
الوان السيارات

غامقبني

ا�لوان الداخلية

أبيض أسود  برتقالي  فضي  بني  ذهبي 

الجديد

الجديد

الجديد

متوفر؛  - غير متوفر

MG GS MCE مميزات سيارة
2.0T 6DCT COM2.0T 6DCT LUXمواصفات الحزمة

دول مجلس التعاونمنطقة المبيعات
المواصفات ا�ساسية

4500x1855x1699الطول / العرض / االرتفاع (ملم)

2650قاعدة العجالت (ملم)

15421642وزن السيارة فارغة (كلغ)

483/1336سعة تخزين ا�متعة (لتر)

55سعة خزان الوقود (لتر)

القدرة
NLE 2.0Tالمحرك

(5300-5000)/162صافي أقصى قدرة (كيلوواط \ دورة بالدقيقة)

(4000-2500)/350أقصى عزم دوران (نيوتن متر \ دورة بالدقيقة)

208أقصى سرعة (كم / ساعة)

TST 6ناقل الحركة (ا�لية التي تنتقل بواسطتها الطاقة من المحرك إلى عجالت السيارة)

EURO Vاالنبعاثات

2WDAWDعجلة القيادة

تشغيل المحرك بلمسة واحدة
--البدء - التوقف (زر بدء / إيقاف المحرك لتشغيل المحرك أو �يقاف تشغيل المحرك)

فتح السيارة بدون مفتاح
نظام التوقف والكبح

Front Mcpherson/Rear Mutli-linkايقاف التشغيل - نظام ماكفرسون بالتوقف ا�مامي / متعدد الوصالت للتوقف الخلفي

Front & Rear Disc Brakeنظام الكبح - قرص توقف أماي وخلفي

Electronic power steeringنظام عجلة القيادة - مقود إلكتروني ذو استدارة كاملة ( 360 درجة)

Alloy Wheels "18العجلة  - سبيكة معدنية نوع 18 بوصة 

235/50R18ا²طار

T125/90R16ا²طار االحتياطي

المواصفات الخارجية
مصابيح أمامية تعمل تلقائيµ مع حساسات النخفاض الرؤية
-مصباح أمامية من الهالوجين (مع ميزة تعديل مستوى ا²ضاءة)

-مصابيح أمامية من الزنون (مع ميزة تعديل مستوى ا²ضاءة)

--مصابيح أمامية للضباب

مصابيح  LED ل½ضاءة النهارية
LED مصابيح خلفية

µمرايا جانبية للرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائي
مرايا خارجية حرارية للرؤية الجانبية من الخلف

مرايا خارجية: قابلة للضبط كهربائيµ مع مصابيح للمؤشرات

مدعمية خلفية رياضية
دواسة للركوب

مقصورة ا�متعة
المواصفات الداخلية

-مقاعد رياضية من القماش

-مقاعد رياضية من الجلد

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيµ بستة وضعيات
-مقعد السائق قابل للتعديل يدويµ بستة وضعيات

مقعد الراكب ا�مامي قابل للتعديل يدويµ بأربعة وضعيات 
-(بدون تعديل االرتفاع)

مقعد الراكب ا�مامي قابل للتعديل كهربائيµ بأربعة 
-وضعيات (بدون تعديل االرتفاع)

المقعد الخلفي قابل للتعديل
مقعد خلفي قابل للطي بجزئين 60/40

مسند في منتصف المقاعد الخلفية مع مكان لوضع ا�كواب 
ميزة تدفئة المقعد ا�مامي 

RR A/CON VENT

قناة لتهوئة للقدمين

عجلة  قيادة من الجلد
صندوق لتخزين ا�متعة
ستارة لصندوق ا�متعة

براد في صندوق لوحة القيادة مع إضاءة
-تعتيم تلقائي للمرآة الداخلية

مواصفات السالمة
نظام التحكم ا²لكتروني بالثبات

 µنظام منع انغالق المكابح + توزيع قوة الفرامل إلكتروني
كوابح مساعدة في الحاالت الطارئة

