MG MARVEL R

Electric

Elegant • Intelligent • Tilkoblet

Welcome
Willkommen
Bienvenue
Velkommen om bord!
Velkommen til en ny opplevelse. Opplev MG sin nye helelektriske SUV med fremtidsrettet
design og kraftfull ytelse.
Velkommen til klasseledende sikkerhet, pålitelighet og lang rekkevidde. Til en designfilosofi
som kombinerer teknologiske nyvinninger på en forbrukervennlig måte. Velkommen til
helelektrisk kjøring med god plass og førsteklasses komfort. Og til enkel tilgang og smarte
løsninger. Velkommen til behagelige kjøreopplevelser fra en komfortabel førerplass med god
oversikt.
Velkommen til frihet og nye eventyr – i din MG MARVEL R Electric.

Velkommen
til fremtiden

Interiøret i MG MARVEL R Electric bygger på ett enkelt fremtidsrettet prinsipp: et
avansert teknologisk indre med et luksuriøst ytre. Det første du vil legge merke til
når du setter deg inn, er det moderne og luksuriøse interiøret.
Det smarte velkomstsystemet oppdager bilnøkkelen når du nærmer deg, og feller
automatisk ut dørhåndtakene. Førersetet skyves bakover, slik at du enkelt kan
sette deg inn, og den interaktive kupébelysningen med 64 fargevalg* signaliserer at
kjøreturen kan begynne.

*Gjelder Luxury og Performance modellene.

Innvendig tar MG MARVEL R Electric deg med inn i fremtiden med sin flotte 19,4 tommer store berøringsskjerm,
som gir tilgang til alle bilens interaktive betjeningselementer. Berøringsskjermen har en «svevende», delvis
transparent design og en subtil, teknologisk eleganse som også gjenspeiles i resten av interiøret.

Det avanserte BOSE-lydanlegget* med
ni høyttalere leverer eksepsjonelt god lyd.
Den avanserte talestyringsfunksjonen gir deg
enkel tilgang til musikken din og kan også
brukes til å styre en rekke andre funksjoner,
for eksempel panoramasoltaket.

*På Performance modellen.

Vis hvem
du er

MG MARVEL R Electric har et attraktivt utseende som står i stil med bilens
motorkraft. Det smidige og sportslige designet fremhever SUV-kupé stilen med
lavt tyngdepunkt og en tidsriktig profil.
Fra den kraftfulle og elegante fronten med X-formede linjer fortsetter karosseriet
med et robust og bredt karosseri. Med en akselavstand på hele 2,8 meter gjør
MG MARVEL R et solid førsteinntrykk, og det romslige interiøret står perfekt i stil
til det futuristiske eksteriøret.

Tenk nytt
Tenk smart
Tenk elektrisk

MG MARVEL R Electric er en helelektrisk SUV tilpasset den
norske elbileieren. I tillegg til god rekkevidde og hurtiglading,
byr bilen på nyskapende design, personlig komfort og
enestående ytelse.

Recharge
yourself
MG Marvel R Electric er preget av et markant
og futuristisk design, optimert for gode
kjøreopplevelser.
Kjøredataene vises tydelig på det digitale
12,3-tommers instrumentpanelet, og den
19,4-tommers berøringsskjermen gir deg
full kontroll over bilens funksjoner.
Den romslige kupén har god plass til både
passasjerer og bagasje.
Deler av chassiskonstruksjonen har
aluminiumslegering som gir eksepsjonelt
god stabilitet.

Førerassistentsystemet MG Pilot omfatter teknologi for

Den effektive drivlinjen gir null utslipp og en rekkevidde

delvis automatisert kjøring og hjelper deg å forebygge

på inntil 402 km* WLTP (gjelder 2WD Comfort og Luxury)

farlige trafikksituasjoner- og uhell.

samt inntil 370 km* WLTP (gjelder 4WD på Performance).

