
مواصفات دول مجلس التعاون

1.5T DCT STD1.5T DCT COM1.5T DCT LUX

المواصفات ا�ساسية

4694x1848x1465الطول / العرض / االرتفاع (ملم)

2715قاعدة العجالت (ملم)

50سعة خزان الوقود (لتر)

1320وزن السيارة فارغة (كلغ)

ا�داء

Turbo 1.5 المحرك

 7 سرعات مع تعشيق مزدوجناقل الحركة  

5500@169القوة: (حصان/دورة بالدقيقة)

4300 - 1700@250أقصى عزم دوران (نيوتن متر \ دورة بالدقيقة)

5.8L/100kmاستهالك الوقود 

 أوروبية Vمعايير االنبعاثات

الشاصي

دفع أمامينظام القيادة

McPhersonالتعليق  ا£مامي 

Multilinkالتعليق الخلفي   

Discنظام الكبح 

مقود إلكتروني نظام القيادة 

عجالت معدنية العجالت المعدنية
قياس 16 بوصة  

عجالت معدنية 
لونين قياس 17 

بوصة

عجالت معدنية لونين 
قياس 18 بوصة  

R16215/50R17225/45R18 205/55ا°طارات

 التصميم الخارجي

--مصابيح القيادة النهارية

مصابيح خلفية للضباب 

مرايا جانبية مع إشارات ا°نعطاف

-مرايا خارجية كهربائية للرؤية الخلفية 

-مرايا كهربائية للرؤية الخلفية 

زجاج عاكس £شعة الشمس  

مساحات زجاج تعمل بالتناوب 

 LED إضاءة نهارية

دواسات جانبية ممتدة 

مصابيح خلفية

المقصورة الداخلية

-مقاعد من القماش

--مقاعد من الجلد 

-تعديل مقعد السائق ب 6 إتجاهات كهربائي½

--تعديل مقعد السائق ب 6 إتجاهات يدويَا

تعديل مقعد الراكب ا£مامي ب 4 إتجاهات يدويَا

مقعد خلفي قابل للطي بجزئين 40\60 

مكان مخصص لÄكواب مع علبة لحفظ العمالت  المعدنية 

-علبة لحفظ النظارات الشمسية 

عجلة قيادة من الجلد 

--حاجب أساسي Æشعة الشمس 

-حاجب £شعة الشمس مع مرايا للسائق والراكب ا£مامي

مواصفات ا�مان 
مكابح مانعة لÊنغالق+نظام توزيع المكابح ا°لكتروني+ نظام 

تنظيم المكابح عند المنعطفات
مكابح  ABS  مانعة لÊنغالق

برنامج نظام الثبات ا°لكتروني 

نظام مراقبة ضغط الهواء في ا°طارات

وسائد هوائية أمامية

--وسائد هوائية جانبية في ا£مام

تنبيه السائق لربط حزام ا£مان

--تنبيه الراكب ا£مامي لربط حزام ا£مان

--تنبيه حركة المرور الخلفية

كاميرا الرؤية الخلفية 

إضاءة توقف خلفية مرتفعة

عمود عجلة قيادة بميزة امتصاص الطاقة 

نظام ISOFIX  لتثبيت مقعد ا£طفال في الخلف 

ميزة قفل ا£بواب عند الحركة 

ميزة فتح ا£بواب أوتوماتيكي½ عند االصطدام 

فتح غطاء خران الوقود من الداخل 

نظام حماية السيارة من السرقة

مواصفات الرفاهية والراحة

-فتحة سقف قابلة للفتح كهربائيَا

فتح السيارة من دون مفتاح+ التشغيل بالضغط على زر 

--تكييف الهواء مع تحكم إلكتروني

نظام تكييف تلقائي مع التحكم بدرجة حرارة منطقتين 

فتحات تكييف الهواء في الجهة الخلفية

تنقية الهواء من الغبار واللقاح 

-نوافذ كهربائية مع ميزة الفتح و ا°غالق السريع للسائق

--نوافذ كهربائية مع ميزة الفتح السريع لجميع الركاب

غلق النوافذ تلقائي½ 

عمل مصابيح ا°ضاءة بعد ركن السيارة مع إمكانية تمديد الفترة 

التحكم بالصوت عن بعد من خالل عجلة القيادة 

 Paddle Shift  ناقل حركة

تعديل عجلة القيادة 

قفل مركزي لÄبواب عن بعد 

قفل مركزي لÄبواب 

كمبيوتر للرحلة 

-تثبيت سرعة 

وسائل الترفيه

شاشة 8 بوصة تعمل باللمس مع 6 مكبرات  صوت، راديو. مشغل، 
وفتحتان للـ  USB  و Apple Carplay  وبلوتوث 

الوان السيارات

OOOأسود 

OOOأبيض لؤلؤي 

OOOأحمر 

OOOرمادي كربوني

ألوان السيارة من الداخل 

OOOغامق 

OOOبيج فاتح 

O--أسود مع أحمر 



جديد

معنى مختلف للقيادة

اختر اللون الذي يالئم شخصيتك. تأتي سيارة إم جي 6 بألوان راقية المعة وألوان لؤلوية، وهي حتم� 
ستخطف ا�نظار بروعة ألوانها ومظهرها الرائع.  

