THE NEW
MG ZS EV
 חשמלי100%

המהפכה החשמלית
יוצאת לדרך
 MGממשיכה להוביל את מהפכת הרכב החשמלי ולהשיק את  MG ZS EVהחדש — רכב הפנאי
החשמלי הנמכר ביותר בישראל כבר שנה שנייה ברציפות.
 MG ZS EVהחדש ,מעניק לך חוויית נהיגה מפתיעה ,מרגשת ומלאה באלגנטיות ועוצמה.
מספיק מבט אחד כדי להתאהב בו ורק נגיעה קלה בדוושת ההאצה כדי להתאהב בנהיגה מחדש.
 SAICהיא יצרנית הרכב הגדולה בסין ואף בין הגדולות בעולם .החברה רכשה את מותג MG
לפני למעלה מעשור וב 2018-העצימה את פעילותה עם דגמים חדישים וחרטה על דגלה את
נושא החשמל.

אחריות לרכב:

שנות אחריות

עד  150,000ק״מ
(המוקדם מביניהם)

אחריות לסוללה:

שנות אחריות

עד  150,000ק״מ
(המוקדם מביניהם)

מראה חדש ומסוגנן
טווח נסיעה ארוך מתמיד
 100%חשמלי
מהפכת הרכב החשמלי של  MGממשיכה עם  MG ZS EVהחדש,
שעכשיו חזק יותר ,מהיר יותר ועם טווח נסיעה גדול יותר.
 MG ZS EVהחדש מציע עיצוב מרשים יותר ,טכנולוגיה חדשנית
ומתקדמת ואפשרות בחירה מבין שני נפחי סוללות המספקים
טווח נסיעה של  320ק״מ ו 440-ק״מ.

*נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן.
נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הסביבה והדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.

 החדשMG ZS EV ,מהחזית ועד לאחוריים ובכל פרט ופרט
, עירוני ומה הוא יכול להיותSUV מציע חשיבה מחודשת על מהו
.ולוקח את ההנאה שלכם צעד אחד קדימה לרמה הבאה
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.*נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן
. מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה,נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הסביבה והדרך

קידמה ובטיחות

 MG ZS EVזכה ב 5-כוכבים ,הציון המרבי
במבחן הריסוק של ארגון EURO NCAP
שנערך בסוף .2019

ליהנות מתחושת הביטחון שעוטפת אותך
וממערכות בטיחות וסיוע לנהג מהמתקדמות בעולם.

בלימת חירום אקטיבית
()AEB+AEBP

מערכת בטיחות זו מפחיתה את הסיכון
להתנגשויות חזית ותורמת לשקט נפשי .היא
פועלת החל ממהירות של  4קמ״ש ,ומזהה
מכשולים נייחים או נעים ,כמו גם הולכי רגל.
במידה ויש סכנה להתנגשות חזית ,המערכת
מתריעה בפני הנהג ,ואם הוא אינו מגיב היא
בולמת את הרכב באופן אקטיבי.

מערכות עזר לתנועה מאחור
ניטור שטחים מתים ()BSD

מערכות עזר לתנועה מאחור זו היעילה
במיוחד בניטור שטחים מתים – בכבישים
בעלי מספר נתיבים ,מזהירה את הנהג
באמצעות נורת  LEDבפינה של מראת
הצד ,כאשר יש רכב בשטח מת שלא ניתן
לראותו באמצעות המראות .המערכת יודעת
לזהות רכב בטווח של אפס עד  70מטרים
בנתיבים הסמוכים .בנוסף ,המערכת יודעת
להזהיר מפני רכב המגיע מאחור במגמת
התנגשות במקרה של מעבר נתיב .זיהוי
תנועה חוצה מאחור – זיהוי של תנועה חוצה
עד  25מטרים מכל צד בזמן נסיעה לאחור.

