
Manufacturer Guarantee:

6  Y E A R S

Or 200,000  km
 شريك رسمي



الفارس 
الواثقة..! السرعة 

 ..MG 6 أحدث سيارة



THE LATEST MG 6  CONCEPT CAR
FIRST MASS PRODUCTION OF 4-DOOR COUPE CARS 

INSPIRED BY PROACTIVE POWER  FAST ELEGANCE  

CENTENNIAL LEGACY OF MG
POWER GENES

FORMIDABLE FORCE – ONE SECOND FASTER

 

The latest make of the MG 6 embodies the groundbreaking E-motion concept. In addition to being inspired by the components of proactive 

luxury red cabin will lure you to dream about a your own unique driving experience.

Thanks to its formidable engine generating ultimate power, advanced 
7-speed transmission, multilink rear suspension, XDS dynamic cornering 
control system, low rolling resistance Bridgestone / 17-inch Michelin 
TURANZA tires, superior control and relentless sporting is possible. 

  Front grille with central star 

  Fastback styling feature 

  Exclusive Trophy badge

  LED gradual cornering lights 

  Direct injection 20T Trophy Core turbocharged 
engine + 7-speed dual clutch TST transmission 

  Multi-link independent suspension

  Low rolling resistance antiroll Bridgestone /  
17-inch Michelin TURANZA tires

  Trophy mode

  Aerodynamic design

  FI paddle shift steering wheel

  LED London Eye front lights 

  Bright LED tail lights 

  Premium quality metal/pearl paint

  Luxury sporty cabin 

  Very long 2,715-mm wheel base

  Luxury 1,848-mm wide body 

SAIC Blue نواة 
تكنولوجيا قوة الحركة عالية الكفاءة

حركة قوية.

SAIC Blue

Formidable force

اســتـهـــ�ك وقـــود مـتـدٍن

Very low fuel consumption

MG سيارة 6 

إلهام القوة ا�ستباقية ..  
E-motion ليغير كل المفاهيم؛ فإلى كونها تستلهم عناصر القوة  MG6

MG ة لسيارات  ا�ستباقية الحفاّز

Fastback طابع الشخصية  MG المتألق بالنجمة المركزية والتي تعتبر عنوان الهوية الخاصة لعائلة 

التصميم

  شبك الواجهة بنجمة مركزية
  تصميم Fastback بإنحدار خلفي إنسيابي

  تروفي – شعار حصري
LED ل�ستدارة التصاعدية   مصابيح 

LED   مصابيح 
ة LED الخلفية المشّع   مصابيح 

  ط�ء سيارة معدني/لؤلؤي ممتاز
  مقصورة رياضية فاخرة

2715 ملم  
  جسم فاخر بعرض 1848 ملم

  القوة 

ار الذي يعطي الطاقة القصوى؛ وناقل الحركة المتطور  بفضل محركها الجّب

 XDS ذي السبع نق�ت، والتعليق الخلفي المتعدد الوص�ت، مع نظام 

 Bridgestone / 17-inch Michelin للتحكم الديناميكي بالمنعطفات، إطارات

م فائق للغاية، ورياضة � هوادة فيها.  المقاومة للتدحرج، تحّك  TURANZA

20T المشحون  بالطاقة القصوى   Trophy Core محرك الحقن المباشر   
TST المزدوج المكون من 7 مستويات الحركة  داخل ا�سطوانة + ناقل 

تعليق مستقل متعدد  
Bridgestone TURANZA المقاومة للتدحرج  17- inch Michelin إطارات  

وضعية إدارة الحركة – تروفي  
تصميم أيروديناميكي  

FI Paddle Shift مقود بمقابض  

إرث اليوبيل المئوي لجينات 

ارة  MG قوة جّب القوة من 
ثانية واحدة أسرع

CONSEPT



NEXT GENERATION
   SMART INTERNET CONNECTED CAR  SYSTEM

ONE GENERATION FASTER    

This next generation connected car is equipped with data-powered driving system. 
To enable full audio interaction with the car, the AI-powered audio system can be 

controlled in a hands-free fashion. Thanks to the rich database, the car will understand 
your needs and make customizations that suit your trip. A wide collection of music, 

audio books and wonderful online selections is available. Moreover, free unlimited 
OTA upgrade full upgrade of internet connection experience is possible.

