
Toyota Tây Ninh

Brand Toyota

Toyota Alphard

Description

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Đánh giá ngoại thất xe Toyota Alphard 2017

Với kích thước tổng thể lên đến 4915 x 1850 x 1890mm và chiều dài cơ
sở là 3000mm, dáng xe Alphard bề thế và dễ dàng nhận ra trên đường
phố Việt. So với đàn em Innova, Alphard cho thấy sự vượt trội hơn về
chiều dài và chiều cao tổng thể, trong khi bề ngang chỉ hơn 20mm.

Kích thước Toyota Alphard 2017
Phiên bản nhập khẩu không có nhiều tùy chọn màu sắc, hầu hết là màu
trung tính, thể hiện đẳng cấp sang trọng như màu Đen bóng (208), Trắng
ngọc trai (2 sắc độ 070 và 086) và Bạc (1D6).

Màu xe Toyota Alphard 2017 sắp ra mắt Việt Nam
Thiết kế của Alphard 2017 dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người
với lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp với hốc gió bên dưới tạo hình như con
suốt tương tự các mẫu Lexus. Đầu xe khá vuông vắn, góc cạnh, thể hiện
sự chắc chắn, vững chãi khi lăn bánh.

Cụm đèn xe Toyota Alphard 2017
Xe trang bị cụm hệ thống đèn Full LED gồm đèn trước LED dạng bóng
chiếu, đèn góc, mở rộng góc chiếu tự động, dải LED chiếu sáng ban
ngày, LED đèn sương mù và đèn hậu cũng dạng LED.

Hông xe Toyota Alphard 2017

Theo những hình ảnh ban đầu thì Alphard có phần hông xe được tạo
hình cứng cáp với những mảng dập nổi tinh tế, bộ lazang 18 inch khá đẹp
mắt, phong cách thể thao, to và hầm hố. Gương chiếu hậu chỉnh gập
điện, cùng màu thân xe, tích hợp báo rẽ, nhớ vị trí, rất tiện lợi.

Một số tính năng phụ đáng chú ý khác là gạt mưa cảm biến gián đoạn,
cánh hướng gió trên nắp cửa sau tích hợp đèn báo phanh và ăng-ten
chìm trong kính sau.

Đánh giá nội thất xe Toyota Alphard 2017

Là mẫu xe hướng đến vị trí dẫn đầu trong phân khúc MPV về độ sang
trọng, Alphard không làm thất vọng bất cứ hành khách nào một khi đã trải
nghiệm nội thất trong xe.

Nội thất sang trọng của Toyota Alphard 2017
Alphard sở hữu thiết kế đúng “chất Toyota”, các chi tiết đều tạo thành
những mảng lớn, được viền bạc ốp gỗ bóng bẩy, bảng điều khiển trung
tâm có phần góc cạnh với màn hình cảm ứng giải trí cỡ lớn 8 inch đóng
vai trò thu hút mọi ánh nhìn.
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Về các chất liệu làm nên sự sang trọng của Alphard, có thể điểm ra vài
chi tiết nổi bật nhất: Tay lái được bọc da, vân gỗ, ốp bạc, Hộp đựng đồ
phía sau mở 2 chiều, 2 ngăn dự trữ, trang trí gỗ và kim loại. Đèn trang trí
trần 16 màu, đèn chiếu sáng cửa ra vào, màn che nắng. Bên cạnh đó,
đẳng cấp của xe còn thể hiện qua Ốp cửa bọc da, vân gỗ và ốp bạc rất
tinh tế.

Xe Alphard được sở hữu rất nhiều trang bị “đỉnh” hỗ trợ cho người lái:
Cụm đồng hồ Optitron với màn hình hiển thị đa thông tin TFT 4.2 inch
màu sắc trực quan. Tay lái tích hợp nút bấm điều chỉnh âm thanh, nhận
cuộc gọi khá tiện lợi, hỗ trợ chỉnh tay 4 hướng cho tư thế cầm lái thoải
mái. Gương chiếu hậu chống chói tự động hữu ích khi trời tối. Mẫu xe
cao cấp này cũng sở hữu cả trang bị Khởi động bằng nút bấm.

Có lẽ sự khác biệt đẳng cấp của Alphard cơ bản thể hiện ở ghế ngồi
được bọc da tự nhiên trong khi các đối thủ cùng phân khúc hầu hết đều
dùng da nhân tạo. Thiết kế ghế theo phong cách hạng thương gia trên
máy bay nên rất thoải mái và có thể ngả tối đa 180 độ, giúp hành khách
nghỉ ngơi tốt hơn.

Ngoài ra, ghế lái cho chỉnh điện 6 hướng, tự động trượt, ghế phụ chỉnh
điện 4 hướng với cả đệm chân chỉnh điện. Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện 4
hướng có đệm chân còn hàng ghế thứ 3 gập 50:50, giúp tăng thêm diện
tích chứa đồ khi cần thiết. Cửa sổ chỉnh điện tự động chống kẹt cho cả 4
cửa, vừa tiện lời, vừa đảm bảo độ an toàn cho hành khách.

Xe sở hữu dàn điều hòa tự động 3 vùng độc lập, có tính năng lọc không
khí bằng ion và tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí, giúp cho không
gian trong cabin luôn trong lành, thân thiện với sức khỏe con người. Nếu
muốn gần gũi với thiên nhiên hơn thì Cửa sổ trời thiết kế cho cả hàng
ghế trước và sau của Alphard chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi hành khác.

Hệ thống giải trí trên Toyota Alphard 2017
Hệ thống giải trí trên Alphard cũng rất được chăm chút: Xe trang bị dàn
âm thanh DVD, hỗ trợ định dạng MP3 và các kết nối phổ thông
AUX/USB/ Bluetooth, đặc biệt là âm thanh được thể hiện qua dàn 17 loa
JBL cao cấp với chất lượng cao, trải nghiệm rất “chất”. Đáng chú ý là xe
có cả một màn hình giải trí 9 inch cho hàng ghế phía sau mãn nhãn.

Đánh giá chế độ vận hành

Là mẫu xe cỡ lớn, không ngạc nhiên khi Alphard được trang bị loại Động
cơ xăng 2GR-FE V6 dung tích đến 3.5L, với 24 van cam kép tích hợp
VTT-i kép, có khả năng sản sinh công suất tối đa 202 mã lực tại 6200
vòng/ phút và momen xoắn cực đại 340 Nm tại 4700 vòng/ phút.