MG iSMART er et helt nytt nettbasert tilkoblingssystem

Med tre elektriske motorer** med en samlet effekt på

som ved hjelp av bildata, internett og bruker

288 hk og dreiemoment på 665 Nm kan MG MARVEL

kommunikasjon gir oppdatert kjøreinformasjon

R Electric akselerere fra 0 til 100 km/t på bare 4,9 sek.

og brukertilpasset underholdning. Musikkavspilling,

På Performance modellen 4WD gjelder Sport+-moduset

navigasjon, telefonsamtaler og diverse bilfunksjoner

som gir god akselerasjon, mens en egen snømodus

som kan styres håndfritt.

funksjon sørger for trygg kjøring på vinterføre.
*Elektrisk rekkevidde avhenger av modellvariant, kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. **Gjelder Performance.

Trefase 11 kW vekselstrøm gir rask lading, og med hurtiglading
med likestrøm kan du lade batteriet fra 5 inntil 80 prosent på
43 minutter (temperaturavhengig).
Alle de elektriske motorene i MG MARVEL R* har et nøyaktig
oppsett som er mer effektivt. For å oppnå høyest mulig
effektivitet fungerer de to motorene på bakakselen uavhengig
av hverandre.
V2L-systemet** («vehicle-to-load») gjør det mulig å bruke
litiumion-batteriet til å forsyne annet elektrisk utstyr med strøm.
MG sin garanti på 7 år eller 150 000 km (det som inntreffer
først) gir deg full trygghet.

*Gjelder Marvel R Performance. **V2L-kabel kan kjøpes som tilbehør.

Plass til
det meste

MG MARVEL R Electric tilbyr ikke bare høy ytelse på veien, den
er også en svært praktisk bil, enten du bruker den til jobb- eller
fritidskjøring.
Den har for eksempel to praktiske bagasjerom*, et foran og et bak.
Bagasjerommet bak er på 357 liter og har en bred åpning som gjør det
enkelt å laste inn store gjenstander. Baksetene er delt inn i forholdet
60:40, og de to bakseteryggene kan slås ned, enten sammen eller
enkeltvis, slik at det totale volumet kan komme helt opp i 1396 liter.
Bagasjerommet foran er på 150 liter* og har for eksempel plass til verktøy
og andre mindre gjenstander eller en koffert med lengde opptil 60 cm.
*Kommer på Comfort og Luxury.

MG MARVEL R Electric er godkjent for en tilhengervekt på inntil 750 kg.
Det er med andre ord ikke noe problem å ta med seg en tilhenger med
sykler når du skal på hytta, eller å hjelpe venner med flytting.
V2L-systemet* er en annen, svært praktisk funksjon. Med V2L* kan du
bruke bilens batteri til for eksempel å lade elsykler eller elsparkesykler med
(opptil 2500 W). Eller du kan fyre opp en elektrisk grill når du har funnet
den perfekte rasteplassen.

*V2L-kabel kan kjøpes som tilbehør.

Alltid
på nett
med
MG iSMART*
MG MARVEL R Electric leveres med MG iSMART* med
nettbaserte tilkoblingssystem. I MG iSmart finner du mange
praktiske funksjoner, blant annet programmering av ladetidspunkt,
avansert ruteplanlegging, talestyring og musikkstrømming**.

*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.
**Amazone Prime Music er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge og krever opprettelse av egen konto.

Funksjoner i
MG iSMART

I MG iSMART appen kan du følge med på bilens tilstand
i sanntid, og du kan dessuten bruke den som fjernkontroll.
MG iSMART kan også integreres sømløst med Apple
CarPlay™ og Android Auto™. Den innebygde FOTAfunksjonen (Firmware Over-The-Air) sørger for at bilens
infotainment programvare oppdateres automatisk.

Den smarte førerplassen gir en helt ny, interaktiv kjøreopplevelse. I tillegg til oppdatert trafikkinformasjon gir det store
instrumentpanelet og den enda større berøringsskjermen også tilgang til strømming av musikk, DAB+-radio og mye annet.
360-graders kameraet gir deg full oversikt over alle sider av bilen*. 360-gradersvisningen som aktiveres i lave hastigheter,
utgjør en ekstra trygghet ved parkering og andre presisjonsmanøvre.

