
 MG4 
Заряджай життя! 

  

Маневрений електричний хетчбек із неймовірними характеристиками водіння та розумними 
технологіями. MG4 з новою чисто електричною архітектурою MSP (Modular Scalable Platform), що 

забезпечує вашу безпеку завдяки найпередовішим технологіям. Немає необхідності платити 
додатково за такі корисні функції, як адаптивний круїз-контроль і асистент руху в заторах, їх ви 

отримуєте у базовій версії MG4. 
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Заряджай життя! 

  

 

Технічні параметри та комплектація MG 4  STD MG LUX 

Д/Ш/В/Колісна база (мм) 4287/1836/ 
1504/2705 

4287/1836/ 
1504/2705 

Місткість батареї (кВ-г)/привід 51/задній 64/задній 

Максимальна потужність (кВ/к.с.) 125/168 150/201 

Макс. крут. момент (Нм) 250 250 

Дальність ходу WLTP (км) 350 435 

Потужність заряджання змінним струмом (кВ) 6,6 11 

Трирівнева рекуперація кінетичної енергії (KERS), вибір режимів їзди ● ● 

Мультифункціональне кермо з регулюванням по висоті і вильоту ● ● 

Передні/задні дискові гальма ● ● 

Колеса R16 R17 

Безпека     

ESP, Direct TPMS, EPB, Auto hold, AEB, LDW, LKA, ACC, TJA, IHC, SSA, UDW, MCB ● ● 

MG Pilot* - ● 

Передні і передні бічні подушки безпеки, захисні бокові шторки спереду ● ● 

Сигналізація ● ● 

Камера заднього виду 360, задній парктронік ● ● 

Інтер'єр, комфорт та мультимедіа     
Оббивка крісел з екошкіри і тканини - ● 

Оббивка крісел з тканини ● - 

Запуск двигуна кнопкою, Smart Key, безключовий доступ ● ● 

Підігрів передніх крісел, підігрів керма - ● 

7-дюмова віртуальна панель приладів ● ● 

10,25-дюймовий центральний сенсорний дисплей ● ● 

Бездротовий зарядний пристрій смартфону - ● 

Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto, 3 USB порти ● ● 

Екстер'єр     
Бокові дзеркала з елктрорегулюванням, підігрівом ● ● 

Автоматичне складання бокових дзеркал - ● 

Світлодіодні ДХВ, передні і задні фари, протитуманні фари ● ● 

AGS (Активна решітка радіатора) - ● 

Системи безпеки:  ESP (Електронна система стабілізації)+Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах)+EPB 
(Електромеханічне стоянкове гальмо)+Auto hold (Система утримування гальма)+AEB (Автоматичне екстрене 
гальмування)+LDW (Система попередження про виїзд зі смуги)+LKA (Система допомоги утримання смуги руху)+ACC 
(Адаптивний круїз-контроль)+TJA (Система допомоги в заторах)+IHC (Розумне управління дальнім світлом)+SSA 
(Інтелектуальний асистент швидкості)+UDW (Попередження про нестабільне водіння)+MCB (Система повторного 
гальмування) 

 

 

 
*MG Pilot: BSD(Виявлення сліпих сторін)+LCA(Асистент зміни смуги)+RCTA(Попередження про поперечний рух 
ззаду)+DOW(Попередження про відкриття дверей)+ELK(Екстренне утримання в полосі)+RCW (Попередження про зіткнення 
ззаду) 

 

 

Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 13 січня 2023 (згідно курсу на www.mgmotor.com.ua: 1 доллар = 36,75 
гривні).  

 

 
Ціна 986 738 ₴  1 184 453 ₴   