Động cơ xăng có ưu điểm là vận hành khá êm ái, tĩnh lặng, không ồn ào
như một số dòng xe chạy động cơ Diesel. Xe cũng tối ưu quá trình đốt,
đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4, khá sạch và thân thiện với môi trường.

Thay vì sử dụng kiểu hộp số vô cấp như một số mẫu xe Toyota tại thị
trường Việt Nam trang bị, Toyota Alphard sở hữu kiểu hộp số tự động 6
cấp, kết hợp hài hòa với động cơ V6 khỏe khoắn, nên dù khá bề thế và
nặng nề, xe vẫn lướt đi rất mượt và mạnh mẽ.

Vì là mẫu xe chuyên chạy trong nội ô, nên Alphard có thiết kế treo trước
độc lập kiểu MacPherson, treo sau tay đòn kép, được gia cố chắc chắn,
vận hành ổn định và cân bằng tốt.

Ngoài ra, xe sử dụng Trợ lái điện giúp đánh lái rất nhẹ nhàng, dễ điều
khiển. Nếu cần phải di chuyển xa thì tính năng ga tự động Cruise control
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sẽ hỗ trợ người lái rất hiệu quả.

Khi cần thiết, người lái hoàn toàn có thể tin tưởng vào bộ phanh đĩa tản
nhiệt trang bị cho tất cả các bánh cùng với tính năng phanh điện tử, làm
chủ chiếc xe chư bao giờ tự tin hơn.

Với thiết kế bề thế, có phần nặng nề, Alphard sử dụng đến cỡ lazang 18
inch khá lớn, cùng với bộ lốp 235/50R18 dày dạn với bề mặt tiếp xúc
rộng, đảm bảo khả năng bám đường tốt.

Xe tích hợp cả Chế độ lái tiết kiệm, cùng với các công nghệ tối ưu nhiên
liệu mà xe chỉ tiêu thụ hết 10.5 lít xăng/ 100km đường hỗn hợp.

Là dòng xe đa dụng cao cấp, Alphard 2017 rất chú trọng đến các tính
năng an toàn nhằm mang đến sự yên tâm cho các hành khách VIP, xe
trang bị từ Hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử
và hỗ trợ lực phanh khẩn, cho đến hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ
khởi động ngang dốc.

Ngoài ra, mẫu xe này cũng được lắp đến 7 túi khí (ở hàng ghế trước, bên
hông phía trước, rèm, đầu gối người lái), cùng với dây đai an toàn 3 điểm
7 vị trí ghế ngồi, khóa an toàn cho trẻ em và ghế cố cấu trúc giảm chấn
thương cổ, đảm bảo hành khách hạn chế được thấp nhất nguy cơ khi xảy
ra va chạm.

Xe sở hữu nhiều tính năng an ninh tiên tiến như Khóa cửa từ xa và mở
cửa thông minh, mã hóa khóa động cơ và hệ thống báo động nên chủ
nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi rời xe

Brand Toyota

Toyota Hiace 2017

Description

Toyota Hiace 2017 dòng 16 với biệt danh "Xe Cá Mập" của Toyota Việt
Nam

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh
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Brand Toyota

Toyota Land Cruiser Prado 2017

Description

Toyota Land Cruiser Prado 2017

------------------------------

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Brand Toyota

Toyota Land Cruiser 2017

Description

Toyota Land Cruise 2017 xe địa hình có giá bán hấp dẫn.

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Những thiết kế mới đây của Toyota theo đuổi phong cách hiện đại và trẻ
trung, chiếc Land Cruiser một thời mang danh hầm hố nay được khoác
chiếc áo mới với ngôn ngữ thiết kế mềm mại và sắc xảo hơn.

Phía đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt gọn gàng hơn với những thanh
ngang mạ crom sáng bóng cá tính cùng những đường lượn gân nổi bật
trên nắp ca pô. Phía sau xe có đèn hậu ngang thanh thoát với dải crom
trang trí chạy ngang đẹp mắt. Hai bên hông xe được thiết kế thêm những
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tấm ốp bảo vệ. Tay nắm cửa thiết kế mới, giản dị nhưng sang trọng.

Nội thất xe xứng tầm của một chiếc xe hạng sang. Ghế ngồi được thay
thế da Semi-aniline cao cấp. Đặc biệt thu hút với màn hình đa thông tin
màu 4.2’’ ở giữa.

Động cơ V8 đạt tiêu chuẩn Euro 5, với những bước cải tiến đáng kể trong
vấn đề khí thải ra môi trường cũng như tiết kiệm nhiên liệu rất nhiều so
với các phiên bản cũ, tăng công suất, khả năng làm nóng máy nhanh khi
khởi động nguội.

Bên cạnh những thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế. Toyota mang đến gói
an toàn chủ động Toyota Safety Sense P bao gồm các tính năng mới:
cảnh báo thông minh với những va chạm sớm, báo hiệu khi chệch lane,
thông báo áp suất lốp, va chạm sau hay tính năng phát hiện điểm mù.

Một món quà đặc biệt khi Toyota Land Cruiser 2016 được trang bị hệ
thống kiểm soát địa hình – hệ thống lần đầu tiên xuất hiện trên các xe
thương mại. Hệ thống này bao gồm các Camera xung quanh thân xe và
cả bên dưới gầm xe, giúp xe thông minh nhận biết, thích ứng với sự thay
đổi khi xe chạy trên các địa hình khác nhau, cũng như tăng sự mượt mà
khi xe chuyển động trên các cung đường khó.

Land Cruiser 2016 ngoài các màu cơ bản, có thêm hai sự lựa chọn mới:
Nâu Copper Brown Mica và Xanh Đen Dark Blue Mica. Giá bán tại Nhật
Bản được công bố tương đương 38,000 USD.

Dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường thế giới trong cuối năm nay.

Brand Toyota

Toyota Hilux 2017

Description

Toyota Hilux 2016 - Mạnh mẽ để xuyên Việt.

