
إم جي جي تي
إم جي جي تي الجديدة كليًا اإلضافة األخرية إلى أسطول سيارات إم جي، هي 
مستوحاة من طراز إم جي بي جي تي لعام ١٩٧٢. تأتي إم جي جي تي الجديدة 

كليًا بهيكل سيدان كوبيه وتصممي يعكس أحدث توجهات رشكة إم جي، لتقّدم 
إطاللة جديدة وحيوية مع مقصورة مستوحاة من الطائرات الحربية لقيادة مشّوقة 

ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة.

مقصورة أنيقة
تمزج مقصورة سيارة إم جي جي تي الجديدة كليًا أعلى مستويات الراحة اليت تتمّزي 

بها سيارات السيدان المدمجة بأسلوب وتصممي مقصورة الطائرة الحربية. إلى 
جانب التشطيبات المبّطنة وتصممي لوحة التحكم، تتمّزي المقصورة بمقاعد عميقة 
تغلف الجمس لتؤّمن الراحة المطلقة، ال سّيما يف الرحالت الطويلة. أّما مقبض ناقل 

الحركة الالمع المستوحى من الطائرات الحربية والتصاممي األخرى المصنوعة من 
األلمنيوم، فتعّزز اللمسة الرياضية اليت تتمّزي بها السيارة، يف حني أن فتحة السقف 

الواسعة تكمل رحابة المقصورة وتغمرها باإلنارة الطبيعية. 

أداء متفّوق
ُصّممت سيارة إم جي جي تي الجديدة كليًا لتتجاوز جميع التوّقعات مع أداء سيارة 

السيدان السلس والرياضي لترتك انطباعًا مذهًال من اللحظة اليت تدير فيها 
المحّرك. اخرت ما بني محّرك التوربو ١٫٥ لقيادة رياضية قوية مع ١٧٣ قوة حصانية 

وأقصى عزم ٢٥٠ ن.م، لتنطلق بها إلى رسعة ١٠٠ كم/الساعة خالل ٥٫٨ ثواٍن* فقط! 
أما محّرك ١٫٥ لرت، فهو خيار عالي الفعالية مع ناقل حركة ثماني الرسعات يساعد 

على توفري الوقود بنسبة ٥٫٧ لرت/١٠٠ كم*. كما أن الهيكل السفلي الرياضي 
المصّمم بدقة، يقّدم لك تجربة قيادة ثابتة، مريحة ومتجاوبة مع مناوراتك.

مزايا سالمة متطّورة
كيفما اّتجهت تحرص إم جي جي تي الجديدة كليًا بحمايتك وحماية الركاب. تتمّزي السيارة 

بهيكل فوالذي سميك على شكل قفص مصنوع بتقنية اللزير لحماية السائق وجميع 
الركاب. كما أن الوسائد الهوائية الجانبية تحمي من االصطدامات، فيما توفر مستشعرات 

الركن الخلفية والكامريا الخلفية الراحة عند الرجوع أو المناورة إلى الخلف. أما أحزمة 
األمان الحاصلة على ضمان ISOFIX واليت تأتي كمزية اعتيادية، فتضمن حماية األطفال يف 

حني أن مكابح الركن الكهربائية ونظام مراقبة ضغط العجالت يضمنان المزيد من راحة 
البال. اخرت فئة DEL لتنعم بأحدث المزايا مثل نظام التحذير من االصطدام األمامي، نظام 

التحذير من مغادرة المسار والوسائد الهوائية الجانبية الستائرية وكامريا ٣٦٠ درجة. 

تم تصممي سيارة إم جي جي تي ٢٠٢٢ الجديدة 
كلًيا بعناية فائقة. صممت لتكون أكرث رياضية 

بالشكل و أقوى باألداء مع مزيات  أكرث أمانًا، 
لتعيش معها مغامرة فريدة.

 

الجديدة كلّياً 2022

ولــدت

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة
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مواصفات الراحة والرتفيهالمواصفات الداخلية المواصفات األساسية

األداء

نظام التعليق والفرامل والتوجيه

المواصفات الخارجية

 4,675 x 1,842 x 1,480  4,675 x 1,842 x 1,473 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) 

MODEL TRIM1.5L CVT  STD1.5L Turbo  COM1.5L Turbo  LUXMODEL TRIM1.5L CVT  STD1.5L Turbo  COM1.5L Turbo  LUXMODEL TRIM1.5L CVT  STD1.5L Turbo  COM1.5L Turbo  LUX

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

اللون الخارجي

اللون الداخلي

السالمة

غري متاحة          -  معدات قياسية          O  معدات اختيارية  

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  

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة


