
Pressemelding

Nye MG Marvel R Electric vil koste fra 338.900 til 418.900 kr.               
- kan nå forhåndsbestilles hos din lokale MG forhandler.

Oslo, 21. juni 2021. MG har nå offentliggjort mer informasjon om Marvel R Electric.  
Den helelektriske SUV-en kommer til MG-forhandlerne i Norge i løpet av Q4. Modellen  
kan nå forhåndsbestilles, og prisen ventes å være fra 338.900 til 418.900 kr eks. frakt-  
og leveringsomkostninger. Den nyskapende og luksuriøse MG Marvel R Electric kan leveres 
med firehjulsdrift eller bakhjulsdrift og i tre utstyrsversjoner: Comfort, Luxury og Perfor-
mance. Dette er en unik el-SUV med elegant design, svært god kvalitet og mye avansert 
teknologi. Marvel R Electric har det avanserte MG Pilot-førerassistent-systemet med 
mange funksjoner og det nye imponerende MG iSMART- connectivity systemet med 
19,4-tommers berøringsskjerm. 

Mer informasjon og endelige priser for de ulike utstyrsversjonene kommer i forkant  
av lanseringen.

Vårt hovedfokus er å tilby smarte, praktiske, trygge og teknologisk avanserte biler. Med nye 
MG Marvel R Electric presenterer vi neste generasjons el-SUV som oppfyller behovene til 
selv de mest kresne norske forbrukere. Målet er å gjøre elektrisk mobilitet tilgjengelig for alle 
som er unge til sinns og gjerne vil bytte til elbil. 

Marvel R Electric er andre generasjon av MGs høyteknologiske og helelektriske SUV. Den er 
også den andre modellen i C-SUV-segmentet, der MG EHS Plug-in Hybrid var den første. 
Med en lengde på 4674 mm og akselavstand på 2804 mm passer Marvel R Electric perfekt 
for dem som ønsker en romslig kupé med god sittekomfort. MG Marvel R tar design og te-
knologi til et nytt nivå. Det som gjør Marvel R Electric unik er at MG sin nye flaggskipmodell 
ikke bare har alle fordelene til en elbil, men også kombinerer høy energiutnyttelse med  
suverene kjøreytelser (det tar bare 4,9 sekunder å akselerere fra 0 til 100 km/t, og toppfarten  
er 200 km/t). For eksempel har Marvel R deler av chassiskonstruksjonen av aluminium og deler 
som vanligvis bare brukes på sportsbiler. Chassiset er ikke bare mer solid, men også lettere.

• Kan prøvekjøres hos MG forhandlerne i løpet av september/oktober.

• Har det avanserte MG iSMART- connectivity systemet med tilhørende app.

• Har svært mange MG Pilot-sikkerhetssystemer. (14 avanserte systemer i alt).

• Kan leveres med firehjulsdrift (AWD) eller bakhjulsdrift (RWD).
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MG iSMART- connectivity system
Toppmodellen beskrives som en livsstils-SUV som i første rekke er rettet mot alle som legger 
vekt på design, luksus og teknologi. I tillegg til det unike utvendige designet har MG Marvel 
R Electric et digitalt instrumentpanel med 19,4-tommers berøringsskjerm som brukes til å 
betjene det nye avanserte MG iSMART- connectivity systemet.

MG iSMART har en rekke (nettbaserte) funksjoner, flere av disse kan også fjernstyres fra en 
smarttelefon-app. Systemet består av DAB+, Bluetooth, USB-tilkobling, trådløssone for å 
koble mobile enheter til Internett, integrering av smarttelefon via Apple CarPlay og Android 
Auto og mange nettbaserte funksjoner, for eksempel navigasjon i sanntid, søk etter ledig 
parkeringsplass, søk etter MG-verksteder og MG-forhandlere, værmelding, og musikk fra 
Amazon Prime. Systemet kan også betjenes med stemmestyring. I tillegg oppdateres  
infotainment systemet trådløst.

Med appen får du tilgang til en rekke praktiske fjernstyringsfunksjoner. Den kan for eksempel 
brukes til å finne bilen, vise bilens status, vise statistikk og informasjon om bilens tilstand, 
planlegge ruter, synkronisere kalender, styre lading og finne MG-verksteder og MG-forhandlere.