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Hiện nay, phân khúc xe bán tải (pick-up) dần trở nên hút khách nhờ vẻ
ngoài cá tính, các yếu tố về sức mạnh (như lực kéo, chở đồ), phục vụ đa
mục đích cho chủ xe (như du lịch dã ngoại, đi lại trong nội thành, đi off-
road hoặc chở hàng hóa cồng kềnh).
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Toyota Hilux đã được TMV phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên
chiếc từ năm 2009 và hiện đã có hơn 8.000 người dùng tin tưởng và chọn
mua. Toyota Hilux 2016 chính thức được trình làng tại Việt Nam vào đầu
tháng 10/2015 với 3 phiên bản cùng 4 màu sơn ngoại thất cực cá tính và
được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan:

Toyota Hilux 2.5E 4×2 MT (Động cơ 2.5 lít, số sàn) – Giá bán
:693.000.000 VNĐ (nội thất đen)

Toyota Hilux 3.0G 4×4 MT (Động cơ 3.0 lít, số sàn) – Giá bán
:809.000.000 VNĐ (nội thất đen)

Toyota Hilux 3.0G 4×4 AT (Động cơ 3.0 lít, số tự động) – Giá
bán:877.000.000 VNĐ (nội thất nâu đồng)

NGOẠI THẤT

Kích thước tổng thể

Hilux 2016 có kích thước Dài x Rộng x Cao tương ứng là 5.330 x 1.855 x
1.815 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 3.085 (mm). So với phiên bản cũ,
Hilux 2016 dài hơn 200 mm và thấp hơn 45 mm nên mang đến dáng dấp
thể thao hơn, lướt êm mượt hơn và tăng cường khả năng vận hành
chuyên chở.

Đầu xe

Điểm ấn tượng của phần đầu xe Toyota Hilux 2016 là lưới tản nhiệt dạng
thang trải rộng sang 2 bên liền mạch với cụm đèn trước cùng các thanh
ngang mạ crom sáng bóng ôm lấy logo Toyota ở giữa. Ngoài ra, tạo hình
gồ lên chạy xiêng từ nắp capô xuống cản trước tạo nên diện mạo nam
tính và đầy gợi cảm.

Hốc đèn sương mù giúp những “tay chơi xe” liên tưởng tới vẻ ngoài của
dòng bán tải hạng nặng đàn anh Toyota Tundra và hốc hút gió độc nhất
vô nhị trong phân khúc càng làm tăng thêm nét hầm hố cho Toyota Hilux
2016.

Đặc biệt, ở phiên bản Hilux 3.0G AT, cụm đèn trước tích hợp nhiều công
nghệ vượt bậc như: đèn chiếu gần (kiểu bóng chiếu) và đèn ban ngày
DRL (Daytime Running Lamp) dạng LED, hệ thống mở rộng góc chiếu tự
động và chế độ đèn pha tự động bật/tắt cùng chế độ đèn chờ dẫn đường
(Follow Home System).

Phần đầu xe hội tụ đầy đủ mọi cá tính và nét hiện đại vốn có của Toyota
Hilux 2016.

Thân xe

Thân xe cực ăn khớp với phần đầu xe bởi những đường dập nổi chạy
dọc từ cụm đèn trước đến phía dưới cửa xe ở phần thân xe. Điều đó tạo
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hình nên sự “cơ bắp” và khỏe khoắn cho Toyota Hilux 2016.

Thêm vào đó, ở cả 3 phiên bản đều có trang bị tay nắm cửa mạ crom,
hốc bánh xe cao cùng 4 chiếc lazang đúc hợp kim 17 inch với thiết kế 6
chấu đơn lạ mắt. Tuy vậy, bậc lên xuống phủ nhựa được bố trí phù hợp
sẽ phát huy được tối đa trong việc di chuyển lên xuống xe của hành
khách với dòng xe bán tải gầm cao này.

Gương chiếu hậu chỉnh điện cỡ lớn, tích hợp đèn báo rẽ được mạ crom
trang nhã vừa giúp chủ xe kiểm soát tốt tầm nhìn vừa là bộ phận ổn định
hướng gió ngoài xe. Toyota Hilux 2016 lướt đi êm mượt và nhanh bởi nó
được thiết kế theo tiêu chí động học: trần xe thấp xuống giúp xe giảm bớt
sự cản gió hơn phiên bản cũ.

Với những ai muốn chiếc xế hộp của mình thêm ngầu và lịch lãm có thể
trang trí thêm: ốp trang trí ba-ga trên nóc xe, vè che mưa, thanh nẹp cửa,
viền hốc bánh xe.

Đuôi xe

Toyota Hilux 2016 sở hữu 2 cái nhất trong phân khúc bán tải đó là
khoảng sáng gầm xe cao nhất (286 mm) và thùng hàng lớn nhất (1.550 x
1.620 x 490 mm). Với khoảng sáng gầm vượt trội, khả năng vận hành ổn
định khi xe “vút” lên ở tốc độ cao sẽ tạo sự yên tâm cho hành khách. Và
nếu hành khách có nhu cầu chở hành lí hay vật dụng cần thiết cho 1
chuyến picnic dã ngoại thì thùng hàng rộng lớn, sàn có rãnh và lót nhựa
cứng của Toyota Hilux 2016 sẽ đáp ứng mọi nhu cầu ấy. Chỉ cần bước
lên bệ gác chân là hành khách đã có thể tiếp cận thùng hàng xe rồi. Nếu
giữa núi rừng hoang vu không thể tìm thấy cho mình một phòng trọ để
nghỉ ngơi thì bạn đừng quên “biến hóa” chiếc thùng hàng sau thành 1
chiếc giường nhé!

Cản sau được mạ crom sáng bóng cùng cụm đèn hậu nằm sát 2 bên
thân xe giúp gia tăng tính thẩm mỹ cho Toyota Hilux 2016. Cửa sau còn
được gắn thêm tay nắm mạ crom và đèn báo phanh bằng LED tăng độ
an toàn và dễ nhìn cho xe phía sau.

NỘI THẤT

Táp-lô, đồng hồ hiển thị và vô-lăng tay lái

Trên táp-lô, đồng hồ hiển thị TFT 4,2 inch hiện lên rõ ràng những thông
số cơ bản (như tốc độ, mức độ tiêu thụ nhiên liệu, đèn báo rẽ). Ở phiên
bản Hilux 3.0 AT và MT, bảng đồng hồ được thiết kế loại Option bắt mắt
bởi sắc xanh tinh tế và bên dưới là nút bấm khởi động tắt / mở động cơ
nhanh chóng.

Một điểm cộng nữa cho Toyota Hilux 2016 là vô-lăng nhẹ kết hợp cùng
hệ thống khung gần đầm, chắc để giảm thiểu sức lái và tăng sự tự tin
cho người cầm lái. Ngoài ra, vô-lăng được thiết kế 3 chấu bản lớn, tích
hợp cụm nút bấm điều khiển hệ thống âm thanh và chỉnh tay 4 hướng
với chất liệu da (hoặc urethane).

