


ดวยปณิธานการคิดคนรถยนตของ MG
เราเชื่อวาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ตองสามารถทำใหผูคนสะดวกสบายมากขึ้น
ใชชีวิตไดงาย และตอบโจทยทุกการใชงาน

ภายใตแนวคิด BRIT DYNAMIC ที่เต็มไปดวยแรงบันดาลใจในทุกรายละเอียด
สมบูรณแบบในทุกดานทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING)
การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) สะทอนความพรีเมียม
สไตลอังกฤษแบบเหนือระดับไดอยางลงตัว

NEW MG ZS EV รถยนต SUV ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 100%
ครั้งแรกที่ใหคุณไดสัมผัสนวัตกรรมยานยนตพลังงานไฟฟา
ออกแบบมาเพื่อใหรองรับกับทุกไลฟสไตลคนเมือง ใชงานงาย และสะดวกสบายในทุกมิติ



* ทดสอบตามมาตรฐานความประหยัดพลังงาน และมลพิษ NEW EUROPEAN DRIVING CYCLE (NEDC)

ระบบ INTELLIGENT TEMPERATURE CONTROL MANAGEMENT
ท่ีชวยควบคุมอุณหภูมิดวย WATER COOLING SYSTEM และ ELECTRICAL
HEATING SYSTEM ใหระบบการทำงานของแบตเตอรี่ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตสภาวะตางๆ ดูแลงาย คาบำรุงรักษาต่ำ เพราะไมตองมี
การเปล่ียนถายน้ำมันเคร่ือง แบตเตอร่ีรับประกันนานถึง 8 ป หรือ180,000 กิโลเมตร
แลวแตอยางใดอยางนึงถึงกอน คุณจึงสบายใจ ไรกังวล ไดอยางเต็มที่    

จากการคิดคน และพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงเปนที่มาของวิวัฒนาการแบตเตอรี่พลังงานสูง LITHIUM – ION ทำงานรวมกับระบบ E – DRIVE หรือ
มอเตอรไฟฟาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาพิเศษ พรอม E – CONTROL หรือระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส ทำให NEW MG ZS EV วิ่งไดสูงสุด
ถึง 337 กิโลเมตร* ตอการชารจไฟเต็ม 1 ครั้ง ผานทาง MG HOME CHARGER ใชเวลาประมาณ 6.5 ชั่วโมง และชารจดวนผานทางสถานีชารจ
กวา 300 แหงท่ัวประเทศ เพียง 30 นาที ก็ไดพลังงานถึง 80% แบตเตอรีมี่การปองกันแบบ 360 องศา ปองกันการกระทบกระเทือนตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในระหวางขับขี ่ท้ังยังผานการทดสอบตามมาตรฐาน IP67 ซ่ึงเปนมาตรฐานในการปองกันน้ำ และฝุน พรอมท้ังไดรับมาตรฐานความปลอดภัย AMERICAN
UL2580 ซึ่งเปนมาตรฐานระดับโลก จากสถาบัน UL (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) ซึ่งเปนการทดสอบภายใตสภาวะตางๆ 8 เรื่อง
(SHORT CIRCUIT, DUST, SQUEEZE, SALT SPRAY, SOAK, BURN, COLLISION, DROP) จึงมั่นใจไดในทุกการขับขี่ี

MAINTENANCECHARGE



ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM
AVH (AUTO VEHICLE HOLD) ระบบปองกันการไหลของรถโดยไมตองเหยียบเบรกคาง
ABS (ANTI – LOCK BRAKING SYSTEM) ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน
EBD (ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION) ระบบชวยกระจายแรงเบรก
EBA (ELECTRONIC BRAKE ASSIST) ระบบเสริมแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส
SCS (STABILITY CONTROL SYSTEM) ระบบควบคุมการทรงตัว
CBC (CURVE BRAKE CONTROL) ระบบควบคุมการเบรกในขณะเขาโคง
TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM) ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
HAS (HILL START ASSIST SYSTEM) ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน
IHC (INTELLIGENT HIGH – BEAM CONTROL) ระบบเปด – ปดไฟสูงอัตโนมัติ 
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) ระบบสัญญาณไฟแจงเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน
FMHL (FOLLOW ME HOME LIGHT) ไฟสองนำทางหลังจากดับเครื่องยนต

