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*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

NEW MG EXTENDER กระบะพันธุยักษ เสริมเกราะใหม ดีไซนล้ำสมัย เท แกรง ไมซ้ำใคร พรอมฝาฟนไป
กับคุณในทุกเสนทาง ดวยการออกแบบภายใตแนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ใหทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) 
การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY)ดวยขนาดตัวถังที่ใหญกวา 
เครื่องยนตแรงเต็มพิกัด แตประหยัดน้ำมันอยางเหนือชั้น ดีไซนสุดโฉบเฉี่ยว ภายในล้ำสมัย หองโดยสารกวาง 
นั่งสบาย

ใหญ�กว�า
กระบะไซสยักษ ปลุกหัวใจใหแกรง
พรอมแบงเบาทุกภาระหนัก

แรงกว�า
ขุมพลังแรง แซงทุกอุปสรรค ดวยเครื่องยนต
คอมมอนเรล 2.0 เทอรโบ 161 แรงมา

ประหยัดกว�า
บรรทุกจัดหนัก ประหยัดน้ำมันจัดเต็ม
คุมคาเกินคาด

ฉลาดกว�า
สั่งการไดดั่งใจ งายดายทุกสถานการณ 
ดวยระบบอัจฉริยะ i-SMART

NEW MG EXTENDER กระบะพันธุยักษ เสริมเกราะใหม ดีไซนล้ำสมัย เท แกรง ไมซ้ำใคร พรอมฝาฟนไป
กับคุณในทุกเสนทาง ดวยการออกแบบภายใตแนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ใหทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) 
การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY)ดวยขนาดตัวถังที่ใหญกวา 
เครื่องยนตแรงเต็มพิกัด แตประหยัดน้ำมันอยางเหนือชั้น ดีไซนสุดโฉบเฉี่ยว ภายในล้ำสมัย หองโดยสารกวาง 
นั่งสบาย

ใหญ�กว�า
กระบะไซสยักษ ปลุกหัวใจใหแกรง
พรอมแบงเบาทุกภาระหนัก

แรงกว�า
ขุมพลังแรง แซงทุกอุปสรรค ดวยเครื่องยนต
คอมมอนเรล 2.0 เทอรโบ 161 แรงมา

ให�มากกว�าความแกร�ง
กระบะพันธุ�ยักษ�



กระบะพันธุยักษ เสริมเกราะใหม
ดวยดีไซนทรงพลังEXTERIOR

*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

NEW FRONT GRILLE
กระจังหนาดีไซนล้ำสมัย พรอมชอง

ระบายอากาศขนาดใหญ และคิ้วโครเมียม

NEW DAYTIME RUNNING LIGHTS
ไฟสองสวางสำหรับขับขี่เวลากลางวัน

NEW HEADLAMP
ไฟหนาแบบ LED PROJECTOR

NEW SIDE STEP
บันไดขางดีไซนใหม

NEW 18” ALLOY WHEEL
ลออัลลอยดขนาด 18 นิ้ว 

แบบ BICOLOUR

NEW LED C CURVE
ไฟทาย พรอมฝาครอบทาย

เพิ่มความโดดเดน

สะกดทุกสายตาดวยเสนสายโฉบเฉ่ียว โดดเดนเกินใครดวยกระจังหนาดีไซนใหม
สุดดุดัน เอกลักษณเฉพาะ MG ถายทอดความแข็งแกรงทุกมุมมอง รูปลักษณ
ล้ำสมัย กับมิติตัวถังใหญนาเกรงขาม ไฟหนาอัตโนมัติแบบ LED PROJECTOR
สองสวางใหความมั่นใจทุกเสนทาง และเปนมิตรกับเพื่อนรวมถนน 



สัมผัสมิติใหมแหงการขับขี่ ดวยหองโดยสารขนาดใหญพรอมคอนโซล และแผงประตูตกแตงพิเศษดวยวัสดุ SOFT TOUCH อัพเกรดความเทสไตลอังกฤษ ดวยเบาะ
หนัง 2-TONE สีน้ำตาล – ดำ เพ่ิมความหรูหรา และโอบกระชับเขากับสรีระ สะดวกสบายข้ันสุด หนาจอสีระบบสัมผัสขนาดใหญถึง10 น้ิว พรอมระบบเช่ือมตอโทรศัพทมือถือ
และชองเชื่อมตอ USB 2 ชอง ทำงานรวมกับพวงมาลัยมัลติฟงกชัน ควบคุมเครื่องเสียงพรอมปุมรับ – วางสายโทรศัพท รื่นรมยกวาดวยลำโพง 4 จุด สะดวกสบาย 
ครบถวนทุกความตองการของชีวิตวันนี้

