
It’s for you

MG HS 
 Benzine/Plug-in Hybrid



Wie u  
ook bent 
Waar u ook 
heen gaat

Plug-in Hybrid of benzine, voor elke behoefte of levensstijl is er een MG HS. Als 
u overweegt om voor een elektrische aandrijving te kiezen, maar niet beperkt 
wilt worden in uw bewegingsvrijheid, dan is de MG EHS Plug-in Hybrid perfect 
voor u. Als je een volbloed SUV wilt: comfortabel en ruim, maar ook opwindend 
en krachtig, dan stellen we graag de MG HS benzine voor.  

Welke weg u ook aflegt, doe het in alle veiligheid. 

Rijdt u vooral in de stad? Perfect voor u.
Legt u grote afstanden af? Perfect voor u. 
Rijdt u zowel in als buiten de stad? Perfect voor u. Alleen? Met zijn tweeën?  
Met het hele gezin? Perfect voor u. En ook voor u. En u!
En... u. 



Plug-in
Hybrid

Plug-in Hybrid: 
lage uitstoot, groot 
rijbereik, comfortabel 
opladen.

Innovatieve technologie: 
sleutelvrije toegang,  
Apple CarPlay™, 
Android Auto™ en meer

Volledige gemoedsrust: 
7 jaar garantie.



Benzine

1.5 Turbomotor 
met 162 pk: 
handgeschakeld met 6 
versnellingen of 7DCT 
automaat. 

Innovatieve technologie: 
sleutelvrije toegang,  
Apple CarPlay™, 
Android Auto™ en meer

Volledige gemoedsrust: 
7 jaar garantie.



De MG HS is gemaakt voor u. Van kop tot teen, vanbinnen en vanbuiten.

Tijd om de nieuwe mobiliteit te omarmen, zonder beperkingen. Verminder uw CO2 -  
uitstoot in een dynamische SUV met alle kwaliteiten en vrijheden die het rijden tot  
een waar genoegen maken.

Met zijn doelbewuste, sportieve uitstraling en een ruim interieur vol comfortvoorzieningen 
en slimme functies nodigt hij uit om gewoon in te stappen en te vertrekken voor het 
perfecte uitstapje. Ontspan in de royale zetels en geniet van het gastvrije interieur, terwijl 
onze MG Pilot-rijhulptechnologie u de nodige gemoedsrust verleent.

Er zijn twee aantrekkelijke afwerkingsniveaus te ontdekken: Comfort en Luxury.  
Er is dus altijd een MG HS die perfect past bij uw levensstijl.

Gemaakt 
voor u

Het gebruik van superieure materialen en optioneel 
leer voegt extra verfijning en luxe toe aan het 
interieur.

Een opvallend 10,1-duims kleurenscherm met 
touchscreen biedt u centraal in het stijlvolle 
dashboard toegang tot satellietnavigatie en 
mobiele connectiviteit.
 
De strak vormgegeven cockpit biedt voorin 
ruimte als geen ander. Achterin kunt u volop 
relaxen op de bank met verstelbare rugleuning.

Met een geavanceerd geïntegreerd 
geluidssysteem met 6 luidsprekers en DAB-audio 
kiest u de perfecte soundtrack voor elke trip.

Dankzij de geïntegreerde USB-oplaadfunctie voor 
mobiele telefoons verliest u nooit het contact met 
uw vrienden en familie.

De 360°-parkeercamera verleent u een 
onbelemmerd zicht rondom, zelfs op de krapste 
parkeerplaatsen.

Met de aanpasbare sfeerverlichting kunt u de 
stemming in uw interieur aanpassen. Zacht of 
sportief, aan u de keuze.

De ergonomisch ontworpen zetels bieden 
comfort en steun op de juiste plekken, voor een 
extra ontspannen rit.

Recharge yourself



De nieuwe MG EHS Plug-in Hybrid vormt de ultieme combinatie van 
efficiëntie en prestaties.

Met een zuiver elektrisch rijbereik tot 52 km* is uw gemiddelde CO2-
uitstoot beperkt tot slechts 43 g/km*, waardoor zowel uw ecologische 
voetafdruk als uw brandstofrekening worden gereduceerd. Er is ook 
voldoende power beschikbaar, met een gecombineerd vermogen van 
258 pk waardoor u in amper 6,9 seconden naar 100 km/u gaat.