*Gjelder Luxury og Performance

MG iSMART

Apple CarPlay™
og Android Auto™

Alarm og
områdevarsel

Amazon Prime
Music**

Interessepunkter
på nett

Programmering
av ladetidspunkt

Bilstatus

Ruteplanlegger

Trådløst
tilgangspunkt

Nettbasert
navigasjon*

Kjørestatistikk

*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.
**Amazone Prime Music er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge og krever opprettelse av egen konto.

DAB+

Rekkeviddevisning
og ladestasjoner

Finn bilen

Låse og
låse opp bilen

Fjernstyring fra app

Talestyring

Værmeldinger

Teknologi som
bedrer
kjøreopplevelsen
MG MARVEL R Electric ser råsterk ut og har en ytelse som lever
opp til utseendet.
SUV-ens topphastighet er begrenset til 200 km/t, og den har en
motoreffekt på opptil 288 hk (212 kW) og et dreiemoment
på inntil 665 Nm. Det gir en akselerasjon fra 0 til 50 km/t på bare
1,8 sekunder og fra 0 til 100 km/t på bare 4,9 sekunder.

Det avanserte drivverket på Performance modellen gir presis firehjulsdrift med tre elektriske motorer– én på forakselen
og to på bakakselen. Bilen fås også med bakhjulsdrift og to elektriske motorer på Comfort og Luxury modellene.
Totrinnsgirkassen garanterer for økonomisk drift og kraftfulle kjøreopplevelser. MG MARVEL R Electric har en maksimal
rekkevidde på inntil 402 km* (WLTP), og med lading med trefase 11 kW vekselstrøm eller hurtiglading med likestrøm kan
du lade batteriet fra 5 til 80 prosent på 43 minutter (temperaturavhengig).
*Elektrisk rekkevidde avhenger av modellvariant, kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering.

MG Pilot

Bedre
trafikksikkerhet
MG MARVEL R Electric er utstyrt med en rekke
varslingsfunksjoner som bistår føreren og bidrar til
økt trafikksikkerhet. Den smarte MG Pilot-pakken
med teknologisk avanserte førerassistentsystemer
gir større trygghet på veien, uansett vær og
føreforhold.

Kamera til MG pilot/ fører assistent
Radar
Rygge kamera
Ryggesensorer

1
3
4
8

Aktiv nødbremsing (AEB)
Adaptiv cruise control (ACC)
Køassistent (TJA)
Filholderassistent (LKA)
Automatisk fartsholder (SAS)
Frontkollisjonsvarsler (FCW)
Intelligent fjernlysassistent (IHC)
Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)
Ryggevarsler (RTA)
Filskiftevarsler (LCW)
Blindsonevarsler (BSM)
Nødfilholder (ELK)
Tretthetsvarsler (DWS)
Stopp av bil etter kollisjon (MCB)
Varsel om trafikk ved døråpning (DOW)

Lakkfarger

MG MARVEL R Electric fås i fire lekre farger

Prism Blue

Kirin Grey

Pearl White

Pebble Black

Utstyrsversjoner

Du kan velge blant tre ulike modellvarianter
Comfort

Luxury

Performance

Svart interiør: Seter i vegansk skinn

Svart interiør: seter delvis i skinn

Svart interiør: seter delvis i skinn

Grått interiør: seter delvis i skinn

Grått interiør: seter delvis i skinn

18-tommers alufelg
- Comfort

19-tommers alufelg
- Luxury/Performance

Brunt interiør i Alcantara: seter delvis i skinn

Tekniske data*
Elektromotor og batteri

Mål og vekt
Lengde (mm)

4674

Bredde (mm)

1919

Høyde (mm)

1613/1618 (med haifinneantenne)

Akselavstand (mm)

2804

Bakkeklaring (mm)

Comfort/Luxury: 133,9 / Performance: 131,9

Bagasjerom foran (l)

Comfort/Luxury: 150 / Performance: –

Bagasjerom bak (bakseter opp-/nedslått, l)
Egenvekt (kg)

357–1396
Comfort/Luxury: 1810 / Performance: 1920

Maks. tillatt totalvekt (kg)

Comfort/Luxury: 2288 / Performance: 2373

Maks. tillatt aksellast (kg)

1100/1342

Maksimal tilhengervekt (uten bremser, kg)

750

Maksimal tilhengervekt (med bremser, kg)