Ghế ngồi và không gian hành khách

7 of 24



Nội thất Toyota Hilux 2016 tạo ấn tượng bởi táp-lô mở rộng sang 2 bên
kết hợp cùng những tấm lốp trang trí mạ bạc với đường nét trau chuốt. Ở
phiên bản số tự động cao cấp, Hilux khoác lên mình chất liệu da bọc màu
nâu đồng êm ái cùng ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng, trong khi đó 2
người anh em số sàn thì chất liệu ghế nỉ màu đen bóng kết hợp ghế lái
chỉnh tay 6 hướng. Hàng ghế trước tạo sự thoải mái khi thiết kế lớn và
ôm lưng.

Tiếp theo đó, ở hàng ghế sau sở hữu không gian trần xe cao, chỗ để
chân thoải mái và tựa đầu vừa vặn ở cả 3 vị trí. Để đảm bảo sự tiện nghi
và tiện dụng hết sức có thể, cửa gió điều hòa và tựa tay tích hợp hộc để
ly sẽ làm hành khách vẫn “tươi tỉnh” sau thời gian dài ngồi trên Toyota
Hilux 2016.

Cửa xe và đèn nội thất

Các cửa trước và sau đều được bọc da sang trọng, trang bị bệ tì tay ốp
gỗ, thanh nẹp cửa nhũ bạc cùng tay nắm cửa mạ crom. Ngoài ra, cửa sổ
chỉnh điện 1 chạm chống kẹt và hốc để chai nước hoặc vật dụng nhỏ
tăng làm thêm sự tiện nghi đáng kể cho hành khách. Hệ thống chống
trộm, khóa cửa từ xa và mở khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm là
những điểm đáng lưu ý nhằm đảm bảo an ninh hơn cho hành khách khi
đồng hành cùngToyota Hilux 2016.

Để hành khách không cảm thấy quá “chông chênh” khi Hilux muốn chinh
phục những cung đường dằn xóc, các tay nắm bên trong cabin sẽ đảm
bảo được điều ấy. Khi đến xế chiều, đèn nội thất tự động bật / tắt sẽ phát
huy hiệu quả để giúp việc lên / xuống xe thuận lợi hơn.

Hệ thống nghe nhìn và độ cách âm

Toyota Hilux 2016 vẫn tích hợp những thiết bị giải trí cơ bản đủ để làm
vừa lòng bất kì vị khách khó tính nào với: đầu CD 1 đĩa, radio AM/FM,
cổng kết nối USB/AUX, kết nối Bluetooth dành riêng cho điện thoại. Với 2
phiên bản Hilux 3.0, âm thanh như lan tỏa khắp không gian cabin với hệ
thống 6 loa và hệ thống điều hòa tự động. Bên cạnh đó, phiên bản Hilux
2.5 thì âm lượng vừa đủ với hệ thống âm thanh 4 loa và điều hòa chỉnh
tay.

Để chất lượng âm thanh tuyệt vời hơn cả thì việc bố trí vật liệu cách âm
(như nắp capo, khoang động cơ và cánh – khung cửa) là điều không thể
thiếu. Nếu có phải qua những khu vực đường đèo hiểm trở, cao tốc với
đủ tạp âm bên ngoài thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu bởi chỉ cảm nhận
được những tiếng động êm nhẹ mà thôi.

Không gian chứa đồ

Ngoài ngăn chứa đồ trước bảng tablo, Toyota Hilux 2016 còn lắp đặt
thêm 1 hộc làm mát thực phẩm và thức uống. Trong trường hợp vận
chuyển hàng hóa nhiều, bạn hãy xếp gọn hàng ghế sau để tận dụng
được khoảng không gian rộng rãi ấy nhé!

ĐỘNG CƠ VẬN HÀNH

Để kiểm nghiệm sức mạnh của Toyota Hilux 2016, bạn hãy cho “xế yêu”
vận hành trong nhiều tình huống lái tại nhiều cung đường, địa hình khác
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nhau như trong thành thị, đồi cát, cao tốc, đường có ổ gà nhé.

Cả 3 phiên bản Toyota Hilux 2016 đều sử dụng thuần 1 động cơ 4
xylanh, 16 van cam kép, công nghệ phun xăng trực tiếp, tăng áp biến
thiên và được chia làm 2 phiên bản với dung tích khác nhau. 2 phiên bản
3.0 AT và 3.0 MT hoạt động với động cơ dung tích 3.0L và công suất 161
mã lực. Còn phiên bản 2.5 thì sử dụng động cơ dung tích 2.5L, công suất
142 mã lực. Ngoài ra, Hilux 3.0 AT được trang bị hộp số tự động 5 cấp
với sức kéo tối đa đạt 360 Nm tại 1.600 – 3.000 vòng/phút. Còn 2 phiên
bản Hilux 3.0 MT và 2.5 MT lại trang bị hộp số sàn 6 cấp với sức kéo tối
đa đạt 343 Nm ở 1.400 – 3.200 vòng/phút.

Điểm đặc biệt ở 2 phiên bản Hilux 3.0 là hệ dẫn động 4×4 với chế độ gài
cầu điện tử và khóa vi sai trung tâm giúp xe của “dân phượt” dễ dàng
vượt mọi địa hình khó. Chế độ H2 được sử dụng thường xuyên nhất ở
điều kiện địa hình thông thường và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Còn ở chế
độ H4 thì vượt các địa hình sỏi đá, đồi cát hay bùn lầy là điều không quá
khó khăn với Hilux. Nếu trong trường hợp xe bị sa lầy nặng trong hố bùn
hay cần leo lên dốc cao thì bạn hãy chuyển qua chế độ L4 nhé. Và sau
cùng là trong điều kiện đường hỗn hợp, 2 chế độ H2 và H4 sẽ giúp tài xế
chuyển tốc nhanh chóng khi xe chạy dưới 100km/h.

AN TOÀN

Hành khách khi vi vu trên Toyota Hilux 2016 có thể yên tâm với các tính
năng an toàn cơ bản như: hệ thống treo, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn
cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử cùng
độ bám đường cực tốt giúp xe lướt êm qua những đoạn đường trơn trượt,
khúc khuỷu. Đặc biệt, ở phiên bản số tự động cao cấp 3.0, hàng loạt tính
năng an toàn khác như khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo hay cân
bằng điện tử (giúp hành khách không bị cảm giác nghiêng người sang 1
bên khi qua những khúc cua), hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động, đèn
báo phanh khẩn cấp và ổn định thân xe điện tử (giúp xe ổn định khi kéo
moóc).

