






พลัสความสนุกใหม่ใส่ชีวิตเรา

เปลี่ยนโลกเป็นความสนุกในทุกสัมผัสกับ NEW MG3

 ห้องโดยสารดีไซน์พรีเมียมสปอร์ต ที่เน้นการออกแบบให้กว้าง

  นั่งสบายทั้งที่นั่งแถวหน้า และแถวหลัง ผสานเส้นสายกับสีสัน

   ของเบาะโดยสารลายโมเดิร์นกราฟฟิก ที่นั่งแถวหลังสามารถ

    พับปรับเปลี่ยน เพื่อความสนุกในการเก็บสัมภาระแบบ 60:40

     ได้อย่างลงตัว สะดวกสบายขึ้นก็สนุกมากขึ้นกับจอ

     TOUCHSCREEN ขนาด 8 นิ้ว ที่ให้เทคโนโลยีเติมความสนุก

      ในทุกเส้นทาง ด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งฟังเพลง

       และดูหนัง พร้อมกล้องมองหลัง เติมเต็มความสนุกของเรา

        ได
้เสมอ ไลฟ์สไตล์สนุกกว่าเดิม ต้องเริ่มที่ FUN จากข้างใน

PLUS FUN

เชื่อมต่อระบบ ENTERTAINMENT พร้อมจอ TOUCHSCREEN ขนาด 8 นิ้ว

พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง เบาะหลังปรับพับได้แบบ 60:40 ห้องโดยสารกว้างขวาง ออกแบบให้มีพื้นที่เหนือศีรษะ ช่องปรับอากาศดีไซน์ JET TURBINE คอนโซลลายโมเดิร์นกราฟฟิกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์
และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ



เกียร์อัตโนมัติแบบ TORQUE CONVERTER 4 SPEEDS

ขับเคลื่อนความสนุกในแบบเรา

ใส่ความสนุกให้ทุกเส้นทางของเรา กับความคล่องแคล่วที่ควบคุมได้ดั่งใจ

เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร 112 แรงม้า ผสานการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ

แบบ TORQUE CONVERTER 4 SPEED มั่นใจกับระบบช่วงล่าง

EUROPEAN TUNING SUSPENSION และระบบความปลอดภัย

SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ที่ทำงาน

ประสานเป็นหนึ่งเดียว เพราะทุกเส้นทางความ FUN 

ต้องมันส์ในแบบเรา

DRIVE MY FUN

SYNCHRONIZED
PROTECTION SYSTEM

• ABS (ANTI – LOCK BRAKING SYSTEM)

 ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน

• EBA (ELECTRONIC BRAKE ASSIST)

 ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์

• EBD (ELECTRONIC BRAKE FORCE
 DISTRIBUTION)
 ระบบช่วยกระจายแรงเบรก

• CBC (CURVE BRAKE CONTROL)

 ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง

• SCS (STABILITY CONTROL SYSTEM)

 ระบบควบคุมการทรงตัว

• TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM)

 ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการล่ืนไถล

• MSR (MOTOR CONTROL SLIDE RETAINER)

 ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำ
 อย่างฉับพลัน

• HAS (HILL START ASSIST SYSTEM)

 ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน

CBC+SCS+TCS
เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจด้วยระบบควบคุม
การเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC ที่ทำงาน
ควบคู่กับระบบควบคุมการทรงตัว SCS
และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS
เพื่อไม่ให้รถลื่นไถลออกนอกเส้นทาง

ABS+EBD+EBA
ปลอดภัยทุกครั้งเมื่อเบรกกะทันหัน
ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน
ABS จะทำงานร่วมกับระบบ EBD ที่
ช่วยกระจายแรงเบรกให้เหมาะสม
ซึ่งจะช่วยทำให้หลบสิ่งกีดขวางได้
อย่างปลอดภัย พร้อมเสริมแรงเบรก
ด้วยระบบ EBA ที่ช่วยให้ระยะเบรก
สั้นลง ให้คุณมั่นใจในทุกเส้นทางที่ขับขี่

FOLLOW ME
HOME LIGHT
ไฟส่องนำทางหลัง
จากดับเครื่องยนต์
เพิ่มความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

HAS
ออกตัวได้อย่างมั่นใจ
กับระบบช่วยการออกตัว
บนทางลาดชัน

โครงสร้างตัวถังนิรภัย
USD (ULTIMATE STIFFNESS DESIGN)

ระบบช่วงล่างแบบ
EURO TUNING SUSPENSION

เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร 112 แรงม้า

กล้องมองหลัง และเสียงสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

HAS



Add LINE
MG O�cial Account

INTELLIGENT SYSTEM

หมายเหตุ :
• ระบบ i --SMART อาจมีการ UPGRADE
 ระบบเพิ่มเติมได้ในอนาคต
• รายละเอียดแพ็กเกจ i --SMART
 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
• ฟรีค่าบริการระบบ i --SMART 5 ปี
• ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ i --SMART
 ได้ที่ www.mgcars.com/th/innovation/ismart

ก้าวสู่เทคโนโลยีโลกยนตรกรรมที่เหนือกว่าด้วย i --SMART
นวัตกรรมอัจฉริยะล่าสุดจาก MG ที่คิดค้นเพื่อการ
ใช้ชีวิตสนุก และสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับโลกวันนี้

i --SMART นวัตกรรมอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณกับรถ
คุยกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เอกสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ MG 
ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถเรียนรู้ทุกการใช้งาน
ของคุณ จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรถ 
หรือการทำงานของอุปกรณ์ และฟังก์ชันต่างๆ 
สามารถสั่งการได้ 3 ช่องทาง ผ่านระบบสั่งการ
ด้วยเสียง จอทัชสกรีน และแอพพลิเคชัน
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

1,496 mm.
1,729 mm.

