
Nové MG ZS 







Značka MG je proslulá svými 
výraznými sportovními vozy, které 
jsou cenově dostupné a zároveň 
přinášejí radost za volantem. 
Zcela nové MG ZS vyrábíme podle 
nejpřísnějších standardů v našich 
nejmodernějších závodech 
a jsme si natolik jisti jeho 
kvalitou a spolehlivostí, že na něj 
poskytujeme sedmiletou tovární 
záruku.

Navrženo 
pro potřeby 
života





Forma ruku 
v ruce s funkcí

Z výrazného exteriéru MG ZS čiší dynamika a sportovní charakter, nicméně při zachování navýsost praktických 
proporcí. 
Přesně taková je podoba kompaktního SUV pro rodinné potřeby. 
Z každého centimetru tohoto vozu vyzařuje pečlivé a promyšlené zpracování: od dozadu protažených Bi-LED 
světlometů typických tvarů přes elegantní křivky karoserie až po litá kola s broušenými plochami.

Litá kola s broušenými plochami 

Stříbrné podélné střešní ližiny

360° panoramatická parkovací kamera*

Bi-LED světlomety 

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Vyhřívaná přední sedadla*

* Neplatí pro výbavu Essential a Emotion





Interiér MG ZS byl pečlivě navržen tak, aby se řidič a ostatní 
cestující vždy cítili na cestách jako doma. 
Pokaždé, když do MG ZS usednete, se můžete těšit z kvalitního 
obložení panelů, které je měkké na dotek, dojmu prošívané kůže 
a vyhřívaných předních sedadel.

Prostorná kabina nabízí velkorysý 
prostor pro pět osob a díky 
prakticky řešeným úložným 
prostorům vč. dvojitého dna 
zavazadelníku budete mít vždy 
dost místa pro své životní výpravy.

Doma i na cestách











Podle vašich přání

Audiosystém se 6 reproduktory a 3D ozvučením*

10,1" barevný dotykový displej

Digitální přístrojový panel s barevným displejem*

Android Auto™

Autorádio s DAB, USB a MP3

Apple CarPlay™

360° panoramatická parkovací kamera**

Při návrhu vozů MG vždy zohledňujeme potřeby 
zákazníků a nejinak je tomu v případě nového MG ZS. 
Ve voze nabitém užitečnými technologiemi se budete 
cítit pohodlně, budete vždy propojeni s okolním světem 
a budete se cítit sebejistě, ať vás cesty zavedou kamkoli. 

Barevný 10,1" dotykový displej s podporou 
technologií Apple CarPlay™ a Android 
Auto™ již ve standardu znamená 
bezproblémové propojení s vašimi 
mobilními přístroji. 
Technologickou úroveň rodinného SUV 
posouvá ještě výš DAB tuner a satelitní 
navigace*.

* Neplatí pro výbavu Essential   ** Neplatí pro výbavu Essential a Emotion





Dostupný v 6 barvách

Černá - Pebble Black (metalický lak)

Modrá - Como Blue (metalický lak)

Stříbrná - Cosmic Silver (metalický lak)

Bílá - Dover White

Červená - Diamond Red (metalický lak)

Oranžová - Hoxton Orange (metalický lak)



EssentialA čtyřech úrovních 
výbavy



Essential Emotion Elegance Exclusive



Technické parametry

Model
Pohon 2WD 2WD 2WD

Motory Zážehový motor 1.5 DVVT Zážehový motor 1.0 TGI Zážehový motor 1.0 TGI

Převodovka 5stupňová manuální převodovka 6stupňová manuální převodovka 6stupňová automatická převodovka  
se sportovním módem řazení

Počet míst 5 5 5

Motor

Typ 1.5 DVVT, 16ventilový řadový zážehový čtyřválec 
DOHC, vícebodové nepřímé vstřikování

1.0 TGI, 12ventilový řadový zážehový přeplňovaný 
tříválec DOHC s přímým vstřikováním paliva

1.0 TGI, 12ventilový řadový zážehový přeplňovaný 
tříválec DOHC s přímým vstřikováním paliva

Zdvihový objem ccm 1 498 999 999

Vrtání x zdvih mm 75,0 x 84,8 74,0 x 77,4 74,0 x 77,4

Kompresní poměr 11,5:1 10,5:1 10,5:1

Úroveň emisí EURO 6d Final EURO 6d Final EURO 6d Final

Max. výkon (čistý EEC) kW (k)/ot/min 78 (106) / 6 000 82 (111) / 5 200 82 (111) / 5 200

Max. točivý moment Nm /ot/min 141 / 4 500 160 / 1 800 - 4 700 160 / 1 800 - 4 700

Palivová soustava
Typ paliva Bezolovnatý benzín (RON95) Bezolovnatý benzín (RON95) Bezolovnatý benzín (RON95)

Objem palivové nádrže l 45 45 45

Jízdní výkony a spotřeba
Maximální rychlost km/h 175 180 170

Spotřeba paliva (norma WLTP)
   Nízká rychlost l/100 km 7,7 7,3 8,9

   Střední rychlost l/100 km 6,0 5,9 6,7

   Vysoká rychlost l/100 km 5,7 5,6 6,0

   Extra vysoká rychlost l/100 km 7,3 7,6 7,9

   Kombinovaný provoz l/100 km 6,6 6,6 7,2

Emise CO2, kombinovaný provoz (WLTP) g/km 149 149 163

Rozměry a hmotnosti
Provozní hmotnost kg 1 306 1 334 1 339

Největší technicky přípustná hmotnost kg 1 695 1 730 1 730

Hmotnost nebrzděného přívěsu kg 500 500 500

Hmotnost brzděného přívěsu kg 500 500 500

Maximální zatížení střešních ližin kg 75 75 75

Minimální poloměr otáčení m 5,55 5,55 5,55

Objem zavazadlového prostoru l 448 448 448
Maximální objem zavazadlového prostoru při 
sklopených zadních sedadlech l 1 375 1 375 1 375

Počet míst 5 5 5



Výbava

Řízení
Typ Hřebenové s elektrickým posilovačem

Zavěšení
Přední náprava Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se 

stabilizátorem
Zadní náprava Kliková náprava se zkrutnou příčkou

Brzdy
Přední Ventilované kotoučové

Zadní Kotoučové

Pneumatiky a disky
Rozměr a typ disků Slitinové 17x7J ET41

Rozměr pneumatik 215/55 R17 94V

Bezpečnost a systémy Essential Emotion Elegance Exclusive

Antiblokovací brzdový systém (ABS), elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD) • • • •

Systém řízení stability (SCS), nouzový brzdový asistent (EBA) • • • •

Systém ochrany proti převrácení vozidla (ARP) • • • •

Asistent rozjezdu do kopce (HHC), asistent pro sjíždění strmých kopců (HDC) • • • •

Systém monitorování mrtvého úhlu (BSM) — — • •

Systém sledování dopravní situace za vozidlem při couvání (RTA) — — • •

Systém automatického zastavení a nastartování motoru (AS&G) • • • •

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) • • • •

Alarm - elektronické zabezpečení, elektronický imobilizér • • • •

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (x2), spínač deaktivace airbagu spolujezdce • • • •

Boční airbagy řidiče a spolujezdce (x2), hlavové (okenní) airbagy vpředu a vzadu (x2) • • • •

3bodový bezpečnostní pás na předních sedadlech s předpínačem a omezovačem zátěže (x2) • • • •

3bodový bezpečnostní pás na zadních sedadlech (x3) • • • •

Akustické upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce • • • •

Ukotvení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (ve druhé řadě sedadel) (x2) • • • •

Rozvor kol 2577 mm 

Celková délka 4323 mm

Rozchod kol vpředu 1526 mm / vzadu 1536 mm

Celková šířka 1809 mm / včetně odklopených zrcátek 2048 mm

Celková výška  
včetně střešních 

ližin 1653 mm

Světlá výška  
165 mm

• Standardní výbava   — Není k dispozici



Světla a viditelnost Essential Emotion Elegance Exclusive

Přední Bi-LED světlomety s manuálním nastavováním sklonu a funkcí Follow me home • • • •

LED světla pro denní svícení • • • •

Přední mlhová světla s funkcí přisvěcování do zatáček — • • •

Senzor automatického rozsvěcení světel • • • •

Osvětlení přední části interiéru, třetí zadní brzdové LED světlo • • • •

Exteriér

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie s ukazateli směru • • • •

