
MG5 Electric
‘s Werelds eerste elektrische break



De toekomst van onze mobiliteit is elektrisch. Nu we op weg zijn naar een nieuw, 

opwindend autolandschap, zijn er ongetwijfeld een aantal dingen die we willen 

meenemen.

Vakantiegangers hebben ruimte nodig voor hun reiskoffers. Jonge gezinnen rijden 

naar de voetbaltraining van de kinderen, en nemen ook de kinderen van de buren mee. 

Zakenmensen hebben ruimte nodig om stalen van hun producten mee te nemen. 

Sportverenigingen willen grote hoeveelheden drank inslaan voor de kantine… en een paar dozen met snacks. Oudere gezinnen helpen 

hun kinderen verhuizen. En die kinderen hebben dan weer ruimte nodig om hun vrienden mee te nemen. 

Iedereen is op weg naar ergens, altijd. En waar het leven u ook brengt, de nieuwe MG5 Electric kan u altijd naar uw bestemming brengen. 

100% elektrisch, 100% functioneel en 100% geconnecteerd, met een zee van ruimte als bonus.

Ruimte  
maken voor  
de toekomst





‘s Werelds  
eerste elektrische 
break
De nieuwe MG5 Electric behoort tot MG's tweede generatie EV's en tilt elektrisch rijden naar een hoger 

niveau. Als eerste volledig elektrische break op de Europese markt biedt deze van alle gemakken voorziene 

auto EV-rijders meer ruimte dan ooit. Bovendien is de MG5 Electric beschikbaar met twee batterijpacks 

(50,0 en 61,1 kWh), perfect voor dagdagelijks gebruik of een verre verplaatsing.

De MG5 beschikt over tal van functies om uw reis gemakkelijker te maken, zoals onze innovatieve MG Pilot-

rijhulpfuncties en het slimme MG iSMART Lite-netwerk van geconnecteerde technologieën. En met MG's 

uitgebreide garantie van zeven jaar geniet u totale gemoedsrust, elke trip opnieuw.

Dus of u nu met het gezin op vakantie gaat of een zakenreis maakt, met deze vooruitstrevende break 

beschikt u over meer dan genoeg ruimte voor iedereen die u liefhebt en alles wat u nodig hebt.



Het verbluffende, gestroomlijnde design van de MG5 Electric bouwt voort op MG's 

nieuwe Evolution Design-filosofie. Deze progressieve, mensgerichte benadering van 

automobiliteit verzoent een praktische focus met een hightech esthetiek en creëert 

zo een moderne, minimalistische look-and-feel die garant staat voor een maximum 

aan comfort en een minimum aan afleiding.

De opvallende chroomstrip op de neus van 

de MG5 Electric accentueert zijn ruime 

afmetingen. Deze lijn wordt doorgetrokken 

over de volledige lengte van het koetswerk, 

voor een homogene look die de krachtige 

styling van de break accentueert.

De look van  
de toekomst





Met een lengte van meer dan 4,5 meter is de MG5 

Electric geknipt voor gezin, werk en nog veel meer. Tot 

vijf passagiers kunnen comfortabel genieten van een 

voorbeeldig weggedrag, terwijl de koffer voldoende ruimte 

biedt voor ieders bagage, werkmateriaal en andere spullen. 

Met 479 liter laadruimte achterin voldoet de MG5 

Electric aan al uw dagelijkse behoeften. En als u de in 

60:40-verhouding deelbare achterbank neerklapt, beschikt 

u zelfs over een koffervolume van 1.367 liter. Bovendien kunt 

u binnenin extra ruimte vrijmaken door een fietsendrager of 

dakkoffer te monteren.

Met zijn vermogen van 130 kW accelereert de MG5 

Electric van 0 naar 50 km/u in slechts 3,4 seconden, terwijl 

het koppel van 280 Nm u een handig sleepvermogen van 

500 kg oplevert, met een daklast tot 75 kg. Zo kunt u altijd 

comfortabel naar uw bestemming rijden, met alles wat u 

daar nodig hebt.

Groot in 
ruimte, groot 
in kracht



De MG5 Electric brengt u overal waar u maar heen wilt gaan. 

Met het grootste batterijpack van 61,1 kWh biedt de MG5 

Electric een comfortabel rijbereik van 400 km voor één 

enkele batterijlading (WLTP-gecertificeerd). 