  Large 8’’ HD connected PAD screen

  AI-powered audio system 

  Smart active information-driven navigation system 

  Mobile phone IoT remote control system 

  Dual frequency car/phone WiFi

  Smart parking for refueling

  Team position exchange and real time communications

  Wide selection of online music and audiobooks 

  Smart peripheral extension platform

  Self-driving tour service

  Unlimited continuous OTA upgrade 

  

YOUR WORLD,
 YOUR OWN

عالمك معك

الجيل الثاني من نظام السيارات 

جيل واحد أسرع
مجّه لــماكلا يــتوصلا لــعافتلا قــيقحتل ،ةــيفاولا تاــنايبلا ىــلع ةدــمتعم ةداــيق ماــظنب ةزــ

ــم دون  ــك الف ــي تحري ــذكاء ا�صطناع ــوم بال ــوت المدع ــام الص ــكان نظ ــيارة، بإم ــع الس م

ــم  ــن ث ــاك وم ــتفهم احتياج ــرة س ــات الواف ــدة البيان ــل قاع ــا بفض ــا أنه ــدوي. كم ــل ي تدخ

ــات  ــة والمنوع ــب صوتي ــن الموســيقى وكت ــارات واســعة م ــك. خي ــا لتناســب رحلت تخصصه

OTA ال�نهائيــة، ترقيــة مجانيــة، تحديــث شــامل لتجربــة 

PAD   شاشة كبيرة بسعة  8 بوصة عالية الدقة متصلة با�نترنت من طراز 
نظام صوتي قائم على الذكاء ا�صطناعي   

نظام م�حظة ذكي نشط مدعوم بالبيانات الوافرة   
IoT للتحكم عن بعد للهواتف المحمولة نظام    
WiFi ثنائي مزدوج التردد للسيارة والهاتف   

اصطفاف ذكي للتزود بالوقود   
تبادل المواقع وا�تصا�ت اللحظية الفائقة بين أفراد الفريق في السيارة   

  
منصة ذكية للتمديد الطرفي    

خدمة جو�ت ذاتية القيادة   
OTA متواصلة �نهائية ترقية    

  



GET READY FOR SUPERIOR TECHNOLOGY 
  
   

SPEED AND SPLENDOR  
TECHNOLOGY  

MOVE FORWARD WITH A GREAT START  
                                            ONE MODEL, TWO VERSIONS FOR A GREAT START

 

PROACTIVE SAFETY SAFETY FAST 

ENJOY TOPNOTCH TECHNOLOGY 

التكنولوجيا

 استعّد للتكنولوجيا الراقية  انطلق ببداية رائعة

السرعة والروعة

الراقية يحفل كل طراز بكافة العناصر الـ 18 
  شاشة لمس عالية الدقة

ESC   نظام  
XDS للتحكم الديناميكي بالمنعطفات   نظام 

  نظام Auto Hold للركن التلقائي

24 نظام التهيئة الفائق تروفي 
  شاشة عالية الدقة بسعة 10.1 بوصة

  أداة تفاعلية افتراضية بسعة 7 بوصات
LED ذكي كامل   مصباح 

  فرش داخلي أحمر رياضي فاخر - تراك

 
احات المطر بدون إطار مزودة بخاصية استشعار المطر   مّس

نظام     
لمساعدة القيادة الذكية

ACC لتثبيت السرعة التكيفي نظام 

FCW نظام 

AEB نظام 

LDW للتنبيه با�نحراف عن الحارة المرورية نظام 

IHC الذكي للتحكم بالضوء القريب نظام 

نظام SAS للتحكم بالسرعة

360 للصور نظام بانورامي 

جسم فائق القوة بقفص مدمج   
ESC ® نظام    

  

EPB نظام  
D مغلف بالجلد  

  رؤية خلفية ديناميكية

 

  عجلة Trenches الرياضية بقطر 18 بوصة
Bridgestone TURANZA الرياضية بقطر 18 بوصة   عجلة 

  درجة حرارة ثابتة ثنائية المناطق (مع خاصية PM2.5 لتنقية الهواء)
  وسائد هوائية تفتح في 6 ميلي/ثانية

  مرآة آلية داخلية للرؤية الخلفية مضادة للوهج
MG لدعم القيادة الذكي النشط  PILOT   نظام 

موديل واحد بطرازين .. لتنطلق ببداية رائعة 
ة التكنولوجيا. وتستمتع بقّم

أداة تفاعلية افتراضية 
بسعة 7 بوصات

MG PILOT لمساعدة  نظام 
القيادة الذكية

السرعة والس�مة مثالية س�مة استباقية 
MG بطراز  الخاصة  السريعة»  «الس�مة  مفهوم  مراعاة  بهدف 