Zadní parkovací senzory • • • •

360° panoramatická parkovací kamera — — • •

Podélné střešní ližiny, zadní střešní spoiler • • • •

Boční lemy dveří (stříbrné), plastové lemy blatníků (černé) • • • •

Přední bezramínkové stěrače, vyhřívané zadní sklo • • • •

Kliky dveří v barvě karoserie s chromovými prvky, chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken • • • •

Interiér

Kůží obšitý multifunkční volant s prošíváním, výškově nastavitelný • • • •

Panoramatické střešní okno — — • —

Středová loketní opěrka vpředu • • • •

Chromované vnitřní kliky dveří • • • •

Kryt zavazadlového prostoru • • • •

Sluneční clona u řidiče a spolujezdce s kosmetickým zrcátkem • • • •

Elektrická zásuvka 12V na předním panelu (x1) • • • •

Sedadla

Látkové čalounění sedadel • — — —

Čalounění sedadel ze syntetické kůže s prošívaným vzorem — • • •

Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné v 6 směrech • • — —

Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6 směrech — — • •

Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech • • • •

Výbava

• Standardní výbava   — Není k dispozici



Sedadla Essential Emotion Elegance Exclusive

Vyhřívání předních sedadel — — • •

Kapsa na zadní straně opěradla řidiče a spolujezdce • • • •

Opěradlo sedadel ve druhé řadě dělené v poměru 60:40, 3 opěrky hlavy na zadních sedadlech • • • •

Pohodlí

Digitální klimatizace • • • •

Tempomat s omezovačem rychlosti • • • •

Elektrický posilovač řízení s možností nastavení intenzity posilovacího účinku • • • •

Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním • • • •

Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání, tlačítko motoru START/STOP — — • •

Dešťový senzor — • • •

Automatické uzamčení dveří za jízdy • • • •

Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO a ochranou proti přivření • • • •

Palubní počítač • • • •

Elektrická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold — — — •

Audio a konektivita

Audiosystém s 10,1" barevným displejem, tuner AM/FM/DAB, možnost přehrávání MP3 • • • •

Digitální přístrojový panel s barevným displejem — • • •

Zabudovaná navigace iGo In-Car — • • •

4 reproduktory • — — —

6 reproduktorů s 3D zvukem — • • •

Vstup USB na předním panelu (x2) a v zadní části středové konzoly (x2), vedle vnitřního zpětného zrcátka (x1) • • • •

Bluetooth® handsfree, podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™ • • • •

Disky kol a pneumatiky

17" slitinové disky s 5 zdvojenými paprsky "Typhoon" + pneumatiky 215/55 R17 • • — —

17" slitinové disky s 5 zdvojenými paprsky "Tomahawk" + pneumatiky 215/55 R17 se sportovním designem — — • •

Sada pro nouzovou opravu pneumatik • • • •

• Standardní výbava   — Není k dispozici







Smluvní podmínky

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tento materiál 
není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Údaje uváděné o spotřebách a emisích 
vozidel odpovídají měřením dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK 
a mohou se lišit od hodnot dosahovaných v reálném provozu. Použité fotografie a obrázky jsou 
pouze ilustrativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti. Dovozce si vyhrazuje
právo na změnu provedení vozidel a technických parametrů bez předchozího upozornění. 
Podrobnosti vám sdělí váš prodejce MG.
Všechna práva vyhrazena.

* Detailní informace naleznete v sekci záručních podmínek na www.mgmotor-czech.cz /  
   www.mgmotor-slovakia.sk.

Obj. číslo: CZMGZSKA01
Datum tisku: únor 2023

Základní záruka na vozidlo: 7 let / 150 tis. km

Záruka na neprorezavění vozidla: 7 let / bez omezení

Asistenční služba: 1. rok v ceně nového vozidla,  
2. až 15. rok pro zákazníky, kteří provádějí pravidelnou 
údržbu v autorizovaném servise MG

NA MG ZS SE VZTAHUJE   
7LETÁ ZÁRUKA.*

www.mgmotor-czech.cz
www.mgmotor-slovakia.sk