בקרת שיוט אדפטיבית ()ACC
מערכת זו מזהה את הרכב שנמצא מלפנים
באמצעות מצלמה ורדאר ,ושומרת באופן
אוטומטי על מרחק בטוח ממנו בהתאם
לבחירת הנהג .המערכת מסוגלת להביא
את הרכב לעצירה מלאה ולהמשיך בנסיעה
לאחר מכן ,כל זאת ללא מגע יד וללא כל
התערבות מצד הנהג לעצירה עד שלוש
שניות .הפעלה מחודשת בעצירה ארוכה
יותר תתבצע בלחיצת כפתור או בלחיצה
על דוושת התאוצה.

שמירה אקטיבית על
נתיב הנסיעה ()LKA

מערכת לשמירה אקטיבית על
נתיב הנסיעה העושה שימוש
במצלמה העוקבת אחר סימוני
הדרך .המערכת יודעת לשמור
את הרכב במרכז נתיב הנסיעה
או תיקון בזמן סטייה מהנתיב
– בהתאם לבחירת הנהג.

מערכת סיוע
בפקקי תנועה

כאשר בקרת השיוט האדפטיבית
מופעלת ,המערכת לסיוע בפקקי
תנועה מנתחת באופן רציף את
מהירות כלי הרכב שמלפנים,
ומשווה אותם למהירות בה הרכב
נע .במידה והיא מזהה תנועה
צפופה או פקק תנועה במהירות
של פחות מ 60-קמ״ש ,הנהג
יכול להפעיל את מערכת הסיוע
לפקקי תנועה ,והרכב יעקוב אחרי
הרכב שנע לפניו וישמור על נתיב
הנסיעה תוך שליטה בהאצה,
בבלימה ובהיגוי.

אלומת אור גבוה חכמה
()HIGH BEAM ASSIST

כאשר המערכת מזהה כלי רכב
המתקרבים מולך או עוקפים
אותך ,הפנסים הראשיים בעלי
האלומה החכמה יעברו מאור גבוה
לאור נמוך על מנת שלא לסנוור
אותם .המערכת מבטיחה שתמיד
תשתמשו בתאורה הנכונה בזמן
נהיגה בלילה.

מערכת זיהוי
תמרורים חכמה

מערכת חדשנית זו
מיידעת את הנהג בכל
עת מהי מגבלת המהירות
בכביש בו הוא נוסע.
המערכת משתמשת
במצלמה לצורך זיהוי
תמרורי תנועה והצגתם
לנהג .המערכת ניתנת
לסנכרון עם מגביל
המהירות באופן אוטומטי.
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. מרחיבה באופן משמעותי את אופן השימוש בסוללת הרכבVehicle-to-Load )V2L( פונקציית
,ניתן לחבר לרכב כבל ולהטעין בעזרתו מכשירים חיצוניים כמו ברביקיו חשמלי
.מקרר לרכב או אופניים חשמליים – ממש כאילו יש לכם תחנת כוח ניידת משל עצמכם
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להתרווח
וליהנות מהנסיעה
 MG ZS EVהחדש מציע ביצועים חשמליים טהורים שהופכים כל
נסיעה לחוויה.
אתם מוזמנים ליהנות מהעוצמה ומהיעילות של יחידת הכוח
החשמלית שתאיץ אתכם מ 0-50-קמ״ש תוך  3.6שניות בלבד.
תמרון ה ZS EV-חלק ונעים במיוחד הודות לקשיחות מבנית גבוהה,
ובכל עת אתם בשליטה מלאה עם מגוון רחב של חיישנים ומצלמות
שמספקים מבט-על של סביבת הרכב.
תיבת ההילוכים האוטומטית נשלטת באמצעות חוגה הממוקמת
בקונסולה המרכזית והיא תוכננה לפעולה מעודנת וחלקה בכל
תנאי הנהיגה .ניתן לבחור באחד מתוך שלושה מצבי נהיגהEco :
 ,Normalאו  ,Sportכך שהרכב יתאים את עצמו ואת פעולתו
להרגלי הנהיגה ולדרישות הנהג ,לא משנה אם זהו שיוט ארוך ורגוע
או מסלול הדורש נהיגה דינמית יותר.

