
CENIK / OPREMA

Dejanska poraba goriva in izpusti CO2 se lahko poleg osnovnih lastnosti vozila (vrsta motorja in menjalnika, premer platišča ipd.) in mase vozila ter

končne konfiguracije opreme, razlikujejo od navedenih uradnih vrednosti iz cenika.

Poslovna politika Grand Automotive Adriatic d.o.o. temelji na konceptu nenehnega razvoja. Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij, barv in cen opisanih modelov in delov opreme brez predhodnega 

obvestila.

Cenik velja za leto 2023 oziroma do objave novega cenika.

Cenik velja samo za takoj dobavljiva vozila. Za podrobnejše informacije in ponudbo se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca.

Dobavljivost modelov po ceniku je odvisna od trenutne razpoložljivosti.

Priporočena maloprodajna cena vključuje davek na motorna vozila (DMV), DDV in vse pripadajoče stroške.

Podatki o emisijah CO2 so določeni z uporabo globalnega usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP).

Natančna, končna vrednost izpusta CO2 oziroma porabe goriva v kombiniranih voznih razmerah posameznega vozila bo navedena v ustreznem COC dokumentu vozila.

LUXURY

ZS XCLE 1.0 bencin in elektrika 1499 ccm / 16,6 kWh Samodejni 190 (258) 43 39.900 €

COMFORT

ZS XCT 1.5 bencin in elektrika 1499 ccm / 16,6 kWh Samodejni 190 (258) 43 37.900 €

Cenik 2023 - MG eHS

MODEL Gorivo Prostornina motorja (cm3) Menjalnik kW (KM)
Emisije CO2 

(g/km)
MPC (Maloprodajna cena)*



Električno nastavljiva, pokljopljiva in ogrevana zunanja stranka ogledala v barvi karoserije Električno nastavljiva, pokljopljiva in ogrevana zunanja stranka ogledala v barvi karoserije

Delno kromirane zunanje kljuke vozila v barvi karoserije Delno kromirane zunanje kljuke vozila v barvi karoserije

Kromirane obrobe oken Kromirane obrobe oken

Ogrevano zadnje steklo Ogrevano zadnje steklo

Tonirana stekla Tonirana stekla

Spojler Spojler

Brisalci vetrobranskega stekla Brisalci vetrobranskega stekla

Brisalec zadnjega stekla Brisalec zadnjega stekla

ZUNANJA OGLEDALA IN KLJUKE ZUNANJA OGLEDALA IN KLJUKE

Dodatno tonirana zadnja stekla (Privacy rear windows) Dodatno tonirana zadnja stekla (Privacy rear windows)

Prostoročno odpiranje prtljažnika

Strešne letve Strešne letve

Po višini nastavljivi sprednji varnostni pasovi Po višini nastavljivi sprednji varnostni pasovi

ZUNANJOST ZUNANJOST

Tritočkovni varnostni pasovi spredaj z zategovalnikom in omejevalnikom

zatezne sile

Tritočkovni varnostni pasovi spredaj z zategovalnikom in omejevalnikom

zatezne sile

Zadnji dvostranski tritočkovni varnostni pasovi, z zategovalnikom in

omejevalnikom zatezne sile

Zadnji dvostranski tritočkovni varnostni pasovi, z zategovalnikom in

omejevalnikom zatezne sile

Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in zadaj Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj in zadaj

VARNOSTNI PASOVI VARNOSTNI PASOVI

Parkirni senzorji spredaj in zadaj Parkirni senzorji spredaj in zadaj

Kamera za vzvratno vožnjo in prikazom dinamičnih linij 360º kamera

PARKIRNA ASISTENCA UDOBJE IN PRAKTIČNOST

Senzor za mrak (Twilight sensor) Senzor za mrak (Twilight sensor)

Visoko nameščena zavorna luč Visoko nameščena zavorna luč

Sprednji in zadnji meglenki Sprednji in zadnji meglenki

Halogenska projekcijska žarometa z nastavitvijo višine Prednja LED žarometa z možnostjo nastavitve višine

Osvetljen logotip dobrodošlice "MG" Osvetljen logotip dobrodošlice "MG"

Dnevne LED luči Dnevne LED luči

Sistem opozarja o spremembi voznega pasu - LCW Sistem opozarja o spremembi voznega pasu - LCW

LUČI ZUNANJOST

Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA

Sistem za nadzor mrtvega kota - BSM Sistem za nadzor mrtvega kota - BSM

Opozorilo na promet zadaj - RTA Opozorilo na promet zadaj - RTA

Opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu - LDW Opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu - LDW

