
Neked való!

MG HS Get More







Minden 
választásnál,
minden
úton 

Mindig van egy olyan MG HS, ami passzol a Te életstílusodhoz és 
igényeidhez! Ha egy olyan teljesértékű SUV-ra vágysz, amely kényelmes 
és tágas, ugyanakkor ütős és erős, akkor az MG HS a neked való 
választás.

Egyedülálló lehetőség. Bármelyik útvonalat is választod, mindig 
biztonságban leszel. Az MG HS a megbízhatóság megtestesítője.

Városi autós? Neked való.
Lelkes kiránduló? Neked való.
És bárhová is visz az élet, akár egyedülállóként, akár párban, vagy 
családdal mindig tökéletes választás.
Neked.
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MG HS

162 lóerős 1.5 turbómotor: 
6 fokozatú kézi 
sebességváltó, vagy 7 
fokozatú duplakuplungos 
automata sebességváltó.

Innovatív technológia: 
kulcs nélküli ajtónyitás,
Apple CarPlay™, Android 
Auto™ és még sok más.

Teljes lelki nyugalom:
7 év garancia.
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Az MG HS-t pontosan azoknak terveztük, akik a benzines teljesítményre vágynak. 
A turbófeltöltős motor és a kiváló futóműhangolás együttesen tökéletes vezetési 
élményt biztosítanak az MG HS-nek. És Neked.

A 162 lóerős 1.5T turbómotor, 6 fokozatú kézi vagy 7 fokozatú duplakuplungos 
automata sebességváltóval választható. Az 1.5T motor maximális nyomatéka 250 Nm, 
1 500-as fordulatszámtól egészen 4 400-as fordulatszámig.

A két felszereltségi szint közül - Comfort és Luxury – válaszd az életstílusodnak 
megfelelő MG HS-t.

Neked 
tervezve →
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* Luxury felszereltség esetén elérhető

A bőr és a finom anyagok használata 
kifinomultságot és prémium életérzést biztosít az 
egész belső térben.

Az elegáns műszerfal közepén elhelyezett 10,1”-
os színes infotainment érintőképernyő, műholdas 
navigációt és csatlakozási lehetőségeket is nyújt.
 
A tágas utastér elöl rengeteg helyet, hátul pedig 
praktikus, dönthető üléseket kínál.

A 6 beépített hangszóróval ellátott, fejlett 
audiorendszer, minden utazáshoz kiváló 
hangzásvilágot biztosít.

A beépített USB mobiltelefon-töltés funkciónak 
köszönhetően, mindig kapcsolatban lehetsz a 
barátaiddal és a családtagjaiddal.

A 360°-os parkolókamera* még a legszűkebb 
parkolóhelyeken is széles látószöget biztosít.

A kiválasztható hangulatvilágítással* személyre 
szabhatod a belső tér légkörét: kellemes vagy 
sportos - minden csak rajtad múlik.

Az ergonomikusan kialakított ülések szakértő 
módon nyújtanak kényelmet és támasztást a 
megfelelő helyeken - a maximális kényelem 
érdekében.

Szépség és kényelem
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A minőségi időért,
a közös pillanatokért!

Az MG HS modellben minden úgy lett megalkotva, hogy a család 
legyen az első!

Hiszen az együtt töltött minőségi idő a legértékesebb, így 
természetes, hogy a lehető legtöbbet akarjuk kihozni belőle. Rengeteg 
hely és kényelem áll a rendelkezésedre, így már az indulás pillanatától 
fogva, mindenki a legnagyobb nyugalomban utazhat. Továbbá, az 
MG Pilot olyan fejlett vezetéstámogató rendszerei is stresszmentessé 
teszik az utazást, mint például az adaptív sebességtartó automatika** 
és a forgalmi dugó asszisztens**.

Az MG HS modellel könnyű még több családi pillanatot szerezni.