TPMS (TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM) ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง
BSD (BLIND SPOT DETECTION) ระบบชวยเตือนมุมอับสายตา
RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT) ระบบชวยเตือนขณะถอยหลัง
FCW (FORWARD COLLISION WARNING) ระบบชวยเตือนเม่ือเส่ียงตอการชนรถยนตคันหนาขณะขับข่ี
LKA (LANE KEEP ASSIST) ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในเลน
LDW (LANE DEPARTURE WARNING) ระบบชวยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
LDP (LANE DEPARTURE PREVENTION) ระบบชวยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน
LCA (LANE CHANGE ASSIST) ระบบชวยเตือนเมื่อตองการเปลี่ยนเลน
ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
TJA (TRAFFIC JAM ASSIST) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ

สมรรถนะในการขับขี่ดีเยี่ยม ออกตัวเร็วยิ่งขึ้น ดวยกำลัง 110 กิโลวัตต หรือ
เทียบเทา 150 แรงมา และอัตราเรงที่รวดเร็วถึง 350 นิวตันเมตร เรงแซง
ไดทันใจ ออกตัวไดรวดเร็ว พรอมระบบเกียรแบบอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถ
ปรับรูปแบบการขับข่ีได 3 โหมด คือ NORMAL, SPORT, ECO เพ่ือใหเหมาะ
กับสไตลการขับขี่ KERS MODE หรือระบบ REGENERATIVE BRAKE ที่
จะชวยในการชารจพลังงานกลับเขาสูแบตเตอร่ี ในขณะชะลอรถ โดยสามารถ
ตั้งคาได 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง และนอย

DRIVE

LDPLKA LDW

ไฟสูง

ไฟต่ำ

LKA (LANE KEEP ASSIST), LDW (LANE DEPARTURE 
WARNING) และ LDP (LANE DEPARTURE PREVENTION)
ระบบ LKA จะชวยควบคุมรถใหอยูในเลน และระบบชวยเตือน
เมื่อรถออกนอกเลน LDW จะสงสัญญาณเตือนเมื่อรถออก
นอกเลนโดยไมต้ังใจ พรอมระบบ LDP จะควบคุมตัวรถ โดยปรับ
องศาพวงมาลัย และสงสัญญาณเตือน เพื่อใหตัวรถกลับมา
อยูในเลน

IHC (INTELLIGENT HIGH – BEAM CONTROL) ระบบ
เปด – ปดไฟสูงอัตโนมัติ ระหวางขับขี่ในที่มืด ระบบจะเปดไฟ
สูงอัตโนมัติ และหากตรวจพบวามีรถยนตขับสวนทางมา ระบบจะ
ปรับไฟสูงเปนไฟต่ำอัตโนมัติ เพ่ือไมใหแสงไฟรบกวนรถท่ีสวนทาง

FCW (FORWARD COLLISION WARNING) ระบบชวย
เตือนเมื่อเสี่ยงตอการชนรถยนตคันหนาขณะขับขี่ ระบบจะชวย
ตรวจสอบระยะหางระหวางรถคุณกับรถยนตคันหนา หากพบวา
อยูในระยะกระชั้นชิดเกินไป และเสี่ยงตอการชน ระบบจะเตือน
เพื่อใหชะลอความเร็ว

BSD (BLIND SPOT DETECTION) ระบบเตือนมุมอับ
สายตา ระบบ BSD จะสงสัญญาณเตือนเมื่อมีรถยนตอยูในจุด
อับสายตา และไมสามารถมองเห็นจากกระจกมองขางได เพ่ือให
ผูขับขี่ระมัดระวังเพิ่มขึ้น

RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT) ระบบเตือน
ขณะถอยหลัง ระบบ RCTA จะสงสัญญาณเตือน หากมีรถยนต
อยูในจดุอับสายตาทางดานหลัง และพบความเสี่ยงที่อาจทำให
เกิดอุบัติเหตุได

LCA (LANE CHANGE ASSIST) ระบบชวยเตือนเม่ือตองการ
เปล่ียนเลน และมีรถยนตในเลนน้ันว่ิงมาจากดานหลังดวยความเร็ว
ระบบจะทำการเตือนเพื่อความปลอดภัย

ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) และ TJA
(TRAFFIC JAM ASSIST) ระบบชวยควบคุมความเร็วของรถ
ใหคงที่ตามที่ตั้งคาไว ในกรณีรถยนตคันหนามีความเร็วต่ำกวา
ที่ตั้งไว ระบบจะลดความเร็วลง จนกระทั่งตรวจพบวาไมมี
รถยนตอยูดานหนา ระบบจะปรับความเร็วกลับสูคาเดิมตาม
ที่ตั ้งไว ในกรณีรถเคลื่อนที่ในความเร็วต่ำ ระบบจะชวยปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาอัตโนมัติโดยเวนระยะหางอยาง
เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย



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

INTELLIGENT SYSTEM

CONNECT
i – SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ท่ีใหคุณกับรถส่ือสารกันไดเสมือนเปนหน่ึงเดียวกัน ดวยเทคโนโลยีท่ียกระดับทุกการขับข่ี เปล่ียนการตรวจ
เช็กรถใหเปนเรื่องงายขึ้น เปลี่ยนใหการสั่งการเปนไปไดดั่งใจ เปลี่ยนใหทุกไลฟสไตลเชื่อมตอกันได พรอมความสามารถในการอัพเกรดฟงกชัน และการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยี AI ชวยใหชีวิตวันนี้งายขึ้นไดทุกเรื่องพรอมความสามารถพิเศษอื่นๆ เพื่อชีวิตสมารทไมรูจบ ไมวาจะสั่งงานดวยเสียง สั่งงานผาน
จอทัชสกรีน หรือสั่งงานผานแอพพลิเคชัน

SMART COMMAND SMART CONNECTSMART CHECK

SMART CALL
โทรออก – รับสายจากจอทัชสกรีน
(โทรฟรี 50 นาทีตอเดือน)

i – CALL
• สะดวก และปลอดภัยในการติดตอ 
 MG CALL CENTRE
 ดวยปุมลัดบนพวงมาลัย
• สอบถามขอมูล และขอรับจุดสนใจ 
 (Point Of Interest)

REMOTE AC ON / OFF
ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ
ผานทางสมารทโฟน

TRAVEL PLAN
คนหาขอมูล POI จุดทองเที่ยว
ที่นาสนใจ และสามารถวางแผน
การเดินทางจากสมารทโฟน
สงเขาหนาจอทัชสกรีนของรถได

THAI VOICE COMMAND
ระบบสั่งการผานคำสั่งเสียงภาษาไทย
• โทรออกเพียงพูดชื่อ หรือเบอรโทรศัพท
• คนหาจุดสนใจ (Point Of Interest)
• เปด – ปด วิทยุ หรือเปลี่ยนเพลงได
• เปด – ปด หรือควบคุมระบบปรับอากาศ
• เปด – ปด หนาตางฝงคนขับได 
• เปด – ปด หลังคาซันรูฟ

ONLINE MUSIC
ฟงเพลงฮิตจากทั่วโลกไดไมรูจบ

ONLINE UPGRADE SYSTEM
สามารถอัพเกรดระบบไดเอง
ผานระบบออนไลน

FOOD & TRAVEL GUIDE
แนะนำรานเด็ดดวย Wongnai
และที่พักดี / โรงแรมดัง
ดวย Agoda

SMART NAVIGATION
แสดงผลการจราจรแบบเรียลไทม

MG LINK
เชื่อมตอแอพพลิเคชัน
ของสมารทโฟนในระบบ Android

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

SECURITY ALARM
ระบบแจงเตือนเมื่อความผิดปกติเกิดขึ้น
กับระบบการทำงาน หรืออุปกรณของรถ

REMOTE VEHICLE CONTROL
• ล็อก หรือปลดล็อกประตู
• ตรวจสอบตำแหนงของรถ พรอมบอก
 เสนทางไปยังรถยนต
• FIND MY CAR ใหคุณหารถได
 อยางงายดาย โดยกำหนดใหรถเปดไฟหนา
 ไฟทาย หรือใชเสียงแตรผานการตั้งคา

REMOTE VEHICLE DIAGNOSIS
ระบบตรวจสอบความผิดปกติ และแจง
สถานะการทำงานของรถ เชน เครื่องยนต
ลมยาง ถุงลมนิรภัย และสถานะประตู

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

CHARGING MANAGEMENT
ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่
และชวยคนหาสถานีชารจ



EXTERIOR DESIGN

ALLOY WHEEL ขนาด 17 นิ้ว
ดีไซนใหมไดแรงบันดาลใจจากกังหันลมประเทศเนเธอรแลนด

ที่เปดฝากระโปรงทาย
ซอนอยูภายใตสัญลักษณ MG สไตลสปอรต
งายตอการใชงาน

PANORAMIC SUNROOF
ปรับดวยไฟฟาได 8 ระดับ ออกแบบใหมีสัดสวนกระจก
ใหญพิเศษถึง 90% ของพื้นที่หลังคาทั้งหมด เพื่อเปด
มุมมองการมองเห็นใหไดมากที่สุด