MG Pilot
I tillegg til målet om å gjøre komfortabel elektrisk mobilitet tilgjengelig for alle, har MG også 
fokus på sikkerheten.  Nye MG Marvel R Electric har mange MG Pilot-systemer som gjør 
kjøringen enda tryggere. 

MG Marvel R Electric kan leveres med 14 avanserte MG Pilot-førerassistentsystemer som 
varsler deg om farer og griper inn ved behov. Dette inkluderer varsling om kollisjonsfare og 
smarte systemer som hjelper deg å beholde veigrepet og holde bilen stabil. MG Marvel R 
Electric har også to nye assistentsystemer: Filholderassistent og tretthetsvarsling.
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Kan leveres med firehjulsdrift eller bakhjulsdrift
Du kan velge mellom to avanserte drivlinjer til MG Marvel R Electric.  Drivlinjen Tri-Motor 
består av tre elektriske motorer, har firehjulsdrift, toppeffekt på 212 kW (288 hk) og rekkevidde 
på 370 kilometer (WLTP). Versjonen med bakhjulsdrift har to elektriske motorer på bakakselen, 
maksimal effekt på 132 kW (180 hk) og rekkevidde på 402 kilometer (WLTP).

Begge versjonene har litiumionbatteri på 70 kWh og kan lades raskt ved offentlige ladestasjoner 
(AC) takket være en trefaset ombordlader på 11 kW. Batteriet kan også hurtiglades (DC)  
til 80 prosent på rundt 40 minutter(temperaturavhengig). Klimaanlegget med integrert  
varmepumpe er imponerende effektivt selv ved lave temperaturer.
En annen unik funksjon er V2L-systemet (vehicle-to-load). Denne teknologien gjør det mulig 
å overføre energi fra litiumionbatteriet til et eksternt elektrisk system, for eksempel en elektrisk 
sparkesykkel, en bærbar PC eller en annen elbil.

Praktiske funksjoner
MG Marvel R Electric kan trekke opptil 750 kg. Det gjør den velegnet til å trekke tilhenger 
eller campingvogn, eller frakte to elsykler på et spesielt sykkelstativ. Bagasjeromsvolumet  
er på 357 liter. Når baksetet legges ned, øker volumet til 1396 liter. Marvel R Electric med  
bakhjulsdrift har også ekstra bagasjeplass på 150 liter under panseret,kalt «frunk».

Spesifikasjoner for MG Marvel R Electric

        Firehjulsdrift  Bakhjulsdrift
Maksimal effekt:       212 kW (288 hk) 132 kW (180 hk)
Maksimalt dreiemoment:      665 Nm  410 Nm
Akselerasjon 0–100 km/t:      4,9 sek  7,9 sek
Toppfart:        200 km/t  200 km/t
Batterikapasitet:       70 kWh  70 kWh 
Rekkevidde (WLTP):      370 km  402 km
Ombordlader (AC):       11 kW   11 kW
Ladetid DC (5–80 %):(temperaturavhengig)    43 min  43 min
Egenvekt:       1920 kg  1810 kg
Maksimal tilhengervekt (uten bremser):   750 kg  750 kg

Klikk her for mer informasjon og bilder.

https://news.mgmotor.eu/no/
https://news.mgmotor.eu/no/image-bank/
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Om MG – vi har en lang historie
MG har vært forut for sin tid helt siden selskapet ble startet av Morris Garages,  
en Morris-forhandler i Oxford, i 1924. Nå får en ny generasjon muligheten til å kjøpe bil fra 
dette ikoniske merket. Elektrisk, med ny design og klar for fremtiden. MG gjør elektrisk  
mobilitet tilgjengelig for alle. Suksessen med helelektriske ZS EV og lanseringen av enda flere 
bærekraftige biler de neste årene, er bevis på MG sitt fokus på elektrisk mobilitet.  
MG utvikles for europeiske forbrukere og bil merket produserer bærekraftige, smarte og 
praktiske modeller til fornuftige priser. MG utvikles ved selskapets designstudioer i Shanghai, 
i nært samarbeid med designstudioet i London. MG produseres i Kina, og modellene  
er allerede i salg i en rekke europeiske land.

Mer informasjon vennligst kontakt:
Jan Kåre Holmedal i Norwegian Mobility Group AS på jkh@normg.no / 932 54 680 eller  
Dag Asbjørnsen dag@normg.no / 40 64 64 84. www.mgmotors.no
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