להירגע
גם בכביש
כל סנטימטר בתא הנוסעים המסוגנן
והמרווח של  MG ZS EVהחדש עם גג
השמש הפנורמי בגודל  1.19מ״ר ,תוכנן
ועוצב במיוחד כדי לוודא שלנהג ולנוסעים
לא ייחסר דבר.
חלל הנוסעים החדש מעוצב בגימור
סיבי-פחמן עם חומרים רכים ואיכותיים
ומספק סביבה מושלמת לנהג ולנוסעים.

מערכת בקרת האקלים האוטומטית שודרגה ,ובנוסף ליציאות מיזוג מלפנים ומאחור היא כוללת
גם מערכת לטיהור אוויר שמבטיחה אוויר בריא ונקי.
מסך המגע המרכזי הצף של מערכת המולטימדיה בגודל ״ 10.1עוצב מחדש ומציע זווית צפייה
The redesigned 10.1" floating touchscreen control panel has a generous 170° viewing angle and is easy to read even in strong
נדיבה של  170°ואיכות תמונה גבוהה גם באור שמש חזק .לוח המחוונים הדיגיטלי בגודל ״12.3
sunlight, and the all-digital 7" virtual cluster displays all the information you need on the futuristic goggle-style display.
מציג את כל המידע הנדרש לנהג במסך וירטואלי.
Want to enjoy your favourite music? The 6-speaker sound system creates an immersive 3D sound effect, so you’ll feel those

רוצים ליהנות מהמוזיקה האהובה עליכם? מערכת השמע בעלת  6הרמקולים יוצרת חוויית
קול  3Dעשירה ,כך שתוכלו לחוש את פעימות הקצב הממריצות בוורידים שלכם .בזמן שאתם
Type-A and two Type-C USB ports, everyone on board can easily charge their devices at the same time.
מאזינים למוזיקה ,הטלפון הנייד נטען בטעינה אלחוטית ,ועם  3שקעי  USB Type-Aו 2-שקעי
 ,USB Type-Cכל יושבי הרכב יכולים לטעון את הטלפונים שלהם בעת ובעונה אחת.

energizing beats in your veins. While you listen, your smartphone is charged in the wireless phone charger. And with three

רדאר גלים
מילימטרי

מצלמת
חניה
רדאר אולטרה-קולי
למדידת מרחק חניה

מצלמת
חניה

עם  MG ZS EVהחדש אין צורך לדאוג כלל בכל הקשור לחניה.
מערכת-עזר לחניה הכוללת מבט-על של  360°מעלות
(הודות ל 4-מצלמות חניה) שיעזור לכם להחנות את הרכב
בביטחה ,אפילו במקומות הצפופים והמאתגרים ביותר.

רדאר אולטרה-קולי
למדידת מרחק חניה

מצלמת רדאר גלים רדאר גלים
חניה
מילימטרי מילימטרי

רדאר אולטרה-קולי
למדידת מרחק חניה
מצלמת
חניה

רדאר גלים
מילימטרי

מצלמת
MG Pilot

1
מצלמת MG Pilot
3
רדאר גלים מילימטרי
4
מצלמת חניה
רדאר אולטרה-קולי למדידת מרחק חניה 3

יותר תקשורת
ה MG ZS EV-החדש מציע לנהג קישוריות  Apple CarPlayוAndroid Auto-
(למכשירים תומכים בלבד) המאפשרים שיקוף האפליקציות התומכות מהטלפון
הנייד על מסך המולטימדיה בגודל ״.10.1

 – ACCבקרת שיוט אדפטיבית

MG Pilot
נהיגה בטוחה,
בכל עת
ה MG ZS EV-החדש מציע את מערכת
הבטיחות המתקדמת של  .MGהMG Pilot-
הוא מקבץ של מערכות סיוע לנהג שעוזרות
ומקלות על הנהיגה ותורמות לבטיחות ולבטחון
שלכם בכביש.