CBC

نظام مراقبة ضغط الهواء في ا²طارات
النظام ا²لكتروني لصف السيارة 

 µتعليق حركة السيارة إلكتروني
نظام مقاومة الدوران

نظام التحكم عند المنحدرات
وسائد هواء أمامية

وسائد هواء جانبية في ا�مام
-وسادات هوائية

منبه للسائق لربط حزام ا�مان
منبه للراكب ا�مامي لربط حزام ا�مان

منبه للتحكم بالمسافة من الخلف عند صف السيارة
كاميرا لصف السيارة

نظام ISO FIX لتثبيت مقعد ا�طفال في الخلف 
مواصفات الرفاهية والراحة

فتحة السقف مع مانع للتشابك
مكيف هواء ذو تحكم تلقائي بدرجة الحرارة

ازرار التحكم بفتح وإغالق النوافذ إلى جانب السائق 
غلق النوافذ تلقائيµ (عند قفل السيارة) 

أزرار لضبط الصوت على المقود
فتح صندوق السيارة عن بعد  

عدادت ومؤشرات تعمل بالكومبيوتر
عصا تحكم ل½شارة ولتحديد اتجاهات مسار السيارة بلمسة واحدة

Paddle Shift-

إضاءة للقيادة في الوضع الرياضي للسيارة 
منبه إلى وضع وحالة القيادة

مثبت السرعة
وسائل التسلية الترفيه

4 سماعات صوت (مع مكبر صوت) (2 مكبرات صوت رئيسية في 
ا�مام و٢ تويترز و 2 مكبرات صوت في الخلف)

InkaLink

شاشة 8 بوصة تعمل باللمس (با�لوان)
نظام مالحة

بلوتوث
إمكانية شبك من الملفات (مثل mp3 ، برامج الصوتيات إلخ) و 

USB (الناقل التسلسلي العالمي)
USB / Aux مقبس لوصلة

إمدادات طاقة ١٢ فولت في الخلف 
إمدادات طاقة ١٢ فولت في صندوق السيارة 

الوان السيارات
OOذهبي 

OOبني 

OOفضي 

OOبرتقالي 

OOأسود 

OOأبيض 

ا�لوان الداخلية
OOغامق 

OOبني



صممت السيارة جي إس من إم جي �حياء الطابع الرياضي في سيارات الدفع الرباعي. 
منطلقة من تراثها البريطاني العريق، تجمع هذه السيارة في تصميمها بين القوة 

في تصميمها الخارجي والترف والفخامة في تفاصيلها الداخلية.    

تمتاز سيارة جي إس الجديدة بطابعها الرياضي المستوحى من الخطوط التي 
تشكل العضالت. وعلى الرغم من طابعها الذي يوحي بالقوة من الخارج، إال أن 

المقصورة الداخلية تجسد مستويات مميزة من الراحة والفخامة. 

FSF هيكل السيارة فائق المتانة

TGI+TST
محرك يعمل بنظام الحقن المباشر
للوقود داخل االسطوانة + ناقل حركة مزدوج 

SMART
AWD

NetBlue

سيارة دفع رباعي ذكية

تقـنـيــة كـفــاءة الطـاقــة 

تعديل إلكتروني لوضعية
المقاعد ا§مامية \ ميزة التسخين 

مقاعد خلفية يمكن طيها

فتحة السقف مع
مانع للتشابك

رف أمتعة مصنوع
من سبائك ا§لومنيوم

74% FSF
هيكل السيارة

فائق المتانة
صفائح من الستيل
المقوى وما يزيد عنه

كبح السيارة في
مسافة قصيرة
إطارات ميشلين هايو +

مكابح سيراميك

١٥ في ١
نظام الثبات ا�لكتروني

النشط للسالمة

SRS 6
وسائد هوائية

كفاءة استهالك الوقود

محرك سعة ٢| ٨٫٢
في الثانية  

٢٢١ القوة بالحصان     

NETBLUE
تقنية كفاءة الطاقة  

مسند مقعد قابل للتعديل
بأكثر من وضعية 

طابع جريء، رياضي وقوي

 سرعة فائقة… لتواكب 
المستحيل 

التسارع من صفر إلى 100 خالل 8،2 جزء من الثانية. 
NETBLUE وعلى الرغم من ذلك فإن محرك

اقتصادي في استهالك الوقود. 
إن ا§داء القوي لسيارة جي إس يأتي مع محرك اقتصادي في استهالك 

الوقود. كما أن هذه السيارة ذات الدفع بالعجالت ا§ربع، مزودة بنظام 
تعليق متطور ومستقل تمامºَ. وبهذا فإنها تتيح لك حرية القيادة بسرعة 

مع ضمان السيطرة التامة على السيارة تحت كل الظروف. 