Om het rijden nog soepeler te laten verlopen hebben we ook een 
innovatieve 10-versnellingsbak geïntroduceerd. Deze overbrenging 
is ontworpen om de vermogensoverdracht en de efficiëntie te 
optimaliseren en levert optimale prestaties in zowel hybride als zuiver 
elektrische modus.

* Het gecombineerde testresultaat volgens de WLTP-norm.

Het beste van 
twee werelden



 MG Pilot →
Om u veilig op weg  
te houden

De hightech rijhulptechnologie  
MG Pilot geeft u extra vertrouwen 
op de weg.

Een uitgebreid pakket van 
waarschuwings- en alarmfuncties 
helpt u als bestuurder om het 
veilig te houden in de MG HS en 
uw dagelijkse verplaatsingen nog 
vlotter te laten verlopen.

Bij snelheden onder 20 km/u zal de 
MG HS automatisch remmen om een 
aanrijding met een ander motorvoertuig, 
een fietser of een voetganger te 
voorkomen. Bij snelheden boven 20 km/u 
zal AEB het risico op een ongeval, of de 
ernst ervan, beperken.

Active Emergency Braking 
(AEB)

Lane Keep Assist 
(LKA)

Adaptive Cruise Control 
(ACC)

Lane Keep Assist maakt gebruik van 
een camera om de wegmarkeringen te 
detecteren en de positie van de auto op 
zijn rijstrook te controleren. Wanneer LKA 
detecteert dat het voertuig op het punt 
staat om ongewild zijn rijstrook te verlaten, 
waarschuwt het systeem de bestuurder met 
visuele en geluidssignalen en met trillingen 
in het stuurwiel. De MG HS zal ook zelf 
bijsturen om binnen zijn rijstrook te blijven.

Adaptieve Cruise Control scant de weg die 
voor u ligt. Zolang de weg vrij is, houdt ACC 
de door de bestuurder ingestelde snelheid 
aan. Als het systeem een langzamere 
voorligger detecteert, verlaagt het de 
snelheid zachtjes door gas te minderen 
of te remmen. Als de voorligger versnelt 
of van rijstrook verandert, accelereert 
ACC automatisch weer naar de door de 
bestuurder gewenste snelheid.



Wanneer Adaptive Cruise Control is 
ingeschakeld, analyseert de MG HS continu 
de snelheid van de voertuigen in de directe 
omgeving om ze te vergelijken met zijn eigen 
rijsnelheid. Als het systeem bij snelheden 
van minder dan 60 km/u druk verkeer 
of een file detecteert, kan de bestuurder 
Traffic Jam Assist activeren. De auto volgt 
dan automatisch de voorligger en versnelt, 
vertraagt en stuurt zelf bij op dezelfde 
rijstrook.

Traffic Jam Assist 
(TJA) 

Intelligent High 
Beam Assist 

Intelligent Speed
Limit Assist

In de stand AUTO dimt het systeem de 
koplampen automatisch wanneer het een 
voor- of tegenligger detecteert. Zo kan de 
bestuurder maximaal gebruikmaken van 
de grootlichten, zodat hij 's nachts veiliger 
kan rijden, zonder het risico te lopen dat 
andere weggebruikers verblind worden.

De MG HS detecteert actief de 
snelheidsborden en waarschuwt 
de bestuurder voor de geldende 
snelheidslimiet door een symbool op het 
instrumentenbord weer te geven. Door 
deze waarschuwing wordt het risico op 
overschrijding van de snelheidslimiet 
beperkt.

