
                                                                                 
                                                                                                            

 

 

MG EHS COMFORT 

          Motor: 1498ccm  Teljesítmény: 258Le 

         Csomagtartó: 448L Fogyasztás: 6,6-7,2L Hybrid: 1,8L 

         Comfort felszereltség: 

  

 

Kiállított modell vételára extrákkal:          15.574.000.-Ft 

Riasztó 

lnditásgátló 

E-call rendszer 

Blokkolásgátló és elektronikus fékerőelosztó (ABS+EBD) 

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) 

Vészfékasszisztens (EBA) 

Visszagurulás-gátló rendszer 

Auto Hold funkció 

Elektronikus rögzítőfék (EPB) 

Hátsóajtó gyerekzár 

ISOFIX-rendszer 

Esőérzékelő 

Kereknyomás-ellenőrző rendszer 

Vezető és utasoldali első légzsák 

Oldallégzsákok a vezető és az első utas számára 

Oldalsó függönylégzsák 

Kikapcsolható első utasoldali légzsák 

Adaptív sebességtartó automatika (ACC) 

lntelligens távolsági fényszóró asszisztens (IHC) 

Sebességtámogató rendszer (SAS) 

Ráfutásos ütközés figyelmeztetés (FCW) 

Automatikus vészfékező rendszer (AEB) 

Sávelhagyás figyelmeztetés (LDW) 

Forgalmi dugó asszisztens (TJA) 

Közlekedési táblák felismerése (TSR) 

Sávtartó rendszer (LKA) 

Holttérfigyelő rendszer (BSM) 

Hátsó keresztirányú forgalomfelügyelet (RTA) 

Sávváltásra figyelmeztetés (LCW) 

LED nappali menetfény   

Első ködlámpák   

Hátsó ködlámpák   

Halogén projektoros fényszórók magasság állítással   

Szürkületérzékelő   

Pótféklámpa   

Üdvözlő MG fénylogó   

Első és hátsó parkolóradar   

Tolatókamera dinamikus irányjelző vonalakkal   

ElőI: 3 pontos előfeszítő és terheleskorlátozó funkcióval  

Hátul: a 2 oldalsó 3 pontos előfeszítő és terheleskorlátozó funkcióval 

Első és hátsó biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés 

Állítható magasságú első biztonsági öv   

Hosszanti tetősín   

Légterelő a csomagtérajtón   

Aero első ablaktörlők   

Hátsó ablaktörlő   

Krómozott ablakkeret   

Fűthető hátsó szélvédő   

Színezett ablakok   

Sötétített hatsó ablakok     

Fűthető tükrök   

Beépített irányjelző   

Elektromosan állítható tükrök   

Külső visszapillantó tükör, automatikusan behajtható funkcióval  

   

  

    

Színre fújt tükörborítás   

Színre fújt ajtókilincsek 

Részben krómozott ajtókilincs 

Központi zár kényelmi funkcióval   

12 V-os csatlakozó 

Csomagtérroló   

Csomagtér-világítás   

2 irányba állítható kormányoszlop   

Elektronikus sebességválasztó   

Csúsztatható központi kartámasz   

Krómozott ajtókilincsek   

Napellenző megvilágított sminktükörrel   

Hazakíserő fény funkció   

Automatikusan elsötétedő belső tükör    

2 zónás klímaberendezés   

Hátsó szellőzők   

PM2.5 finomszűrővel ellátott Iégkondicionáló   

Elektromos ablakemelő   

Elektromos ablakok automata funkcióval   

Becsípődésgátló ablakok  

Bőrborítású kormánykerék 

Multifunkciós kormánykerék 

Tiszta EV meghajtás 

Meghajtó akkumulátorszint-figyelés 

Kinetikus energia-visszanyerő rendszer (KERS) 

10,1·-os színes kijelző 

12,3"-os digitális műszerfal 

DAB audio 

Műholdas navigáció 

Hangszórók (6db) 

2 mikrofon 

4 USB csatlakozó 

Bluetooth 

Apple CarPlay™ 

Android Auto™ 

MP3 lejátszás 

Távirányítós központi zár   

Kulcs nélküli ajtónyitás   

Nyomógombos motorindítás   

Vezetőülés állítható magassággal    

Elektromosan állítható vezetőülés    

Vezetőülés állítható deréktámasszal    

Térképzseb az első ülések háttámláján    

Eco bőr üléskárpit     

lntegrált első sportülések    

Fűthető első ülések    

Hátsó ülések közepső kartámasszal és pohártartóval 

60:40 arányban dönthető hátsó üléstámla    

17"-os könnyűfém keréktárcsa (215/60R17)   

Gumiabroncs javító készlet   

VésztöItő Type-2    

Dover White 

Pebble Black (metálfényezés) 

Phantom Red (metálfényezés) 

Medal Silver ( metálfényezés) 

Fekete kárpit 

https://www.schneiderautohaz.hu/

