BẢNG GIÁ XE
Mẫu xe

Phiên bản

Tính năng nổi bật

▪ Động cơ 1.5L 112HP 150 Nm*
▪ Hộp số CVT giả lập 8 cấp*
▪ Vô lăng 3 chế độ lái với nút điều khiển âm thanh trên vô lăng*
▪ Màn hình cảm ứng 10'' kết nối Apple CarPlay và Android Auto*
▪ Điều hòa không khí với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5*
ALL-NEW MG5 ▪ Hệ thống âm thanh 4 loa
1.5L STD
▪ Đèn sương mù sau*
▪ Nút khởi động Start / Stop và Chìa khóa thông minh*
▪ Phanh tay điện tử (E-PKB) & Giữ phanh tự động (AVH), Cảm biến áp suất lốp trực
�ếp (TPMS)*
▪ 2 túi khí
*Tính năng được trang bị trên phiên bản All-New MG5 1.5L LUX
▪ Đèn pha FULL LED
▪ Màn hình ảo 7'' Virtual Cockpit
▪ Vô lăng bọc da
▪ Cửa sổ trời với 4 chế độ điều chỉnh
▪ Ghế lái chỉnh điện 6 hướng
ALL-NEW MG5
▪ Camera 360 hiển thị 3D
1.5L LUX
▪ Hệ thống âm thanh 6 loa
▪ Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD),
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn (LCA), Hệ thống cảnh báo phương �ện cắt ngang phía sau
(RCTA), Hệ thống cảnh báo phương �ện va chạm từ phía sau (RCW)
▪ 6 túi khí
▪ Động cơ 1.5L 112HP 150Nm

▪ Hộp số CVT giả lập 8 cấp

Giá bán lẻ đề xuất
(bao gồm 10% VAT)

515,000,000 VNĐ

579,000,000 VNĐ





▪ Đèn pha FULL LED

▪ Vô lăng bọc da, nút điều khiển trên vô lăng & ga tự động

▪ Màn hình cảm ứng 10.1’’ kết nối Apple CarPlay và Android Auto
▪ Hệ thống âm thanh 4 loa
+ ▪ Đèn sương mù sau
NEW MG ZS STD

▪ Hệ thống lọc bụi PM2.5

▪ Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm
▪ Phanh tay điện tử (EPB) và giữ phanh tự động (AVH), Cảm biến áp suất lốp trực �ếp
(TPMS), Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC), Hệ
thống kiểm soát phanh ở góc cua (CBC), Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW), Hệ

thống cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ), Hệ thống ổn định thân xe điện tử (SCS)
▪ 2 túi khí
+
+
 Tính năng được trang bị trên phiên bản New MG ZS COM & NEW MG ZS LUX

519,000,000 VNĐ



▪ Đèn sương mù trước / sau
NEW MG ZS ▪ Hệ thống âm thanh 6 loa hiệu ứng 3D
COM+
▪ 4 túi khí
+
 Tính năng được trang bị trên phiên bản NEW MG ZS LUX
▪ Cảm biến gạt mưa tự động
▪ Ghế lái chỉnh điện 6 hướng
0
+
NEW MG ZS LUX ▪ Camera 360 hiển thị 3D
▪ Cửa sổ trời toàn cảnh với 7 chế độ mở
▪ 6 túi khí
#
▪ Động cơ 1.5L Turbo 160HP 250Nm
#
▪ Hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp
#
▪ Màn hình giải trí cảm ứng 10.1” kết nối Apple CarPlay & Android Auto
#
▪ Cửa sổ trời toàn cảnh
1.5T STD
(2WD SPORT) ▪ 4 túi khí, Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC), Kiểm soát độ bám đường (TCS),
Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC), Hệ thống kiểm soát chống lật xe (ARP), Hệ thống
khởi hành ngang dốc (HHC), Hỗ trợ đổ đèo (HDC), Đèn báo phanh khẩn cấp (HAZ),
#
Cảm biến áp suất lốp trực �ếp (TPMS)
#Tính năng được trang bị trên phiên bản 1.5T LUX (2WD TROPHY)
▪ Chế độ lái SUPER SPORT với lẫy chuyển số
▪ Ghế ngồi thể thao Trophy, Bàn đạp viền kim loại, Đèn viền nội thất tương tác đa sắc
1.5T LUX
màu & Màn hình ảo 12.3” Virtual Cockpit, Điều hòa tự động với hệ thống làm sạch
(2WD TROPHY) không khí PM2.5
▪ 6 Túi khí, Cảnh báo điểm mù (BSD), Hỗ trợ chuyển làn (LCA), Cảnh báo phương �ện
cắt ngang phía sau (RCTA), Cảnh báo mở cửa an toàn (DOW)

5

EURO NCAP
*Áp dụng trên MG HS
tại thị trường Châu Âu

5

ASEAN NCAP
*Áp dụng trên NEW MG ZS

5

NĂM BẢO HÀNH

không giới hạn số km

5

NĂM DỊCH VỤ CỨU HỘ

569,000,000 VNĐ

619,000,000 VNĐ

719,000,000 VNĐ

829,000,000 VNĐ