 – IHCשליטה אוטומטית באורות גבוהים
 – SASזיהוי תמרורי מהירות והתרעה במעבר על המהירות המותרת
 – FCWהתרעת תאונת חזית
 – AEBבלימת חירום אקטיבית
 – LDWהתרעת סטייה מנתיב
 – TJAסיוע בזחילה בפקקים
 – TSRזיהוי תמרורי תנועה
 – LKAסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה
 –LCWאזהרת מעבר נתיב
*

 – ELKזיהוי רכב בשטח המת במראות הכולל תיקוני היגוי
 – BSMניטור שטחים מתים
 – RTAהתרעת תנועה חוצה מאחור

*נתיב/שפת הדרך בלבד.

מפרט טכני

Luxury+
Long
Range

NET UP S
320 km

NET UP S
320 km

NET UP S
440 km

מידות ומשקלים
מידות (ס״מ)

נגרר עם בלמים (ק״ג)

500

נגרר ללא בלמים (ק״ג)
מנוע

500

אורך כללי

432.3

רוחב כללי

180.9

גובה כללי

164.9

מרחק בין סרנים
נפח (ל׳)

258.1

תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)

448

תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)

1,187

סוג מנוע
הספק מירבי (סל״ד/כ״ס)
מומנט מירבי (סל״ד/קג״מ)
ביצועים
( 0-100שניות)
מהירות מירבית בקמ״ש
צריכת חשמל לפי תקן ( WLTPוואט ,שעה/ק״מ)
טווח נסיעה מירבי לפי תקן ( WLTPק״מ)

תיבת הילוכים
V

הילוך יחיד – תמסורת הפחתה

קדמית

הנעה
היגוי
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה

V

 – ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית

V

מתלים
מלפנים :גלגלים נפרדים דמויי מק-
פרסון ,קפיצים לולייניים ,בולמי זעזועים
טלסקופיים

צמיגים
מידת צמיגים
סוללה
סוג סוללה
קיבולת (קוט״ש)
הטענה

V

מאחור :זרועות עוקבות מקושרות בקורה
מתפתלת ,קפיצים לולייניים ,בולמי זעזועים
טלסקופיים

V

הספק טעינה מהירה ()kw
(בהתאם לעמדת הטעינה)

משקל (ק״ג)
משקל עצמי מינימום CEE

1,685

1,695

משקל כללי מורשה

2,060

2,070

בלמים
בלמים קדמיים :דיסקים מאווררים
בלמים אחוריים :דיסקים
אחריות לרכב:

*נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן.
נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הסביבה והדרך ,מתחזוקת הרכב
וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.

שנות אחריות

עד  150,000ק״מ
(המוקדם מביניהם)

6.6

11

6.6

11

"

"

"

~30min

"

"

"

~40min

)On-board charger max power (kW

"

)DC charging time (30~80%

"

)DC charging time (5~80%

"

חשמלי ,תלת-פאזי –
סינכרוני מגנטים קבועים
156
177
28.5

"
Performance

"

"

"

"

175

)Max speed (km/h

"

"

"

"

3.6

)Acceleration (s, 0~50 km/h

1620

"

"

"

8.6

)Acceleration (s, 0~100 km/h

2070

215/55R17

440

320

440

320

)EV range (km, WLTP

"

ליתיום יון

178

173

178

178

)Energy consumption (Wh/km

"

8.6
175
178
440

173
320

50.3

הספק טעינה רגילה ()kw
(בהתאם לעמדת הטעינה)

Comfort+
Standard
Range

Electric motor and battery

NET UP S
440 km

כושר גרירה

Luxury+
Standard
Range

Comfort+
Long
Range

Luxury+
Long
Range

69.9

6.6

"

11

80

Height
1649mm
Height
1649mm
164.9
גובה

93

S motor

V
V

115
"

אחריות לסוללה:

שנות אחריות

עד  150,000ק״מ
(המוקדם מביניהם)

153.9
Rear
Rear wheel
wheel
track
track 1539mm
1539mm

המידות בס״מ.

