
SPECIFICATIONS
มิติ    
ยาว x กวาง x สูง (มม.)  4,675 x 1,842 x 1,473   4,675 x 1,842 x 1,480
ระยะชวงลอ (มม.)   2,680   
ระยะหางระหวางลอคู หนา / หลัง (มม.)  1,570 / 1,574   1,559 / 1,563
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)   138 
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)   45  

ขนาดลอ และยาง ลอกระทะ 16 นิ้ว พรอมฝาครอบลอ  ลออัลลอยด 16 นิ้ว  ลออัลลอยด 17 นิ้ว
  205 / 55 R16  205 / 55 R16  215 / 50 R17

สมรรถนะ    
เครื่องยนต  DOHC 4 สูบ 16 วาลว VTi – TECH
ระบบจายน้ำมัน   หัวฉีดมัลติพอยท 
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)   1,498
เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)   75 x 84.8   
อัตราสวนกำลังอัด   11.5 : 1
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (PS) / รอบตอนาที)   84 (114) / 6,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบตอนาที)   150 / 4,500   ระบบส�งกำลัง    
ระบบส�งกำลัง
ระบบเกียร   ระบบเกียรอัตโนมัตแิบบ CVT 8 สปด
อัตราทดเกียร   2.453 – 0.396
อัตราทดเกียรถอยหลัง   2.580
อัตราทดเฟองทาย   5.730 
ระบบพวงมาลัย และระบบช�วงล�าง    
ระบบพวงมาลัย   แร็คแอนดพิเนียน ควบคุมดวยไฟฟา (EPS)
โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย 3 ระดับ    •
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)   5.6
ระบบชวงลางหนา   อิสระ แมคเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง
ระบบชวงลางหลัง   ทอรชันบีม 
ระบบเบรกหนา   ดิสกเบรกพรอมชองระบายความรอน 
ระบบเบรกหลัง   ดิสกเบรก
อุปกรณ�ภายนอก    
ไฟหนาแบบ LED   •  
ระบบควบคุมการ เปด – ปด ไฟหนาอัตโนมัติ   •  
กระจกมองขางพับ และปรับไฟฟาพรอมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟา พรอมไฟเลี้ยว   •
ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) –   •
ไฟตัดหมอกหลัง   •
ไฟทายแบบ LED   •
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED   • 
ระบบไลฝากระจกหลัง   •
หลังคาซันรูฟ (Sunroof)  –   •
อุปกรณ�ภายใน และความสะดวกสบาย    

สีภายใน  ดำ   2-Tone ดำ – แดง
      (เฉพาะสีภายนอกเหลือง สีภายในดำ)

วัสดุหุมเบาะ  ผา   หนังสังเคราะห
ชองเก็บเอกสารดานหลังเบาะหนา –   •
เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง  •   ปรับไฟฟา
เบาะนั่งผูโดยสารดานหนาปรับ 4 ทิศทาง   •
ที่พักแขนดานหนา   •
เบาะนั่งดานหลังพับได    •
พวงมาลัยปรับระดับสูง – ต่ำได   •
หนาจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว   

–   •(Digital Multi-function Display)    
กระจกไฟฟา One Touch Up – Down    •
กระจกมองหลังตัดแสง    •
ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล   •
ชองแอรสำหรับผูโดยสารตอนหลัง   •
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พรอม Push Start   •
กรองอากาศ PM 2.5   •
ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสรางตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)   •
ระบบเบรกมือไฟฟา EPB (Electronic Parking Brake)   • 
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ระบบความปลอดภัย
ระบบปองกันการไหลของรถโดยไมตองเหยียบเบรกคาง   •AVH (Auto Vehicle Hold)