สวย เท สมารท กับสีพิเศษ COPENHAGEN BLUE
เอกลักษณเฉพาะ NEW MG ZS EV พรอมกระจังหนา
ดีไซนใหมที่ใหความหรูหรา มีระดับ มีมิติมากขึ้น 

INTERIOR DESIGN
ออกแบบใหตอบทุกการใชชีวิตไดอยางครบครัน ตกแตง
ดวยวัสดุ SOFT TOUCH มาพรอมกับพนักพักแขนตรงกลาง
ใหภาพลักษณความสปอรต และหรูหรา นุม เงียบ กวางขวาง
นั่งสบาย และงายตอการใชงานทุกฟงกชัน 

SMART TOUCHSCREEN
หนาจอขนาดใหญถึง 8 นิ้ว ออกแบบใหเอียงเขาหาคนขับ
เพื่อใหเกิดมุมมองที่เห็นครอบคลุม งายตอการใชงาน

พื้นที่นั่งกวางขวาง
นั่งสบายทั้งดานหนา และดานหลัง เบาะหลังแยกพับได
แบบ 60 :40 เพิ่มพื้นที่เก็บของใหมากขึ้น



MOBILE SERVICE
รถบริการตรวจเช็กเคลื่อนที่นอกสถานที่ บริการดูแลรักษา
รถยนต์ตามระยะ โดยขอรับบริการผ่าน CALL CENTRE

WARRANTY 4 YEARS / 120,000 KM.
รถยนต์ MG ทุกรุ่น รับประกันตามมาตรฐานถึง 4 ปี
หรือ120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

COURTESY CAR
บริการรถใช้ระหว่างซ่อม ในกรณีรถของคุณ
ต้องเข้าศูนย์บริการเกิน 4 วัน

MOBILE APPLICATION
ค้นหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เคียง นัดหมายล่วงหน้า
และแจ้งเตือนให้เข้ารับบริการตามระยะเวลาที่นัดหมาย

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

24 HRS ROADSIDE ASSISTANCE
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

24/7 CALL CENTRE
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
ที่ติดต่อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

SPECIFICATIONS
  MG ZS EV
มิติ  
ความยาว (มม.) 4,314
ความกวาง (มม.) 1,809
ความสูง (มม.) 1,624 
ระยะชวงลอ (มม.) 2,585 
ระยะหางระหวางลอคูหนา / หลัง (มม.) 1,526 / 1,539
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) 161
ขนาดลอ และยาง ลออัลลอยด 17 นิ้ว 215 / 50 R17  
สมรรถนะ
ประเภทมอเตอรไฟฟา Permanent Magnet Synchronous Motor
ประเภทแบตเตอรี่ Lithium – Ion Battery
กำลังสูงสุด (แรงมา (กิโลวัตต)) 150 (110)
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) 350
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต – ชั่วโมง) 44.5
ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) (กม.) 337
ระบบพวงมาลัย และระบบช่วงล่าง 
ระบบพวงมาลัย แร็คแอนดพิเนียน ควบคุมดวยไฟฟา (EPS)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) 5.6
ระบบชวงลางหนา อิสระแมคเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง
ระบบชวงลางหลัง ทอรชันบีม
ระบบเบรกหนา ดิสกเบรกพรอมชองระบายความรอน
ระบบเบรกหลัง ดิสกเบรก
อุปกรณ์ภายนอก
ไฟหนาโปรเจคเตอร •
ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน
(Daytime Running Lights) •
ระบบควบคุมการ เปด – ปด ไฟหนาอัตโนมัติิ •
หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) • 
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • 
กระจกมองขางพับ และปรับไฟฟา พรอมไฟเลี้ยว •
ระบบปดน้ำฝนดานหนาอัตโนมัติิ •
ระบบปดน้ำฝนดานหลัง •
ระบบไลฝากระจกหลัง •
สปอยเลอรหลัง •
ราวหลังคา •
ที่เปดฝากระโปรงทายสไตลสปอรต •
อุปกรณ์ภายใน และความสะดวกสบาย  
สีภายใน ดำ
วัสดุหุมเบาะ หนังสังเคราะห
ตกแตงภายในดวยวัสดุ Soft Touch •
พวงมาลัยหุมหนัง ปรับสูง – ต่ำได •
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟาแบบ 6 ทิศทาง •
เบาะนั่งผูโดยสารดานหนาปรับ 4 ทิศทาง •
เบาะนั่งดานหลัง พนักพิงพับได 60 : 40 •

