
HELT NYE
MG4 ELECTRIC



Smart

Moderne

Nye MG4 Electric er en urban 
elbil i kompaktklassen. Den 
er overraskende romslig og 
har lang rekkevidde.  Den 
miljøvennlige elbilen er full av 
toppmoderne teknologi og 
smarte funksjoner. 

Med en rekkevidde på opptil 
435 km* (WLTP) er den perfekt 
både i hverdagen og på langturer. 

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



MG4 Electric kombinerer 
et futuristisk utvendig design 
med et funksjonelt innvendig 
utseende. Den leveres blant 
annet med intelligente lys  og et 
aerodynamisk tofarget tak. 

Det iøynefallende designet inkluderer blant 
annet LED-hovedlys, dobbeltvingede spoiler 
og høyt monterte bremselys. Interiøret er 
minimalistisk og elegant. Førermiljøet består 
av et «svevende» infotainmentsystem og et 
digitalt instrumentpanel bak et 2-eikers ratt.

Sportslig

Tidsriktig 
design



Den elektriske motoren har en ytelse  
på 150 kW og MG4 Electric akselererer  
fra 0 til 100 km/t på 7,9 sekunder. 
Bakhjulsdriften og vektfordelingen  
på 50/50 gir smidige kjøreegenskaper  
selv i krappe svinger. Den direkte styringen 
sørger for presis manøvrering, også i tett 
bytrafikk. 

MG4 Electric tilbyr fem ulike kjøremoduser: Normal, Eco, Sport, Snow  
og Custom Mode. Dette gir deg en behagelig kjøreopplevelse uansett 
veiforhold. Continental™ sitt nye bremsesystem, med skivebremser  
på alle fire hjul, sørger for en trygg kjøreopplevelse.

Kjøremoduser

Kjøreglede



Det ultrakompakte, avanserte ONE PACK-batteriet har  
blitt testet etter de strengeste europeiske og internasjonale  
batteristandardene. Batteripakken på 64 kWh er blant  
de laveste i bransjen med en høyde på kun 110 mm.

Høy 
sikkerhet

MG4 Electric er bygget på en ny skalerbar elbilplattform 
og har en rekkevidde på 435 km* (WLTP). Batteriet kan 
hurtiglades (135 kW DC-lading) til 80 % på 35 minutter 
(temperaturavhengig). Med trefaset AC-lading oppnår 
du et fulladet batteri over natten (ca. 6,5 timer ved 11 kW). 
I tillegg forvarmes batteriet, slik at ladingen blir mer effektiv.

Lang 
rekkevidde

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



Nye MG4 Electric er den første 
MG-modellen basert på den nye 
MSP-plattformen (modulbasert 
skalerbar plattform) som er utviklet 
av SAIC Motor, MG sitt morselskap.
Den intelligente konstruksjonen 
gir mange fordeler når det gjelder 
plass, vekt og sikkerhet. Den gir 
større plass i kupéen med de 
samme utvendige dimensjonene 
og en betydelig vektreduksjon.  Den 
gir også høyere energiutnyttelse og 
bedre kjøreegenskaper.

Kombinert med det nyutformede 
kjølesystemet har ONE PACK-
batteriet tre store fordeler: svært 
høy integrasjon, svært lang 
levetid og høy beskyttelse mot 
ukontrollerbar varmeutvikling.

Ny modell, 
Ny plattform ONE PACK-

batteri



Nye MG4 Electric leveres som standard med 
den innovative MG iSMART-applikasjonen.  Den 
gir mulighet for teknologi som integrerer bildata, 
internett og brukerkommunikasjon. MG iSMART 
gir mulighet for stemmestyring av funksjoner  
i bilen, lokalisering av parkert bil og lokasjon  
av ladeplasser. MG iSMART gjør det mulig  
å aktivere klimaanlegget før kjøreturen, slik at 
bilen får en behagelig temperatur når man setter 
seg i bilen.

MG iSMART
App

MG iSMART gjør kjøreturen enklere og mer komfortabel. 
Applikasjonen kan brukes til å opprette en trådløs 
nettverkssone, gi adgang til bilen med Bluetooth-nøkkel, 
programmere lading, sjekke værforhold, samt finne  
interessante steder eller strømme musikk med et par  
tastetrykk på den 10,25-tommers berøringsskjermen.       

