LET’S MOVE
WITH

NEW MG V80

ไปด�วยกันได�มากกว�า ความรู�สึกดีๆ ก็มากขึ้น
ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อนซี้คอเดียวกัน ไลฟสไตลแบบไหนก็พรอมไปกับคุณไดมากกวา
ดวย MG V80 PASSENGER VAN 11 ที่นั่งสไตลยุโรป ที่สรางขึ้นภายใตแนวคิด BRIT DYNAMIC
ที่ใหทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN)
และความปลอดภัย (SAFETY) ครบตอบโจทยทุกความตองการ ใหทุกการเดินทางของคุณ
ครบครันไดมากกวาเดิม

คอนโซลกลางแบบ CENTRE VIEW เพื่อทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีขึ้น

กระจังหนาดีไซนโดดเดน ไฟหนาฮาโลเจน และไฟหรี่แบบ LED

กระจกมองขางปรับไฟฟา พรอมไฟเลีย
้ ว และระบบไลฝา

MOVE WITH
PLEASURE
UTILITY &
ENTERTAINMENT

ไปพร�อมกันกับความสะดวก ที่ให�คุณสบายได�มากกว�า
ใหทุกคนสะดวกสบายมากขึ้นในทุกเสนทาง ดวยหองโดยสารที่กวางขวางกับเพดานสูง
ประตูสไลด 2 ดาน และบันไดไฟฟาแบบอัตโนมั ติ เขาออกงาย ขนยายสัมภาระก็สะดวก
ดวยประตูทายบานคู เปดได 2 ระดับ พรอมระบบเชื่อมตอโทรศัพทมือถือผานบลูทูธ
และชองเชื่อมตอ USB เพื่อใหทุกเรื่องราวระหวางทางของคุณ พิเศษมากกวาเดิม

หองโดยสารขนาดใหญ 11 ที่นั่ง ออกแบบมาใหเชื่อมถึงกันได

ระบบเครื่องเสียง วิทยุ / MP3 และระบบเชื่อมตอโทรศัพทมือถือ
ผานบลูทูธ และชองเชื่อมตอ USB

บันไดขางไฟฟา 2 ดาน แบบอัตโนมั ติ

ประตูทายบานคู เปดได 2 ระดับ 90 และ 180 องศา

ระบบปรับอากาศ แยกอิสระหนา / หลัง

MOVE WITH
CONFIDENCE
PERFORMANCE &
SAFETY
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SPECIFICATIONS
รุ�น
มิติ และน้ำหนัก
ความยาว (มม.)
ความกวาง (มม.)
ความสูง (มม.)
ระยะชวงลอ (มม.)
ระยะหางระหวางลอคูหนา / หลัง (มม.)
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
ขนาดลอ และยาง
เครื่องยนต�
แบบ
ระบบจายน้ำมัน
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)
เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)
อัตราสวนกำลังอัด
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (PS) / รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบตอนาที)
ระบบส�งกำลัง

MG V80

2.5L SELEMATIC

4,950
1,998
2,132
3,100
1,734 / 1,728
80
ลออัลลอยด 16 นิ้ว 215 / 75 R16 C
ดีเซล 4 สูบ 16 วาลว เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร
หัวฉีดไดเรคอินเจคชัน แบบคอมมอนเรล
2,499
92.0 x 94.0
17.5 : 1
100 (136) / 3,800
330 / 1,800 – 2,600
SeleMatic อัตโนมั ติ 6 สปด
(พรอมโหมดเกียรธรรมดา)

ระบบเกียร

ธรรมดา 6 สปด

3.691
2.087
1.212
0.924
0.787
0.605
3.252
4.733 / 5.071
พาวเวอรระบบไฮดรอลิก
6.2
แมคเฟอรสันสตรัท
แหนบซอน พรอมโชกอัพ
ดิสกเบรกพรอมชองระบายความรอน
ดิสกเบรก

•
•
•
•
•
•
•
•

รุ�น
อุปกรณ�ภายใน และความสะดวกสบาย
สีภายใน
วัสดุหุมเบาะ

2.5L SELEMATIC

•

เบาะนั่งคนขับปรับ 8 ทิศทาง และเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาปรับ 2 ทิศทาง
เบาะแถวที่ 1
เบาะแถวที่ 2
เบาะแถวที่ 3
เบาะแถวที่ 4
หนาจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi – Function Display)
กระจกไฟฟาคูหนา (One Touch Down เฉพาะดานคนขับ)
กระจกมองหลังตัดแสง
ระบบปรับอากาศ
ไฟสองแผนที่
ชองจายไฟสำรอง 12V
ระบบกุญแจรีโมท
ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสรางตัวถังนิรภัย BFI (Body Frameless Integrated)