*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

ภายในกวาง สไตลพรีเมียมสปอรต 
สะดวกสบายรอบตัวINTERIOR

หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว เชื่อมตอ
โทรศัพทผานบลูทูธ พรอมชองตอ USB 2 ชอง

แผงหนาปดดีไซนสปอรตปุม PUSH START ทำงานรวมกับ
ระบบกุญแจนิรภัย IMMOBILIZER



เสริมพลังฝาฟนทุกอุปสรรค ดวยเครื่องยนตดีเซลคอมมอนเรล 2.0 เทอรโบ 161 แรงมา 
แรงบิด 375 นิวตัน – เมตรท่ี1,500 –2,400 รอบตอนาที แรงเต็มสูบ แตประหยัดน้ำมันสุดขีด 
พรอมพื้นที่ทายกระบะหลังกวาง จึงบรรทุกไดทุกงานเล็ก งานใหญ ภาระไหนที่วาหนักอึ้ง 
NEW MG EXTENDER ก็พรอมลุยไปกับคุณในทุกเสนทางที่ทาทาย 

ทายกระบะกวาง บรรทุกไดถึงใจ

แรงเต็มสูบ ดวยเครื่องยนตดีเซล
คอมมอนเรลเทอรโบ 2.0 ลิตร 161 แรงมา

*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

พลังแรง พรอมลุยทุกเสนทาง
ประหยัดเกินคุมPERFORMANCE

DIESELDIESELDIESELDIESEL

เกียรอัตโนมัติ 6 สปด
พรอมโหมดแมนนวล เกียรธรรมดา 6 สปด



*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

มั่นใจในความปลอดภัย
ปกปองคุณตลอดเสนทาง SAFETY

6.3 เมตร6.3 เมตร

โครงสรางตัวถังนิรภัย
FSF (FULL SPACE FRAME)

วงเลี้ยวแคบสุด 6.3 เมตร HAS ระบบชวยการออกตัวบนทาง
ลาดชัน และ HDC ระบบควบคุม

ความเร็วขณะลงทางลาดชัน

ABS+EBD+EBA SCS+TCSระบบตรวจสอบความผิดปกติ
ของลมยาง TPMS

ดิสกเบรก 4 ลอ

ABS + EBD + EBA ปลอดภัยทุกครั้ง  เมื่อเบรก
กะทันหันระบบปองกันลอล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน ABS
จะทำงานรวมกับระบบ EBD ที่ชวยกระจายแรงเบรก
ใหเหมาะสม ซึ่งจะชวยทำใหหลบสิ่งกีดขวางไดอยาง
ปลอดภัยพรอมเสริมแรงดวยระบบ EBA  ที่ชวยให
ระยะเบรกสั้นลง ขับขี่มั่นใจยิ่งกวาเดิม

SCS+TCS ควบคุมไดอยางมั่นใจดวยระบบควบคุม
การทรงตัว SCS เมื่อตองหลบสิ่งกีดขวางกะทันหัน 
และระบบปองกันลอหมุนฟรี TCS เพ่ือไมใหรถล่ืนไถล
ออกนอกเสนทางแมสภาพถนนลื่น

HDCHAS SCSTCS

กลองมองหลัง และเสียงสัญญาณ
เตือนระยะถอยหลัง

WITHOUT

WITH

เสริมเกราะการปกปอง ใหคุณขับขี่อยางอุนใจดวย SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัย
มาตรฐานยุโรปท่ีทำงานประสานเปนหน่ึงเดียว พรอมดิสกเบรก 4 ลอ และชวงลางท่ีแข็งแรง แนน ทนทานแบบ EURO TUNING
SUSPENSION แกรงกวากับโครงสรางตัวถังนิรภัย FULL SPACE FRAME ม่ันใจมากข้ึน ดวยถุงลมนิรภัยคูหนา สบายใจมากข้ึน
กับกลองมองหลังพรอมเซ็นเซอรเตือนระยะถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัยในทุกเสนทาง

ถุงลมนิรภัยคูหนา

SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM

ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน
EBD (ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION) ระบบกระจายแรงเบรก
EBA (ELECTRONIC BRAKE ASSIST) ระบบเสริมแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส
SCS (STABILITY CONTROL SYSTEM) ระบบควบคุมการทรงตัว
TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM) ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการล่ืนไถล
HAS (HILL START ASSIST SYSTEM) ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน
HDC (HILL DESCENT CONTROL SYSTEM) ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
TPMS (TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM) ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง



*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

หมายเหตุ :
• ระบบ i-SMART อาจมีการ UPGRADE ระบบเพิ่มเติมไดในอนาคต • รายละเอียดแพ็กเกจ i-SMART อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับผูใหบริการ • ฟรีคาบริการระบบ i-SMART นาน 5 ป 
• ระบบ i-SMART ใหบริการอัพเดทแผนที่ฟรี เปนระยะเวลา 5 ป • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ i-SMART ไดที่ www.mgcars.com/th/innovation/ismart

เสริมความฉลาด เพื่อไลฟสไตลอัจฉริยะของคุณ
i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ท่ีใหคุณกับรถส่ือสารไดเสมือนเปนหน่ึงเดียวกัน ดวยเทคโนโลยีท่ียกระดับทุกการขับข่ี 
เปลี่ยนการตรวจเช็กรถใหกลายเปนเรื่องงายๆ แคปลายนิ้ว เปลี่ยนการสั่งการ ใหงายดั่งใจ โดยไมตองละมือจากพวงมาลัย 
เปล่ียนทุกไลฟสไตล ใหเช่ือมตอกันได พรอมความสามารถในการอัพเกรดฟงกชัน และการเรียนรูดวยเทคโนโลยี AI ชวยใหชีวิตงาย 
และสบายถึงขีดสุด และยังมีความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ไมวาจะส่ังงานดวยเสียง ส่ังงานผานจอทัชสกรีน หรือส่ังงานผานแอพพลิเคชัน  
ตอบโจทยครบเพื่อชีวิตสมารทของทุกคน

INTELLIGENT SYSTEM

NEWS UPDATE ON
TOUCHSCREEN
ระบบเรียกดูขอมูลขาวสาร
เหตุการณปจจุบัน

WEATHER FORECAST
อัพเดทขอมูลพยากรณสภาพอากาศ

NEWS UPDATE ON
TOUCHSCREEN

ONLINE MUSIC
ฟงเพลงฮิตจากทั่วโลกไดไมรูจบ

ELECTRONIC FENCE
กำหนดขอบเขตการใชรถไดตั้งแต 500 ม.
ถึง 10 กม. โดยระบบจะแจงเตือน 
เมื่อรถเขา – ออก ในขอบเขตที่กำหนดไว

ELECTRONIC FENCE

REMOTE VEHICLE
DIAGNOSIS
ระบบตรวจสอบความผิดปกติ และแจงสถานะ
การทำงานของรถ เชน เครื่องยนต ลมยาง 
ถุงลมนิรภัย และสถานะประตู

TRAVEL PLAN
คนหาขอมูล POI จุดทองเที่ยว
ที่นาสนใจ และสามารถวางแผน
การเดินทางจากสมารทโฟน
สงเขาหนาจอทัชสกรีนของรถได

SMART CALL
โทรออก – รับสายจากจอทัชสกรีน
(โทรฟรี 50 นาทีตอเดือน)

WEATHER FORECAST

FOOD & TRAVEL GUIDE
แนะนำรานเด็ด และที่พักดี / โรงแรมดัง 

PASSION SERVICE
(DEALER LIST/
MAINTENANCE RECORD)
ระบบชวยคนหาศูนยบริการ นัดหมาย
และบันทึกการดูแลรักษารถยนตตามระยะ

i-CALL
• สะดวก และปลอดภัยในการ
 ติดตอ MG CALL CENTRE
 ดวยปุมลัดบนพวงมาลัย
• สอบถามขอมูล และขอรับ
 จุดสนใจ (Point Of Interest)

SMART NAVIGATION
แสดงผลการจราจร
แบบเรียลไทม

REMOTE VEHICLE CONTROL
• ล็อก หรือปลดล็อกประตู
• ตรวจสอบตำแหนงของรถ
 พรอมบอกเสนทางไปยังรถยนต
• FIND MY CAR ใหคุณหารถได
 อยางงายดาย โดยกำหนดใหรถเปด
 ไฟหนา ไฟทาย หรือใชเสียงแตร
 ผานการตั้งคา

SMART CALL
โทรออก – รับสายจากจอทัชสกรีน
(โทรฟรี 50 นาทีตอเดือน)

THAI VOICE COMMAND
ระบบสั่งการผานคำสั่งเสียงภาษาไทย
• โทรออกเพียงพูดชื่อหรือเบอรโทรศัพท
• คนหาจุดสนใจ (Point Of Interest)
• เปด – ปด วิทยุ หรือเปลี่ยนเพลงได
• เปด – ปด หรือควบคุมระบบปรับอากาศ