Tilkoblingsmuligheter



Fjernstyrt 
oppvarming

Låse og låse opp 
bilen

RuteplanleggerBilstatus

Programmering av 
ladetidspunkt

Rekkeviddevisning 
og ladestasjoner

Finn bilenDAB+Apple CarPlay™
and Android Auto™

Bluetooth-nøkkel

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

MG iSMART



MG4 Electric leveres med MGs avanserte sikkerhetssystem 
som standard. MG Pilot er en omfattende pakke med delvis 
automatiserte førerassistentsystemer som sørger for ekstra 
trygghet på veien.

MG Pilot
Kjør trygt

Adaptiv cruise control (ACC)

Intelligent fjernlysassistent (IHC) 

Automatisk fartsholder (SAS) 

Automatisk nødbrems (AEB) 

Kjørefeltvarsler (LDW) 

Køassistent (TJA) 

Filholderassistent (LKA) 

Filskiftevarsler (LCW) 

Nødfilholder (ELK)* 

Blindsonevarsler (BSM) 

Varsel om trafikk ved døråpning (DOW) 

Kollisjonsvarsling bak (RCW) 

Varsel om kryssende trafikk ved rygging 

(RCTA) 
*Kun kjørefelt/veikant.



Den kompakte MG4 Electric har en overraskende romslig kupé med 
plass til en familie på fem. Det er også rikelig med plass til bagasje. 
Baksetene kan legges ned i forholdet 40:60, noe som gir en ekstra 
fleksibilitet. Et 360-graders kamera overvåker området rundt bilen  
i sanntid. Dette reduserer blindsoner, og gjør det enklere  
og tryggere å kjøre og parkere.

Romslig 
og praktisk

Den trådløse laderen i kupeén muliggjør trådløs opplading 
av f.eks. smarttelefon eller andre enheter som er 
kompatible med Qi-standarden. Annet elektrisk utstyr 
kan få strøm ved hjelp av V2L-systemet (2200 W)*.  Bilen 
har mulighet for hengerfeste, og kan trekke opptil 500 kg.  
MG4 Electric har et nøkkelfritt låse- og startsystem 
uten start/stopp-knapp. Bilen aktiveres ved å trå inn 
bremsepedalen. Bilen slås av ved å sette girspaken  
i parkeringsmodus, og ta foten av bremsepedalen. 

*V2L-kabel kan kjøpes som tilbehør.

Flere 
funksjoner



Din bil. Din stil
Velg mellom ulike farger. I Norge er kun Luxury-versjonen tilgjengelig

Velg din stil

Tofarget hvitt og grått interiør av stoff og kunstskinn

Aluminiumsfelg 17" med tofarget hjulkapsel

Sort interiør av stoff og kunstskinn
Pebble Black Brighton Blue + Svart tak Andes Grey + Svart tak Fizzy Orange + Svart tak

Diamond Red + Svart tak Medal Silver + Svart tak Dover White + Svart tak



Akselavstand 2705mm 

Lengde 4287mm

Sporvidde foran 1550mm 

Total bredde 1836mm

Sporvidde bak 1551mm 

Høyde
1504mm

Dimensjon og vekt

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Akselavstand (mm)

Bakkeklaring ubelastet / lastet (mm)

Bagasjerom bak (Stående/Nedlagt, L) 

Egenvekt uten fører (kg)

Teknisk tillatt maksimal lastet masse (kg)

Teknisk tillatt lastet masse på hver aksel (kg)

Maksimal tilhengervekt (uten bremser, kg)

Maksimal tilhengervekt (med bremser, kg)

Elektrisk motor og batteri

Type

Maks netto effekt (kW)

Maks dreiemoment (Nm)

Tekniske data

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

Elektrisk motor og batteri (fortsettelse)

Brutto batteristørrelse (kWh) 

Innebygd lader maks effekt (11 kW)

Maks. DC ladeeffekt (kW)

DC-ladetid (10~80%)

Kombinert ytelse

Maks hastighet (km/t)

Akselerasjon (s, 0~100 km/t)

Elektrisk rekkevidde (km, WLTP)

Energiforbruk (Wh/km)

PMSM

150 kW

250 Nm

 

Luxury

64

●

135

35min (temperaturavhengig)

160km/t

7,9 sek.

