NEW MG ZS

Mẫu SUV với diện mạo hoàn toàn mới, thông minh vượt trội
MG ZS mới với thiết kế đầy đam mê và đẳng cấp sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
Tiêu chuẩn BRIT DYNAMIC dành cho dòng xe thể thao sang trọng được ứng dụng trên MG ZS mới
giúp mang đến cảm giác lái đầy hứng khởi, đáp ứng được các yếu tố quan trọng như: HIỆU SUẤT CAO,
LÁI ƯU VIỆT, AN TOÀN VÀ THÔNG MINH VƯỢT TRỘI. MG ZS mới thông minh hơn chính là chiếc xe tối
ưu, đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng.

THIẾT KẾ NGOẠI THẤT THÔNG MINH
MG ZS MỚI nổi bật trên mọi cung đường với lưới tản nhiệt phía trước được cách
tân và những đường nét thiết kế mang phong cách Anh Quốc độc đáo. Thiết
kế được nâng tầm với đèn pha tự động kết hợp với dải LED ban ngày bắt mắt.
Đèn hậu mới cũng được cải tiến về mặt thiết kế, bộ mâm hợp kim 17’’ với thiết
kế thể thao cũng làm tăng thêm vẻ sang trọng cho chiếc xe. MG ZS mới đang
làm thay đổi định nghĩa về Thiết kế thông minh - thiết kế đáp ứng được mọi
nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Lưới tản nhiệt thể thao

Mâm xe 17”

Đèn pha FULL LED

Đèn hậu LED

THIẾT KẾ NỘI THẤT THÔNG MINH
Các chi tiết trong khoang nội thất của MG ZS
MỚI được thiết kế cách tân và chế tạo tỉ mỉ
với các chi tiết mạ kim loại. Mọi chi tiết trên
xe đều thể hiện tính thể thao sang trọng,
từ bảng điều khiển được trang trí đặc biệt
bằng vật liệu mềm cho đến MÀN HÌNH CẢM
ỨNG 10.1’’. Bạn sẽ thoải mái tận hưởng mọi
hành trình với ghế lái chỉnh điện 6 hướng.
Cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 1.19m2, diện
tích mở tối đa lên đến 0.49m2 với 7 chế độ
mở. Bạn sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn
mới trên mọi hành trình và khám phá thế
giới theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Màn hình cảm ứng 10.1”

Cửa sổ trời toàn cảnh với 7 chế độ mở

Bệ tỳ tay

TIỆN ÍCH VÀ TÍNH NĂNG GIẢI TRÍ THÔNG MINH
Không gian sử dụng và hệ thống giải trí của MG ZS mới được thiết kế
thông minh hơn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Khoang
nội thất rộng rãi, hàng ghế sau cũng có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp
với mọi nhu cầu. Hãy tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời nhờ màn hình giải
trí cảm ứng 10.1’’ có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Với trang bị chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, người lái
có thể mở, khóa cửa xe và khởi động xe mà không cần sử dụng chìa.
Hệ thống lọc PM2.5 trên xe là 1 tính năng vô cùng hữu ích, giúp lọc sạch
không khí trên xe chỉ trong vòng vài phút.

1,166L

Hàng ghế sau gập 60:40

Nút khởi động Start/Stop
& Chìa khóa thông minh

Màn hình cảm ứng 10.1’’
đa chức năng kết nối
Apple CarPlay và Android Auto

Cửa gió điều hòa
hàng ghế sau

VẬN HÀNH VÀ TÍNH NĂNG AN TOÀN THÔNG MINH
Hãy trải nghiệm khả năng lái thú vị nhờ động cơ 1.5 lít sản sinh 112 mã lực kết hợp với hộp số CVT
giả lập 8 cấp. Tận hưởng sự ổn định tuyệt vời của HỆ THỐNG BẢO VỆ ĐỒNG BỘ cùng hệ thống 6 túi
khí, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 ASEAN NCAP, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sự tự tin trên mọi hành
trình.
Camera 360o hiển thị 3D giúp tăng tính an toàn và giúp bạn quan sát xung quanh xe một cách rõ ràng.
MG ZS MỚI chính là chiếc xe hoàn hảo trên mọi cung đường.