Bovendien is de MG5 Electric overladen met slimme 

functies om uw actieradius te optimaliseren. Zo zorgen drie 

verschillende niveaus van regeneratief remmen ervoor dat 

de batterij tijdens het rijden zo efficiënt en optimaal mogelijk 

wordt bijgeladen.

Opladen voor uw volgende verplaatsing gaat 

probleemloos. Dankzij de driefasige AC-

lader kan de MG5 Electric op wisselstroom 

opgeladen worden met een capaciteit van 

11 kW, terwijl een DC CCS-snellader met 

maximumlaadcapaciteit van 87 kW uw batterij 

in amper 40 minuten tot 80 procent oplaadt 

op gelijkstroom. Net genoeg tijd om uw benen 

te strekken en een ontspannend kopje koffie 

te drinken.

Zorgeloos 
reizen, heen  
en terug



Blijf geconnecteerd  
en in controle
MG iSMART Lite  
is er om u te helpen 

Het handige MG iSMART Lite-netwerk van geconnecteerde 

technologieën helpt u om het beste te maken van elke rit. De 

slimme functies van de MG5 Electric zijn:

• Uw voertuig lokaliseren met de smartphoneapp

• Afstandsbediening voor bepaalde sleutelfuncties

• Diagnose voertuigstatus

• 10,25-duims aanraakscherm om autofuncties te beheren

• Geavanceerde voertuigcontrole

• Connectiviteitsfuncties 



Alarm Geprogrammeerd 
opladen

Apple CarPlay  
& Android Auto

Diagnose van
voertuigstatus

Zoek uw 
voertuig

Vergrendelen en 
ontgrendelen

DAB+

Afstandsbediening

MG iSMART Lite





De MG5 Electric laat u reizen in comfort en in stijl. Voorin zit u gebeiteld in de 

zesvoudig verstelbare bestuurdersstoel en de viervoudig verstelbare 

passagiersstoel. Achterin beschikken de passagiers over een riante hoofd- en 

beenruimte, zelfs achter een bestuurder die langer is dan gemiddeld.

Geniet van  
elke rit



De MG5 Electric weet niet alleen te imponeren 

met zijn volledig elektrische aandrijflijn, maar 

ook met een veelvoud aan functies die uw 

trip gemakkelijker, slimmer en veiliger maken. 

Vertrekken wordt vergemakkelijkt door de 

sleutelloze instap- en startfunctie. En met een 

keuze uit drie rijmodi – Eco, Comfort en Sport – 

stemt de MG5 Electric zich perfect af op uw rijstijl.

Dankzij het 10,25-duimse aanraakscherm in kleur kunt u onderweg handig gebruikmaken van DAB+-radio, bluetoothconnectiviteit, 

navigatie, airconditioning, Apple CarPlay en Android Auto en vele andere functies binnen handbereik. Zo kunt u perfect de 

verkeerssituatie checken tussen uw favoriete playlists of podcasts door.

Met meerdere USB-poorten kunnen uw passagiers al hun draagbare toestellen gemakkelijk opladen. En dankzij het handige 

V2L-systeem (Vehicle-to-Load) kunt u de autobatterij gebruiken om externe apparaten zoals e-bikes of een elektrische barbecue 

van stroom te voorzien. Of u nu met het gezin of voor zaken onderweg bent, met de MG5 Electric kunt u altijd rekenen op lage 

gebruikskosten.

Slimme functies  
voor meer 
voldoening



Veilig 
onderweg 
met MG Pilot

Onze slimme MG Pilot-technologie is standaard op de 

nieuwe MG5 Electric. Dit innovatieve rijhulpsysteem geeft u 

het extra vertrouwen van de allernieuwste waarschuwings- 

en alarmfuncties. De negen veiligheidsfuncties zijn:

Automatic Emergency Braking (AEB)

Adaptive Cruise Control (ACC)

Traffic Jam Assistance (TJA)

Lane Keep Assistance (LKA)

Intelligent High Beam Control (IHC)

Speed Assistance System (SAS)

Front Collision Warning (FCW)

Traffic Sign Recognition (TCW)

Lane Departure Warning (LDW)



Kies uw favoriete look

Medal Silver (metallic)

De MG5 Electric is verkrijgbaar in vier opvallende kleuren.