Sistem pomoči v prometnih zastojih - TJA Sistem pomoči v prometnih zastojih - TJA

Sistem za prepoznavo prometnih znakov - TSR Sistem za prepoznavo prometnih znakov - TSR

Sistem SAS (Speed Assistance System) Sistem SAS (Speed Assistance System)

Opozorilo pred čelnim trkom - FCW Opozorilo pred čelnim trkom - FCW

Samodejno zaviranje v sili - AEB Samodejno zaviranje v sili - AEB

Adaptivni tempomat - ACC Adaptivni tempomat - ACC

Inteligentni sistem upravljanja dolgih luči - IHC Inteligentni sistem upravljanja dolgih luči - IHC

ASISTENČNI SISTEMI ASISTENČNI SISTEMI

Prednji stranski varnostni blazini in varnostni zavesi Prednji stranski varnostni blazini in varnostni zavesi

Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine

Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika

ZRAČNE BLAZINE ZRAČNE BLAZINE

Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev (na zadnjih sedežih) Sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev (na zadnjih sedežih)

Senzor za dež Senzor za dež

Direktni sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah - TPMS Direktni sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah - TPMS

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Sistem "Auto-Hold" Sistem "Auto-Hold"

Otroška ključavnica na zadnjih vratih Otroška ključavnica na zadnjih vratih

Sistem proti blokiranju koles - ABS Sistem proti blokiranju koles - ABS

Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP Sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - EBA Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - EBA

Sistem elektronske razporeditve zavorne sile - EBD Sistem elektronske razporeditve zavorne sile - EBD

Samodejna ročna zavora Samodejna ročna zavora

MG EHS PHEV
SERIJSKA OPREMA

Alarm Alarm

Imobilizator Imobilizator

Sistem za samodejni klic v sili (E-Call) Sistem za samodejni klic v sili (E-Call)

COMFORT LUXURY

VARNOST VARNOST



V 6 smeri električno nastavljiv voznikov sedež

V 4 smeri ročno nastavljiv sovoznikov sedež

Ročno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža

Žep na zadnji strani prednjih sedežev

Sedeži iz sintetičnega (PU) usnja

Ogrevana sprednja sedeža

Zadnji sedeži z naslonom za roke in držalom za pijačo

Preklopljiva zadnja klop v razmerju 40/60

Integrirana sprednja športna sedeža

Polnilni kabel (varnostni vtič s priključkom tipa 2) - Mode 2 Polnilni kabel (varnostni vtič s priključkom tipa 2) - Mode 2

SEDEŽI SEDEŽI

V 4 smeri električno nastavljiv sovoznikov sedež

Ročno nastavljiv ledveni del voznikovega sedeža

Žep na zadnji strani prednjih sedežev

Ogrevana sprednja sedeža

Zadnji sedeži z naslonom za roke in držalom za pijačo

Preklopljiva zadnja klop v razmerju 40/60

Športni sedeži iz kombinacije usnja in alkantare

Integrirana sprednja športna sedeža

Pribor za polnjenje predrte pnevmatike Pribor za polnjenje predrte pnevmatike

V 6 smeri električno nastavljiv voznikov sedež

POLNJENJE POLNJENJE

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

215/60 R17 235/50 R18

43cm (17”) aluminijasta platišča 46cm (18") aluminijasta platišča "Hurricane"

CENTRALNO ZAKLEPANJE CENTRALNO ZAKLEPANJE

Daljinsko centralno zaklepanje Daljinsko centralno zaklepanje

Satelitska navigacija Satelitska navigacija

Vstop brez ključa - "Keyless entry" Vstop brez ključa - "Keyless entry"

Zagon motorja z enim gumbom Zagon motorja z enim gumbom

INFOZABAVNI SISTEMI INFOZABAVNI SISTEMI

31,2 cm (12,3") digitalni TFT zaslon 31,2 cm (12,3") digitalni TFT zaslon

Funkcija povezljivosti z aplikacijama

Apple CarPlay™

Android Auto™

Funkcija povezljivosti z aplikacijama

Apple CarPlay™

Android Auto™

Sistem regeneracije kinetičke energije - KERS Sistem regeneracije kinetičke energije - KERS

VOŽNJA NA ELEKTRIKO VOŽNJA NA ELEKTRIKO

Nadzor nivoja napolnjenosti baterije Nadzor nivoja napolnjenosti baterije 

Radio DAB z MP3, 6 zvočniki, 2 mikrofonoma, 4 USB vhodi in Bluetooth povezavo Radio DAB z MP3, 6 zvočniki, 2 mikrofonoma, 4 USB vhodi in Bluetooth povezavo

