
MG5 Electric
Verdens første helelektriske 
stasjonsvogn



Morgendagens biler er elektriske. Nye transportbehov oppstår  
og reiselystne trenger fortsatt nok plass til feriebagasjen.  
Foreldre må fortsatt kunne kjøre egne og andres barn på fotball- 
og håndballtreninger. 

Gjør plass til 
fremtiden

Selgere trenger fortsatt plass til produktprøvene sine. Idrettslag og klubber skal fortsatt frakte drikke og utstyr  
til kiosken. Og foreldre vil fortsatt hjelpe barna med flyttingen når de en dag forlater redet.

Vi er alle på vei til et sted. Da er det godt å vite at uansett hvor du skal, kan du kjøre dit i din nye MG5 Electric.  
En praktisk elektrisk stasjonsvogn med nettbaserte funksjoner og plass til det du trenger.





Verdens første 
helelektriske 
stasjonsvogn
Den nye MG5 Electric er 2. generasjon elbil fra MG. Den romslige elbilen er den første 
helelektriske stasjonsvognen på det europeiske og norske markedet med inntil 400 km WLTP-
rekkevidde*.

Her finner du en lang rekke funksjoner som gjør bilturen enklere. Det nyskapende 
førerassistentsystemet kalt MG Pilot og den intelligente MG iSMART Lite-pakken med 
nettbasert teknologi** er bare to eksempler på det. Og med MG sin omfattende 7 års garanti  
har du også tryggheten du trenger.

Enten du skal på familieutflukt eller forretningsreise, har du god plass til både passasjerer  
og bagasje i denne helelektriske stasjonsvognen.

*Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. **Dataabonnement og nettilgangskostander pa inntil 1 GB per maned  
er dekket av MG Motor de forste 3 arene, deretter vil kostnadene palope eier av bil.



MG5 Electric har et lekkert strømlinjeformet design som 
bygger på MGs nye designfilosofi kalt «Evolution Design». 
Dette er en progressiv tilnærming til bilen der mennesket 
står i sentrum, og der praktiske egenskaper er kombinert 
med et høyteknologisk design. Resultatet er en moderne, 
minimalistisk bil med topp komfort – uten forstyrrende 
elementer.

Fremtidsrettet 
design

Kromlisten som går tvers over fronten, 
fremhever et kraftfull ytre. Linjen som 
strekker seg hele veien langs karosseriet, 
skaper en helhet som fremhever 
stasjonsvognens lange linjer og tidsriktige stil.





Med en lengde på hele 4,60 meter er MG5 Electric 
velegnet både som familiebil og til jobbkjøring. Her 
kan opptil fem personer legge ut på en behagelig 
tur i en elektrisk stasjonsvogn med suverene 
kjøreegenskaper. I det store bagasjerommet har 
dere plass til det aller meste dere trenger på turen. 

Bagasjerommet i MG5 Electric rommer hele 479 liter. 
Legger du i tillegg ned baksetene, som kan deles 
i forholdet 60:40, får du et volum på til sammen 
1367 liter. På den måten kan du ha med deg alt fra 
store flytteesker til sykler og annet sportsutstyr. Om 
ønskelig kan du frigjøre enda mer plass innvendig 
ved å montere et sykkelstativ eller en takboks.

Stor plass og 
mye krefter

Motoreffekten på 156 hk gjør det mulig å akselerere 
fra 0 til 100 km/t på bare 8,3 sekunder, og 
dreiemomentet på 280 Nm betyr at du kan ha med 
deg en tilhenger på 500 kg, i tillegg til opptil 75 kg  
på taket. Du kommer deg med andre ord dit du skal 
med det meste av det du trenger på tur, uten at det 
går på bekostning av komforten.



Med MG5 Electric slipper du å ha rekkeviddeangst.  
Den kraftige batteripakken på 61,1 kWh gir en 
komfortabel WLTP-rekkevidde på inntil 400 km*. 