Diamond Red (metallic) Pebble Black (metallic)

Comfort – zwarte stoffen stoelbekleding

Comfort – lichtmetalen 16-duimvelgen

Luxury – tweekleurige lichtmetalen 17-duimvelgenLuxury – grijze kunstlederen stoelbekleding (optioneel)

Luxury – zwarte kunstlederen stoelbekleding (standaard)

Dover White (niet-metallic)



Spoorbreedte achter 1553mm Wielbasis  2665mm 

Lengte  4600mm

Spoorbreedte voor 1558mm

Totale breedte 1818mm

Hoogte 1521mm
Hoogte 1543mm (met dakdragers)

Maten en gewichten

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Wielbasis (mm)

Bodemvrijheid (mm)

Kofferinhoud achterin (achterbank rechtop/neergeklapt,L)

Leeggewicht (kg)

Maximaal toegelaten massa beladen (kg)

Maximaal toegelaten massa per as (kg)

Sleepvermogen (niet geremd, kg)

Sleepvermogen (geremd, kg)

Elektromotor en batterij

Type

Maximumvermogen (kW)

Maximumkoppel (Nm)

Batterij (kWh)

4600  4600 4600 4600

1818 1818 1818 1818

          1521 / 1543  (met dakrails)  

2665 2665 2665 2665

115 115 115 115

479/1367 479/1367 479/1367 479/1367

1562

2017                          

1100/1050 1100/1050 1100/1050 1100/1050

500 500 500 500

500 500 500 500

PMS-motor

   115

280 280 280 280

50.3 61.1 50.3 61.1  

 

 

~30min ~30min ~30min ~30min

~40min ~40min ~40min ~40min

185 185 185  185   

8.3 8.3 8.3 8.3

320  400 310 380

 

179 175 184 179

  

Technische 
kenmerken* 

*Definitieve versie onder voorbehoud van homologatiecijfers

Elektromotor en batterij

Batterijtype

Maximumvermogen geïntegreerde lader (kW)

DC-oplaadtijd  (30~80%)

DC-oplaadtijd  DC (0~80%)

Prestaties

Topsnelheid (km/u)

Acceleratie (s, 0~100 km/u)

Rijbereik (WLTP)

Energieverbruik (Wh/km)

Comfort
Standard 

Range

Comfort
Standard 

Range

1562

2017

11

130

Comfort
Long 

Range

Comfort 
Long 

Range

1562

2017

11

115

Luxury
Standard 

Range

Luxury
Standard 

Range

1562

2017

11 11

130

Luxury
Long 

Range

Luxury
Long 

Range

LFP 
 (lithium-ijzer- 

fosfaat)

LFP 
 (lithium-ijzer- 

fosfaat)

NMC 
(lithium-nikkel-

mangaan-kobalt)

NMC 
(lithium-nikkel-

mangaan-kobalt)

(16"-duimvelg)

(16"-duimvelg)

(16"-duimvelg)

(16"-duimvelg)

(17"-duimvelg)

(17"-duimvelg)

(17"-duimvelg)

(17"-duimvelg)



Veiligheid

Alarm

Startonderbreker

E-Call-systeem

ESP

EBA

HDC

Auto Hold

EPB

Kinderslot achterdeuren

ISOFIX-bevestigingspunten achterbank boven en 

onder

Regensensor

Direct TPMS

Airbags

Frontairbags voor bestuurder en passagier

Zijairbags voor bestuurder en passagier

Gordijnairbags voor bestuurder en passagier 

Deactivering airbag passagier

Rijhulpsystemen

Adaptive Cruise Control (ACC)

Intelligent High Beam Control (IHC)

Speed Assistance System (SAS)

Front Collision Warning (FCW)

Automatic Emergency Braking (AEB)

Lane Departure Warning (LDW)

Traffic Jam Assistance (TJA)

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assistance (LKA)

Verlichting

Leddagrijlichten

Ledkoplampen

Ledachterlichten

Ledmistlichten achter

Schemersensor

Derde remlicht 

Uitrusting Uitrusting

Parkeerhulp

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera met dynamische geleidingslijnen

