MG (Morris Garages)

Ra đời tại Vương quốc Anh năm 1924, được biết đến là thương hiệu ô tô đầu tiên và là
biểu tượng của nền công nghiệp ô tô Anh Quốc với di sản gần một 100 năm lịch sử. Trong
suốt quá trình hình thành và phát triển, MG đã phá vỡ hơn 40 kỷ lục tốc độ thế giới và
giành được rất nhiều danh hiệu tại các cuộc đua trên toàn cầu.
Trải qua gần một thế kỉ hình thành và phát triển, thương hiệu MG được gắn
liền với hình ảnh của những mẫu xe đua đầy phấn khích,
truyền cảm hứng và mang lại sự đam mê
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Tại Việt Nam,

TC Services Việt Nam

(TCSV - MG Việt Nam)
là đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm mang thương hiệu MG. Đây là công
ty con của Tan Chong Group - Tập đoàn đa quốc gia có trên 60 năm kinh nghiệm
trong ngành ô tô và sở hữu mạng lưới kinh doanh tại 6 nước Châu Á.
Thừa hưởng những di sản từ ngành công nghiệp xe hơi Anh quốc, cùng sự thấu hiểu sâu
sắc về thị trường với hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành ô tô tại Việt Nam của Tập
đoàn Tan Chong, MG Việt Nam khao khát cung cấp cho khách hàng những sản phẩm
và dịch vụ chất lượng mang thương hiệu xe hơi danh tiếng từ xứ sở sương mù.

MG Việt Nam tại Việt Nam Motorshow 2022

MG MARVEL R - MẪU SUV ĐIỆN CỦA TƯƠNG LAI

ALL-NEW MG4 - MẪU XE ĐIỆN ĐỘT PHÁ

Bên cạnh phong cách thể thao cùng ngôn
ngữ thiết kế hiện đại, MG Marvel R thể hiện
nổi bật tính tương lai qua hàng loạt trang bị
cao cấp và tính năng an toàn toàn hàng đầu.

MG4 hoàn toàn mới là mẫu xe đầu tiên của MG sử
dụng Nền tảng có thể mở rộng mô-đun (MSP) đầy
sáng tạo. Mẫu Cross-Hatch* 5 cửa sở hữu cabin
rộng rãi, thoải mái với đầy đủ tiện nghi, trong
khi vẫn duy trì phong cách thiết kế bắt
mắt và thể thao.
*Mẫu xe kết hợp giữa Crossover và Hatchback

Hệ thống MG iSMART tích hợp trên xe,
được kết nối internet và có thể giao tiếp
với người dùng, cho phép bạn vận hành
một số tính năng bằng cách điều khiển
giọng nói.

MG
iSMART

Truyền động

Tri-motor AWD

Dung lượng pin

70 kWh

Quãng đường di chuyển trong 1 lần sạc

402 km (theo tiêu chuẩn WLTP)

Công suất cực đại

212 kW (288 Hp)

Mô-men xoắn cực đại

665 Nm

Tốc độ tối đa

200 km/h

Khả năng tăng tốc

Từ 0-100km/h chỉ trong 4.9 giây

Thời gian sạc

Sạc nhanh DC đầu sạc CCS2 từ 5% - 80% trong 43 phút (ước tính)
Sạc AC đầu sạc Loại 2 tại nhà 7 kW đầy trong 10.5 giờ (ước tính)

Công nghệ hỗ trợ người lái

MG Pilot
MG iSMART

Hệ thống MG iSMART tích hợp trên xe,
được kết nối internet và có thể giao tiếp
với người dùng, cho phép bạn vận hành
một số tính năng bằng cách điều khiển
giọng nói.

MG
iSMART

Truyền động

Single-motor RWD

Dung lượng pin

51 kWh

Quãng đường di chuyển trong 1 lần sạc

350 km (theo tiêu chuẩn WLTP)

Công suất cực đại

125 kW (170 Hp)

Mô-men xoắn cực đại

250N m

Tốc độ tối đa

160 km/h

Khả năng tăng tốc

0-100 km/h trong 8.5 giây

Thời gian sạc

Sạc nhanh DC đầu sạc CCS2 từ 10% - 80% trong 40 phút (ước tính)
Sạc AC đầu sạc Loại 2 tại nhà 7 kW đầy trong 7.5 giờ (ước tính)

Công nghệ hỗ trợ người lái

MG Pilot
MG iSMART

Chiếc xe MG5 hoàn toàn mới được thiết kế
theo phong cách “Coupe Style Sedan” vô cùng
tỉ mỉ để có khoảng không gian rộng rãi hơn và
đáp ứng được mục đích sử dụng đa dạng; ứng
dụng ngôn ngữ thiết kế BRIT DYNAMIC – tiêu
chuẩn kỹ thuật của Anh Quốc về Hiệu suất,
Thiết kế, Khả năng lái và Tính năng An Toàn.