** Kizárólag automata sebességváltó esetén elérhető 10



Az MG HS tele van olyan funkciókkal, amelyek segítenek családodnak, 
hogy minden utazásból többet hozzatok ki. 
A tágas utastérben mindenkinek bőven jut hely a pihenésre, 
kilométerről kilométerre zökkenőmentes kényelmet biztosít. 
Az intelligens technológiáink pedig a biztonságotokról gondoskodnak.

5 csillagos biztonság
Utazz az Euro NCAP átlal minősített ötcsillagos biztonság tudatával.

MG Pilot
Vezetéstámogató csomag, amely gördülékenyebbé és biztonságosabbá 
teszi az utazást. 

Tágas utastér
Elsőosztályú helykínálat elöl, dönthető ülések hátul.

Családbarát 
funkciókkal teli
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Merész
külső

Az MG HS elegáns SUV-stílust és teljes praktikumot kínál. Céltudatos és 
sportos  lökhárítótól-lökhárítóig. 

Elöl gyémánt mintás hűtőrács keretezi az MG márkajelet. 

Hátul a dupla kipufogóvégek és a stílusos lökhárító teszik teljessé a merész, 
magabiztos megjelenést.
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Pattanj be az MG HS kifinomult anyaghasználattal kialakított puha 
tapintású, kényelmes üléseibe, és máris otthonosság vesz körül. 

A bőséges helykínálat mellett intelligens megoldásokkal még több teret 
nyerhetsz: 
10,1"-os színes érintőképernyő, okos tárolók, hátsó ülések középső 
kartámasszal és pohártartóval és még sok más.

Kényelmes és okos belső
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 MG Pilot →
Biztonságban
az utakon

Érezd magad még nagyobb 
biztonságban az utakon az MG 
Pilot fejlett vezetéstámogató 
funkciók segítségével.

A különféle jelző- és 
figyelmeztető funkciók 
folyamatosan segítik a vezetőt a 
biztonságos és könnyed vezetés 
érdekében.
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Az új MG HS 20 km/h alatti sebesség 
esetén automatikusan lefékez, hogy 
elkerülje az ütközést egy gyalogossal, 
kerékpárral vagy egy másik járművel. 20 
km/h feletti sebességnél az AEB csökkenti 
a baleset valószínűségét vagy enyhíti annak 
súlyosságát.

Aktív vészfékező rendszer 
(AEB)

Sávtartó rendszer  
(LKA)

Adaptív sebességtartó 
automatika (ACC)**

A jármű sávon belüli helyzetét és a 
sávjelzéseket a rendszer egy kamera 
segítségével határozza meg. Ha az LKA azt 
érzékeli, hogy a jármű akaratlanul kisodródik 
a sávból, a rendszer vizuális- és hangjelzéssel, 
valamint a kormánykerék rezgésével 
figyelmezteti a vezetőt. Minden MG HS 
a sávban tartja a modellt az automatikus 
kormánymozdulatokkal.

Az ACC rendszer a teljes út alatt figyeli a 
forgalmat a jármű előtt. Ha az út szabad, az 
Adaptív sebességtartó automatika megtartja a 
járművezető által beállított sebességet. 
Ha egy alacsonyabb sebességgel haladó 
járművet észlel a rendszer, fokozatosan csökkenti 
a sebességet a gázpedál felengedésével vagy a 
fékvezérlő rendszer működtetésével. Amikor az 
előttünk haladó jármű sávot vált vagy felgyorsít, 
az ACC automatikusan visszaáll a vezető által 
korábban beállított sebességre.

16

A biztonság széles tárháza

** Kizárólag automata sebességváltó esetén elérhető



Intelligencia minden területen

Amikor az adaptív sebességtartó automatika 
aktív, akkor az MG HS modell vizsgálja 
a környező járművek sebességét, majd 
összehasonlítja azt a sajátjával. Amennyiben 
a rendszer 60 km/h alatti sebességnél 
forgalmi dugót vagy sűrű forgalmat tapasztal, 
a sofőr aktiválhatja a TJA-t. A jármű ezután 
automatikusan követni kezdi az előtte haladó 
autót, így szabályozva a gyorsítást, a fékezést 
és a kormányzást, hogy a sávban maradjon.