Bilen har dessuten smarte funksjoner som hjelper 
deg å oppnå maksimal rekkevidde, for eksempel 
regenererende bremser med tre nivåer. Denne 
funksjonen gjenvinner batteristrøm under kjøring  
og gjør bilen enda mer effektiv.

*Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering.

Kom deg dit 
du skal – og 
hjem igjen

MG5 Electric er enkel å lade,  
enten ved hjelp av en rask og praktisk  
3-faset 11 kW AC-lader eller en  
DC CCS-hurtiglader med ladekapasitet 
på opptil 87 kW. Med sistnevnte lades 
batteriet til 80 % på bare 40 minutter 
(temperaturavhengig). Det er akkurat 
nok til å strekke litt på beina og få seg 
en god kopp kaffe.



Nettbaserte 
funksjoner*

Den praktiske MG iSMART Lite-pakken med nettbasert* 
teknologi sikrer deg en optimal kjøreopplevelse hver gang. 
MG5 Electric har blant annet disse smarte funksjonene: 
• Lokalisering av bilen ved hjelp av mobilappen
•  Fjernstyring av en del sentrale bilfunksjoner
•  Informasjon om bilens tilstand
•  10,25-tommers berøringsskjerm for styring av bilfunksjoner
•  Avanserte bilfunksjoner
•  Nettbaserte funksjoner* som inkluderer Bluetooth tilgang

Full kontroll med 
MG iSMART Lite 

* Dataabonnement og nettilgangskostander på inntil 1 GB per måned er dekket av MG Motor de første 3 årene, deretter vil kostnadene påløpe eier av bil.



Alarm Programmering  
av ladetidspunkt 

Apple CarPlay™ & 
Android Auto™

Bilstatus diagnoseFinn bilen Låse og låse  
opp bilen 

DAB+

Fjernstyrt oppvarming 
av kupéen 

MG iSMART Lite





MG5 Electric er både komfortabel og stilig. De behagelige forsetene har 
seksveis justering på førersiden og fireveis justering på passasjersiden. 

I baksetet er det god takhøyde og beinplass, selv om forsetene er skjøvet 
langt bak.

Gled deg til hver 
eneste kjøretur



Underveis gir den 10,25 tommer store berøringsskjermen i farger enkel tilgang til DAB-radio, Bluetooth-tilkobling, 
navigasjonssystem, klimaanlegg, Apple CarPlay™ ® eller Android Auto™ ® og mange andre funksjoner. Dermed  
kan du ha full oversikt over trafikken samtidig som du hører på en spilleliste eller podkast.

Flere USB-porter betyr at passasjerene enkelt kan lade blant annet mobiltelefoner i bilen. Det praktiske V2L-systemet* 
(Vehicle to Load) gjør det til og med mulig å lade eller drive annet elektrisk utstyr med elbilbatteriet, for eksempel elsykler 
eller en elektrisk grill.

MG5 Electric har mange funksjoner som gjør turen 
enklere, smartere og tryggere. Med nøkkelfri tilgang 
og startknapp er det bare å sette seg inn og kjøre 
av gårde. Du kan dessuten tilpasse MG5 Electric 
til kjørestrekningen og din personlige kjørestil med 
modusene Eco, Comfort og Sport.

Smarte 
funksjoner gir 
bedre kjøreturer

* V2L-kabel kan kjøpes som tilbehør.



Økt sikkerhet 
med MG Pilot

Den intelligente MG Pilot-teknologien kommer  
som standard på den nye MG5 Electric.  
Det innovative førerassistentsystemet har topp 
moderne varslingsfunksjoner som gir en ekstra 
trygghet. Følgende sikkerhetssystemer er inkludert:

Automatisk nødbrems (AEB)

Adaptiv fartsholder (ACC)

Køassistanse (TJA)

Filholderassistent (LKA)

Intelligent fjernlyskontroll (IHC)

System for hastighetsassistanse (SAS)

Frontkollisjonsadvarsel (FCW)

Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)

Filskiftevarsler (LDW)