فتحة تهوئة على توربينه شكلفتحات تهوئة في المقدمة والخلفية  D-عجلة قيادة رياضية على شكل
مع آزرار التحكم 

حجم ٨
بوصة

شاشة عالية الدقة 

بدون مفتاح

اينكا لينك   
فتح السيارة بدون مفتاح/
تشغيل السيارة بلمسة زر 

سعة تصل
لغاي 

١٣٣٦ لتر

EPB
النظام ا�لكتروني لصف السيارة

Autohold
نظام التعليق التلقائي

Infotainment نظام
جهاز تحكم عن بعد

Internet Automobile Intelligence System

*تطبق الشروط وا§حكام.

كفاءة الطاقة
التسارع من ٠-١٠٠  

نظام Inkalink Infotainment ايفون كاربالي - شاشة تفاعلية 
.*Androidو iOS تدعم أنظمة

 سيارة ذكية مزودة 
بأحدث التقنيات

تحتوي هذه السيارة على أحدث التقنيات التي تتيح لك ميزة التواصل 
مع سيارتك بطريقة لم يسبق لها مثيل سواء عبر شاشة العالية الدقة 

حجم 8 بوصة أو من خالل تطبيق اينكا لينك
وتوفر لك الشاشة الكبيرة سهولة الوصول إلى كل التقنيات المتطورة التي تحتويها 

السيارة، با�ضافة إلى ميزة شبك الهاتف بالشاشة. كما انها مجهزة بنظام مالحي موصول 
بالقمر الصناعي يصدر التوجيهات بأكثر من لغة، با�ضافة إلى خارطة مفصلة لدول مجلس 

التعاون الخليجي وأحدث نظام ترفيهي لالستمتاع برحالت مريحة في سيارة رياضية.   

  السالمة أوالً - 
حمايتك أمـانــة 

مع حصولها على تصنيف ٥ نجوم في اختبارات 
C-NCAP للتصادم، فإن سيارة جي إس تحتوي 

على مجموعة واسعة من معايير السالمة اÀساسية 
واÃضافية لحمايتك أنت والركاب والمشاة. 

ابدأ رحلتك مع راحة البال منذ اللحظة التي تنطلق فيها بسيارة 
جي إس الرياضية الجديدة. مصنوعة من الفوالذ المقوى وهو يمتاز 
بوزنه الخفيف دون المساس بمتانة السيارة وهيكلها. من الوسائد 

الهوائية إلي نظام الفرامل الذكية ومن الكاميرا الخلفية لصف 
السيارة إلى الفرامل المصنوعة من السيراميك، فإن كل ميزة في 

السيارة تتمحور حول سالمتك قبل شيء.       

مساحة كبيرة - المزيد
من اÀماكن لÄصدقاء 

تتسع المقصورة الداخلية، اÀفضل في فئتها لخمسة 
أشخاص مع مساحة مريحة للساقين حتى Àطول اÀصدقاء. 
أما إمكانية تعديل مساحة التخزين في السيارة فهي توفر 

لك ميزة اصطحاب مستلزماتك لكل مغامرة. 
تمتاز المقصورة الداخلية لسيارة جي إس باحتوائها على أماكن للتخزين 

في كل زاوية لوضع الهاتف، المياه والنظارات الشمسية. أما المقاعد 
الخلفية فيمكن طيها حتى تصبح مسطحة لتوفر مساحة مرن لتخزين 
ا§متعة في الخلف.  . سيارة جي إس هي رفيقة دربك المثالية سواء كنت 

تود الذهاب للعب الغولف بمفردك أو للتخييم برفقة ا§صدقاء. 

مقصورة داخلية فائقة الفخامة