الس�مة العالمي من فئة خمس نجوم. جسم فائق القوة مع قفص مدمج، وسقف فائق الطول مع لحام 

ESC ® بنظام  مزودة  وكلها  الليزر،  بواسطة 

القيادة  لمساعدة   MG  PILOT

EACH VERSION CONTAINS 18 SUPERIOR FEATURES
  HD touchscreen 

  Electronic Stability System (ESC)

  XDS dynamic cornering system 

  Auto Hold parking system

EXCLUSIVE TROPHY 24 CONFIGURATION SYSTEM
  10.1” HD display

  7’’ virtual interactive tool

  Smart full LED light

  Luxury Track red sporty interior

  Heated front seat 

  Frameless rain-sensing wipers 

To ensure MG’s “Safety Fast” concept, the basic protection features were incorporated in line 
with 5-star international safety standard. The car features a superior strength body with built-

in cage and a laser-welded very long roof, all of which are integrated with the Electronic 
Stability Control (ESC) system, Dynamic Rearview System, Tire Pressure Monitoring System. 

The exclusive Trophy MG Pilot active smart driving assistant and the multidimensional safety 
technology also contribute to ensuring a safe and pleasant driving experience. 

   active smart driving assistant system
Adaptive Cruise Control (ACC) system

Front Collision Warning  (FCW) system
Automatic Emergency Break (AEB) system

Lane Departure Warning (LDW) system
IHC system 

Steering Angle Sensor (SAS) 
Panoramic 3600 image system 

  Superior strength with built in cage

  Electronic Stability Control (ESC) system

  Smart Tire Pressure Monitoring System 

  Electronic Parking Brake (EPB)

  Multifunction D-type leather sports steering wheel

  Dynamic rearview 

  Smart Tire Pressure Monitoring System

  18’’ sports trenches tire

  18” Bridgestone TURANZA tire 

  
  Airbags deployed in 6ms

  Internal automatic antiglare rearview mirror 

  Smart active MG Pilot driver assistance system
(Trophy electronic top tier version)

Safety 
Security

and

MG Pilot smart driving assistant 7’’ interactive tool

ESC ® نظام 

جسم فائق القوة بقفص مدمج

Superior strength with built in cage  ESC ®  system



        

1.5T
DCT STD

1.5T
DCT COM

1.5T
DCT LUX المواصفات

Length/Width/Height(mm) 4659x1848x1462 الطول/العرض/ا�رتفاع (ملم)

Wheelbase (mm) 2715 قاعدة العج�ت (ملم)

Kerb weight (kg) 1320 وزن السيارة فارغة (كلغ)

Fuel Tank Capacity (litre) 50 سعة خزان الوقود (لتر)

Engine 1.5 Turbo المحرك

Gearbox
7 سرعات مع تعشيق مزدوج 

7 Speed Dual Clutch Transmission (DCT)
ناقل الحركة 

Max net power(Kw/rpm) 124@5500 صافي أقصى قدرة (كيلو واط/ دورة بالدقيقة)

Max torque(Nm/rpm) 250@1700-4300 أقصى عزم دوران (نيوتن متر/ دورة بالدقيقة)

Fuel consumption 5.9L/100km استه�ك الوقود

Emission  Euro 6  ا�نبعاثات

الشاصي 

Drive type Front wheel drive نظام القيادة 

 Front suspension McPherson

 Rear suspension Multilink التعليق الخلفي

Brake system Disc نظام الكبح

 Steering system Electric Power Steering نظام القيادة

Wheel rim type
عج�ت معدنية
قياس 16 بوصة

16” Alloy  

عج�ت معدنية
قياس 17 بوصة

 Dual Color
17” Alloy

عج�ت معدنية
قياس 18 بوصة

 Dual Color
18” Alloy

العج�ت والجنوط

 Tyre 205/55 R16 215/50R17 225/45R18

التصميم الخارجي

 LED Daytime Running Light • • • LED إضاءة نهارية

LED headlights - - • مصابيح القيادة النهارية 

 Rear fog lamps • • • مصابيح خلفية للضباب 

Door mirrors with indicators lamp • • •

Electrical adjustable outside rearview mirror - • • مرايا خارجية كهربائية للرؤية الجانبية