Finn din stil

Medal Silver (metallic)

Du kan velge blant fire farger til din MG5 Electric

Comfort - svarte setetrekk i stoff

Comfort - 16-tommers lettmetallfelger

Luxury - 17-tommers lettmetallfelger med to fargerLuxury - grå setetrekk i vegansk skinn

Luxury - svarte setetrekk i vegansk skinn

Diamond Red (metallic) Pebble Black (metallic)

Dover White (standardlakk)



Mål og vekt

Lengde (mm)   

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Akselavstand (mm)

Akselavstand (mm)

Bagasjerom bak (bakseter opp-/nedslått, liter)

Egenvekt (kg)

Maks. tillatt totalvekt (kg)

Maks. tillatt aksellast (kg)

Maksimal tilhengervekt (uten bremser, kg)

Maksimal tilhengervekt (med bremser, kg)

Tillatt taklast (kg)

Elektromotor og batteri

Motortype

Maks. motoreffekt (kW)

Maks. dreiemoment (Nm)

Batterikapasitet

NMC (litium, nikkel, mangan og kobolt)

11

87 

40 min (temperaturavhengig)

185

400 (16-tommers felger)

175 (16-tommers felger)

8,3

4600

1818

1521/1543 (med takstativ)

2659

115/144

479/1367 

1562

2017

1100/1050

500

500

75

PSM (permanent magnetisert synkronmotor)

115

260

61,1

Tekniske data* 

Elektromotor og batteri

Batteritype

Maks. effekt ombordlader (kW)

Maks. ladekapasitet (kW)

Ladetid DC (0–80 %)

Performance

Topphastighet (km/t)

Rekkevidde (WLTP)**

Energiforbruk (Wh/km)

Akselerasjon (0–100 km/t)

Long rangeLong range

Sporvidde bak 1553mm Akselavstand 2659mm 

Lengde 4600mm

Sporvidde foran 1558mm

Total bredde 1811mm

Høyde 1521mm
Høyde 1543mm (med takstativ)

*Den endelige versjonen er underlagt godkjenningstall. **Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering.



Sikkerhet

Alarm

Startsperre

eCall-system

Elektronisk stabilitets program (ESP)

Panikkbremsassistent (EBA)

Bakkenedstigningskontroll (HDC)

Bakkestartassistent (Auto hold)

Elektronisk parkbrems (EPB)

Barnesikring i bakdørene

ISOFIX i baksete med toppfeste og nedre ankerfeste

Regnsensor

TPMS (dekktrykkovervåkning)

Kollisjonsputer

Kollisjonsputer for fører og forsetepassasjer 

Kollisjonsputer for fører og forsetepassasjer 

Gardin-kollisjonsputer for fører og forsetepassasjer

Deaktivering av kollisjonspute for forsetepassasjer

Førerassistentsystemer

Adaptiv fartsholder (ACC)

Intelligent fjernlyskontroll (IHC)

System for hastighetsassistanse (SAS)

Frontkollisjonsadvarsel (FCW)

Automatisk nødbrems (AEB)

Filskiftevarsler (LDW)

Køassistanse (TJA)

Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)

Filholderassistent (LKA)

Lykter

LED kjørelys

LED hovedlys

LED baklys

Bakre tåkelys

Skumringssensor

Høyt montert bremselys

Funksjoner og utstyr
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ComfortComfort LuxuryLuxury

Funksjoner og utstyr (fortsettelse)