750

Girkasse

2-trinns automatisk

Batteri (kWh)

70

Maks. effekt ombordlader (kW)

11

Ladetid DC (5~80 %)

43 min (temperaturavhengig)

Ytelse
Topphastighet (km/t)

200

Akselerasjon (s, 0~100km/t)
Elektrisk rekkevidde (km, WLTP)**
Energiforbruk (Wh/km)

Comfort/Luxury: 7,9 / Performance: 4,9
Comfort/Luxury: 402 / Performance: 370
Comfort/Luxury: 194,1 / Performance: 209

Elektromotor og batteri
Type

PMS-motor

Maks. nettoeffekt (kW)

Comfort/Luxury: 80 (venstre side bak) + 52 (høyre side bak)
Total høyde
1613 mm
(med haifinne
antenne
1618 mm)

Performance: 80 (venstre side bak) + 52 (høyre side bak) + 80 (foran)
Maks. dreiemoment (Nm)

Comfort/Luxury: 255 (venstre side bak) + 155 (høyre side bak)

Performance: 255 (venstre side bak) + 155 (høyre side bak) + 255 (foran)

*Foreløpige verdier, avventer endelig godkjente tall.
**Elektrisk rekkevidde avhenger av modellvariant, kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering.

Akselavstand 2804 mm

Sporvidde foran 1616 mm

Lengde 4674 mm

Total bredde 1919 mm

Sporvidde bak 1625 mm

Utstyr
Comfort

Luxury

Performance

Adaptiv cruise control (ACC)









Intelligent fjernlysassistent (IHC)











Automatisk fartsholder (SAS)













Frontkollisjonsvarsler (FCW)







ARP- Veltebeskyttelse







Automatisk nødbremsing (AEB)







EBA - Nødbremsassistent







Køassistent (TJA)







HDC – Hill desent control







Trafikkskiltgjenkjenning (TSR)







Autohold-funksjon







Filholderassistent (LKA)







EPB - Elektronisk parkbrems







Blindsonevarsler (BSM)







Feste for barnesete







Ryggevarsler (RTA)







ISOFIX i baksetet med festepunkt oppe og forankringspunkt nede







Filskiftevarsler (LCW)







Regnsensor







Nødfilholder (ELK)







TPMS dekktrykkovervåking







Tretthetsvarsler (DWS)







Stopp av bil etter kollisjon (MCB)







Varsel om trafikk ved døråpning (DOW)







Comfort

Luxury

Performance

Comfort

Luxury

Performance

Alarm







Startsperre





eCall-system



ESP - antiskrens med bremseassistent

Sikkerhet

Førerassistentsystemer

Comfort

Luxury

Performance

Frontkollisjonsputer for fører og forsetepassasjer







Sidekollisjonsputer for fører og forsetepassasjer







Lykter

Midtkollisjonspute







LED-kjørelys







Kollisjonsgardiner for fører og forsetepassasjer







LED-hovedlykter







Bryter for utkobling av kollisjonsputen på passasjersiden 





LED-baklykter







LED-tåkelys bak







Kollisjonsputer

Utstyr (fortsettelse)
Comfort

Luxury

Performance

Skumringssensor







Lykter med velkomstsekvens







Høyt montert ekstra bremselys







Lykter (fortsettelse)

Comfort

Luxury

Performance

Virtuell baklukepedal

–





Aktiv grill







Sidespeil

Comfort

Luxury

Performance

Oppvarming







Utvendig (fortsettelse)

Comfort

Luxury

Performance

Parkeringssensor foran og bak







Minnefunksjon







360-graders kamera

–





Blinklys







Elektrisk justering







Automatisk innfelling







Parkeringshjelp

Comfort

Luxury

Performance

Trepunktsbelter foran, inkl. beltestrammer og kraftbegrenser







Automatisk vippefunksjon ved rygging







3 trepunktsbelter bak, inkl. 2 med beltestrammer og kraftbegrenser







I bilens farge







Beltevarsling foran og bak







Regulerbar beltehøyde foran







Dørhåndtak

Comfort

Luxury

Performance

Skjulte dørhåndtak







Comfort

Luxury

Performance

Sikkerhetsbelter

Comfort

Luxury

Performance

Takrails







Interiør og komfort

Spoiler







Komfortåpning/-lukking







Regnsensor og rammeløse vindusviskere







12-volts stikkontakt







Vindusvisker bak







V2L-system*







Tonede ruter







Bagasjeromsnett og bagasjekrok







Mørke vinduer bak







Bagasjeromslys







Elektrisk betjent bakluke







Sportspedal i metall







Girspak







Utvendig

*V2L-kabel kan kjøpes som tilbehør.