Hệ thống 6 túi khí

Camera 360o hiển thị 3D

Kiểm soát áp suất lốp trực tiếp

Hộp số CVT giả lập 8 cấp

Cruise control (Ga tự động)

Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống hỗ trợ lực phanh EBA
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD

Hệ thống ĐÈN BÁO PHANH
KHẨN CẤP - HAZ

ĐÈN DẪN ĐƯỜNG FOLLOW ME HOME

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT PHANH KHI VÀO CUA - CBC:
Tăng sự ổn định của xe khi vào cua
HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH THÂN XE ĐIỆN TỬ - SCS:
• Kiểm soát hướng di chuyển: Tự động phân bổ lực phanh để giảm tốc độ quay của
bánh xe,giúp dễ dàng kiểm soát hướng di chuyển của xe.
• Tăng độ bám đường: Tự động tăng lực kéo đến bánh xe có lực bám đường tốt hơn.
• Động cơ: Giảm công suất động cơ, giúp kiểm soát hướng di chuyển tốt hơn.
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ĐỘ BÁM ĐƯỜNG - TCS:
Giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình trơn trượt, hạn chế tình trạng mất ổn định do
bánh xe mất lực bám với mặt đường.

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐỔ ĐÈO - HDC
Khi HDC được kích hoạt, người lái không cần
phải đạp phanh, xe sẽ duy trì ở tốc độ thấp và
tự động áp dụng lực phanh để kiểm soát tốc
độ, đảm bảo an toàn khi xuống dốc.
HỆ THỐNG KHỞI HÀNH NGANG DỐC - HHC
Khi xe khởi hành lại sau khi dừng trên dốc,
hệ thống sẽ tự động điều khiển phanh trong
khoảng 2 giây để tránh xe bị trượt để tăng
cường an toàn cho lái xe trong khi khởi hành.

NGOẠI THẤT- NỘI THẤT
Màu ngoại thất

Màu Trắng

Bánh xe

Màu Đỏ

Màu Đen

Màu Bạc
Mâm xe hợp kim nhôm 16’’

Mâm xe hợp kim nhôm 17”

Kích thước

1,653 mm

Màu nội thất

1,809 mm

2,585 mm
4,323 mm

Màu Đen

*** Công ty TNHH TC Services Việt Nam có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và chi tiết trên xe mà không cần báo trước
*** Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật có thể khác so với thực tế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ
SPECIFICATION & EQUIPMENT

NEW MG ZS STD+

NEW MG ZS COM+

Loại động cơ
Engine Type

8.2

7.61

7.75

Ngoài đô thị/ Extra-urban/ 1/100 km

5.3

6.4

5.82

Kết hợp/ Combined/ 1/100 km

6.3

6.59

6.53

Kích thước tổng thể
Overall Length x Width x Height

4,323mm x 1,809mm x 1,653mm

Chiều dài cơ sở
Wheelbase
Khoảng sáng gầm xe
Ground Clearance

359L/1,166L (khi gập hàng ghế thứ 2)
359L/ 1,166L (2nd Row Seats Folded Down)

Trọng lượng không tải
Kerb Weight

1,290kg

Hộp số
Transmission
Truyền động
Drive System

Cầu trước
2WD (Front Wheel Drive)
Trợ lực điện với 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao)
Electric Power Steering (EPS) with 3 Steering Modes (Normal, Urban, Dynamic)
Kiểu MacPherson / Thanh xoắn
MacPherson Strut/ Torsion beam
215/60R16

Phanh trước/sau
Front Ventilated Discs/Rear Solid Discs

215/55R17
Phanh đĩa / Brake disc

Đèn pha
Headlamps

Đèn LED
LED

Đèn pha tự động
Auto Headlamps

Ghế hành khách phía trước
Front Passenger Seat

-



Chỉnh điện 6 hướng
6-way Power Driver Seat
Chỉnh tay 4 hướng
4-way Manual Seat

Chất liệu ghế
Seat Material

Ghế da
Leatherette
Gập 60:40
60:40 Split Fold Seat
Xuống một chạm ở ghế người lái
Driver window with one touch down

Lên / Xuống một chạm ở ghế người lái
Driver window with One Touch Up/Down

Màn hình hiển thị đa thông tin
Multi Information Display



Tựa tay trung tâm hàng ghế trước
Front Centre Armrest




Hệ thống giải trí
Infotaiment System

Trợ lực lái
Steering Type

Lốp xe trước/sau
Front/Rear Tyres

Chỉnh tay 6 hướng
6-way Manual Driver Seat

Móc gắn ghế an toàn trẻ em
Rear Child Lock & ISOFIX

CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp)
CVT with Sport and Tiptronic Models

