychlost [km/h] 190

Zrychlení (0-100km/h) [s] 6,9

Spotřeba paliva, kombinovaný provoz (WLTP) [l/100 km] 1,8

Spotřeba el. energie, kombinovaný provoz (WLTP) [Wh/km] 240

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

Dojezd na plně nabitou baterii, kombinace (WLTP) [km] 52

Nabíjení
Běžné nabíjení (běžná domovní zásuvka) [230V/10A] 7,0 hodin (100%)

Běžné nabíjení (kabel Mennekes) [230V/16A] 4,5 hodin (100%)

Rozměry a hmotnosti
Provozní hmotnost [kg] 1 812 - 1 850

Největší technicky přípustná hmotnost [kg] 2 196

Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] 750

Hmotnost brzděného přívěsu [kg] 1 500

Maximální zatížení střešních ližin [kg] 75

Minimální poloměr otáčení [m] 5,55

Objem zavazadlového prostoru [l] 448
Maximální objem zavazadlového prostoru při 
sklopených zadních sedadlech [l] 1 375

Počet míst 5

Řízení
Typ Hřebenové s elektrickým posilovačem

Zavěšení
Přední náprava Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem

Zadní náprava Víceprvkové multi-link, vinuté pružiny se stabilizátorem

Brzdy
Přední Ventilované kotoučové

Zadní Kotoučové

Pneumatiky a disky
Rozměr a typ disků 18x7,5J ET41

Rozměr pneumatik 235/50 R18 97W



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 • •

Výbava

• Standardní výbava   — Není k dispozici



Bezpečnost a systémy Emotion Exclusive

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 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) • •

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 — •

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 • •

Výbava

• Standardní výbava   — Není k dispozici



Pohodlí Emotion Exclusive

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) • •

• Standardní výbava   — Není k dispozici
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Smluvní podmínky

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 ochranu proti prorezivění: 7 let / bez omezení

Asistenční služba: 1. rok v ceně nového vozidla,  
2. až 7 rok pro zákazníky, kteří provádějí pravidelnou 
údržbu v autorizovaném servise MG

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

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tento materiál 
není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Údaje uváděné o spotřebách a emisích 
vozidel odpovídají měřením dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK 
a mohou se lišit od hodnot dosahovaných v reálném provozu. Použité fotografie a obrázky jsou 
pouze ilustrativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti. Dovozce si vyhrazuje
právo na změnu provedení vozidel a technických parametrů bez předchozího upozornění. 
Podrobnosti vám sdělí váš prodejce MG.
Všechna práva vyhrazena.

* detailní podmínky záruky naleznete v servisní knížce

Obj. číslo: CZMGEHSKA01
Datum tisku: červen 2022