Utstyr (fortsettelse)
Comfort

Luxury

Performance

Ratt

Comfort

Luxury

Performance

Dørhåndtak i krom







Skinn







Solskjerm med speil og lys







Regulering i fire retninger







Hovedlykter med velkomst-funksjon







Multifunksjon







Innvendig speil med automatisk avblending

–





Eksklusive dørpaneler







Infotainment

Comfort

Luxury

Performance

LED-leselys i baksetene







Virtuelt instrumentpanel

12.3"

12.3"

12.3"

Kupèbelysning

–





DAB+







Velkomstsekvens







Høyttalere

8

8

9

Soltak med klemsikring







Avansert lydanlegg

–

–

Bose

Panoramasoltak







Tre mikrofoner







Fire USB-porter







Trådløs mobillader*

–





Bluetooth







Comfort

Luxury

Performance

Interiør og komfort (fortsettelse)

Klimaregulering

Comfort

Luxury

Performance

Varmepumpe







To-soners klimaanlegg







Luftdyser bak







Nettilkoblet MG iSMART-system

Klimaanlegg med aktiv luftrensing







Fjernstyring







Talestyring

–





Værmeldinger

–





–





Vindusheis

Comfort

Luxury

Performance

Elektrisk vindusheis







Navigering med trafikkinformasjon i sanntid og

Automatisk åpning/lukking av alle vinduer







rekkeviddevisning

Klemsikring på alle vinduer







Synkronisering av kjøreturer og kalender







Strømming med Amazon Music**

–





*Gjelder Luxury og Performance. **Amazone Prime Music er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge og krever opprettelse av egen konto.

Utstyr (fortsettelse)
Nettilkoblet MG iSMART-system (fortsettelse)

Felger og dekk

Comfort

Luxury

Performance

215/55R18 foran, 235/50R18 bak



–

–



235/45 R19

–







18-tommers lettmetallfelger



–

–

19-tommers lettmetallfelger

–





Dekkreparasjonssett







Comfort

Luxury

Performance

Comfort

Luxury

Performance

Automatisk programvareoppdatering (OTA)







Apple CarPlay™ / Android Auto™





«Svevende» midtstilt berøringsskjerm





Sentrallås

Comfort

Luxury

Performance

Fjernlåsing







Nøkkelfri tilgang







Lading

Startknapp







Hjemmelader type 2, modus 2







Ladekabel type 2, modus 3







Seter

Comfort

Luxury

Performance

Førersete med 6-veis justering







Lakkfarger

Comfort

Luxury

Performance

Passasjersete med 4-veis justering







Prism Blue







Førersete med elektrisk regulering og minnefunksjon







Pearl White







Passasjersete med elektrisk regulering







Pebble Black







Førersete med manuell korsryggstøtte







Kirin Grey







Kartlomme bak på forsetene







Seter i vegansk skinn



–

–

Interiørfarger

Comfort

Luxury

Performance

Seter delvis i skinn

–





Svart







Setevarme foran

–





Grått

–





Midtarmlene med koppholder i baksetet







Brun (Alcantara)

–

–



Bakseter som kan slås ned i forholdet 40:60







Ventilerte forseter

–





MG MARVEL R ELECTRIC LEVERES
MED EN GARANTI PÅ 7 ÅR ELLER
150 000 KM (DET SOM INNTREFFER FØRST).

Bilgaranti: 7 år / 150 000 km
Batteripakke (høyvolt): 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.

Vilkår

→ mgmotors.no

Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at innholdet i denne brosjyren var korrekt da den ble
publisert (oktober 2021). 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.
Kontakt din autoriserte MG-forhandler for oppdatert informasjon.
Publisert oktober 2021. 1. utgave.

