
De nieuwe 
MG ZS EV



Reset. Rethink. Recharge. And enjoy!

Nieuwe look
Groter rijbereik
100% elektrisch
De nieuwe MG ZS EV tilt betaalbaar elektrisch rijden naar een hoger niveau. Met zijn 
frisse design, zijn geüpdatete technologie en de keuze tussen twee nieuwe krachtige 
batterijpacks opent hij nog meer wegen naar de toekomst, klaar om de harten van nog meer 
automobilisten te veroveren.

De MG ZS EV is de perfecte 100% elektrische auto voor uw dagelijkse woon-werkverkeer, 
een spontaan weekendje weg, een toeristisch uitstapje met uw gezin, of om vrienden te 
gaan bezoeken buiten de stad. Dus...





Maak u klaar voor veel verraste blikken als u de stad doorkruist, want 
de MG ZS EV is een echte blikvanger. Met zijn slanke, gesloten neus en 
nieuwe Silverstone-koplampen kijkt de ZS EV zelfverzekerd de wereld in, 
terwijl de 21 ledunits hem een onmiskenbaar moderne look bieden. En 
achteraan verlenen de nieuw ontworpen Phantom-ledachterlichten de 
auto een gedurfde en markante expressie.

Van voren tot achteren en in elk detail heeft de nieuwe MG ZS EV herdacht wat een 
compacte stads-SUV kan zijn. Zo tilt hij uw rijplezier naar een hoger niveau. 

In de nieuwe MG ZS EV vloeien comfort en functionaliteit perfect samen. Zijn ruime 
interieur biedt meer dan voldoende ruimte om al uw benodigdheden mee te nemen. 
De geüpdatete laadpoort achter de grille is nu toegankelijker dan voorheen, met een 
verende klep die zijdelings opengaat en een betere afdichting garandeert. De vernieuwde 
interface met gedetailleerde oplaadindicator toont u in één oogopslag het huidige 
batterijniveau van de auto.

Slim 
elektrisch 
ontwerp



Het 51 kWh-batterijpack heeft een uitgebreid rijbereik tot 320 km, terwijl het batterijpack van 72 kWh een geoptimaliseerde 
actieradius tot 440 km kan bieden (gemeten volgens de WLTP-cyclus). Met een snellaadcapaciteit van 92 kW gelijkstroom 
kunnen beide batterijpacks in slechts 40 minuten opgeladen worden van 5 tot 80 procent.

Zo bent u in een mum van tijd klaar voor uw volgende rit. En dankzij het handige driefasige snellaadsysteem van 11 kW  
(optioneel op 72 kWh batterij) wisselstroom begint u elke dag met een volle batterij.

Het maakt niet uit wanneer, de nieuwe MG ZS EV brengt u overal naartoe. 
U hebt nu de keuze tussen twee verschillende batterijpacks, elk gebaseerd 
op een nieuw modulair ontwerp dat een hogere energiedensiteit realiseert 
zonder in te boeten aan veiligheid of compactheid.

Vertrek  
naar waar 
dan ook





‘Utility’ of praktisch nut is ingebakken in elk detail van de MG ZS EV, die ruim plaats 
biedt aan vijf inzittenden plus hun bagage. Dankzij zijn sleepvermogen van 500 kg kunt u 
bovendien heel wat extra spullen meenemen in een aanhangwagen. Hetzelfde geldt voor 
de praktische dakrails waarmee u tot 75 kg kunt vervoeren in een dakkoffer.

Achterin kan de gemakkelijk toegankelijke kofferruimte 448 liter aan bagage slikken. En 
door de tweedelige (40/60) achterbank neer te klappen kunt u dat laadvolume flexibel 
uitbreiden tot 1.166 liter. Genoeg ruimte voor een verhuizing, een avontuurlijke kampeertrip 
met zijn tweeën of uitgebreide boodschappen in de binnenstad.