Động cơ
Hộp số
Công suất cực đại
Mô-men xoắn cực đại

1.5L 4 xy-lanh DOHC van biến thiên
CVT giả lập 8 cấp
112HP
150Nm

MG ZS Smart Up với thiết kế đầy đam mê và đẳng cấp
sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Ngôn
ngữ thiết kế 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 VÀ AN
TOÀN VƯỢT TRỘI. MG ZS mới thông minh hơn chính
là chiếc xe tối ưu, đáp ứng được nhu cầu của mọi người.

GIÁ CHỈ TỪ

Động cơ
Hộp số
Công suất cực đại
Mô-men xoắn cực đại

528 TRIỆU VNĐ

1.5L 4 xy-lanh DOHC van biến thiên
CVT giả lập 8 cấp, 3 chế độ lái
112HP
150Nm

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG TIÊU CHUẨN

MG Việt Nam không ngừng nâng cấp và mở rộng hệ thống Đại lý trên toàn quốc
nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Tính đến nay, chỉ
sau 2 năm hoạt động, MG Việt Nam đã phát triển hệ thống lên tới 30 Đại lý tiêu
chuẩn 3S trải dài trên toàn quốc. Đây cũng là minh chứng cho sự nỗ lực không
ngừng nhằm đem tới những giá trị tốt nhất cho khách hàng.
MG Lào Cai
MG Thái Nguyên
MG Vĩnh Phúc
MG Bắc Ninh
MG Bắc Ninh CS2
MG Trần Khát Chân
MG Lê Văn Lương
MG Mỹ Đình
MG Long Biên
MG Quảng Ninh
MG Thái Bình
MG Hải Phòng
MG Thanh Hóa
MG Vinh
MG Hà Tĩnh
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MG Quảng Trị
MG Huế
MG Đà Nẵng
MG Buôn Ma Thuột
MG Bình Dương
MG Đồng Nai
MG Tiền Giang
MG Đông Sài Gòn
MG Tây Sài Gòn
MG Nguyễn Tất Thành
MG Gò Vấp
MG Nam Kỳ Khởi Nghĩa
MG Trường Chinh
MG Võ Văn Kiệt
MG Phú Quốc

Với cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, MG Việt Nam đặc biệt chú
trọng tới dịch vụ sau bán hàng với các chính sách ưu việt và quy trình chăm
sóc khách hàng chuyên nghiệp.
MG là hãng xe duy nhất tại Việt Nam hiện nay áp dụng chính
sách bảo hành 5 năm không giới hạn số kilomet.
DỊCH VỤ CỨU HỘ

MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG

Tổng đài MG Care luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi gặp
phải sự cố không mong muốn trên đường, giúp khách hàng
luôn an tâm trên mọi hành trình.
Ứng dụng di động thuận tiện trong tầm tay, được tích hợp
nhiều tiện ích, giúp khách hàng MG tiếp cận các dịch vụ hậu
mãi nhanh chóng.

Ứng dụng MG Care giúp đồng bộ hoá hệ thống kết nối và chăm sóc khách hàng từ MG Việt
Nam với Hệ thống các đại lý MG trên toàn quốc. MG Care là ứng dụng hoàn toàn miễn phí với
nhiều tiện ích dành cho người sử dụng xe MG như:
• Yêu cầu cứu hộ 24/7
• Theo dõi lịch sử dịch vụ
• Nhắc lịch bảo dưỡng
• Đặt hẹn dịch vụ
Hotline Chăm Sóc Khách Hàng

1800 888 818

• Đánh giá chất lượng dịch vụ
• Tra cứu xưởng dịch vụ MG chính hãng
• Cập nhật tin tức/chương trình khuyến mại từ MG

Hỗ trợ cứu hộ 24/7:

1800 888 811