Forgalmi dugó asszisztens   
(TJA) **

Intelligens távolsági 
fényszóró asszisztens (IHC)

Sebességtámogató
rendszer (SAS)

Ha AUTO állásban van a távolsági fényszóró, 
és a rendszer előttünk egy másik járművet 
észlel, akkor az IHC automatikusan tompított 
fényszóróra kapcsol. Ez biztosítja a távolsági 
fényszóró maximális kihasználtságát, így 
téve biztonságosabbá az éjszakai vezetést, a 
szembejövő forgalom elvakítása nélkül.

Az MG HS sebességkorlátozó táblák aktív 
figyelése mellett, folyamatosan figyelmezteti 
a vezetőt az aktuális sebességkorlátozásra, 
a műszerfalon megjelenő szimbólummal. A 
szimbólum célja, hogy a figyelmeztetéssel, 
csökkentse a szabálysértések elkövetésének 
kockázatát.

17 ** Kizárólag automata sebességváltó esetén elérhető



5 gyönyörű 
színből 
választhatsz

Brighton Blue Dover White

Medal Silver (metálfényezés)

Pebble Black (metálfényezés)

Phantom Red (metálfényezés)
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MG Pilot

Bőr kormánykerék

Eco bőr üléskárpit

Kulcs nélküli ajtónyitás és nyomógombos 

motorindítás

6 hangszórós audiorendszer

10,1"-os színes érintőképernyő

Apple CarPlay™

Android Auto™

Bluetooth kapcsolat

6 irányban, elektromosan állítható vezetőülés 

deréktámasszal

Comfort

Az MG HS innovatív technológiáját 
a vásárlók igényeit szem előtt 
tartva tervezték meg. A beépített 
hangrendszertől a színes 
érintőképernyőig ez a SUV tele van 
intelligens funkciókkal a kényelem, 
a csatlakoztathatóság és a vezérlés 
érdekében.

4 irányban állítható utasülés

LED nappali menetfény

Hosszanti tetősín

Halogén projektoros fényszórók, magasságállítással

Kétzónás légkondicionáló**

Első és hátsó parkolóradar tolatókamerával

17"-os könnyűfém keréktárcsák

Esőérzékelő

DAB audio

Műholdas navigáció

Adaptív sebességtartó automatika **

Fűthető első ülések

Két 
változatban
elérhető →

19 ** Kizárólag automata sebességváltó esetén elérhető



A Comfort felszereltség kiegészül az alábbiakkal:

Nyitható panoráma napfénytető

Állítható LED fényszórók

Dinamikus LED irányjelzők elöl és hátul

Bader® integrált első sport bőrülések Alcantara® 

betétekkel

Luxury
360°-os kamerarendszer

Elektromosan állítható utasülés

Személyre szabható hangulatvilágítás

Alumínium sportpedálok

Elektromos mozgatású csomagtérajtó*, **

Hátsó olvasólámpák

20*, ** Kizárólag Luxury felszereltség és Automata sebességváltó esetén elérhető



Mindig 
van egy 
neked 
való
stílus
→

Comfort Luxury Luxury
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Tengelytáv 2 722 mm 

Hosszúság 4 574 mm

Első nyomtáv 1 574 mm 

Szélesség - tükrökkel 2 078 mm

Magasság – 
tetősínekkel 
1 685 mm

Hátsó nyomtáv 1 593 mm 

Szélesség - tükrök nélkül 1 876 mm

Méret és súly

Hosszúság (mm)

Szélesség (mm)

Magasság (mm)

Tengelytáv (mm)

Hasmagasság (mm)

Csomagtér (l)

Csomagtér lehajtott ülésekkel (l)

Saját tömeg (kg)

Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 

Műszakilag megengedett terhelhetőség tengelyenként (kg)

Vontatható tömeg ráfutófék nélkül (kg) 

Vontatható tömeg ráfutófékkel (kg) 

Motor

Típus

Maximális teljesítmény (kW) 5 500 fordulat/percnél

Maximális nyomaték (Nm) 1 500-4 400 fordulat között

Üzemanyag típusa

Üzemanyagtartály térfogata (l)

4 574

1 876

1 685

2 722

145

448

1 375 

Manuális: 1 513 / Automata: 1 535

Manuális: 2 001 / Automata: 2 023

Elöl: 1 200 / Hátul: 1 050

750

1 750

1.5T-GDi

119

250

ólommentes 95 RON

55

Technikai paraméterek* 

*A végleges verzió a homologizációs adatoktól függ.

190

9,9

7,4-7,7

168-174

Teljesítmény

Maximális sebesség (km/h)

Gyorsulás (mp, 0-100 km/h)

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km, WLTP kombinált)

CO2-kibocsátás (g/km, WLTP)
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Biztonság

Riasztó

Indításgátló

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

Keréknyomás-ellenőrző rendszer

Légzsákok

Vezető és utasoldali első légzsák

Oldallégzsákok a vezető és az első utas számára

Oldalsó függönylégzsák 

Kikapcsolható első utasoldali légzsák 

Vezetéstámogató rendszerek

Adaptív sebességtartó automatika (ACC)

Intelligens távolsági fényszóró asszisztens (IHC)

Sebességtámogató rendszer (SAS)

Ráfutásos ütközés figyelmeztetés (FCW)

Aktív 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)

Világítás

LED nappali menetfény

Első ködlámpák

Hátsó ködlámpák

Halogén projektoros fényszórók magasságállítással

Dinamikus LED irányjelzők elöl és hátul

Luxury

 









 

 





















Luxury
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Comfort









 

 























Comfort

csak 1.5T AUT 
modellnél 











csak 1.5T AUT 
modellnél 



 

 







 

 



– 

Jellemzők
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Világítás

Dinamikus hátsó irányjelző

Szürkületérzékelő

Pótféklámpa

Üdvözlő MG fénylogó

Sebességváltó

6 sebességes kézi váltó (6MT)

7 fokozatú duplakuplungos automata váltó (7DCT)

Parkoló asszisztens

Első és hátsó parkolóradar

Tolatókamera dinamikus irányjelző vonalakkal

360º-os kamerarendszer

Biztonsági öv

Elöl: 3 pontos előfeszítő és terheléskorlátozó funkcióval

Hátul: 2 oldalsó 3 pontos előfeszítő és terheléskorlátozó funkcióval

Első és hátsó biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés

Állítható magasságú első biztonsági öv

Külső 

Aero első ablaktörlők

Hátsó ablaktörlő

Krómozott ablakkeret

Fűthető hátsó szélvédő

Színezett ablakok

Sötétített hátsó ablakok

Elektromos mozgatású csomagtérajtó

Hosszanti tetősín

Külső tükrök

Fűthető tükrök 

Beépített irányjelző

Elektromosan állítható tükrök 

Külső visszapillantó tükör, automatikusan behajtódó funkcióval

Színre fújt tükörborítás

Ajtókilincsek

Színre fújt

Részben krómozott

Luxury

 











csak 1.5T AUT 
modellnél 
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Belső tér és kényelem