Nhiều túi khí cũng được Toyota Hilux 2016 trang bị trong trường hợp
không may xảy đến bao gồm tài xế (trên và dưới đầu gối), khách ngồi
trước, túi khí bên hông và túi khí bên rèm ghế trước và sau. Và cuối cùng,
hệ thống khóa dây an toàn đặc biệt trên mỗi ghế sẽ mang đến tất cả
hành khách sự an tâm khi vận hành.

Brand Toyota

Toyota Fortuner 2017

Description

Giá xe Toyota Fortuner 2017 chính thức được công bố.

Chỉ sau vài ngày xuất hiện rầm rộ trên các diễn đàn mạng về ô tô, giá xe
Toyota Fortuner 2017 chính thức được công bố như một phần làm dịu
cơn khát của giới yêu xe.

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65
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Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Tại thị trường Thái lan, giá bán được công bố khởi điểm dao động từ
35.115USD – 46.830USD tùy theo phiên bản xe, tương đương 763 triệu
VNĐ – 1.018 tỷ VNĐ.

Được giới mê xe “săm soi” ngay từ khi các bức hình đầu tiên rò rỉ, đến
nay, khi giá xe Toyota Fortuner 2017 chính thức được công bố, người tiêu
dùng lại đặt câu hỏi: “Với những thay đổi mới, giá bán trên có đáng đồng
tiền?”

Ra mắt với 5 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ xăng và diesel dung tích
2.4 lít, 2.7 lít và 2.8 lít, cùng hệ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh, Toyota
Fortuner 2017 hứa hẹn chiếm lĩnh thị trường SUV với hầu như nhu cầu
của khách hàng.

So với phiên bản 2015, chiếc xe Fortuner 2017 gần như lột xác với
những thiết kế từ ngoài vào trong, mang đến một diện mạo thu hút của
một chiếc xe sang trọng pha thể thao.

Ngoại hình được thiết kế sắc xảo đến từng chi tiết, pha trộn phong cách
thể thao của chiếc xe bán tải Hilux và dòng xe cao cấp Prado, Toyota
Fortuner 2017 làm say lòng phần đông các khách hàng ưa chuộng xe.
Việc tăng kích thước tổng thể cho thân xe mang lại cảm giác thoải mái
hơn cho khách hàng. Phần đầu xe trở nên ấn tượng khi có lưới tản nhiệt
mạ chrome kết hợp với hai thanh chắn hình chữ V phân cách với cụm
đèn pha. Đèn phanh được vuốt mềm mại hơn, tích hợp thêm dải đèn LED
chiếu sáng ban ngày, nổi bật phong thái mạnh mẽ.

Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng được trau chuốt lại trong mảnh mai hơn,
trong khi đó cản trước lớn hơn tạo nên sự mạnh mẽ, bệ vệ cho chiếc
SUV đa dụng này. Mâm xe Fortuner 2017 cũng được làm mới với mâm
hợp kim kích thước 18 inch.

Nội thất được trang bị theo hướng hiện đại, khoa học và tiện nghi hơn với
các chi tiết ốp gỗ và mạ crôm, vô lăng 3 chấu tích hợp các phím điều
khiển khiển chức năng. Bảng táp-lô được trang bị, màn hình cảm ứng,
điều hòa tự động, nút bấm khởi động, ghế da. Kèm theo đó là những
trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm: Khởi động không cần chìa khóa, nút
Start/Stop, 7 túi khí (cả túi khí đầu gối), hệ thống chống bó cứng phanh
ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát ổn
định thân xe và hệ thống đèn khẩn cấp.

Cùng với những thay đổi tích cực, mới mẻ, và giá bán được cho là hợp lý
Toyota Fortuner 2017 thực sự sẽ tạo nên cơn sốt với Khách Hàng.

10 of 24

http://goo.gl/8xs42J


Brand Toyota

Toyota Innova 2017

Description

Toyota Innova, mẫu xe huyền thoại làm nên lịch sử cho Toyota tại thị
trường Việt Nam nói riêng và thị trường ô tô Việt Nam nói chung.

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Kể từ khi ra mắt năm 2006 đến nay, trải qua nhiều lần thay đổi và nâng
cấp Toyota Innova vẫn luôn giữ một vị trí không thể thay thế trong sự lựa
chọn của Khách Hàng đối với dòng xe đa dụng 7 đến 08 chỗ ngồi dành
cho gia đình tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. Và với phiên
bản Toyota Innova 2017 này, Innova vẫn tiếp tục thống lĩnh trong phân
khúc, bằng chứng là doanh số bán hàng tháng của Toyota Innova vẫn
luôn nằm trong top 3 xe bán chạy nhất tại Việt Nam theo thống kê hàng
tháng của hiệp hội các nhà sản xuất lắp ráp xe tại Việt Nam (VAMA).

Toyota Việt Nam giới thiệu Toyota Innova 2017 với 3 phiên bản chính:

Toyota Innova 2.0 V số tự động 06 cấp giá bán : 867,000,000 vnđ

Toyota Innova 2.0 G số tự động 06 cấp giá bán : 798,000,000 vnđ

Toyota Innova 2.0 E số sàn (số tay) 05 giá bán : 758,000,000 vnđ

Ngoại thất

Được thiết kế để hướng đến một chiếc xe dành cho gia đình, mục tiêu
mang đến sự tiện lợi, an toàn, tiết kiệm, bền bỉ được đưa lên hàng đầu.
Toyota Innova 2017 mang một phong cách nhẹ nhàng thoáng đãng,
không quá cá tính nhưng đủ mang đến cho gia đình sự thoải mái với
phong cách sang trọng đưa bạn và gia đình khám phá những ước mơ.

Phần đầu xe

Với lưới tản nhiệt được thiết kế mở rộng kết hợp hài hòa với cản trước
thể thao làm tăng lên nét cá tính, mạnh mẽ và năng động.
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Cụm đèn pha

Với thiết kế sắc nét vuốt dài ra phía sau càng làm tăng lên khả năng
chiếu sáng đồng thời giúp tôn thêm vẻ đẹp khỏe khoắn và sang trong cho
chiếc xe.

Gương chiếu hậu

Chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ cùng màu với thân xe, bên cạnh đó kích
thướt to giúp tăng khả năng quan sát cho người lái tăng tính an toàn và
mang lại nét đẹp lịch lãm cho xe.

Đèn sương mù

Thiết kế theo dạng hình thang thon gọn và cân xứng với thiết kể tổng thể
của phần đầu xe kết hợp viền chụp đèn mã crom mang lại vẽ đẹp lịch
lãm cho xe.