Met de  
'U' van 
SUV

De handige omgekeerde 
oplaadfunctie V2L (Vehicle-to-
Load) breidt de bruikbaarheid van 
het batterijpack uit. Sluit externe 
toestellen zoals een elektrische 
barbecue, koelbox of e-bike aan 
en laad ze op met de energie van 
de autobatterij. Het is alsof u over 
uw eigen mobiele energiecentrale 
beschikt.



De nieuwe MG ZS EV biedt puur elektrische prestaties die zorgen voor 
onversneden rijplezier. Geniet van de sensatie wanneer de bijzonder efficiënte 
elektromotor u in amper 3,6 seconden van 0 naar 50 km/u katapulteert. Ervaar 
het serene rijgedrag en het zijdezachte wegcontact van de ZS EV, dankzij de 
hoge torsiestijfheid die wordt geboden door zijn koetswerkstructuur. Voel u 
volledig in controle, met tal van sensoren en camera's die u een goed zicht 
bieden op de omgeving buiten uw gezichtsveld.

De automatische versnellingsbak is te bedienen met een draaischakelaar 
in de middenconsole en is ontwikkeld om in alle rijomstandigheden ultiem 
raffinement te bieden. De MG ZS EV beschikt over drie rijmodi – Eco, Normal 
en Sport – zodat de auto zich volledig kan aanpassen aan uw dagelijkse 
rijbehoeften, of het nu gaat om een lange ontspannen rit of een meer 
dynamische route in de stad.

Ga lekker zitten en 
geniet van de rit 



Elk detail van het stijlvolle, ruime interieur van de MG ZS EV met 
panoramisch schuifdak van 1,19 m2 is op maat gemaakt om ervoor 
te zorgen dat het zowel de bestuurder als de passagiers aan niets 
ontbreekt. 
 
Het nieuw ontworpen interieur heeft een moderne carbonlook 
en maakt gebruik van zachte materialen om u een perfect 
ontspannende omgeving te bieden. De vernieuwde automatische 
airconditioning met ventilatieopeningen voor en achter omvat een 
eersteklas luchtzuiveringssysteem, dat een gezonde luchtkwaliteit 
in het interieur garandeert.

Het hertekende zwevende bedieningspaneel met touchscreen van 10,1 duim heeft een royale kijkhoek van 170° en is zelfs bij 
fel zonlicht gemakkelijk af te lezen. Het volledig digitale instrumentenbord van 7 duim geeft alle nodige informatie weer op het 
futuristische display in goggle-stijl.

Wilt u genieten van uw favoriete muziek? Het audiosysteem met zes luidsprekers creëert een meeslepend 3D-geluidseffect, 
zodat u de opzwepende beats tot in uw aderen voelt. Intussen wordt uw smartphone draadloos opgeladen. En met vijf USB-
poorten – drie Type-A en twee Type-C – kan iedereen aan boord gemakkelijk zijn apparaten tegelijkertijd opladen.

Ontspannen 
onderweg



Geen zorgen om de ruime MG ZS EV te parkeren. De Park Assist-
functie met 360°-camera's (waaronder de MG Pilot-camera en vier 
parkeercamera's) helpt u om uw auto vol vertrouwen in te parkeren 
op zelfs de moeilijkste plekken.

MG Pilot-camera 1
Millimetergolfradars 3
Parkeercamera’s 4
Ultrasone parkeerafstandsradars 3



Doe meer met 
MG iSMART

De nieuwe MG ZS EV is nu aangesloten op ons innovatieve 
MG iSMART-technologienetwerk, dat de communicatie 
tussen het voertuig, het internet en de gebruiker integreert. 
Dankzij de handsfree spraakbesturing kunt u veel van de 
autofuncties bedienen met een minimum aan afleiding. En 
met de speciale MG-smartphone-app kunt u uw geparkeerde 
auto terugvinden, zijn status controleren en een oplaadpunt 
in de buurt vinden. U kunt zelfs de airconditioning vooraf 
inschakelen om het interieur af te koelen of op te warmen 
voordat u instapt.

