


تم تصممي إم جي جي تي بعناية لتغمرك بأجواء ملؤها 
الرحابة حىت تتناسب مع مختلف االستخدامات. وذلك عرب 

مفهوم يجمع كال� من األداء القوي والقيادة المريحة 
والتصممي الجّذاب ومستويات األمان العالية. كما تتألق 

السيارة بمالمحها الرياضية األنيقة اليت تالئم كافة 
مغامرات حياتك، وتنفرد بتقنيات حديثة تتخطى كافة 

توقعاتك. مما يؤهلها لتكون مثاًال حيًا إلبداع يستمد 
جرأته من قوة شخصيتك. 



ما إن نلقي نظرة على الجوانب الخلفية للسيارة، حىت نلمح 
 “LED RACE TRACK” شكل المصابيح ثالثية األبعاد

الخلفية الجذابة المستوحاة من مفهوم مسدس اإلطالق. 
كما يسمو المظهر العام بطالء تشع ألوانه جرأة ولمسات 
شبابية مستوحاة من طالء إم جي جي تي األصلي باللون 
األصفر، إضافة إلى العجالت ثنائية اللون قياس ١٧ بوصة 

وظالع توماهوك TOMAHAWK اليت تعزز الشعور بالرسعة.



يعكس التصممي لمسات تخطت السائق نفسه. إذ يضفي 
التصممي الفخم للواجهة األمامية الرقمية ثالثية األبعاد 

ذات الخطوط الحادة والشكل االنسيابي والتفاصيل 
الرفيعة لسيارات كوبيه الرياضية مظهًرا رائًعا. كما 

 LED تمنحك العجالت الخماسية األضالع والمصابيح
األمامية شعورًا رياضيًا ال يقاوم.





مصابيح LED لإلضاءة النهارية

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة

ال شك أن الكفاءة العالية ألي سيارة سيدان رياضية، ال تكتمل سوى بتوفر 
األداء السلس، لذا فقد جاءت سيارة إم جي جي تي لرتّسخ هذه الفكرة بأداء 

فاق كل التوقعات. وتتوفر هذه السيارة بطرازي محرك مختلفني سيثريان إعجابك 
أول ما تقوم بتشغيل المحرك. فسيمنحك طراز ١٫٥ توربو الكفاءة العالية 

واالنطالقة الرياضية بقوة ١٧٣ حصانًا، خاصة وأنه يوّلد عزم دوران يبلغ ٢٧٥ نيوتن 
مرت مع الوصول لتسارع من الصفر إلى رسعة ١٠٠ كيلومرت بالساعة خالل ٨٫٥ ثواٍن* 

فقط. يف حني يتيح لك المحرك بسعة ١٫٥ لرت الكفاءة اليت تتطلع إليها واليت 
تتوافق مع علبة تروس iCVT ذات الثماني رسعات، حيث يبلغ استهالك الوقود 

٧١ . ٥ لرت* لكل ١٠٠ كيلومرت. وبفضل الهيكل الرياضي المطّور يمكنك االستمتاع 
بتجربة قيادة مستقرة ومريحة ورسيعة االستجابة قبل كل يشء.   

تصممي مثري لإلعجاب

LED مصابيح خلفية





تصممي
داخلي أنيق 

توفر المقصورة الداخلية لسيارة إم جي جي تي أعلى مستويات الراحة اليت 
تتوقعها من سيارة سيدان صغرية الحجم، كما أنها تضفي إحساسًا ممزيًا 

مثل الجلوس يف طائرة خارقة. وإلى جانب المواد الداخلية الناعمة وجماليات 
لوحة القيادة، توجد مقاعد ممزية تحيط بالجمس لتوفر الراحة والدعم 

المثاليني حىت يف الرحالت الطويلة. ويعزز مقبض ناقل الحركة الالمع الفريد 
بتصميمه والمستوحى من الطائرات الخارقة، واللمسات المصنوعة من 

األلومنيوم، من الشعور بتجربة القيادة الرياضية بشكل أكرب، بينما تشعرك 
فتحة السقف الواسعة برحابة المقصورة اليت ينريها الضوء الطبيعي.

شاشة عالية الدقة تعمل باللمس مقاس ١٠٫١ بوصات

فتحة سقف واسعة تصممي داخلي بلونني



نظام التحذير من االصطدام األمامي

كامريا بزاوية ٣٦٠ درجة نظام تحذير مغادرة المسار

تضمن سيارة إم جي جي تي حماية السائق والركاب بفضل هيكل القفص 
الفوالذي عالي الكثافة واستخدام تقنية اللحام باللزير. وتوفر الوسائد 

الهوائية الجانبية لمنطقة الصدر حماية كبرية من الصدمات، بينما توفر 
أجهزة االستشعار الخلفية وكامريا الرؤية الخلفية حماية أكرب عند الرجوع 

للخلف والمناورة. ويشكل نظام تثبيت المقاعد (ISOFIX) الذي يأتي بشكل 
قيايس بمزية إضافية للحفاظ على سالمة الركاب األصغر سنًا، كما أن نظام 

الفرملة الكهربائي ونظام مراقبة ضغط اإلطارات يزيدان من راحة البال. 
ولدى اختيار طراز (DEL) يمكنك االستمتاع بمزايا متطورة للغاية تشمل 

نظام التحذير من االصطدام األمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، 
والوسائد الهوائية الستارية الجانبية، وكامريا بزاوية ٣٦٠ درجة.