2 ที่นั่ง พรอมพนักวางแขน
2 ที่นั่ง พรอมพนักวางแขน
3 ที่นั่ง
4 ที่นั่ง

•
•
•
แยกสวนหนา / หลัง

•
•
•
•

ระบบความปลอดภัย ESP (Electronic Stability Program) ประกอบไปดวย
ระบบปองกันลอล็อก ABS (Anti – Lock Braking System)
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution)
ระบบเสริมแรงเบรก BAS (Brake Assist System)
ระบบควบคุมการทรงตัว VDC (Vehicle Dynamic Control)
ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำใหพลิกคว่ำ RMI (Roll Movement Intervention)
ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC (Hill Hold Control)
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 1 แบบ 3 จุด 2 ตำแหนง
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 2 ตำแหนง
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 3 แบบ 2 จุด 3 ตำแหนง
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 4 แบบ 2 จุด 4 ตำแหนง
ถุงลมนิรภัยคูหนา
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer
ระบบเครื่องเสียง
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ / MP3
ระบบเชื่อมตอโทรศัพทมือถือผานบลูทูธ / ชองเชื่อมตอ USB
จำนวนลำโพง

•
•
•
•
•
•
•
•
แบบดึงรั้งกลับพรอมผอนแรงอัตโนมั ติ

•
•
•
•
•
•
•
•
4
EXTERIOR COLOURS

DIMENSIONS

ซาย / ขวา

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณมาตรฐาน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดขอมูล
เพิม
่ เติมทีผ
่ จำหนายอยางเปนทางการ
ู
ภาพทีป
่ รากฏในเลมอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณพิเศษทีต
่ ด
ิ ตัง
้ แตกตางกันไปสำหรับรถในแตละรุน สีรถทีป
่ รากฏในภาพอาจแตกตาง
จากสีรถที่จำหนายจริง เนื่องจากขอจำกัดของระบบการพิมพ โปรดศึกษาการทำงาน และอุปกรณตางๆ ของรถยนตจากคูมือกอนการใชงาน

1,734 mm.
1,998 mm.

MOBILE SERVICE

24 HRS ROADSIDE ASSISTANCE

COURTESY CAR

รถบริการตรวจเช็กเคลื่อนที่นอกสถานที่ บริการดูแลรักษา
รถยนตตามระยะ โดยขอรับบริการผาน CALL CENTRE

ทีมงานผูเชี่ยวชาญที่พรอมใหบริการ
ชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

บริการรถใชระหวางซอม ในกรณีรถของคุณ
ตองเขาศูนยบริการเกิน 4 วัน

WARRANTY 4 YEARS / 120,000 KM.

24/7 CALL CENTRE

MOBILE APPLICATION

รถยนต MG ทุกรุน รับประกันตามมาตรฐานถึง 4 ป
หรือ 120,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ
ที่ติดตอไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คนหาศูนยบริการที่อยูใกลเคียง นัดหมายลวงหนา
และแจงเตือนใหเขารับบริการตามระยะเวลาที่นัดหมาย

2.5L MT
เทา
ผา

2,132 mm.

อัตราทดเกียร 1
อัตราทดเกียร 2
อัตราทดเกียร 3
อัตราทดเกียร 4
อัตราทดเกียร 5
อัตราทดเกียร 6
อัตราทดเกียรถอยหลัง
อัตราทดเฟองทาย
ระบบพวงมาลัย และระบบช�วงล�าง
ระบบพวงมาลัย
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)
ระบบชวงลางหนา
ระบบชวงลางหลัง
ระบบเบรกหนา
ระบบเบรกหลัง
อุปกรณ�ภายนอก
ไฟหนาฮาโลเจน พรอมไฟหรี่แบบ LED
ไฟตัดหมอกหนา
ไฟตัดหมอกหลัง
ไฟเบรกดวงที่สาม
กระจกมองขางปรับไฟฟา พรอมไฟเลี้ยว และระบบไลฝา
ระบบปดน้ำฝนกระจกหนา แบบตั้งเวลาหนวง
ระบบไลฝากระจกหลัง
ประตูทายบานคู เปดได 2 ระดับ 90 และ 180 องศา
บันไดขางไฟฟา แบบอัตโนมั ติ (Electric Side Steps)

MG V80

2.5L MT

3,100 mm.
4,950 mm.

พบกับโชว�รูม และศูนย�บริการ
มาตรฐาน MG ทั่วประเทศ ได�ที่
www.mgcars.com/th/dealer

RADIANT
WHITE

ANCHOR
GREY

EXOTIC
BLACK

1,728 mm.

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม ติดต�อลูกค�าสัมพันธ�
บริษัท เอ็มจี เซลส� (ประเทศไทย) จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