ระบบปองกันลอล็อก ABS พรอมระบบกระจายแรงเบรก EBD   •
ระบบเสริมแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส EBA (Electronic Brake Assist)   •
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเขาโคงดวยความเร็ว    •XDS (Electronic Differential System)   
ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการล่ืนไถล TCS (Traction Control System)   •
ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)   •
ระบบสัญญาณไฟแจงเตือนเม่ือมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal)   •
ไฟสองนำทางหลังจากดับเครื่องยนต (Follow Me Home Light)   •
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)  –    •
ระบบชวยเตือนเมื่อตองการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist)  –    •
ระบบชวยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection)  –    •
ระบบชวยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)  –    •
ระบบชวยเตือนการชนดานหลัง RCW (Rear Collision Warning)  –    •
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX   •
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock)   •
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงรั้งกลับพรอมผอนแรงอัตโนมัติ   •
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหนง   •
ถุงลมนิรภัยคูหนา   •
ถุงลมนิรภัยดานขาง  –   •
มานถุงลมนิรภัย   –    •
กลองมองหลัง –  •   –
กลองมองภาพรอบทิศทาง 3 มิติ  –    •
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง   •
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer   •
ชุดซอมยางฉุกเฉิน   •
ระบบเครื่องเสียง
พวงมาลัยมัลติฟงกชัน ควบคุมเครื่องเสียงพรอมปุมรับ – วางสายโทรศัพท   •   
จำนวนลำโพง 4   6
หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว   •    
จำนวนชองเช่ือมตอ USB   3
ระบบเชื่อมตอโทรศัพทมือถือผานบลูทูธ    •   
ระบบเชื่อมตอมัลติมีเดีย Apple CarPlay   •   
ระบบเชื่อมตอมัลติมีเดีย สมารทโฟนระบบ Android   •
ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART
SMART CHECK (ระบบตรวจเช็กอัจฉริยะ)
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต  –    •
ระบบสั่งการ และระบบคนหารถ Find My Car  –    •
ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต  –    •
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส  –    •
ระบบชวยคนหาศูนยบริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนตตามระยะ  –    •
SMART COMMAND (ระบบสั่งการอัจฉริยะ)
กุญแจดิจิตอล  –    •
ระบบสั่งการผานเสียงภาษาไทย  –    •
ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผานทางสมารทโฟน  –    •
ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan  –    •
ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน  –    •
ระบบเลขาสวนตัว MG Call Centre  –    •
SMART CONNECT (ระบบเชื่อมต�ออัจฉริยะ)
ระบบเลนเพลงออนไลนแบบสตรีมมิ่ง  –    •
ระบบนำทาง Navigation พรอมรายงานการจราจรแบบ Real Time  –    •
ระบบชวยคนหารานอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง  –    •
อัพเกรดระบบผานออนไลน  –    •
ระบบเรียกดูขอมูลขาวสาร เหตุการณปจจุบัน  –    •
อัพเดทขอมูลพยากรณอากาศ  –    •
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หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด เง่ือนไขในการขาย และอุปกรณมาตรฐาน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรุณาตรวจสอบรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมท่ีผูจำหนาย
อยางเปนทางการ ภาพท่ีปรากฏในเลมอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณพิเศษท่ีติดต้ังแตกตางกันไปสำหรับรถในแตละรุน  สีรถท่ีปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีรถท่ีจำหนายจริงเน่ืองจากขอจำกัด
ของระบบการพิมพ โปรดศึกษาการทำงาน และอุปกรณตางๆ ของรถยนตจากคูมือกอนการใชงาน 

รุ�น   MG5



*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

BORN TO BE BEYOND
ALL NEW MG5 รถสปอรตคูเป ที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาใหมีขนาดใหญ เหนือธรรมดา คิดมาแลวอยางรอบคอบ ทุกองคประกอบ 
ใหแตกตางรอบคัน ดวยการออกแบบภายใตแนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ใหทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) 
การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) รวมออกมาเปนยนตรกรรมสปอรต ที่มาพรอมความสบาย เติมเต็มทุกไลฟสไตล
ดวยฟงกชัน และเทคโนโลยีแหงอนาคต คิดมาอยางดีที่สุด เพื่อคนที่ตามหาสิ่งเดียวกัน ใหทุกอยางที่เหนือกวา ตอบทุกความเปนคุณ

IDENTITY BEYOND DESIGN
ออกแบบตัวตน ไมใชแครถยนต เพื่อสะทอนเอกลักษณอันเหนือกวาของผูขับขี ่ดวยกระจังหนา 
3 มิติ ซิกเนเจอรการออกแบบใหมลาสุดเฉพาะ MG ฉีกทุกกรอบงานดีไซน เสนสายเฉียบคม 
คลองตัวทุกองศา ตัวถังเพรียวยาว ตามสไตลสปอรตคูเป เพิ่มความโปรงสบาย ล้ำย่ิงขึ้น
ดวยลออัลลอยดดีไซนใบพัด 5 กาน ไฟหนาอัตโนมัติแบบ LED PROJECTOR จัดเต็มทุกความ
สปอรตเกินตานทาน