Cụm đèn sau

Với thiết kế và màu sắc mới, giúp nâng cao hiệu quả cảnh báo phanh,
kết hợp cùng thanh nẹp trang trí biển số mạ crom tạo nên điểm nhấn đầy
cuốn hút và sang trong cho chiếc xe Toyota Innova 2017 này. Bên cạnh
đó, việc bố trí 1 thanh nẹp ngang nối giữa 2 cụp đèn sau giúp tăng thêm
cảm giác bề thế và rộng rãi của xe.

Mâm xe

Mâm xe hợp kim nhôm 10 chấu kiểu mới, 15 inch, mạ kim sáng mờ tạo
cảm giác cứng cáp, mạnh mẽ và đậm chất thể thao.

Thân xe

Với các đường gân dập nổi nhẹ kéo dài suốt thân xe kết hợp chiều dài
tổng thể lên đến 4586 mm là cơ sở để tạo nên 01 chiếc xe vừa có cảm
giác thanh thoát, nhẹ nhàng khi nhìn vừa mang đến cảm giác thoải mái
cho đủ 08 người ngồi bên trong xe. Đây là một ưu điểm vượt trội của
chiếc xe Toyota Innova 2017 mà chưa có một đối thủ nào tại Việt Nam có
thể đáp ứng được.

Nội thất

Rộng rãi và đầy sang trọng với nhiều tiện ích được trang bị hiện đại, các
chi tiết ốp gỗ tinh xảo, ghế bọc da…,nâng tầm của chủ sở hữu chiếc xe
Toyota Innova 2017.

Bảng đồng hồ Optitron

Thiết kế mới với đèn báo vị trí cần số trang bị công nghệ LED phối hợp
màu sắc trẻ trung, đặc biệt có thể điều chỉnh cường độ sáng cho phép và
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hiện thị các thông số và đèn cảnh báo rõ ràng, dễ nhìn.

Tay lái

Tay lái trợ lực tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh và màn hình hiển thị
đa thông tin giúp cho người lái tập trung lái xe an toàn. Các chất liệu da,
ốp gỗ và mạ bạc tạo phong cách thanh lịch cho nội thất xe.

Hệ thống điều hòa

Toyota Innova 2017 được trang bị 02 dàn lạnh với công tắc riêng biệt cho
phép làm mát nhanh, tiết kiệm nhiên liệu, chế độ tự động giúp đạt được
nhiệt độ cài đặt tiện lợi nhanh chóng, tạo cảm giác dễ chịu cho mọi hành
khách trên xe ở bất kỳ vị trí ngồi nào.

Hệ thống âm thanh

Hệ thống âm thanh DVD 06 loa, màn hình cảm ứng 7” cho phép xem
phim, nghe nhạc MP3/WMA, tích hợp cổng USB và kết nối ngoại vi như
Iphone/Ipod đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của bạn trong mọi hành trình.

Ghế ngồi

Hàng ghế thứ 2 thiết kế dạng rời, có tựa tay, rộng rãi và tiện nghi hơn tạo
sự riêng tư với lối đi chính giữa giúp hành khách ở hàng ghế cuối chủ
động và nhanh chóng lên xuống xe. Bên cạnh đó việc bố trí hợp lý giữa
các ghế ngồi giúp cho hành khách ngổi trên xe luôn có được cảm giác
thoải mái không bị co ro và gò bó như các xe khác trong cùng phân khúc
tại Việt Nam.

Ngăn để vật dụng

Nhiều ngăn để vật dụng được bố trí trong tầm tay xung quanh xe giúp
hành khách trên xe thuận tiện khi sử dụng.

Vận hành

Động cơ

Toyota Innova 2017 sử dụng động cơ xăng 1TR-FE 2.0 mạnh mẽ cho
hiệu suất vận hành hiệu quả đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ
môi trường.

Hộp số

Toyota trang bị hộp số tự động với 04 cấp số dành cho xe Innova phiên
bản 2.0 V và G. Đối với phiên bản 2.0 E Toyota trang bị cho Innova hộp
số sàn với 5 cấp số.
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An toàn

Toyota Innova 2017 được trang bị 02 túi khí phía trước dành cho người lái
và hành khách đi cùng ở cả 03 phiên bản số tự động V,G và số sàn E.

Chìa khóa điều khiển từ xa tích hợp chức năng chống trộm an toàn tiện
lợi giúp cho chủ sở hữu khi tìm xe, mở cửa và khóa cửa chỉ bằng 1 nút
bấm.

Bên cạnh đó Toyota Innova 2017 được trang bị rất nhiều tính năng an
toàn khác như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cột lái tự
đổ…

Một chiếc xe dành cho Gia đình hoặc sử dụng trong mục đích kinh doanh
Toyota Innova là một lựa chọn không thể bỏ qua, với rất nhiều ưu điểm
vượt trội…

Brand Toyota

Toyota Camry 2017

Description

Toyota Camry 2017 - Đẳng cấp dành cho quý doanh nhân.

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Toyota Camry xuất hiện lần đầu trên thế giới năm 1982 và mẫu xe tượng
trưng cho sự thành đạt này cũng là mẫu sedan bán chạy nhất nước Mỹ
trong 14 năm liên tiếp. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Camry chính thức
ra mắt vào tháng 1/1998 và sau nhiều phiên bản nâng cấp, dòng cao cấp
Toyota Camry 2017 rũ bỏ hình ảnh mềm mại cùng đường cong tròn trịa,
Toyota Camry 2017 lột xác hoàn toàn bởi những đường nét vuông vức,
sắc cạnh nhằm hướng đến các quý ông chủ thanh lịch và tao nhã, đẳng
cấp.

Xe được phân phối gồm: 4 màu sơn ngoại thất: đen, xanh ghi ánh kim,
nâu vàng và bạc; với 2 tông màu nội thất: đen và vàng nhạt; cùng 3 phiên
bản:

Toyota Camry 2.0E - Giá bán : 1,122,000,000 VNĐ

14 of 24

http://goo.gl/8xs42J


Toyota Camry 2.5G - Giá bán : 1,263,000,000 VNĐ

Toyota Camry 2.5Q - Giá bán : 1,414,000,000 VNĐ

Ngoại thất Toyota Camry 2017

Kích thước tổng thể

Toyota Camry 2017 có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao tương ứng
4.850 x 1.825 x 1.470 (mm), chiều dài cơ sở của xe đạt 2.775 mm và
khoảng sáng gầm cao 150 mm. Với khá nhiều nâng cấp lạ mắt, Camry
2.5Q và 2.5G chú trọng đến hành khách ngồi sau ghế lái còn Camry 2.0E
cải tiến hoàn toàn và nhắm đến những ai yêu cầm lái.