تم تصميم سيارة إم جي 6 من أجل توفير تجربة قيادة مختلفة ال تشبه سواها. مما ال شك فيه بأن التصاميم 
 LED الخاصة �ضواء السيارة يضفي عليها مظهر£ أنيق� مع الحفاظ على طابعها ا�وروبي المميز. أما مصابيح

ا�مامية الجديدة فهي توفر إضاءة أكثر إشراق�. إن التقنيات اªضافية التي تحتويها سيارة إم جي 6 مثل "مصابيح 
المنعطفات" و "المصابيح بمستويات إضاءة تلقائية" و "مساحات المصابيح ا�مامية"، تعزز من مستويات السالمة 

لهذه السيارة. إن مصابيح LED النهارية تضفي على هذه السيارة الرياضية طابع� عصري� مميز£ وتزيد من مستويات 
أما سر مظهرها الديناميكي فهو يكمن في االنحناءات الممتدة من السقف إلى الجهة الخلفية  السالمة. 

والمصد الخلفي الجديد، باªضافة إلى اªطارات المعدنية  ذات اللونين وقياس 18 بوصة. 

تتميز سيارة إم جي 6 بقوتها الهائلة؛ فهل أنت مستعد لمحرك تيربو بقوة
169 حصان والمزود بعلبة تروس من سبعة سرعات وتعشيق مزدوج؟

التسارع من 0-100 كيلومتر في الساعة في 7 ثواٍن فقط
 استهالك أقل للوقود 5.8 لتر / 100 كم

على الرغم من أن سيارة إم جي 6 تأتي بمجموعة واسعة من ا�لوان الداخلية، لكن المزج بين الجلد 
ا�حمر وا�سود يمنحها طابع� جريئ� ومميز£. أما اللوحة الداكنة التي تزين مقدمة السيارة والعداد 
المصمم بأسلوب عصري فهما حتم� يعززان من جمالية طابعها الرياضي. تحتوي هذه السيارة على 

مجموعة شاملة من ا�جهزة الترفيهية التي تشمل شاشة وسائط متعددة حجم 8 بوصة تعمل 
باللمس وتدعم Apple Carplay، باªضافة إلى مجموعة من أزرار التحكم الموجودة على عجلة القيادة 

شبه المسطحة والمتعددة الوظائف.  

إن النظر عبر عجلة القيادة يكشف عن روعة وأناقة عداد السرعة الرقمي الرياضي. مع سيارة إم جي 6 
الجديدة، بات بإمكانك الدخول دون مفتاح وتشغيلها فقط بالضغط على زر تشغيل المحرك، باªضافة 

إلى ميزة االستمتاع با�مان مع خاصية الكبح التلقائي لفرامل اليد.  

لقد تم تصميم الفتحات ا�مامية للتكييف التوربيني بما يضمن توزيع الهواء بالتساوي في جميع أنحاء 
المقصورة وبالتالي تبريد السيارة خالل وقت أسرع. مما ال شك فيه بأن ميزة تدفق الهواء بسالسة داخل 

السيارة يضمن استمتاع الركاب في المقاعد الخلفية بالهواء البارد فور تشغيل المكيف.

تناسب نمط حياتك

مفهوم جديد للمعايير 

نظام مثبت السرعة  النظام اªلكتروني
للثبات 

ا�لوان الداخلية:ا�لوان الخارجية:

رمادي كربونيأبيض لؤلويأسود خاص أسود مع أحمر مع حواف Luxبيج فاتحأسودأحمر ناري

SGE 1.5T محرك تيربو

DCT250 ناقل حركة بسبع سرعات

قوة 169 حصان أو 124 كيلو واط

االنبعاثات الكربونية 
متطابقة مع المعايير ا�وروبية 

محرك السيارة إم جي ٦ الجديدة يتناسب مع كل تطلعاتك 

تمتاز سيارة إم جي 6 سيدان الجديدة بسقفها المنحني والممتد حتى نهايتها، مما يتيح 
مساحة واسعة في الصندوق تضاهي المساحات التي توفرها سيارات إس يو ڤي لتتيح لك 

حرية نقل ا�متعة التي تحتاجها �ي رحلة أو مغامرة.  

يمكن توسيع صندوق السيارة من 424 لتر£ إلى 1170 لتر£ من خالل تقسيم المقاعد الخلفية 
بنسبة 40:60 لتحصل بذلك على المساحة اªضافية المرجوة.

 تضم السيارة إم جي 6، 22 مكان� للتخزين يسهل الوصول إليه، ويمكن استخدام هذه 
ا�ماكن لوضع  أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف والنظارات الشمسية والمحافظ وبهذا 

ستجد متسع� لكل احتياجاتك. 

تم تجيهز كل سيارات إم جي 6 الحاصلة على تصنيف خمس نجوم من برنامج اختبارات سالمة السيارات الصيني الجديد (C-NCAP) بوسائد 
هوائية أمامية وجانبية لحماية منطقة الصدر والرأس. كما أنها مزودة بنظام المكابح المانعة لالنغالق (ABS) ونظام التوزيع اªلكتروني لقوة 

الفرامل (EBD) ونظام التحكم اªلكتروني في الثبات (ESC)، باªضافة إلى نظام التنبيه المتطور لربط أحزمة ا�مان لكال المقعدين ا�ماميين.

يحدد نظام التحكم في الثبات وضع السيارة خالل الحركة من خالل الحساسات ويضمن ثبات السيارة من خالل وقف العجلة المناسبة، 
للحيلولة دون وقوع الحوادث الناجمة عن فقدان السيطرة. انعم براحة البال مع ا�نظمة الفعالة للسالمة والتي تشمل الكاميرا الخلفية 

.(ISOFIX) ونظام التثبيت المحكم لمقاعد ا�طفال

رحابة ال تضاهى  أقصى مستويات الراحة
أداء يعتمد على القوة

قيادة جريئة مع أعلى درجات ا�مان


