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MG zorgt voor opschudding in het 
EV-segment met ’s werelds eerste volle-
dig elektrische stationwagen. De rijk  
uitgeruste, praktische en betaalbare  
gezinsauto is leverbaar met keuze uit 
twee uitrustingsniveaus, twee batterij-
varianten en vier carrosseriekleuren.  
De prijzen beginnen bij € 33.985,- voor  
de Comfort-uitvoering met 50,3 kWh- 
batterij en lopen op tot € 38.485,- voor  
de Luxury met 61,1 kWh-batterij.
• Bijna 1.400 liter bagageruimte
• Standaard 3-fasen AC-laadvermogen 

tot 11 kW, actieradius tot 400 km (WLTP)
• Batterij in ± 40 min tot 80% op te laden 

dankzij DC-laadvermogen tot 87 kW

Franca Snoeijs: “Een mooie ruime auto met 
fijne zit. Het weggedrag is uitstekend, het 
vermogen, verbruik en geluid van de motor is 
wat mij betreft zeer goed. Het instrumenten 
paneel is even wennen, maar dat gaat snel!”

Robert Gijsbers: “Een echt ontwerp van deze 
tijd. De elektrische motor is erg stil en heeft 
prima prestaties. Veel auto voor relatief  
weinig geld.”

Huub Schoenaker: “Een complete auto met 
prima weggedrag. Geen poespas, maar  
een auto die biedt wat nodig is. Een prima  
instrumentenpaneel en weggedrag, ook op 
de snelweg! De beste prijs van allemaal!”

MG5 ELECTRIC
DEALER: VAN MOSSEL

VERTEGENWOORDIGER: BURAK KAYA (06 151 778 82 )

SPECIFICATIES
Type: MG5 (Luxury Long Range)

Actieradius: 380 km WLTP,  

Comfort uitrusting 400 km WLTP

Transmissie: Automaat

Vermogen: 156 Pk / 115 kW

Gecombineerd verbruik: 153 Wh/km

Acceleratie: 0-100 km/h in 8,3 sec.

Topsnelheid: 185 km/u

Uitrusting: adaptieve cruise control, 

360-graden camerasysteem, navigatie, 

stoelverwarming, MG iSmart Applicatie 69

Verkoopprijs: € 39.085,- 

Vanaf prijs: € 34.585,- 

10 Jaar Lexus Garantie

Vanaf prijs full operational lease: € 467,-

Informatie: www.vanmossel.nl/mg/ 

modellen/mg5-electric/