Đầu xe

Sức hút của Toyota Camry 2017 được tạo thành từ nét trẻ trung và thể
thao ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang ngược được mạ crom
mỏng vuốt dài sang 2 bên tạo cảm giác cản trước xe rộng hơn.

Sự tinh tế của dòng sedan trung tính này được tạo thêm bởi dải đèn LED
chiếu sáng ban ngày, hệ thống đèn halogen với thiết kế bóng projector
cùng đèn chiếu gần HID dạng bóng chiếu (tự động điều chỉnh góc chiếu
ALS). Ở 2 phiên bản Camry 2.5 được trang bị thêm chế độ điều khiển
đèn tự động bật / tắt tiện lợi.

Đường mạ crom bao quanh hốc gió viền thang lớn (nhằm duy trì khí động
học cho xe) và cặp đèn sương mù nằm đối xứng nhau tăng thêm sự cá
tính và sang trọng cho đầu xe Toyota Camry 2017.

Thân xe

Khác với thiết kế thể thao, năng động ở phần đầu xe, những đường nét
dập nổi gọn gàng và nhã nhặn dọc 2 bên sườn xe cũng như đuôi xe tôn
lên sự lịch lãm cho Toyota Camry 2017, giúp xe không mất đi vẻ đỉnh đạc
truyền thống.

Lazang của Camry 2.5Q được thiết kế với 5 chấu đậm chất thể thao
trong khi lazang của 2 phiên bản Camry 2.5G và 2.0E tận dụng góc cạnh
để tôn lên nét cá tính của mình.

Gương chiếu hậu cùng màu với thân xe được trang bị thêm chức năng
gập điện, chỉnh điện, chống đọng nước và tích hợp đèn báo rẽ. Và sau
cùng, với những ai cầm lái dòng Camry 2.5Q cao cấp thì tính năng nhớ vị
trí, tự động điều chỉnh khi lùi xe sẽ là điểm cộng thêm cho sự tiện lợi và
dễ dàng khi sử dụng.

Đuôi xe

Thiết kế hài hòa của đuôi xe Toyota Camry 2017 được tôn lên bởi 1
thanh crom sáng bóng nẹp biển số liền mạch với cụm đèn sau dạng LED.
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Đèn phản quang được đặt xuống thấp, sát ống xả kết hợp cùng các
đường gân khỏe khoắn khiến đuôi xe như được mở rộng, cân đối hơn và
tạo cảm giác hạ thấp trọng tâm. Đặc biệt, ở phiên bản Camry 2.5Q, ống
xả kép được trang bị như để tăng thêm sự hiện đại, trẻ trung và thể thao
cho người chính diện.

Nội thất Toyota Camry 2017

Không gian cabin xe và ghế ngồi

So với các đối thủ cùng phân khúc, không gian cabin của Toyota Camry
2017 luôn là thế mạnh giúp ghi điểm trong lòng các “sếp” bởi sự rộng rãi,
thoáng đãng phù hợp cho những chuyến đi cần di chuyển nhiều. Trần xe
phía sau cao và dốc xuống; không gian duỗi chân dài và rộng để tránh bị
gò bó cùng các chi tiết được thu gọn hơn nhằm tiết kiệm không gian và
gia tăng sự thoải mái. Ngoài ra, lưng ghế xe với độ ngã vừa phải sẽ xua
tan sự lo lắng cho những chuyến hành trình xa, mệt mỏi.

Bảng tablo được ốp vân gỗ bóng và ốp trang trí màu bạc viền quanh
bảng điều khiển trung tâm tạo sự cách tân cho Toyota Camry 2017. Bên
cạnh đó, chất liệu nội thất mềm mại, cao cấp với đường may tỉ mỉ cùng 1
số chi tiết được sản xuất từ vật liệu đắt tiền mang đến cảm giác sang
trọng và đẳng cấp hơn cho hành khách.

Nhằm thoả mãn sự hài lòng của những vị khách là lãnh đạo của doanh
nghiệp – những người thường ngồi ở hàng ghế sau, nhiều nút bấm như
điều khiển hệ thống giải trí, nhiệt độ, thay đổi độ dốc của ghế, kích hoạt
rèm che nắng, v.v… đều được tích hợp trên tựa tay của hàng ghế sau ở
phiên bản Camry 2.5Q cao cấp nhất.

Ghế của người cầm lái được trang bị chỉnh điện 10 hướng, ghế lái phụ
chỉnh điện 8 hướng và phần hông của tất cả ghế đều được thiết kế rộng
vành, cao nhằm “ôm lấy” người ngồi. Riêng ở phiên bản Camry 2.5Q, ghế
lái có 2 vị trí nhớ.

Bảng điều khiển và vô lăng tay lái

Bảng điều khiển với màn hình hiển thị đa thông tin TFT màu 4.7 inch ở
phiên bản 2.5Q và đơn sắc 4.2 inch ở 2 phiên bản 2.5G và 2.0E nằm
giữa gồm 2 đồng hồ đo vòng tua và công-tơ-mét đối xứng nhau. Màn
hình với ánh sáng xanh nổi bật tăng sự dễ nhìn cho người lái và sự sang
trọng cho tổng thể khoang lái. Nếu gạt cần số về vị trí D, bạn không cần
phải nhìn xuống cần gạt số nữa bởi trên màn hình điện tử đã hiển thị sẵn
số đang sử dụng rồi.

Để hỗ trợ việc sạc các thiết bị smartphone, tablet, nguồn điện 12 Volt
cũng được trang bị và đặc biệt ở phiên bản Camry 2.5Q còn có sẵn hệ
thống sạc di động không dây Qi cho các thiết bị di động.

Vô lăng chỉnh điện 4 hướng của Toyota Camry 2017 được bọc da cao
cấp với thiết kế 3 chấu với phiên bản 2.5Q hoặc thiết kế 4 chấu trên 2
phiên bản 2.5G và 2.0E. Trên vô lăng tay lái còn tích hợp nút điều khiển
hệ thống âm thanh và màn hình hiển thị đa thông tin MID. Không chỉ
dừng lại ở đó, Camry 2.5Q cũng rất chiều lòng tài xế khi trang bị thêm
điện thoại rảnh tay khi đang cầm lái và lẫy chuyển số ngay trên vô lăng.
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Hệ thống giải trí và cách âm, hệ thống điều hòa và rèm cửa.