435km*

166

Luxury

4287

1836

1504

2705

150/117

350/1165

1685

2133

Front: 935 / Bak: 1198

500

500



Sikkerhet

Autohold

Elektronisk parkbrems (EPB)

2 x ISOFIX på bakseter

TPMS (dekktrykkovervåkning)

Airbag

Frontkollisjonsputer for sjåfør og passasjer

Sidekollisjonsputer for sjåfør og passasjer

Sidegardinkollisjonsputer

Bryter for kollisjonspute for passasjersiden

MP Pilot

Adaptiv fartsholder (ACC)

Automatisk nødbrems (AEB)

Intelligent fjernlyskontroll (IHC)

System for hastighetsassistanse (SAS)

Køassistanse (TJA)

Ustødig kjørevarsel (UDW)

Filskiftevarsel (LDW)

Filholderassistent (LKA)

Kjørefeltassistent (ELK)

MP Pilot (fortsettelse)

Filskifterassistent (LCA)

Blindsonevarsler (BSM)

Varsel om kryssende trafikk ved rygging (RCTA)

Kollisjonsvarsel bak (RCW)

Døråpningsvarsel (DOW)

Lys

LED DRL

LED frontlykt

Vertikalt designet front LED-blinklys

Full bredde LED-baklys med dekorasjonslys

Tåkelykt bak

Automatisk lyssensor

Høyt montert bremselys

Parkeringshjelp

Parkeringssensor bak

360° kamera med gjennomsiktig chassisvisning

Utstyr

Luxury











Luxury







 







Luxury



 

Luxury









Luxury









Luxury 







 











Sikkerhetsbelte

Foran: 3-punkts med strammer og lastbegrenser

Bak: 3-punkts med strammer og lastbegrenser

Sikkerhetsbeltepåminnelse foran og bak

Bekvemmelighet

V2L*

12V uttak foran*

Bagasjeromslampe

Solskjerm med speil

Automatisk anti-blendende innvendig speil

Klima

Varmepumpe

Automatisk styring av aircondition

Elektriske vinduer

Automatisk vindusåpnere på alle vinduer

Anti-klem teknologi i førervindu

*V2L-kabel kan kjøpes som tilbehør

Ratt

Mikrofiber lær

Oppvarmet ratt

4-veis justerbart multifunksjonelt ratt

Infotainment

7" virtuelt instrumentpanel 

DAB+

6 høyttalere

2 mikrofoner

3 USB portaler (Foran: 1x USB A + 1x USB C / Bak: 1x USB A)

Trådløs mobiltelefonlader

Bluetooth

MG iSMART 

iSMART mobilapplikasjon

Apple Carplay/Android Auto

iSMART 10.25 tommer infotainmentskjerm

Utstyr (fortsettelse)

Luxury







Luxury







 







 

Luxury

 





Luxury







Luxury











Luxury 





Luxury







MG iSMART (fortsettelse)

Talekontroll

Trafikkinformasjon i sanntid

Navigasjon

Wifi hotspot

Tilgang og start

Fjernlås

Nøkkelfri adgang

Automatisk start (kjøretøyet starter ved å trykke på 

bremsepedalen)

Seter

Førersete 6-veis justerbart

Førerside elektrisk justerbart sete

Passasjersete foran 4-veis justerbart

Kartlomme bak forsetene

Interiør av stoff og kunstskinn

Oppvarmede forseter

40:60 sammenleggbare bakseter

 

Eksteriør (fortsettelse)

Høyt montert tvillingspoiler

Integrert frontvisker

Tonede ruter

Mørke bakruter

Aktiv gitterlukker

Utvendig speil

Automatisk innklappbare speil + oppvarming

Felg og dekk

215/50 R17 95V

Aluminiumsfelg 17" med tofarget hjulkapsel

Dekkreprasjonssett

Utstyr (fortsettelse)

Luxury

 









Luxury



Luxury



 



Luxury









Luxury







Luxury















Eksteriørfarger

Pebble Black

Diamond Red + Svart tak

Medal Silver + Svart tak

Dover White + Svart tak

Brighton Blue + Svart tak

Fizzy Orange + Svart tak

Andes Grey + Svart tak

Interiørfarger

Svart

Dobbelfarget interiør (Grå/Hvit)

Utstyr (fortsettelse)

Luxury

O

O

O



O

O

O



O



mgmotors.no→ 
Vilkår

Bilgaranti: 7 år / 150 000 km 

Batteripakke (høyvolt): 7 år / 150 000 km 

Gjennomrusting: 10 år / 150 000 km 

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

MG4 ELECTRIC LEVERES MED 
EN GARANTI PÅ 7 ÅR / 150 000 KM 
(DET SOM INNTREFFER FØRST)

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at innholdet i denne brosjyren var korrekt da den ble 
publisert (oktober 2022). 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. Kontakt din MG-forhandler for oppdatert informasjon. 

Publisert oktober 2022. 1. utgave.