25,6 cm (10,1") barvni zaslon na dotik 25,6 cm (10,1") barvni zaslon na dotik

KLIMATSKA NAPRAVA KLIMATSKA NAPRAVA

2-conska klimatska naprava s PM2.5 filtrom 2-conska klimatska naprava s PM2.5 filtrom

Zaščita proti priprtju na vseh oknih Zaščita proti priprtju na vseh oknih

Usnjen multifunkcijski volan Usnjen multifunkcijski volan

Bralni luči zadaj

Ambientalna osvetlitev notranjosti vozila

Športna pedala iz lahke litine

Panoramska sončna streha

Premijski okrasni elementi zadnjih vrat

Električni pomik oken Električni pomik oken

Samodejni dvig in spust vseh oken Samodejni dvig in spust vseh oken

Kromirane notranje kljuke Kromirane notranje kljuke

Senčnik z ogledalom in lučko Senčnik z ogledalom in lučko

Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo '"Follow me Home" Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'Follow me Home

Drsni sredinski naslon za roke Drsni sredinski naslon za roke

12V vtičnica 12V vtičnica

Pokrov prtljažnika Pokrov prtljažnika

Luč v prtljažnem prostoru Luč v prtljažnem prostoru

Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala

NOTRANJOST IN UDOBNOST NOTRANJOST IN UDOBNOST

Sisem "Lazy lock" (samodejno zapiranje okna po zaklepanju) Sisem "Lazy lock" (samodejno zapiranje okna po zaklepanju)

Elektronska prestavna ročica Elektronska prestavna ročica

MG EHS PHEV
SERIJSKA OPREMA



KOD COMFORT LUXURY
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MG EHS PHEV

Cena (brez DDV) Cena (z DDV)BARVE - NOTRANJOST

brezplačno brezplačno

DOVER BELA

PEBBLE ČRNA*

PHANTOM RDEČA*

BARVE - NOTRANJOST - POLNJENJE

brezplačno

brezplačno brezplačno

brezplačno

BARVE KAROSERIJE

BARVE KAROSERIJE

brezplačno

brezplačno brezplačnoČrna

brezplačnoMEDAL SREBRNA*

● / brezplčano

NOTRANJOST

* Kovinska barva

Polnilni kabel (varnostni vtič s priključkom tipa 2)

Polnilni kabel (Tip 2 z vtičem tipa 2, 16A)

O / opcijsko

brezplačno brezplačno

164 € 200 €

Rdeča 410 € 500 €

KOLESA

235/50R18, 18” aluminijasta platišča "Hurricane" 410 € 500 €



MG eHS PHEV
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE COMFORT LUXURY

Motor 1.5T GDI eHS PHEV 1.5T GDI eHS PHEV

Vrsta pogona

Sistem Start/Stop

Servo volan

Skupna kombinirana moč kW (KM)

Skupni največji navor (Nm)

BENCINSKI MOTOR

Tip motorja

Gibna prostornina (cm3)

Tip vnrizga

Moč motorja kW (KM)

Število obratov motorjapri največji moči ( obr/min)

Največji navor (Nm)

Število obratov motorja pri največjem navoru (obr/min)

Moč motorja kW (KM)

Število obratov motorjapri največji moči ( obr/min)

Kapaciteta baterija (kWh)

Največji navor (Nm)

Število obratov motorja prinajvečjem navoru (obr/min)

Največja moč vgrajenega polnilnika (kW)

Menjalnik

Število prestav

Dimenzije pnevmatik 215/60 R17 235/50 R18

Največja hitrost (km/h)

0 - 100 km/h (s)

Emisije CO2 (g/km)

Poraba energije (Wh/100km)

Poraba goriva (l/100km)

Doseg električnega vozila (km, WLTP)

Masa vozila brez voznika - pripravljenega za vožnjo 1737 1775

Največja dovoljena masa 

Tehnično dovoljena masa naloženega vozila na vsako os 1095 1101

Največja dovoljena masa priklopnega vozila (brez zavor)

Največja dovoljena masa priklopnega vozila (z zavorami)

Serijsko

Serijsko

1499

1.5T GDI

Električni (samodejni) menjalnik

Spredaj

2196

ZMOGLJIVOSTI

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

MENJALNIK

119 (159)

5500

250

1700-4300

ELEKTRO MOTOR IN BATERIJA

90 (119)

230

500-3700

Direktni vbrizg bencina

16,6

3,7

1500

6,9

190

MASA VOZILA

PORABA IN IZPUSTI - WLTP

43

240

1,8

52

10

750

3700

MOTOR

190 (258)

370