Een 
eenvoudige 
keuze uit  
5 prachtige 
kleuren

Dover White

Medal Silver (metallic)

Pebble Black (metallic)  

Phantom Red (metallic)

Brighton Blue (Enkel op HS)



MG Pilot

Lederen  stuurwiel

Lederen zetelbekleding 

Sleutelvrije toegang met startknop 

Geluidssysteem met 6 luidsprekers 

Kleurenscherm met touchscreen van 10,1 duim 

Apple CarPlay™

Android Auto™

Meeruitrusting ten opzichte van Comfort :

Lichtmetalen 18-duimvelgen 

Panoramisch schuifdak 

In hoogte verstelbare ledkoplampen  

Ledrichtingaanwijzers (dynamisch achteraan)

Bader® lederen zetelbekleding  

(voorin met Alcantara®) 

Comfort Luxury
De innovatieve technologie 
in de MG EHS Plug-in Hybrid 
is ontworpen met mensen 
in het achterhoofd. Van het 
kleurenscherm met touchscreen 
tot het geïntegreerde 
luidsprekersysteem: deze SUV zit 
boordevol slimme details om u 
comfort, connectiviteit en volledige 
controle te bieden.

Bluetoothverbinding

6-voudig elektrisch verstelbare bestuurderszetel  

met lendensteun

4-voudig verstelbare passagierszetel

Leddagrijlichten 

Dakrails

In hoogte verstelbare halogeenkoplampen 

Airco met 2 zones 

360-gradencamera

Elektrisch verstelbare passagierszetel

Sfeerverlichting 

Lichtmetalen sportpedalen 

Elektrische achterklep 

Leeslampjes achter 

Parkeersensor voor en achter met achteruitrijcamera 

Lichtmetalen 17-duimvelgen 

Regensensor 

DAB-audio

Satellietnavigatie

Adaptive Cruise Control (ACC) 

Verwarmbare voorzetels 

Beschikbaar in  
2 uitrustings- 
versies  →



Er is 
altijd 
een stijl 
voor u

Comfort Luxury
MG (E)HS HS EHS
Technische kenmerken* Comfort MT Comfort AT Luxury MT Luxury AT Comfort Luxury

Maten en gewichten

Lengte (mm) 4574

Breedte (mm) 1876

Hoogte (mm) 1685 1664

Wielbasis (mm) 2722

Bodemvrijheid (mm) 145

Kofferinhoud (l) 463 448

Kofferinhoud met achterbank neergeklapt (l) 1454 1375

Leeggewicht (kg) 1469 1535 1513 1535 1737 1775

Maximaal toegelaten massa (kg) 2001 2023 2001 2023 2196

Maximaal toegelaten massa op vooras (kg) 1200 1095

Maximaal toegelaten massa op achteras (kg) 1050 1101

Sleepvermogen (niet geremd, kg) 750

Sleepvermogen (geremd, kg) 1750 1500

Motor

Type 1.5T GDI

Maximumvermogen (kW) @ 5500 tpm 119

Maximumkoppel (Nm) @ 1700~4300 tpm 250

Brandstoftype Loodvrij 95 RON

Inhoud brandstoftank (l) 55 37

Elektrische motor en batterij (EHS)

Max. vermogen (kW) @ 3700 t/m n.v.t. 90

Max. koppel (Nm) @ 500~3700 t/m n.v.t. 230

Batterij (kWh) n.v.t. 16,6

Max. vermogen ingebouwde lader (kW) n.v.t. 3,7

Overbrenging

Type 6MT 7DCT 6MT 7DCT 10AT

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 190

Acceleratie (sec, 0~100 km/u) 9,9 6,9

EV-rijbereik (km, WLTP) n.v.t. 52

Energieverbruik (Wh/km) n.v.t. 240

Brandstofverbruik (l/100km, WLTP gecombineerd) 7,4 7,7 7,4 7,7 1,8

CO2-uitstoot (g/km, WLTP) 168 174 168 174 43



Uitrusting

Veiligheid    

Alarm

Startonderbreker

E-Call-systeem

ABS+EBD

ESP

EBA

Hill Assistance

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 links en rechts

Deactivering zijairbag passagier

 

Rijhulpsystemen

Cruise Control (CC, enkel op HS MT)

Adaptive Cruise Control (ACC, enkel op HS DCT en EHS)

Intelligent High Beam Control (IHC)

Speed Assistance System (SAS)

Front Collision Warning (FCW)

Automatic Emergency Braking (AEB)

Lane Keep Assistance (LKA)

Traffic Jam Assistance (TJA, enkel op HS DCT en EHS)