De connectiviteitsfuncties omvatten een wifihotspot om u met het internet te verbinden, over-the-air updates van de MG 
iSMART-software van de auto en een bluetoothsleutel die u indien nodig op afstand kunt activeren.

Wilt u bezienswaardigheden vinden of online muziek streamen? Maak handig gebruik van het 10,1-duimse touchscreen, en 
u bent helemaal klaar om te vertrekken. Gebruik de app om het opladen van de batterij te plannen wanneer dat voor u het 
beste uitkomt. Creëer een wifihotspot voor uw passagiers, en vergeet niet om het weerbericht te raadplegen voordat u 
vertrekt. Met MG iSMART kan het allemaal.



Routeplanner Diagnose 
voertuigstatus

Apple CarPlay  &  
Android Auto 

Uw voertuig 
lokaliseren

BluetoothsleutelAuto vergrendelen/
ontgrendelen 

DAB+ Weergave rijbereik 
en oplaadpunten

App 
afstandsbediening 

Geprogrammeerd 
opladen 

MG iSMART
functies





MG Pilot 
rij veilig, altijd

 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)

 Lane Change Warning (LCW)

 Emergency Lane Keeping (ELK)*

 Blind Spot Monitoring (BSM)

 Rear Traffic Alert (RTA)

*Alleen in kritieke situaties

Zoals alle MG-modellen beschikt de ZS EV over 
MG's eigen geavanceerde veiligheidssysteem. 
MG Pilot is een uitgebreide verzameling van deels 
geautomatiseerde rijhulptechnologieën die u een 
helpende hand en extra vertrouwen op de weg 
bieden.



Verkrijgbaar 
in vijf kleuren

Como Blue

Pebble Black

Cosmic Silver

De nieuwe MG ZS EV komt
in 5 prachtige kleuren

Dover White Ruime koffer17" lichtmetalen velg

Diamond Red Comfort: Zwart interieur met stoffen stoelbekleding Luxury: Zwart interieur met PU-stoelen



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 netto (kW)

Maximumkoppel (Nm)

Batterij (kWh)

4323  4323 4323 4323

1809 1809 1809 1809

1649 1649  1649  1649  

2581 2581 2581 2581

161 161 161 161

488/1166 488/1166 488/1166 488/1166

1570

2060                          

1045/1080 1045/1080 1045/1080 1045/1080

500 500 500 500

500 500 500 500

PMS-motor

   115

280 280 280 280

51 72 51 72  

 

 

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

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

175 175 175  175   

3.6 3.6 3.6 3.6

8.6 8.6 8.6 8.6

320

173

Technische kenmerken

Elektromotor en batterij

Maximumvermogen geïntegreerde lader (kW)

DC-oplaadtijd (30~80%)

DC-oplaadtijd (5~80%)

Prestaties

Topsnelheid (km/u)

Acceleratie (s, 0~50 km/u)

Acceleratie (s, 0~100 km/u)

Elektrisch rijbereik (km, WLTP)

Energieverbruik (Wh/km)

Comfort
Standard 

Range

Comfort
Standard 

Range

1620

2070

6.6

440

130

Comfort
Long 

Range

Comfort 
Long 

Range

1620

2070

6.6 / 11*

440

178

115

Luxury
Standard 

Range

Luxury
Standard 

Range

1610

2060

6.6 6.6 / 11*

320

173 178

130

Luxury
Long 

Range

Luxury
Long 

Range

Spoorbreedte achter 1539mm Wielbasis 2585mm 

Lengte 4323mm

Spoorbreedte voor 1526mm

Totale breedte 1809mm

Hoogte 1649mm

*Optioneel



Veiligheid

Alarm

Startonderbreker

E-Call-systeem

ESP

EBA

HDC

Auto Hold

EPB

Kinderslot achterdeuren

ISOFIX-bevestigingspunten achterbank boven en onder 

Regensensor

Direct TPMS

Zijdelingse botssensor (hoogspanningsonderbreking)

Airbag

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)