2,520 mm.
4,055 mm. ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว

MOBILE SERVICE
รถบริการตรวจเช็กเคลื่อนที่นอกสถานที่
บริการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ
โดยขอรับบริการผ่าน CALL CENTRE

WARRANTY 4 YEARS /
120,000 KM.
รถยนต์ MG ทุกรุ่น รับประกันตาม
มาตรฐานถึง 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

24 HRS ROADSIDE
ASSISTANCE
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

พบกับโชว์รูม และศูนย์บริการ
มาตรฐาน MG ทั่วประเทศ ได้ที่
www.mgcars.com/th/dealer

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1,483 mm.

1,516 m
m

.

* รุ่น C มีจำหน่ายเฉพาะสี ARCTIC WHITE และ BLACK KNIGHT

24/7 CALL CENTRE
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ที่ติดต่อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

COURTESY CAR
บริการรถใช้ระหว่างซ่อม ในกรณี
รถของคุณ ต้องเข้าศูนย์บริการเกิน 4 วัน

MOBILE APPLICATION
ค้นหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เคียง นัดหมาย
ล่วงหน้า และแจ้งเตือนให้เข้ารับบริการ
ตามระยะเวลาที่นัดหมาย

SELECT YOUR

DIMENSIONS WHEELS 

BLACK KNIGHTMARINA BLUE / WHITE TOP ARCTIC WHITE

TUDOR YELLOW / BLACK TOP CRYSTAL RED / BLACK TOP

i -- SMART MOBILE APPLICATION
ระบบสั่งการผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารกับรถได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ELECTRONIC FENCE
กำหนดขอบเขตการใช้รถ

ได้ตั้งแต่ 500 ม. ถึง 10 กม.
โดยระบบจะแจ้งเตือนเมื่อ
รถเข้า – ออกในขอบเขตที่

กำหนดไว้

REMOTE VEHICLE CONTROL
สั่งล็อก หรือปลดล็อกประตู
ผ่าน i – SMART MOBILE

APPLICATION

SECURITY ALARM
ระบบแจ้งเตือน เมื่อความผิดปกติ

เกิดขึ้นกับระบบการทำงาน
หรืออุปกรณ์ของรถ

• ระบบเบรก • ถุงลมนิรภัย 
• แบตเตอรี่

REMOTE VEHICLE DIAGNOSIS
ระบบตรวจสอบความผิดปกติ

และแจ้งสถานะการทำงานของรถ
• แบตเตอรี่ • ถุงลมนิรภัย • สถานะประตู

• ตรวจสอบตำแหน่งของรถ
พร้อมบอกเส้นทางไปยังรถยนต์

TRAVEL PLAN
ให้คุณไม่พลาดทุกการ
เดินทาง กับแผนการ
เดินทางซึ่งส่งจาก

i – SMART MOBILE
APPLICATION
ไปยังจอทัชสกรีน

สั่งการทำงานของเครื่องเสียง
ค้นหาสถานีวิทยุ หรือฟังเพลงโปรด

จากอุปกรณ์ผ่านช่อง
เชื่อมต่อ USB

สั่งการทำงาน
ของระบบปรับอากาศ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

ความแรงลม และโหมดการทำงาน
ได้ตามความต้องการ

สั่งการระบบนำทางรถยนต์
ค้นหาสถานที่ที่สนใจ

ในระบบนำทาง

สั่งโทรออก
เพียงพูดเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ
โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย

ระบบสั่งการผ่านจอทัชสกรีน ถ่ายทอดทุกคำสั่ง เพียงปลายนิ้วสัมผัสลงบนจอทัชสกรีนบริเวณคอนโซลกลาง 
i -- SMART ON TOUCHSCREEN

ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย 
เพียงพูดว่า “ฮัลโหล เอ็มจี” แล้วตามด้วยคำสั่งการทำงาน

THAI VOICE COMMAND

SMART NAVIGATION
ระบบนำทางรถยนต์ แสดงผล

สภาพการจราจรแบบ REAL TIME
และสามารถแนะนำเส้นทาง

ที่รวดเร็วกว่า

SMART CALL
โทรออก -- รับสาย
จากจอทัชสกรีน
ในกรณีฉุกเฉิน

* โทรออกได้ 50 นาทีต่อเดือน

i -- CALL
สะดวกในการติดต่อ

  MG CALL CENTRE
ด้วยปุ่มลัดบนพวงมาลัย

เพื่อสอบถามข้อมูล
และขอรับจุดสนใจ

(Point Of Interest)

FOOD & TRAVEL GUIDE
ค้นหาร้านอาหาร และที่พัก

ได้ทุกเส้นทางบนแผนที่นำทาง

ONLINE MUSIC
 สนุกกับเสียงเพลง

 แบบสตรีมมิ่งได้ไม่รู้จบ

@MGTHAILAND
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