Blind Spot Monitoring (BSM)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Lane Change Warning (LCW)

Verlichting

Leddagrijlichten

Mistlichten voor

Mistachterlichten

Halogeenkoplampen met niveauregeling

Ledkoplampen met niveauregeling

Dynamische richtingaanwijzers achteraan

Luxury
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Verlichting (vervolg)

Schemersensor

Derde remlicht

Parkeerhulp

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera met dynamische geleidingslijnen

360-gradencamera

Veiligheidsgordels

3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer voor

3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer achter/opzij

Gordelverklikker voor en achter

Hoogteverstelling voor 

Exterieur

Dakrails

Spoiler

Frameloze ruitenwissers

Achterruitwisser

Exterieur (vervolg)

Verchroomde ruitstrip onder

Achterruitverwarming

Getinte ruiten

Donkergetinte achterruiten

Elektrische achterklep (enkel op HS DCT en EHS)

Buitenspiegels

Verwarmd

Met richtingaanwijzer

Elektrisch verstelbaar

Automatisch inklapbaar

In koetswerkkleur

Deurgrepen

In koetswerkkleur

Gedeeltelijk verchroomd

Luxury
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Uitrusting (vervolg)

Intérieur et confort

Lazy Lock

12V-aansluiting

Bagageafdekking

Kofferverlichting

4-voudig verstelbaar stuur

Verschuifbare centrale armsteun

Zonneklep met spiegel en verlichting

Koplampen met uitdoofvertraging 

Automatisch dimmende binnenspiegel

Premium deurbekledingspanelen

Leeslampjes achterin

Lichtmetalen sportpedalen (enkel op HS DCT en EHS)

Panoramisch zonnedak

Klimaatregeling

Aircondtioning met twee zones

Ventilatieopeningen achterin

Airconditioning met PM2.5-filter

Ruitenheffers

Elektrisch bedienbaar 

Pulsbediening

Opladen (vervolg)

Laadkabel laadpunt (Type 2, 16A)

Koetswerkkleuren

Pebble Black

Brighton Blue (enkel op HS)

Diamond Red

Dover White

Medal Silver

Interieurkleuren

Zwart

Rood

Ruitenheffers (vervolg)

Antiklemfunctie

Stuur

Leder met stiksels

Multifunctioneel

Infotainment

10,1" aanraakscherm in kleur (radio)

12,3" digitaal instrumentenbord 

DAB

Satellietnavigatie

Luidsprekers

2 microfoons

4 USB-poorten 

Bluetooth

Apple CarPlay

Android Auto

MP3

Centrale vergrendeling

Vergrendeling op afstand

Sleutelvrije toegang 

Luxury
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Centrale vergrendeling  (vervolg)

Motor starten met één knop

Stoelen

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar

Manueel verstelbare lendensteun bestuurdersstoel

Passagiersstoel elektrisch verstelbaar

Opbergvak achter de voorstoelen

PU-stoelbekleding

PU- + lederen stoelbekleding

Sportstoelen uit één stuk

Stoelverwarming voorin

Achterbank met centrale armsteun met bekerhouder

Neerklapbare achterbank (40/60)

Velgen en banden

Lichtmetalen 17-duimvelgen

Lichtmetalen 18-duimvelgen

Bandenreparatiekit

Opladen (enkel op EHS)

Laadkabel (stopcontact)

Luxury 
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mgmotor.be→ 
mgmotor.lu→ 

Algemene voorwaarden

Algemene garantie op het voertuig: 7 jaar/150.000 km

Garantie op de hybride aandrijflijn: 7 jaar/150.000 km

Garantie op de hoogspanningsbatterij: 7 jaar/150.000 km

Garantie tegen doorroesten: 7 jaar/onbeperkt 

Pechbijstand: 7 jaar voor alle klanten met een volledige 
servicehistoriek bij een MG-verdeler

DE MG HS WORDT GELEVERD MET 
EEN ALGEMENE GARANTIE VAN 7 
JAAR OF 150.000 KM. 

MG Motor Europe heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van 
deze brochure op het moment van publicatie ( januari 2023) 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-verdeler.

Gepubliceerd in januari 2023. Versie 1. 


