
إم جي جي تي
إم جي جي تي الجديدةكلًيا اإلضافة األخرية إلى أسطول سيارات إم جي، 

المستوحاة من طراز إم جي بي جي تي لعام ١٩٧٢. تأتي إم جي جي تي الجديدة 
كلًيا بتصميمها الشبيه بسيارات الكوبيه وتجسد أحدث التوجهات لدى رشكة إم جي. 

كما تتمس هذه السيارة الجديدة بمقصورتها المستوحاة من الطائرات الحربية، 
لتوفر تجربة فريدة من نوعها يف سوق سيارات السيدان المدمجة.

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

بها سيارات السيدان المدمجة بأسلوب وتصممي مقصورة الطائرة الحربية. إلى 
جانب التشطيبات المبّطنة وتصممي لوحة التحكم، تتمّزي المقصورة بمقاعد  ممزية 
تحيط الجمس لتؤّمن الراحة المطلقة، السّيما 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 كلًيا لتتجاوز جميع التوّقعات مع أداء سيارة 

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

وأقصى عزم دوران 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 

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

مناوراتك.

مزايا سالمة متطّورة
كيفما اّتجهت تحرص إم جي جي تي الجديدة كلًيا لحماية السائق وجميع الركاب وذلك 

بفضل هيكلها الفوالذي المصنوع بتقنية اللزير. وتأتي الوسائد الهوائية الجانبية لحماية 
السائق والراكبني  من االصطدامات، فيما توفر مستشعرات الركن الخلفية والكامريا 

الخلفية الراحة عند الرجوع أو المناورة إلى الخلف. وأحزمة األمان الحاصلة على ضمان 
ISOFIX تأتي كمزية اعتيادية، فتضمن حماية األطفال كما 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، ونظام التحذير من مغادرة المسار 

والوسائد الهوائية الجانبية الستائرية وكامريا بزاوية ٣٦٠ درجة. 

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة

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

بالشكل وأقوى باألداء مع مزيات  أكرثأماًن، 
لتنطلق بها يف مغامرات فريدة.

 

الجديدة كلّي 2022

ولــدت
Say hello to a spacious cabin and a fighter jet inspired interior with 6 

way power electric adjustable driver's seats. Say let’s go to a wide 
sunroof, a racy dual colour sport interior installed with high-quality of 

cabin material, a 3D Diamond design console panel with a 10.1 Inch HD 
Infotainment Touchscreen that seamlessly gives you the comfort of 

connectivity at your fingertips. Get to where you’re going in premium 
style with the multi-function steering wheel and 12.3 Inch Virtual 

Instrumental Cluster.

SPORTY OUTSIDE. SERENITY INSIDE.

Explore a new driving experience like never before with a 1.5L Turbo 7 
Speed DCT Gasoline engine which delivers a responsive ride of 250 NM 

Torque with an acceleration of around 8.5 second from 0 - 100 kmph*. 
Enthusiasts also have an option to choose a 1.5L 8 Speed iCVT gasoline 

engine to ensure an exceptional fuel economy of 5.7 litre / 100 km*. The 
engineering has been developed to enhance low ground clearance. The 

electric handbrake, zero gravity sport seats, Turbo A/C vents, Air quality 
purifier system and the driver-focus cockpit console are best suited for 

the driver to experience an exciting, smooth and an enjoyable drive.

EXHILIRATION MEETS RELAXATION.

Next level safety comes standard with the synchronised protection 
system, which integrates blind spot warning, lane keep assist, 4-wheel 

disc brakes, suspension and full space frame. Find the ultimate peace of 
mind with a set of 6 Safety Airbags, 360 surround cameras and Intelligent 

Headlamp Control where sportiness comes with the ultimate safety.

PROTECTION IN EVERY DIRECTION.

THE ALL NEW 2022

BORN A

The All New 2022 MG GT has been carefully 
designed to be more sporty, more powerful, 

more spacious, and more safe, allowing you 
to live a more daring life than ever before.

*T&C Apply based on geographic and driving conditions.

A wide-bodied fastback with best-in-class ergonomic design reels 
the All New 2022 MG GT as a head-turner, everywhere it goes. The rich 

hood-line design, sharp-LED headlights, extra-wide black grille and 
inward front bumper outlines the sporty characters of the MG GT and 

takes MG's sporty DNA to the extreme.

GET IN AND STAND OUT.

Azaiba   |   Wattayah   |   Sohar   |   Sur   |   Salalah  |  Al Manuma   |   Ibri   |   Bidayah   |   Nizwa   |   Ibra   |   Sinaw

MG WhatsApp : 71557334

العذيبة   |   الوطية   |   صحار   |   صور   |   صاللة  |  المنومة |  عربي |  البداية |  نزوى |  إبراء |  سناو
71557334 واتساب رشكة إم جي:

*Images used for illustrative purposes only. Specifications may vary depending on the market.الصور المستخدمة ألغراض توضيحية فقط وقد تختلف المواصفات حسب السوق*



MODEL TRIM 1.5L CVT  STD  1.5L Turbo  COM 1.5L Turbo  LUX MODEL TRIM 1.5L CVT  STD  1.5L Turbo  COM 1.5L Turbo  LUX