360-gradencamera met dynamische geleidingslijnen

Veiligheidsgordels 

3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer voor

3-punts + gordelspanner en  

spankrachtbegrenzer achter/opzij

Gordelverklikker voor/achter

Extérieur

Dakrails

Spoiler

Frameloze ruitenwissers

Achterruitenwisser 

Getinte ruiten

Achterruitverwarming

Buitenspiegels

Verwarmd

Met richtingaanwijzer

Elektrisch verstelbaar

Automatisch inklapbaar

In koetswerkkleur

Deurgrepen

In koetswerkkleur

Gedeeltelijk verchroomd

Interieur en comfort

Lazy Lock

12V-aansluiting

Bagageafdekking

Kofferverlichting

Transmissie met draaiknop

Verchroomde deurgrepen

Zonneklep met spiegel en verlichting

Koplampen met uitdoofvertraging 

Automatisch dimmende binnenspiegel

Leeslampjes achterin
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



Klimaatregeling

Airconditioning met temperatuurregeling 

Airconditioning met PM2.5-filter/pollenzuivering  

Ruitenheffers

Elektrisch bedienbaar 

Pulsbediening bestuurderszijde 

Pulsbediening voor/achter

Antiklemfunctie bestuurderszijde

Antiklemfunctie voor/achter

Stuur

Leder met stiksels

4-voudig verstelbaar

Multifunctioneel

 

Infotainment

Virtueel instrumentenbord

DAB+

Infotainment

Luidsprekers

2 microfoons

4 USB-poorten 

Bluetooth

MG iSMART Lite Connectivity System 

Afstandsbediening

Navigatie met rijbereikvoorspelling

Geprogrammeerd opladen

Apple CarPlay/Android Auto

Centrale vergrendeling 

Vergrendeling op afstand

Sleutelvrije toegang 

Motor starten met één knop

EV Driving Modes 

Rijmodusselectie

Kinetische-energieregeneratiesysteem (KERS)

Uitrusting (vervolg)

Stoelen

Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar

Passagiersstoel 4-voudig verstelbaar

Manueel verstelbare lendensteun bestuurdersstoel

Opbergvak achter de voorstoelen

Stoffen stoelbekleding

Imitatielederen stoelbekleding

Stoelverwarming voorin

Achterbank met centrale armsteun met bekerhouder

Neerklapbare achterbank (40/60)

Velgen en banden

205/60 R16

215/50 R17

Lichtmetalen 16-duimvelgen

Tweekleurige lichtmetalen 17-duimvelgen

Bandenreparatiekit

Opladen

Laadkabel stopcontact Type 2 Mode 2

Laadkabel oplaadpunt Type 2 Mode 3

Koetswerkkleuren

Dover White (Niet-metallic)

Pebble Black (Metallic)

Diamond Red (Metallic)

Medal Silver (Metallic)

Interieurkleuren

Zwart

Grijs

Uitrusting (vervolg)

-







-



-







7"



6































-



-









7"



6



























-



-





-









-



-

















-











-









-



-





















Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



DE MG5 ELECTRIC WORDT 
GELEVERD MET EEN ALGEMENE 
GARANTIE VAN 7 JAAR / 150.000 KM    

Algemene voorwaarden 

Algemene garantie op het voertuig: 7 jaar/150.000 km   

 

Garantie op HV Electric Drive-systeem: 7 jaar/150.000 km 

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

 

Garantie tegen doorroesten: 7 jaar/onbeperkt

Pechbijstand: 1e jaar inbegrepen, 2e tot en met 7e jaar voor alle 
klanten met een volledige servicehistoriek bij een MG-dealer

MG Motor Europe heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van 
deze brochure op het moment van publicatie (november 2021) accuraat en up-to-date 
was. Let op: kleuren en accessoires dienen slechts ter illustratie. De weergegeven 
koetswerkkleuren en -afwerkingen zijn onderhevig aan beperkingen van het drukproces 
en kunnen afwijken van de werkelijke kleur of afwerking. MG Motor Europe onderschrijft 
een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om te allen tijde 
zonder voorafgaande kennisgeving kleuren, accessoires, materialen, designkenmerken, 
vormgeving, specificaties en modellen te wijzigen. Items kunnen op elk moment worden 
stopgezet. De werkelijke specificaties kunnen afwijken van de getoonde voertuigen. Voor 
de laatste informatie kunt u contact opnemen met uw MG-dealer.

Gepubliceerd in november 2021. Versie 1. 

→ mgmotor.be