Lane Change Warning (LCW)

Emergency Lane Keeping (ELK)*

Blind Spot Monitoring (BSM)

Rear Traffic Alert (RTA)

Verlichting

Leddagrijlichten

Ledkoplampen

Ledachterlichten

Ledmistlichten achter

Schemersensor

Derde remlicht

Uitrusting Uitrusting (vervolg)

Parkeerhulp

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

360-gradencamera

Veiligheidsgordels 

3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer voor

3-punts + gordelspanner en spankrachtbegrenzer  

achter/opzij

Gordelverklikker voor/achter

Exterieur

Dakrails

Spoiler

Frameloze ruitenwisser

Achterruitenwisser 

Getinte ruiten

Verchroomde raamomlijsting

Achterruitverwarming

Buitenspiegels

Verwarmd

Met richtingaanwijzer

Buitenspiegels (vervolg) 

Elektrisch verstelbaar

Automatisch inklapbaar

In koetswerkkleur

Deurgrepen

In koetswerkkleur

Gedeeltelijk verchroomd

Interieur en comfort

12V-aansluiting

Bagageafdekking

Kofferverlichting

Snelheidsbegrenzer

Transmissie met draaiknop

Verchroomde deurgrepen

Zonneklep met spiegel en verlichting

Koplampen met uitdoofvertraging 

Handmatig dimbare binnenspiegel 

Schuifdak met antiklemfunctie

Panoramisch schuifdak

V2L-functie (Vehicle-To-Load) 
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury

*Alleen in kritieke situaties



Klimaatregeling

Ventilatieopeningen achter

Airconditioning met PM2.5-pollenfilter

Ruitenheffers

Elektrisch bedienbaar 

Pulsbediening bestuurderszijde 

Antiklemfunctie bestuurderszijde

Stuur

Leder

Multifunctioneel

2-voudig verstelbaar

EV-rijmodi

Rijmodusselectie

Regeneratiesysteem kinetische energie (KERS)

Infotainment

Digitaal instrumentenpaneel

Aanraakscherm

DAB+

Infotainment (vervolg)

Luidsprekers

3D Sound Effect

2 microfoons

5 USB-poorten  (inclusief 2 type C)

Draadloze telefoonoplader

Bluetooth

MG iSMART Lite Connectivity System 

Afstandsbediening

Navigatie

Geprogrammeerd opladen

Bluetoothsleutel

Apple CarPlay/Android Auto

MG iSMART Connectivity System 

Spraakbesturing

Weersvoorspelling

Realtime navigatie met rijbereikvoorspelling

Synchronisatie van route en agenda

Amazon Prime-muziekstreaming

FOTA-upgrades (Firmware Over-The-Air) 

Uitrusting (vervolg)

Centrale vergrendeling

Vergrendeling op afstand

Sleutelvrije toegang 

Motor starten met één knop

Stoelen

Bestuurdersstoel 6-voudig verstelbaar

Passagiersstoel 4-voudig verstelbaar

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar

Passagiersstoel manueel verstelbaar

Opbergvak achter de voorstoelen

Stoffen stoelbekleding

Imitatielederen stoelbekleding

Stoelverwarming voorin

Achterbank met centrale armsteun

Neerklapbare achterbank (40/60)

Velgen en banden

215/55 R17

Lichtmetalen 17-duimvelgen met  

aerodynamisch design

Bandenreparatiekit

Opladen

Laadkabel stopcontact Type 2 Mode 2

Laadkabel oplaadpunt Type 2 Mode 3

Geïntegreerde lader 6.6 kW

Geïntegreerde lader 11 kW

Koetswerkkleuren

Dover White

Pebble Black

Diamond Red

Como Blue

Cosmic Silver

Uitrusting (vervolg)
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



mgmotor.be→ 

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

DE MG ZS EV WORDT GELEVERD 
MET EEN ALGEMENE GARANTIE 
VAN 7 JAAR/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 ( juli 2022) 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 juli 2022. Versie 2. 