ลออัลลอยดขนาด 17 นิ้ว ดีไซนใบพัด 5 กาน 

ไฟทายแบบ LED ดีไซน LEOPARD CLAW ไฟหนาแบบ LED PROJECTOR

กระจังหนาดีไซน DIGITAL BURNING GRILLE



*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

หองโดยสารขนาดใหญ ออกแบบใหพื้นที่เหนือศีรษะสูง โปรง นั่งสบายทุกที่นั่ง

หนาจอแสดงผลอัจฉริยะ
แบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว

จอ TOUCHSCREEN 
ขนาด 10 นิ้ว

หลังคา SUNROOF

พวงมาลัยมัลติฟงกชัน 
ปรับน้ำหนักได 3 ระดับ

SERENITY BEYOND SPACE 
จัดสรรทุกตารางนิ้วภายในหองโดยสาร ใหกวางอยางแตกตาง ตกแตงเต็มลุคดวยเบาะหนังสไตลสปอรต นั่งสบายโอบรับทุกสรีระอยางลงตัว 
พรอมเบาะคนขับปรับดวยไฟฟา 6 ทิศทาง เพลิดเพลินกับทุกประสบการณดวยหลังคาซันรูฟ และแผงคอนโซล 3D DIAMOND DESIGN 
ลวดลายสปอรตพรีเมียม รวมทุกขอมูล และความบันเทิงไวในหนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ ้ว ทำงานรวมกับพวงมาลัยมัลติฟงกชัน 
และจอคลัสเตอร LCD ขนาด 7 นิ้ว หนาจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอล ตอบรับบรรยากาศใหมแหงการขับขี ่และเติมเต็มทุกความตองการ
ในทุกที่นั ่ง   



SATISFACTION BEYOND DRIVING 
ไมใชแคการขับเคลื่อน แตเปนเรื่องของประสบการณขับขี่ที่เหนือกวา ดวยเครื่องยนตเบนซิน 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 
114 แรงมา กำลังเครื่องแรงเต็มสูบ ออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่เหนือชั้น โดยใหมีจุดศูนยถวงต่ำ ตัวรถกวาง มาพรอม
เบรกมือไฟฟา พวงมาลัยปรับน้ำหนักได 3 ระดับ ดีไซนคอนโซลกลางแบบ DRIVER-FOCUS COCKPIT ใหอยูใน
องศาที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหนงคนขับ เพื่อโอบรับทุกความตองการ และเพิ่มอารมณในการขับขี่ที่เราใจสไตลสปอรต

TRUSTWORTHY BEYOND SAFETY 
เหนือกวาความปลอดภัย คือความม่ันใจในทุกการขับข่ี ดวย SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป 
ผสานการทำงานเปนหนึ่งเดียว มาพรอมสัญญาณเตือนจุดอับสายตา ระบบชวยเตือนเมื่อตองการเปลี่ยนเลน ดิสกเบรก 4 ลอ และชวงลาง
ที่แข็งแรง แนน ทนทานแบบ EURO TUNING SUSPENSION สบายใจไรกังวลดวยถุงลมนิรภัยถึง 6 ตำแหนง เฝาระวังทุกองศาดวยกลอง
รอบคันแบบ 3D ความสปอรตที่มาพรอมที่สุดของความปลอดภัย

*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

เครื่องยนต 1.5 ลิตร 114 แรงมา หนาจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอลกลองมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติระบบเบรกมือไฟฟา EPB และระบบปองกัน
การไหลของรถโดยไมตอง
เหยียบเบรกคาง AVH

ปลอดภัยทุกคร้ังเม่ือเบรกกะทันหันระบบ
ปองกันลอล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน ABS 
จะทำงานรวมกับระบบ EBD ที่ชวยกระ
จายแรงเบรกใหเหมาะสม ซึ่งจะชวยทำ
ใหหลบสิ่งกีดขวางไดอยางปลอดภัย 
พรอมเสริมแรงเบรกดวยระบบ EBA 
ท่ีชวยใหระยะเบรกส้ันลง ใหคุณม่ันใจใน
ทุกเสนทางที่ขับขี่