 Electrical folding outside rearview mirror - • • مرايا كهربائية للرؤية الخلفية

Solar reducing windscreen • • •

Window shield wipes • • • مساحات زجاج تعمل بالتناوب

 Side Sill Extensions • • • دواسات جانبية ممتدة 

 Taillights • • • مصابيح خلفية

التصميم الداخلي

 Fabric seat • • - مقاعد من القماش

 Leather seat  - - • مقاعد من الجلد

 6-way manual adjustable driver’s sear • • - تعديل مقعد السائق ب 6 إتجاهات كهربائيا

 6-way electric adjustable driver’s seat - - • تعديل مقعد السائق ب 6 إتجاهات يدويا

 4-way manual adjustable front passenger seat • • - 4 إتجاهات يدويا

 60/40 split folding rear seat • • • مقعد خلفي قابل للطي بجزئين 40/60

 2 cup holders + Coin storage pocket • • •
 Sunglass storage box - • • علبة لحفظ النظارات الشمسية

 Leather steering wheel • • • عجلة قيادة من الجلد

 Basic sun visor • - •
 Highline sun visor with driver and passenger side mirrors - • •

أبيض لؤلؤيأحمر أسود نيزكيرمادي كربوني

اللون الداخلي

اللون الخارجي

Black and Red Dual Toneاسودأسود أحمر متناغم Beige Black

Racing Red Pearl WhiteCarbon Grey Obsidian Black

بيج

-   غير متوفراختياريمتوفر -   غير متوفراختياريمتوفر

 ABS + EBD +Cornering Brake Control • • • المكابح عند المنعطفات

Brake Assistance System • • • ABS مكابح

Electronic Stability Program • • •
 Tyre Pressure Monitoring system • • •
 Front airbags • • • وسائد هوائية أمامية

 Side and Curtain airbags - - •
 Driver seatbelt reminder • • • تنبيه السائق لربط الحزام  

 Front passenger seat belt reminder - - •
 Rear seat belt reminder - - • تنبيه حركة المرور الخلفية

 Rear parking camera • • • كاميرا الرؤية الخلفية

 High mounted stop lamp • • • إضاءة توقف خلفية مرتفعة 

 Energy absorbing steering column • • • عمود عجلة قيادة بميزة امتصاص الطاقة 

• • • ISOFIX نظام

 Speed sensitive door locking • • •
 Auto door unlock on impact • • •
Fuel pump inertial remember switch • • • فتح غطاء خزان الوقود من الداخل 

Vehicle immobiliser (engine immobilization) • • • نظام حماية السيارة من السرقة

الرفاهية والراحة

 Electric sunroof - • • فتحة سقف قابلة للفتح كهربائيا 

 Push button start • • • التشغيل بالضغط على الزر 

Keyless entry - - • فتح السيارة من دون مفتاح

Electric AC system • • • تكييف الهواء مع تحكم إلكتروني 

 Automatic AC system with Dual Zone Climate Control - • • نظام تكييف تلقائي مع التحكم بدرجة حرارة منطقتين 

 Rear AC Vents • • • فتحات تكييف الهواء في الجهة الخلفية 

• • • تنقية الهواء من الغبار و اللقاح 

 Electric front windows (driver side window one touch up &
down) • • •

 Electric front and rear windows (all windows one touch up &
down) - - • نوافذ كهربائية مع ميزة الفتح السريع لجميع الركاب 

 Auto close windows • • • غلق النوافذ اتوماتيكية 

“Follow Me Home”, Headlamp with time delay • • •
 Remote audio controls on steering wheel • • • التحكم بالصوت عن بعد من خ�ل عجلة القيادة 

 Paddle shift - • •  Paddle  ناقل حركة

 Tilt adjust steering column • • • تعديل عجلة القيادة 

 Remote control door locking • • •
 Central door locking • • •
Trip computer • • • كمبيوتر للرحلة 

 Cruise control - • • تثبيت سرعة

التسلية والترفيه

 8” Integrated Touch Screen with 6 Speakers, Radio, 2 USB
Slots, Apple CarPlay and Bluetooth • • • شاشة 8 بوصة تعمل باللمس مع 6 مكبرات صوت، راديو ، مشغل ، و فتحتان لل 

Apple Carplay و USB و بلوتوث

  

تختلف مواصفات ال
م�حظات: @



MG Showrooms

800 749 8888

Jeddah - Riyadh - Dammam - Taif
Madinah Al-Munawarah - Yanbu - Jazan