SMART CHECK

SMART COMMAND

SMART CONNECT

SECURITY ALARM
ระบบแจงเตือนเมื่อความผิดปกติเกิดขึ้น
กับระบบการทำงาน หรืออุปกรณของรถ

SMART NAVIGATION
แสดงผลการจราจร

SMART CONNECT
ONLINE UPGRADE SYSTEM
สามารถอัพเกรดระบบไดเอง
ผานระบบออนไลน



BLACK KNIGHT METAL ASH GREY

ARCTIC WHITE SCARLET RED

SILVER METALLIC ลออัลลอยด 16 นิ้วออัลลอยด 16 นิ้วลออัลลอยด 18 นิ้วลออัลลอยด 18 นิ้วออัลลอยด 18 นิ้วลออัลลอยด 18 นิ้วลลออัลลอยด 18 นิ้วลออัลลอยด 18 นิ้ว

WHEELS

เบาะหนัง 2-TONE น้ำตาล – ดำ เบาะผา 

INTERIOR & SEAT MATERIALS

DIMENSIONS

WARRANTY 5 YEARS / 150,000 KM
รับประกันตามมาตรฐานถึง 5 ป 150,000 กิโลเมตร 
แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

@MGTHAILAND

Add LINE MG Official Account

3,155 mm.

5,365 mm. 1,580 mm.

1,720 m
m

.

1,580 mm.

1,900 mm.

3,155 mm.

5,365 mm.

1,580 mm.

1,900 mm. 1,580 mm.

1,820 m
m

.

EXTERIOR COLOURS

GIANT CAB รุน HGC GIANT CAB รุน LGC

ลออัลลอยด 15 นิ้ว

ลออัลลอยด 18 นิ้วลออัลลอยด 18 นิ้วลลออัลลอยด 18 นิ้วล

ลออัลลอยด 15 นิ้วลออัลลอยด 15 นิ้วลออัลลอยด 15 นิ้ว



มิติ    
ความยาว (มม.)     5,365   
ความกวาง (มม.)     1,900   
ความสูง (มม.)  1,720     1,820
ความยาวกระบะ (มม.)      1,900
ความกวางกระบะ (มม.)     1,510
ความสูงกระบะ (มม.)     530  
ระยะชวงลอ (มม.)     3,155   
ระยะหางระหวางลอคูหนา / หลัง (มม.)     1,580 / 1,580   
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)  145     231   
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)     73  

ขนาดลอ และยาง ลอกระทะขนาด 15 น้ิว  ลออัลลอยด 15 น้ิว  ลออัลลอยด 16 น้ิว  ลออัลลอยด 18 น้ิว
  215 / 70 R15  215 / 70 R15  245 / 70 R16  255 / 60 R18

เครื่องยนต�    
รุนเครื่องยนต               Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler 
ระบบจายน้ำมัน Common Rail Direct Injection   
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) 1,996 
เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) 83.0 x 92.0   
อัตราสวนกำลังอัด 15.9 : 1 
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (PS) / รอบตอนาที) 119 (161) / 4,000  
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบตอนาที) 375 / 1,500 – 2,400    
ระบบส�งกำลัง    
ระบบเกียร ธรรมดา 6 สปด  อัตโนมัติ 6 สปด ธรรมดา 6 สปด
อัตราทดเกียร 1 4.657  4.065 4.657    
อัตราทดเกียร 2 2.509  2.371 2.509     
อัตราทดเกียร 3 1.566  1.551 1.566    
อัตราทดเกียร 4 1.190  1.157 1.190    
อัตราทดเกียร 5 1.000  0.853 1.000
อัตราทดเกียร 6 0.806  0.674 0.806
อัตราทดเกียรถอยหลัง 4.252  3.200 4.252
อัตราทดเฟองทาย  3.636
ระบบพวงมาลัย และช�วงล�าง    
ระบบพวงมาลัย  แร็คแอนดพิเนียน ผอนแรงดวยไฮดรอลิค
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) 6.0  6.3 
ระบบชวงลางหนา  อิสระปกนกคู  
ระบบชวงลางหลัง  แหนบแบบซอนแผน 
ระบบเบรกหนา  ดิสกเบรกพรอมชองระบายความรอน 
ระบบเบรกหลัง ดรัมเบรก  ดิสกเบรก
อุปกรณ�ภายนอก    
ชุดไฟหนาโปรเจคเตอร  ฮาโลเจน     LED
ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights)     •   
ระบบควบคุมการ เปด – ปด ไฟหนาอัตโนมัติ     •   
ไฟทายแบบ LED     •
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED     •
กระจกมองขาง และมือเปดประตู  สีดำ     โครเมียม  
กระจกมองขางพับ และปรับไฟฟาพรอมไฟเลี้ยว  ปรับดวยไฟฟา     •   
ระบบปดน้ำฝนดานหนา    แบบหนวงเวลา     แบบอัตโนมัติ   
ระบบไลฝากระจกหลัง พรอมเสาวิทยุฝงกระจก     •
กันชนหนาสีเดียวกับตัวรถ     •
กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ –     •
บันไดขาง  –     •
อุปกรณ�ภายใน และความสะดวกสบาย    
สีภายใน   ดำ    2-TONE น้ำตาล – ดำ
วัสดุหุมเบาะ   ผา    หนัง และวัสดุสังเคราะห