  MG ZS EV
ระบบเบรกมือไฟฟา EPB (Electronic Parking Brake) •
พื้นที่เก็บสัมภาระปรับได 2 ระดับ •
ชองเก็บเอกสารดานหลังเบาะดานหนา •
หนาจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi – Function Display) •
กระจกไฟฟา One Touch Up – Down ดานคนขับ •
กระจกมองหลังตัดแสง •
ระบบปรับอากาศ แบบดิจิตอล
ระบบกรองอากาศ PM 2.5 •
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พรอม Push Start •
ระบบความปลอดภัย  
ระบบโครงสรางตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) •
ระบบปองกันการไหลของรถโดยไมตองเหยียบเบรกคาง
AVH (Auto Vehicle Hold) •
ระบบปองกันลอล็อก ABS พรอมระบบกระจายแรงเบรก EBD •
ระบบเสริมแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส
EBA (Electronic Brake Assist) •
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) •
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเขาโคง CBC (Curve Brake Control) •
ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
TCS (Traction Control System) •
ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) •
ระบบเปด  –  ปดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High – Beam Control) •
ระบบสัญญาณไฟแจงเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน
ESS (Emergency Stop Signal) •
ไฟสองนำทางหลังจากดับเครื่องยนต (Follow Me Home Light) •
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง
TPMS (Tire Pressure Monitor System) •
ระบบชวยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) •
ระบบชวยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) •
ระบบชวยเตือนเมื่อเสี่ยงตอการชนรถยนตคันหนาขณะขับขี่
FCW (Forward Collision Warning) •
ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในเลน LKA (Lane Keep Assist) •
ระบบชวยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน 
LDW (Lane Departure Warning) •
ระบบชวยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน
LDP (Lane Departure Prevention) •
ระบบชวยเตือนเม่ือตองการเปล่ียนเลน LCA (Lane Change Assist) •
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
ACC (Adaptive Cruise Control) •

  MG ZS EV
ระบบความคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ 
TJA (Traffic Jam Assist) •
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX •
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงรั้งกลับพรอมผอนแรงอัตโนมัติิ •
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหนง •
ถุงลมนิรภัยคูหนา •
ถุงลมนิรภัยดานขาง •
มานถุงลมนิรภัย •
กลองมองหลัง •
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง •
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer •
ระบบเครื่องเสียง 
พวงมาลัยมัลติฟงกชัน ควบคุมเครื่องเสียง
พรอมปุมรับ – วางสายโทรศัพท •
จำนวนลำโพง 6
หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว •
ระบบเชื่อมตอโทรศัพทมือถือผานบลูทูธ / ชองเชื่อมตอ USB •
ระบบสั่งการอัจฉริยะ i – SMART 
SMART CHECK 
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต •
ระบบสั่งการ และระบบคนหารถ Find My Car •
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต •
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส •
ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ และชวยคนหาสถานีชารจ •
ระบบชวยคนหาศูนยบริการ นัดหมาย
และบันทึกการดูแลรักษารถยนตตามระยะ •
SMART COMMAND 
ระบบสั่งการผานเสียงภาษาไทย •
ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผานทางสมารทโฟน •
ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan •
ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน •
ระบบเลขาสวนตัว MG Call Centre •
SMART CONNECT 
ระบบนำทาง Navigation พรอมรายงานการจราจรแบบ Real Time •
ระบบชวยคนหารานอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง •
ระบบเลนเพลงออนไลนแบบสตรีมมิ่ง •
ระบบเชื่อมตอสมารทโฟน •
อัพเกรดระบบผานออนไลน •

1,809  mm.
1,526 mm.

1,539 mm.

1,624 m
m

.

DIMENSIONS

2,585 mm.
4,314 mm.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขในการขาย และอุปกรณมาตรฐาน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เครื่องชารจอาจมีรูปแบบ
แตกตางจากในภาพ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมที่ผูจำหนายอยางเปนทางการ สรีถที่ปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีรถที่จำหนายจริง เนื่องจาก
ขอจำกัดของระบบการพิมพ ภาพทั้งหมดใชเพื่อการโฆษณาเทานั้น โปรดศึกษาการทำงาน และอุปกรณตางๆ ของรถยนตจากคูมือกอนการใชงาน 

BATTERY WARRANTY

8
OR180,000 KM.

YEARS