مستويات
أمـان مـتـطورة





أسود

بيج

أحمر وأسود

1,559 mm

1,842 mm

1,
48

0 
mm

1,563 mm

2,680 mm

4,675 mm

األبيض

● غري متاحة          -  معدات قياسية          O  معدات اختيارية  

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة

          -                                                  ● ●

          ●                                                 ● -

          -                                                  - ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

المواصفات الداخلية المواصفات األساسية

األداء

نظام التعليق والفرامل والتوجيه

المواصفات الخارجية

 1,480 x 1,842 x 4,675  1,473 x 1,842 x 4,675 األبعاد - الطول x العرض x االرتفاع (ملم) 

قاعدة العجالت (ملم)                                                                 2,680  

 50  45 سعة خزان الوقود (لرت) 

سعة تخزين األمتعة (لرت)                                                                 401  

 1,318  1,260 وزن السيارة فارغة (كلغ) 

الحد األدنى للخلوص األرضي (ملم)                                                                 145  

 1.5L Turbo DCT  1.5L iCVT المحّرك 

 7 Speed DCT  8 Speed iCVT ناقل الحركة 

 1,490  1,498 حجم اإلزاحة 

 173 (119) @ 5,600 rpm  118 (84) @ 6,000 rpm قّوة المحّرك - (كيلوواط (قوة حصان) @دورة يف الدقيقة 

 250 @ 1,750 - 4,000 rpm  150 @ 4,500 rpm عزم المحّرك - (نيوتن مرت (رطل قدم) @دورة يف الدقيقة 

 *8.5  *10.5 التسارع (0-100 كلم/ ساعة) 

 *215  *185 الرسعة القصوى (كلم/ ساعة) 

5.9 لرت*  5.7 لرت*  استهالك الوقود (لرت/ 100 كلم) 

دفع أمامي  نظام الدفع 

نظام ماكفرسون أمامي ممتص للصدمات  التعليق األمامي 

مصابيح التوائية عالية  التعليق الخلفي 

األمام: قرص خلفي: قرص  نظام الفرامل 

نظام توجيه كهربائي نظام التوجيه 

مصابيح LED أمامية

مصابيح LED نهارية

مصابيح LED للفرامل

مصابيح LED خلفية

مرايا كهربائية للرؤية الخلفية مع خاصية إزالة الضباب

 نوافذ بخاصية عدم اإلغالق يف حالة العوائق

مرايا جانبية كهربائية مع نظام تدفئة

مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا

 مرايا خلفية كهربائية قابلة للضبط 

 مرايا خلفية كهربائية قابلة للطي 

التحكم الذكي بالمصابيح األمامية (المصابيح األمامية التكيفية)

وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي

وسائد هوائية جانبية أمامية

وسائد هوائية بجانب الستارة 

حساسات عند الوقوف الخلفي وكامريا للرؤية الخلفية

 كامريا ركن بنطاق رؤية 360 درجة 

مراقبة النقطة العمياء

نظام التنبيه عند تغيري المسار

نظام التحذير من االصطدام األمامي

فرامل يد كهربائية + نظام التحكم عند المنحدرات

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

غطاء للمحّرك

نظام التنبيه عند عدم ربط حزام مقعد السائق والراكب األمامي

 حزام مقعد الوسط يف الخلف بثالث نقاط 

نظام مساعد ISOFIX لتثبيت مقعد الألطفال يف الخلف

قفل الباب المركزي عن بعد

مقاعد رياضية مدمجة

مقاعد من القماش

مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بستة وضعيات

60/40 مقمس المقاعد الخلفية 

عجلة القيادة من الجلد

مسند أمامي للذراع مع مساحة تخزين

إضاءة مرآة حاجب أشعة الشمس  

صندوق علوي للنظارات

إضاءة خلفية للقراءة

نظام منع انغالق المكابح + نظام التحكم اإللكرتوني بالثبات +
فرامل يد كهربائية + نظام التحكم عند المنحدرات

تجهزيات داخلية من مجموعة MG Trophy باللونني األحمر
واألسود مع تنجيد من الجلد

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بستة وضعيات مع
خاصية دعم مقعد السائق أسفل الظهر 

العجالت

حجم العجالت

عجلة احتياطية مؤقتة ليست بالحجم الكاملالعجلة االحتياطية

عجالت قياس 16 بوصة
R16 55/205 من األلمنيوم

عجالت سبيكة معدنية قياس 17 بوصة
R17 50/215 من األلمنيوم ثنائية األلوان

السالمة

1.5 CTV STD النموذجCOM 1.5 توربوLLUX 1.5 توربوL1.5 CTV STD النموذجCOM 1.5 توربوLLUX 1.5 توربوL

اللون الداخلي

مواصفات الراحة والرتفيه

ناقل الحركة الذاتي

عدادت ومؤرشات تعمل بالكومبيوتر

نظام التحكم يف الوسائط المتعددة على عجلة القيادة

مثبت الرسعة

زر تشغيل المحّرك مع خاصية الدخول بدون مفتاح

مكيف هواء أوتوماتيكي

نظام إدارة جودة الهواء

فتحة سقف كهربائية

فتح الصندوق عن بعد

شاشة HD تعمل باللمس 10.1 بوصة وبلوتوث
مع 4 سماعات وأبل كاربالي وأندرويد أوتو

شاشة HD تعمل باللمس 10.1 بوصة وبلوتوث
مع 6 سماعات وأبل كاربالي وأندرويد أوتو

 لوحة عدادات افرتاضية قياس 12.3 بوصة  

األلوان الخارجية

األبعاد 

األصفر

األحمر

األزرق

الرمادي

األسود

1.5 CTV STD النموذجCOM 1.5 توربوLLUX 1.5 توربوL