  MG EXTENDER
  GIANT CAB

ขับเคลื่อน 2 ล�อ  ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล�อ
 2.0 GC C 6MT 2.0 GC D 6MT  2.0 GC GRAND D 6MT  2.0 GC GRAND D 6AT 2.0 GC GRAND X 6MT

รุ�น

อุปกรณ�ภายใน และความสะดวกสบาย
ตกแตงคอนโซล และภายในดวยวัสดุ Soft Touch –    •
พวงมาลัยปรับระดับสูง – ต่ำได    •
วัสดุหุมพวงมาลัย   ยูรีเทน    หนัง
ปุมควบคุมพวงมาลัย –    •
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)   –    •
เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาปรับ 4 ทิศทาง    •
แผงบังแดด พรอมกระจกดานคนขับ และผูโดยสารดานหนา  เฉพาะผูโดยสารดานหนา    •
หนาจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi-Function Display)    •
กระจกไฟฟา One Touch Up-Down ดานคนขับพรอมระบบกันหนีบ    •
กระจกมองหลังตัดแสง   แบบธรรมดา    แบบอัตโนมัติ
ระบบปรับอากาศ   แบบธรรมดา    แบบอัตโนมัติ
ปุมสตารทอัจฉริยะ Push Start   –    •
ชองจายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟสองแผนที่    •
ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสรางตัวถังนิรภัย     •
ระบบปองกันลอล็อก ABS พรอมระบบกระจายแรงเบรก EBD     •
ระบบเสริมแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส EBA (Electronic Brake Assist)  –     •
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)  –     •
ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการล่ืนไถล TCS (Traction Control System)  –     •
ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)  –     •
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System)  –     •
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)   –     •
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงรั้งกลับพรอมผอนแรงอัตโนมัติ     •
ถุงลมนิรภัยคูหนา     •
กลองมองหลัง พรอมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง  –     •
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer     •
ระบบเครื่องเสียง
พวงมาลัยมัลติฟงกชัน ควบคุมเครื่องเสียงพรอมปุมรับ – วางสายโทรศัพท –     •
จำนวนลำโพง     4
วิทยุ MP3     •
หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว –     •
ระบบเชื่อมตอโทรศัพทมือถือผานบลูทูธ / ชองเชื่อมตอ USB 2 ชอง  –     •
ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART
SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ)
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต   –     •
ระบบสั่งการ และระบบคนหารถ Find My Car   –     •
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต   –     •
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส   –     •
ระบบชวยคนหาศูนยบริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนตตามระยะ   –     •
SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ)
ระบบสั่งการผานเสียงภาษาไทย   –     •
ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan   –     •
ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน   –     •
ระบบเลขาสวนตัว MG Call Centre   –     •
SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต�ออัจฉริยะ)
ระบบนำทาง Navigation พรอมรายงานการจราจรแบบ Real Time   –     •
ระบบชวยคนหารานอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง   –     •
ระบบเลนเพลงออนไลนแบบสตรีมมิ่ง   –     •
ระบบเรียกดูขอมูลขาวสาร เหตุการณปจจุบัน   –     •
อัพเดทขอมูลพยากรณอากาศ   –     •
อัพเกรดระบบผานออนไลน   –     •
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ขับเคลื่อน 2 ล�อ  ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล�อ
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หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณมาตรฐาน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมที่ผูจำหนายอยางเปนทางการ 
ภาพที่ปรากฏในเลมอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณพิเศษที่ติดตั้งแตกตางกันไปสำหรับรถในแตละรุน  สีรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีรถที่จำหนายจริงเนื่องจากขอจำกัดของระบบการพิมพ โปรดศึกษาการ
ทำงาน และอุปกรณตางๆ ของรถยนตจากคูมือกอนการใชงาน 

SPECIFICATIONS GIANT CAB