Parkeringsassistanse

Parkeringssensor, bak

Ryggekamera med dynamiske hjelpelinjer

360° kamera med dynamiske hjelpelinjer

Sikkerhetsbelter

Foran: 3-punkts med strammer og lastbegrenser

Bak: 2 sider 3-punkts med strammer,  

lastbegrenser og midtbelte

Påminnelse om sikkerhetsbelte foran og bak

Utvendig

Takrails

Spoiler

Rammeløse vindusviskere foran

Bakrutevisker

Tonede vinduer

Bakruter med innsynsbeskyttelse

Defroster bak

Sidespeil

Defrosterfunksjon

Med retningslys

Elektrisk justering

Automatisk innfelling

Fargeavstemt

Dørhåndtak

Fargeavstemt

Delvis kromfinish

Interiør og komfort

Komfortåpning/-lukking

12V uttak

Bagasjeromsdeksel

Bagasjeromslys

Girspakkule med bakgrunnsbelysning

Forkrommede dørhåndtak

Solskjerm med speil og lys

Velkomstlys

Innvendig speil med automatisk avblending

Leselys i baksetet
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ComfortComfort LuxuryLuxury



Seter

Førersete med seksveis regulering

Førersete med elektrisk regulering

Passasjersete med fireveis regulering

Førersete med manuell korsryggstøtte

Kartlomme bak forsetene

Stoffseter

Setetrekk i vegansk skinn

Forseteoppvarming

Midtarmlene med koppholder bak

40:60 nedfellbare bakseterygger

Felger og dekk

205/60 R16

215/50 R17

16-tommers lettmetallfelger

17-tommers tofargede lettmetallfelger

Dekkreparasjonssett

Lading

Nødladekabel. Schuko stikkontakt til type 2 kontakt

Ladekabel til ladebokser. Mode 3, type 2, 32 A

Lakkfarger

Dover White (standardlakk)

Pebble Black (metalliclakk)

Diamond Red (metalliclakk)

Medal Silver (metalliclakk)

Interiørfarger

Svart 

Grå

Funksjoner og utstyr (fortsettelse)
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-
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ComfortComfort LuxuryLuxury
Klimaregulering

Manuell klimaanlegg

Automatisk klimaanlegg

Klimaanlegg med PM2.5-filter

Vindusheiser

Elektriske vindusheis

Førervindu automatisk opp og ned

Automatisk åpning/lukking av alle vinduer

Klembeskyttelse på førersiden

Klembeskyttelse foran og bak

Ratt

Skinntrukket med sømmer

Fireveis regulering

Multifunksjon

 

Infotainment

Instrumentpanel

DAB+

Infotainment (fortsettelse)

Høyttalere

2 mikrofoner

4 USB-portaler

Bluetooth

Nettbasert MG iSMART Lite-system 

Fjernstyring

Navigering med rekkeviddevisning 

Tidsinnstilt lading

Apple Carplay® / Android Auto®

Sentrallås 

Fjernlåsing

Nøkkelfri tilgang

Startknapp

Helelektrisk kjøremodus 

Valg av kjøremodus

Kinetisk energigjenvinningssystem (KERS)

Funksjoner og utstyr (fortsettelse)



-







-
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ComfortComfort LuxuryLuxury



mgmotors.no→ 
Vilkår

Generell bilgaranti: 7 år / 150 000 km  

Høyvoltsystem: 7 år / 150 000 km  

Batteripakke (høyenergibatteri): 7 år / 150 000 km  

Gjennomrusting: 10 år / ubegrenset  

Veihjelp: Inkludert det første året. Opptil 7 år  
når all nødvendig service er utført hos en 
autorisert MG-forhandler. 

MG5 ELECTRIC LEVERES MED 
GARANTI PÅ 7 ÅR / 150 000 KM

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at innholdet i denne brosjyren var korrekt da den  
ble publisert (februar 2022). Vi tar forbehold om skrive- og trykkfeil. Farger og tilbehør 
er eksempler. Av trykktekniske årsaker er det ikke mulig å gjengi farger nøyaktig slik de 
er i virkeligheten. I MG Motor Europe forbedres produktene løpende. Derfor forbeholder 
vi oss retten til når som helst å endre farger, tilbehør, materialer, design, formgivning, 
spesifikasjoner og modeller uten forhåndsvarsel. Vi kan også når som helst slutte å 
produsere produktene. Faktiske spesifikasjoner kan avvike fra bilene som er vist her.

Publisert februar 2022. 1. utgave. 