Black O O O

Beige O O O

Red & Black O O O

Interior color

Yellow O O O

Black O O O

White O O O

Grey O O O

Red O O O

Exterior color

with 4 Speakers, Apple Carplay and Android Auto

12.3 Inch Virtual Cluster Screen 

10.1 Inch HD Touchscreen, Bluetooth with
6 Speakers, Apple Carplay and Android Auto

 ● ● ●

 - ● ●

 - - ●

 ● ● -

 ● ● ●

Comfort and Entertainment   

Paddle Shift Control - ● ●

Trip Computer 

Multimedia Controls on Steering Wheel ● ● ●

Cruise Control - - ●

Push Button Start with Keyless Entry ● ● ●

Automatic Airconditioning  ● ● ●

Air Quality Management System - - ●

Electric Sunroof - ● ●

Remote Trunk Opening  ● ● ●

10.1 Inch HD Touchscreen, Bluetooth with 

Safety   

ABS + ESP + EPBI + Hill Hold ● ● ●

Intelligent Headlamp Control (Adaptive Headlamps) - - ●

Driver and Front Passenger Airbag ● ● ●

Front Side Airbags - ● ●

Side Curtain Airbags - - ●

Rear Parking Sensor and Rearview Camera ● ● -

360° View Parking Camera - - ●

Blind Spot Monitoring - - ●

Lane Departure Warning System - - ●

Front Collision Warning System - - ●

Electric Parking Brake + Auto Hold ● ● ●

Tyre Pressure Monitoring System ● ● ●

Engine Cover ● ● ●

Seat Belt Warning Driver and Front Passenger Side ● ● ●

3 Point Seatbelt for Rear Middle Seat ● ● ●

Rear Seat Child ISOFIX Assist ● ● ●

Remote Central Door Locking ● ● ●

Leather Upholstery
MG Trophy Edition Red and Black Interiors with

Lumbar Adjustment

6 Way Manual Adjustable Driver Seat

60:40 Folding Second Row Seats

Leather Steering Wheel

Front Armrest with Storage 

Sunvisor with Vanity Mirror and Lighting 

Overhead Glass Case

Rear Reading Lights

6 Way Power Adjustable Driver Seat with

          -                                                  ● ●

          ●                                                 ● -

          -                                                  - ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

Interior   

Integrated Sport Seats ● ● ●

Fabric Seats ● - -

Basic Parameters   

Dimension - LxWxH (mm) 4,675 x 1,842 x 1,473 4,675 x 1,842 x 1,480 

Wheel Base (mm) 2680  

Fuel Tank Capacity (ltrs) 45 50 

Trunk Volume (ltrs)                                                                                            401  

Curb Weight (kgs) 1,260 1,318  

Min. Ground Clearance (mm)                                                                                           145

Power Performance   

Engine 1.5L iCVT 1.5L Turbo DCT  

Gearbox 8 Speed iCVT 7 Speed DCT  

Displacement (cc) 1,498 1,490 

Power - Ps (kw) @rpm 118 (84) @ 6,000 rpm 173 (119) @ 5,600 rpm  

Torque - Nm @rpm 150 @ 4,500 rpm 250 @ 3,000 - 4,000 rpm  

Acceleration (0 - 100 kmph in sec) 10.5* 8.5*

Maximum Speed (kmph) 185* 215* 

Fuel Consumption (ltr / 100 kms) 5.7 ltr* 5.9 ltr* 

Brake, Suspension and Steering System   

Drive Layout Front Wheel Drive  

Front Suspension McPherson Front Shock Absorber   

Rear Suspension H Torsional Beam

Brake System Front: Disc Rear: Disc

Steering System                                                                                             Electric Power Steering Spare Tyre Non - Full Size Temporary Spare Wheel

Wheels 

Wheel Size                                                                                    "16"" Alloy Wheels                                17" Dual Tone Alloy Wheel 
215/50 R17205/55 R16

                                          ●                 ● ●

Exterior   

LED Headlight ● ● ●

LED Daytime Running Lights ● ● ●

LED Brake Lights ● ● ●

LED Tailights ● ● ●

Rear View Mirror with Defogging ● ● ●

Anti-pinch Power Windows ● ● ●

Rear Window with Heating Function 

Automatic Headlamps  ● ● ●

Electric Adjustable Rearview Mirrors ● ● ●

Electric Folding Rearview Mirrors - - ●

● Standard Equipment          -  Not Available          O  Optional Equipment  

*T&C Apply based on geographic and driving conditions.

MODEL TRIM 1.5L CVT  STD  1.5L Turbo  COM 1.5L Turbo  LUX MODEL TRIM 1.5L CVT  STD  1.5L Turbo  COM 1.5L Turbo  LUX

المواصفات األساسية

 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  

األداء

 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) 

نظام التعليق والفرامل والتوجيه

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 

          -                                                  ● ●

          ●                                                 ● -

          -                                                  - ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          ●                                                 ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

          -                                                  ● ●

المواصفات الداخلية

مقاعد رياضية مدمجة

مقاعد من القماش

مقعد السائق قابل للتعديل يدوًيا 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

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

مقعد السائق قابل للتعديل يدوًيا كهربائًيا بستة وضعيات 
مع خاصية دعم مقعد السائق أسفل الظهر 

العجالت

حجم العجالت

عجلة احتياطية مؤقتة غري كاملة الحجمالعجلة االحتياطية

عجالت قياس 16 بوصة
R16 55/205 من األلمنيوم

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

المواصفات الخارجية

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 التدفئة

مصابيح أمامية تعمل تلقائًيا

 مرايا خلفية كهربائية قابلة للضبط 

 مرايا خلفية كهربائية قابلة للطي 

أسود

بيج

أحمر وأسود

اللون الداخلي

التحكم الذكي بالمصابيح األمامية (المصابيح األمامية التكيفية)

وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي

وسائد هوائية جانبية أمامية

وسائد هوائية بجانب الستارة 

نظام الحساسات  عند الوقوف الخلفي وكامريا للرؤية الخلفية

 كامريا 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

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

السالمة

أصفر

أسود

أبيض

رمادي

أحمر

اللون الخارجي

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

خاصية 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  

● غري متاحة          -  معدات قياسية          O  معدات اختيارية  

*تطبق الرشوط واألحكام بناًء على الظروف الجغرافية وحالة القيادة