ควบคุมไดอยางมั่นใจดวยระบบควบคุม
การเบรกในขณะเขาโคงดวยความเร็ว 
XDS เมื่อตองหลบสิ่งกีดขวางกะทันหัน 
และระบบปองกันลอหมุนฟรี TCS เพื่อ
ไมใหรถล่ืนไถลออกนอกเสนทางแมสภาพ
ถนนลื่น

ระบบเตือนมุมอับสายตา ระบบ BSD 
จะสงสัญญาณเตือนเมื่อมีรถยนตอยู
ในจุดอับสายตา และไมสามารถมองเห็น
จากกระจกมองขางได เพ่ือใหผูขับข่ีระมัด
ระวังเพิ่มขึ้น

ระบบชวยเตือนเมื่อตองการเปลี่ยนเลน
ขณะเปดไฟเลี้ยว และมีรถยนตในเลนน้ัน
วิ่งมาจากดานหลังดวยความเร็ว ระบบ
จะทำการเตือนเพื่อความปลอดภัย

ระบบเตือนขณะถอยหลัง ระบบ RCTA 
จะสงสัญญาณเตือน หากมีรถยนตอยู
ในจุดอับสายตาทางดานหลัง และพบ
ความเสี่ยงที่อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

ABS + EBD + EBA TCS + XDS BSD LCA RCTA
กลองมองหลัง และเสียง

สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

BSDTCS XDS

WITHOUT

WITH

AVH (AUTO VEHICLE HOLD) ระบบปองกันการไหลของรถโดยไมตองเหยียบเบรกคาง
XDS (ELECTRONIC DIFFERENTIAL SYSTEM) ระบบควบคุมการเบรกในขณะเขาโคงดวยความเร็ว
TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM) ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล
HAS (HILL START ASSIST SYSTEM) ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน
ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) ระบบสัญญาณไฟแจงเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน
CRUISE CONTROL ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM
ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรกฉุกเฉิน
EBD (ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION) ระบบกระจายแรงเบรก
EBA (ELECTRONIC BRAKE ASSIST) ระบบเสริมแรงเบรกดวยอิเล็กทรอนิกส
BSD (BLIND SPOT DETECTION) ระบบเตือนมุมอับสายตา
LCA (LANE CHANGE ASSIST) ระบบชวยเตือนเมื่อตองการเปลี่ยนเลน
RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT) ระบบเตือนขณะถอยหลัง
RCW (REAR COLLISION WARNING) ระบบชวยเตือนเมื่อเสี่ยงตอการถูกรถยนตคันหลังชนขณะขับขี่



SIMPLICITY BEYOND TECHNOLOGY
ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ยกทุกระดับการขับขี่ เปลี่ยนการตรวจเช็กรถใหกลายเปนเรื่องงายแคปลายนิ้ว เปลี่ยนทุกไลฟสไตล
ใหเชื่อมตอกันได จะสั่งงานผานเสียง ผานจอทัชกรีน หรือผานแอพพลิเคชัน ก็งายดั่งใจ และพิเศษยิ่งกวาครั้งไหน ดวยฟงกชันใหมลาสุด 
DIGITAL KEY TECHNOLOGY ใหคุณใชงานรถได แมไมตองมีกุญแจ โดยรับ – สงโคดผาน i-SMART แอพพลิเคชัน ทุกเทคโนโลยี
ที่เหนือกวา คิดมาเพื่อใหคุณมีชีวิตที่งายขึ้นในทุกวัน

*อุปกรณอาจแตกตางกันไปในแตละรุน กรุณาศึกษาจากตารางอุปกรณมาตรฐาน

INTELLIGENT SYSTEM

หมายเหต ุ: 
• ระบบ i-SMART อาจมีการ UPGRADE ระบบเพิ่มเติมไดในอนาคต • รายละเอียดแพ็กเกจ i-SMART อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับผูใหบริการ • ฟรีคาบริการระบบ i-SMART นาน 5 ป 
• ระบบ i-SMART ใหบริการอัพเดทแผนที่ฟร ีเปนระยะเวลา 5 ป • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ i-SMART ไดที ่www.mgcars.com/th/innovation/ismart

ELECTRONIC FENCE
กำหนดขอบเขตการใชรถไดตั้งแต 500 ม.
ถึง 10 กม. โดยระบบจะแจงเตือน 
เมื่อรถเขา – ออก ในขอบเขตที่กำหนดไว

REMOTE VEHICLE DIAGNOSIS
ระบบตรวจสอบความผิดปกติ และแจง
สถานะการทำงานของรถ เชน เครื่องยนต
ลมยาง ถุงลมนิรภัย และสถานะประตู

i-CALL
• สะดวก และปลอดภัยในการ
 ติดตอ MG CALL CENTRE
 ดวยปุมลัดบนพวงมาลัย
• สอบถามขอมูล และขอรับ
 จุดสนใจ (Point Of Interest)

REMOTE VEHICLE CONTROL
• ล็อก หรือปลดล็อกประตู
• ตรวจสอบตำแหนงของรถ
 พรอมบอกเสนทางไปยังรถยนต
• FIND MY CAR ใหคุณหารถได
 อยางงายดาย โดยกำหนดใหรถเปด
 ไฟหนา ไฟทาย หรือใชเสียงแตร
 ผานการตั้งคา

SECURITY ALARM
ระบบแจงเตือนเมื่อความผิดปกติเกิดขึ้น
กับระบบการทำงาน หรืออุปกรณของรถ

THAI VOICE COMMAND
ระบบสั่งการผานคำสั่งเสียงภาษาไทย
• โทรออกเพียงพูดชื่อ หรือเบอรโทรศัพท
• คนหาจุดสนใจ (Point Of Interest)
• เปด – ปด วิทยุ หรือเปลี่ยนเพลงได
• เปด – ปด หรือควบคุมระบบปรับอากาศ

REMOTE AC ON / OFF
ระบบควบคุมการทำงานของ
ระบบปรับอากาศผานทางสมารทโฟน

ONLINE MUSIC
ฟงเพลงฮิตจากทั่วโลกไดไมรูจบ

ONLINE UPGRADE SYSTEM
สามารถอัพเกรดระบบ
ไดเองผานระบบออนไลน

NEWS UPDATE ON
TOUCHSCREEN
ระบบเรียกดูขอมูลขาวสาร
เหตุการณปจจุบัน

SMART NAVIGATION
แสดงผลการจราจร
แบบเรียลไทม

DIGITAL KEY TECHNOLOGY
ใชงานรถผานกุญแจดิจิตอลโดยรับ – สง
โคดจาก i-SMART แอพพลิเคชัน

SMART CHECK

SMART COMMAND

SMART CONNECT

TRAVEL PLAN
คนหาขอมูล POI จุดทองเที่ยว
ที่นาสนใจ และสามารถวางแผน
การเดินทางจากสมารทโฟน
สงเขาหนาจอทัชสกรีนของรถได

SMART CALL
โทรออก – รับสายจากจอทัชสกรีน
(โทรฟรี 50 นาทีตอเดือน)

PASSION SERVICE
(DEALER LIST/
MAINTENANCE RECORD)
ระบบชวยคนหาศูนยบริการ นัดหมาย
และบันทึกการดูแลรักษารถยนตตามระยะ

FOOD & TRAVEL GUIDE
แนะนำรานเด็ด ที่พักดี / โรงแรมดัง

WEATHER FORECAST
อัพเดทขอมูลพยากรณสภาพอากาศ



ลออัลลอยด 17 นิ้ว ลออัลลอยด 16 นิ้ว

@MGTHAILAND

Add LINE MG Official Account

WARRANTY 4 YEARS / 120,000 KM
รับประกันตามมาตรฐานถึง 4 ป หรือ 120,000 กิโลเมตร 
แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

NUCLEAR YELLOW

รุน X

รุน D / C รุน X / D รุน X / D / C

รุน X รุน X / D / C

SCARLET RED ARCTIC WHITE

SILVER METALLIC METAL ASH GREY BLACK KNIGHT

EXTERIOR COLOURS

DIMENSIONS WHEELS

INTERIOR & SEAT MATERIALS

เบาะหนังดำ

เบาะหนัง 2-Tone ดำ – แดง

1,480 m
m

.

1,559 mm.

1,842 mm. 1,574 mm.

2,680 mm.

4,675 mm.


