
 Marvel R 
Електричний кросовер 

 

  

MG MARVEL R — це просторий, розкішний, компактний кровосвер. Створений для європейських 
автомобілістів, які цінують дизайн, розкіш і продуктивність. Завдяки гладкому спортивному дизайну 
MG MARVEL R поєднує в собі щедрий інтер’єр із футуристичним екстер’єром. MG MARVEL R — це 
лідируючий в своєму класі рівень безпеки, нульовий рівень викидів і винятковий запас ходу. 

 

 

 

 

 

 



 Marvel R 
Електричний кросовер 

 

  

Технічні параметри та комплектація LUX (2WD) 
Performance 

(4WD) 

Д/Ш/В/Колісна база (мм) 
4674/1919/ 4674/1919/ 
1613/2804 1613/2804 

Місткість батареї (кВ-г)/привід 70/задній 70/повний 

Максимальна потужність (кВ/к.с.) 132/177 212/284 

Макс. крут. момент (Нм) 410 665 
Дальність ходу WLTP (км) 402 370 

Потужність заряджання змінним струмом (кВ) 11 11 
Рекуперація кінетичної енергії (KERS) ● ● 

Батарея з підігрівом і рідинним охолодженням ● ● 

Функція інвертору V2L (Vehicle to load) ● ● 
Колеса 235/45 R19 235/45 R19 

Безпека     

ESP, ARP, HDC, EBA, Auto hold, EPB, Direct TPMS, AVAS ● ● 
ACC, AEB, FCW, TJA, SAS, TSR, ELK, BSM, DOW, RTA, LCW ● ● 

Передні, передні бічні, центральна подушки безпеки, захисні бокові шторки спереду ● ● 
Камера 360,  передній та задній парктроніки ● ● 

Інтер'єр, комфорт та мультимедіа     
Оббивка крісел зі шкіри або зі шкіри з алькантарою ●/Опція ●/Опція 

Перфорація крісел з вентиляцією (для шкіряних крісел) Опція Опція 

Запуск двигуна кнопкою, Smart Key, безключовий доступ ● ● 

Підігрів передніх крісел ● ● 
Віртуальна панель приладів, центральний 19,4-дюймовий сенсорний дисплей ● ● 

Сенсорне відкриття багажника з електроприводом ● ● 
Двухзональний автоматичний клімат-контроль, тепловий насос ● ● 

Аудіосистема Класична Bose 

Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto, 4 USB порти, бездротова зарядка телефону ● ● 

Екстер'єр     
Бокові дзеркала з елктрорегулюванням, підігрівом, пам'яттю, авто складанням ● ● 

Автоматичний нахил дзеркал під час руху заднім ходом ● ● 
Світлодіодні ДХВ, передні і задні фари, задні протитуманні фари ● ● 

AGS (Активна решітка радіатора) ● ● 

Системи безпеки:  ESP (Електронна система стабілізації)+ARP (Система захисту від перекидання)+HDC (Контроль руху на схилах)+EBA 
(Допомога при екстреному гальмуванні)+Auto hold (Система утримування гальма)+EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо)+Direct TPMS 
(Система прямого контролю тиску в шинах)  

 

Асистенти: ACC (Адаптивний круїз-контроль)+AEB (Автоматичне екстрене гальмування)+FCW (Попередження про зіткнення)+TJA (Система 
допомоги в заторах)+SAS (Система допомоги контролю швидкості)+TSR (Система розпізнавання дорожніх знаків)+ELK (Екстренне 
утримання в полосі)+BSM (Система моніторингу сліпих зон)+DOW (Попередження про відкриті двері)+RTA (Попередження про 
поперечний рух позаду)+LCW (Попередження про зміну смуги)+ DWS (Система попередження про увагу водія) 

 

 

 

 

Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 20 січня 2023 (згідно курсу на www.mgmotor.com.ua: 1 долар = 36,75 гривні).  
 

 
Ціна від: 1 509 984 ₴  1 812 878 ₴   

 

 