152.6
סרנים
1526mmבין
רוחב
Front
wheel
track
Front
wheel
track
1526mm

258.1
2585mmסרנים
מרווח בין
Wheelbase
Wheelbase
2585mm

Overall
Overall
width
1809mm
180.9width
1809mmכללי
רוחב

Length
4323mm
כלליLength
4323mm
432.3
אורך

מפרט האבזור הינו ראשוני ויקבע סופית עם הגעת המכונית לישראל

אבזור
בטיחות
 6כריות אויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע וכריות וילון לשני הצדדים לאורך
התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
צג התרעה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
עיגוני  ISOFIXלעיגון בטיחותי של כיסא תינוק
 – ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 – EBAמערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
 – ABSמערכת למניעת נעילת הגלגלים
 – ASRמערכת בקרת משיכה
 – TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
 – High Beam Assistמערכת למניעת סנוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך
 – Front Collision Warningמערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים
 – hill Holderמערכת למניעת הדרדרות הרכב
מערכת זיהוי והתרעה מפני פגיעה בהולכי רגל ,רכב נייח ,רכב בתנועה
 – Rear cross traffic alertהתרעה על תנועה חוצה מאחור עד  25מטרים מכל צד
 – Lane change assistהתרעת מעבר נתיב – מערכת הסורקת  70מטר לאחור את
הנתיב המקביל ומזהירה מפני רכב מהיר יותר המגיע מאחור
מערכת התרעה לסטייה מנתיב
מערכות בטיחות אקטיביות
 – Active Blind Sport Detector with Steering correctionהתרעה על רכב בשטח
המת במראות הכוללת תיקוני היגוי
 – Lane Keeping Assist with Steering correctionמערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה
הכוללת תיקוני היגוי
 – Blind Spot Detectorהתרעה על רכב בשטח המת במראות
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הפעילה עד עצירה מוחלטת
 – Intelligent speed assistזיהוי תמרורי מהירות ושינוי המהירות בהתאם במגביל
במהירות (באופן אוטומטי או לפי בחירת הנהג)
מערכת לשמירת מרכז הנתיב בזמן שימוש בבקרת השיוט האדפטיבית
– Advanced Emergency Braking Systemמערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה
במהירויות:
בזיהוי הולכי רגל  64-4קמ״ש
בזיהוי רכב נייח  85-4קמ״ש
בזיהוי רכב בתנועה  150-4קמ״ש
נהיגה
פנסים ראשיים ואחוריים LED
חיישני חנייה אחוריים הכוללים תצוגה גרפית
 – Follow Me Homeמערכת הארכת זמן תאורה לאחר כיבוי מנוע ויציאה מהמכונית
 - Welcome Homeהדלקת תאורה בזמן פתיחת נעילת הרכב מהשלט
שלושה מצבי נהיגה לבחירת הנהג – Sport ,Normal ,ECO