Központi zár kényelmi funkcióval

12 V-os csatlakozó

Csomagtérroló

Csomagtér-világítás

Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop

Elektronikus sebességválasztó

Hosszanti beállítású központi kartámasz

Krómozott ajtókilincsek

Napellenző megvilágított sminktükörrel

Hazakísérő fény funkció

Automatikusan elsötétedő belső tükör

Prémium konzolpanel

Hátsó olvasólámpák

Személyre szabható hangulatvilágítás

Alumínium sportpedálok

Nyitható panoráma napfénytető

Kormánykerék

Bőrborítással

Multifunkciós

Ablakemelő

Elektromos ablakemelő

Elektromos ablakok automata funkcióval

Becsípődésgátló ablakok

Légkondicionáló

Klímaberendezés

2 zónás klímaberendezés

Hátsó szellőzők

PM2.5 finomszűrővel ellátott légkondicionáló

Infotainment 

10,1"-os színes kijelző

12,3"-os digitális műszerfal

DAB audio

Műholdas navigáció

Hangszórók

2 mikrofon

4 USB csatlakozó

Bluetooth

Apple CarPlayTM

Android AutoTM

MP3 lejátszás

Luxury



 













 

 

















Luxury
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Jellemzők
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 Szériafelszereltség
 Kiegészítőként rendelhető
– Nem elérhető

Központi zár

Távirányítós központi zár

Kulcs nélküli ajtónyitás

Nyomógombos motorindítás

Ülések

Vezető ülés állítható magassággal

Elektromosan állítható vezetőülés

Vezetőülés állítható deréktámasszal

Elektromosan állítható első utasülés

Térképzseb az első ülések háttámláján

Eco bőr üléskárpit

Exkluzív Bader® integrált első sport bőr üléskárpit 

Alcantara® betétekkel

Exkluzív burgundi bőr üléskárpit 

Integrált első sportülések

Fűthető első ülések

Ülések

Hátsó ülések középső kartámasszal és pohártartóval

60:40 arányban dönthető hátsó üléstámla

Keréktárcsa és gumiabroncs

215/60 R17 gyémántcsiszolású könnyűfém keréktárcsák

„Hurricane” 235/50 R18 gyémántcsiszolású

könnyűfém keréktárcsák

Gumiabroncs-javító készlet

Karosszéria színek

Dover White

Pebble Black (metálfényezés)

Phantom Red (metálfényezés)

Medal Silver (metálfényezés)

Brighton Blue 

Kárpit színek

Fekete

Exkluzív burgundi

Luxury 
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mgmotor.hu→ 
Általános tájékoztató

Országúti segélyszolgálat: Az első évet tartalmazza, a második 
évtől a hetedik évig minden olyan ügyfél számára érvényes, 
aki az éves, tervszerű karbantartást MG márkaszervizben 
elvégezteti.

MG – MINŐSÉG. GARANCIÁVAL!
MG HS MODELL 7 ÉV VAGY 150 000 KM 
GYÁRTÓI GARANCIÁVAL

Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadvány tartalma a megjelenés
időpontjában (2023. január) pontos és naprakész legyen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
színek és tartozékok csak illusztrációs célokat szolgálnak. Az ábrázolt színek és fényezések a
nyomtatási eljárás korlátai miatt eltérhetnek a tényleges színtől és fényezéstől. Az MG Motor
Europe támogatja a folyamatos fejlesztés politikáját, és fenntartja a jogot, hogy a színeket,
tartozékokat, anyagokat, formatervezést, formát, specifikációkat és modelleket bármikor,
előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A termékek gyártása bármikor megszűnhet. A tényleges
specifikációk eltérhetnek a bemutatott járművektől. A legfrissebb információkért forduljon MG
márkakereskedőjéhez.

Megjelent 2023. januárjában 1. verzió.

Mi, az MG márkánál biztosak vagyunk abban, hogy termékeink 
– a rendkívül alapos tervezés és csúcskategóriás gyártási 
sztenderdek és összeszerelési minőség miatt – minőségben és 
megbízhatóságban is a legmagasabb színvonalat képviselik. Ezért 
az általunk gyártott és forgalmazott összes MG modellre teljes 
körű, általános műszaki garanciát vállalunk 7 év vagy 150 000 
kilométeres futásteljesítményig, illetve kilométerkorlátozás nélküli 
7 év átrozsdásodás elleni garanciát nyújtunk.