Hệ thống treo trước/sau
Front/Rear Suspension



Ghế tài xế
Driver Seat

Cửa kính điều khiển điện
Power Window

170mm

Dung tích khoang hành lý
Cargo Space


Chỉnh tay, kháng bụi PM2.5
Manual AC Control, Air Purifier (PM2.5 Filter)

Hàng ghế thứ 2
2nd Row Seat

2,585mm

Màn hình cảm ứng 10.1" kết nối Car play & Android auto, Radio , USB , Bluetooth
10.1"Touchscreen with Car play & Android auto , FM/AM, USB Ports, Bluetooth

Cảm biến lùi
Reverse Sensor



Camera lùi
Rearview Camera



Camera 360o hiển thị 3D
3D 360 degree Camera

-

Cửa sổ trời toàn cảnh
Panorama Sunroof

-




Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động
Electric Parking Brake (EPB) & Auto Hold



Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm
Smart Key & Start/Stop Engine Button



Khóa của tự động cảm biến tốc độ
Speed Sensing door lock



Đèn pha điều chỉnh được độ cao
Headlamp Levelizer



Đèn LED chiếu sáng ban ngày
LED Daytime Running Lights (DRL)



Đèn chờ dẫn đường
Follow Me Home Light

Túi khí an toàn
Safety Airbag



Hệ thống ổn định thân xe điện tử
Stability Control System (SCS)



Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS)
Traction Control System (TCS)



Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)




Cụm đèn phía sau
Tail Lamps
Đèn sương mù trước/sau
Front/Rear Fog Lamp

Hệ thống loa
Speakers

LED
Sau
Rear



4 loa
4 speakers
2 Túi khí
2 Airbags

6 loa - Hiệu ứng 3D
6 speakers (with 3D Sound)
4 Túi khí
4 Airbags

Đèn báo phanh trên cao
High Mounted Brake Lamp



Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ
Power Door Mirrors with retractable function & Side Turn Lamps

Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC)
Hill Hold Control (HHC)





Tay nắm cửa ngoài mạ crôm
Outer Door Handle (Chrome Plated)

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC)
Hill Descent Control (HDC)



Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) Cornering Brake Control (CBC)



Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW) Brake Disc Wiping (BDW)



Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) &
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hệ thống hỗ trợ phanh (EBA)
Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Force Distribution (EBD) &
Electronic Brake Assist (EBA)



Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ) Emergency Braking Hazard Warning Light
(HAZ)



Gạt nước kính trước
Front Boneless Wiper

Gạt mưa gián đoạn, điều chỉnh tốc độ
Intermittent & Time Adjustment

Cảm biến gạt mưa
Rain Sensing Wiper

Gạt nước kính sau và sưởi kính sau
Rear Wiper & Rear Windscreen Defogger



Giá nóc
Roof Rail



Cánh lướt gió đuôi xe
Rear Spoiler



Nep hông xe Chrome
Chrome Side Molding



Ăn-ten
Antenna

Ăng-ten vây cá mập
Sharkfin Antenna

Dây đai an toàn Seatbelt

6 túi khí
6 Airbags

Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở hàng ghế trước 3 points, Front Seat (Pretensioner and Constant Load
Limiter), Front Seatbelt Reminder

Chìa khóa mã hóa chống trộm Immobiliser
*** Công ty TNHH TC Services Việt Nam có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và chi tiết trên xe mà không cần báo trước
*** Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật có thể khác so với thực tế

NEW MG ZS LUX+



Cửa gió ở hàng ghế sau
Rear AC vent

170km/h
Trong đô thị/ Urban (city)/ 1/100 km

NEW MG ZS COM+

Điều hòa nhiệt độ
Air Conditioner (AC)

112Hp / 6,000rpm (84kW)
150Nm / 4,500rpm

Tốc độ tối đa
Top Speed

NEW MG ZS STD+

Vô lăng điều chỉnh 2 hướng lên xuống
Tilt Adjustment

1,498cc / 48L

Công suất cực đại & Momen xoắn cực đại
Max Power & Max Torque

THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ
SPECIFICATION & EQUIPMENT

Vô lăng bọc da, nút điều khiển trên vô lăng & ga tự động
Leather Steering Wheel with Audio, hands-free Phone switches & Cruise Control

DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L

Dung tích xylanh & thùng nhiên liệu
Displacement & Fuel Tank Capacity

Mức tiêu thụ nhiên liệu
Fuel Consumption

NEW MG ZS LUX+