 – KERSמערכת השבת אנרגיה הכוללת שלוש עוצמות לבחירת הנהג לשליטה בעוצמת
הבלימה הרגרנרטיבית
 – MG PILOTמערכת לנהיגה בתנועה צפופה הכוללת שמירת מרכז נתיב ושמירת מהירות
בלם חניה חשמלי
 - Auto Holdהפעלת בלם החניה באופן אוטומטי בזמן עמידה
נוחות ושימושיות
 - Keyless Entry and Startכניסה והתנעה ללא מפתח
מסך לוח מחוונים וירטואלי ״12.3
מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך ״10.1
*Apple CarPlay
*Andioid Auto
מערכת שמע הכוללת  6רמקולים עם אפקט 3D
 4מצלמות המספקות תמונת מעוף ציפור של  360מעלות לסיוע בחניה ובתמרונים
משטח טעינה אלחוטי לטלפון הנייד*
סוכך שמש עם מראת איפור
חיישני אורות להדלקה אוטו׳ של אורות דרך
מושב אחורי מתקפל 60%-40%
משענת יד אחורית
בקרת אקלים עם מסנן חלקיקים  2.5PMהכוללת פתחי מיזוג קדמיים ואחוריים עם שליטה
והצגת נתונים על גבי צג המולטימדיה
פתיחת חלונות בנגיעה אחת
מגב אחורי עם הפעלה אוט׳ בהילוך אחורי
גלגל הגה בגימור דמוי עור הכולל שליטה במערכת הקול ותפריטי מחשב הדרך
 3שקעי  USB Type-Aלצד  2שקעי USB Type-C
שקע  12Vמלפנים
 – V2Lשקע חשמלי המאפשר אספקת חשמל מהסוללה לחיבור אביזרים בצריכה של עד
 2500וואט
*
דיבורית BLUETOOTH
מושב נהג מתכוונן חשמלי
מושבים קדמיים מחוממים
מראות צד מתכוונות ומתקפלות חשמלית כולל בעת נעילת הרכב והפשרת אדים
מפתח שלט הכולל פתיחה ונעילה של דלתות הרכב עם אופציה לפתיחת תא המטען
הפעלה חשמלית רציפה לחלון הנהג הכוללת מנגנון למניעה ״תפיסת אצבעות״
גימור פנימי וחיצוני
גג שמש פנורמי נפתח עם וילון חשמלי
 4חישוקי סגסוגת קלה ״17
ערכת תיקון תקר
גלגל חילופי
מושבים יוקרתיים בריפוד דמוי עור
חבילת כרום הכוללת פסי גימור כרום בתחתית החלונות ,בפגוש צידי ,פגוש קדמי ואחורי
פסי הגנה בצד הפוגשים ומעל הגלגלים
מסילות גג
ספויילר אחורי
*למכשירים תומכים בלבד.

Available in
צבעים
בחמישה
זמין
מרהיביםfive
colours
 MG ZS EVהחדש מגיע ב 5-צבעים

כסוף מטאלי

The new MG ZS EV comes
in 5 stunning colours
אדום מטאלי

ריפוד דמוי עור בצבע שחור עם תפרים אדומים

שחור מטאלי

כחול מטאלי
*צבע מטאלי בתוספת תשלום.

Como Blue

לבן

תא מטען מרווח

חישוקי ״17

01/22

ליצירת קשר עם נציג
ותיאום נהיגת מבחן
סרקו את הברקוד

או התקשרו

*4989

אחריות לרכב:

mg-israel.co.il

אחריות לסוללה:

שנות אחריות

שנות אחריות

עד  150,000ק״מ
(המוקדם מביניהם)

מרק מושביץ  ,3ראשל״צ  | Mg-Israel.co.ilזמינים גם בווטסאפ 052-564-55550

עד  150,000ק״מ
(המוקדם מביניהם)

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .ייתכנו
הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים .כמו כן ,ייתכנו הבדלים בדגם
מסויים ,בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן .אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים,
הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום .כל התמונות
להמחשה בלבד 5 .שנות אחריות לרכב ו 8-שנות אחריות לסוללה ,בשני המקרים עד  150,000ק״מ (המוקדם מביניהם) ובכפוף לחוברת האחריות .ט.ל.ח.
רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות
גבוהה

8

77

6

5

4

3

תיאור הדגם
MG ZS EV NET-UP S 320km 177hp
MG ZS EV NET-UP S 440km 156hp

2

1

0

רמת
בטיחות
נמוכה

טווח נסיעה חשמלית
מירבית (ק“מ)
320
440

צריכת חשמל
(וואט שעה/ק“מ)
173
178

**

דרגת זיהום

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
זיהום מרבי

9 10 11 12 13 14 15

1
1

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט  .2009מחושב לפי .WLTP
נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה ,תקן .EU 2017/1151
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11

זיהום מזערי