Camry 2.0E và 2.5 G trang bị hệ thống giải trí CD 1 đĩa, cổng kết nối
AUX/USB với các thiết bị đa phương tiện bên ngoài cùng hệ thống âm
thanh 6 loa mang lại sự tiện nghi và trải nghiệm nghe nhạc ở mức vừa
phải cho hành khách.

Một điểm cộng khác cho mẫu sedan “vua” hạng trung Toyota Camry
2017 là khả năng cách âm tốt khi vật liệu cách âm được đặt tại nhiều vị trí
trong cabin. Vì thế, nếu xe có chạy trên đường cao tốc, độ ồn từ động cơ
vào khoang lái được giảm thiểu: cụ thể, ở tốc độ 60km/h là 54DB, còn ở
80km/h thì chỉ là 59DB.

Hệ thống điều hòa tự động trên Toyota Camry 2017 là 2 vùng độc lập
cho 2 phiên bản 2.5G và 2.0E hoặc 3 vùng độc lập cho phiên bản 2.5Q.

Nhằm bảo đảm sự riêng tư và chắn nắng cho những vị khách ngồi sau,
rèm che nắng chỉnh điện trên cửa kính phía sau được lắp đặt và đặc biệt
ở phiên bản Camry 2.5Q còn được “ưu ái” thêm rèm che năng 2 bên cửa
ở hàng ghế giữa.

Cửa xe, đèn nội thất và không gian chứa vật dụng

Cửa xe Toyota Camry 2017 được thiết kế đơn giản, tiện dụng và đồng
chất liệu với cabin xe. Trên 4 cửa xe còn có các bệ gác tay và hộc đồ
tiện dụng để lưu trữ những vật dụng nhỏ. Tối ưu hóa sự hiện đại cho chủ
xe phải kể đến hệ thống mở khóa (khi đóng / mở cửa, cốp xe) và khởi
động xe thông minh, nhanh chóng mà không cần chạm vào dùng đến
chìa khóa.

Khi trời đổ bóng xế chiều, hãy tận dụng hệ thống đèn trần xe được trang
bị sẵn cho cả hàng ghế trước và sau nếu bạn cần lấy đồ nhé.

Khoang hành lý rộng rãi ở đuôi xe luôn đủ chỗ cho những chuyến đi dài
và có 1 vách ngăn thông lên hàng ghế sau nên hành khách ngồi sau vẫn
có thể nhanh chóng lấy vật dụng trong khi xe đang di chuyển. Ở hàng
ghế trước, bên cạnh cần gạt số có hộc để đựng 2 cốc nước và đặc biệt ở
hàng ghế phía sau có tủ lạnh và hốc để nước.

Động cơ và khả năng vận hành Toyota Camry 2017

Ở 2 phiên bản Camry 2.5 vẫn giữ nguyên động cơ 2AR-FE, dung tích 2.5
lít, 4 xy lanh Dual VVT-I, công suất 178 mã lực và mô men xoắn tối đa
231 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Mọi thứ dường như nhắm đến sự thoải
mái, trầm lặng cho những vị khách ngồi sau như sợ khách giật mình nên
trọng lượng xe nặng hơn, chân ga và phanh đều mềm, ghế lái được thiết
kế đầm chắc nhằm tăng tính ổn định.

Trái ngược với điều đó, phiên bản 2.0E được trang bị động cơ hoàn toàn
mới 2.0L (6AR-FSE) với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh mở
rộng VVT-iW, dung tích 2 lít, phun xăng trực tiếp D-4S (giúp tiết kiệm
nhiên liệu hơn – cụ thế: 10,2L/100Km với tuyến đường trong đô thị,
5.7L/100 Km với tuyến đường trường và 7,3L/100Km khi chạy tuyến
đường kết hợp), hệ thống tuần hoàn khí xả EGR và tỉ số nén cao (giúp
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đạt công suất 165 mã lực và mô men xoắn tối đa 199 Nm), hộp số tự
động 6 cấp. Điều này tạo sự phấn khích hơn cho người cầm lái khi đánh
lái, ôm cua dựa vào khả năng tăng tốc và linh hoạt cao. Dù vận tốc đạt
100km/h nhưng hành khách vẫn cảm nhận như xe đang ở tốc độ thấp.

Xe được trang bị hệ thống camera lùi và cảm biến góc trên 2.5Q, cảm
biến góc trên 2.05G và cảm biến lùi trên 2.0E hỗ trợ việc đậu xe được an
toàn.

Phiên bảo cao cấp Camry 2.5Q được trang bị 7 túi khí (2 túi khí người lái
và hành khách phía trước, 2 túi khí bên hông, túi khí đầu gối và 2 túi khí
rèm). Camry 2.5G được trang bị 4 túi khí (2 túi khí phía trước và 2 bên
hông). Camry 2.0E được trang bị 2 túi khí phía trước.

Trang bị An toàn trên xe Toyota Camry 2017

Toyota Camry 2017 đề cao sự an toàn cho hành khách và cả tài xế nên
đã trang bị: hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, chống bó cứng
phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD nhằm giám tối đa rủi ro
khi phải phanh khẩn cấp khiến xe dừng nhưng trong tầm kiểm soát và
quãng đường phanh ngắn. Ngoài ra, đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) để
cảnh báo các xe sau sẽ nháy sáng 2 lần / giây (nếu vận tốc đạt 55km/h
hoặc khi đạp phanh là 70% lực phanh tối đa.

Hệ thống cân bằng điện tử VSC sẽ đảm bảo rằng hành khách ngồi sau
cân bằng tốt hơn, không bị những rung giật từ việc lái xe của người cầm
vô lăng.

Khi xe phải khởi hành trên địa hình nghiêng thì hệ thống hỗ trợ khởi hành
ngang dốc HAC sẽ cản trở việc xe bị trượt lùi về phía sau.

Hệ thống treo với giảm xóc được tối ưu hóa và hệ thống kiểm soát lực
kéo TRC sẽ kiểm soát độ quay của lazang khi tăng tốc trên tuyến đường
trơn trượt, khi khởi hành hoặc khi đang đi trên đường phẳng.

Nhằm hỗ trợ việc đậu xe, Toyota Camry 2017 trang bị: hệ thống camera
lùi và cảm biến góc trên ở phiên bản cao cấp 2.5Q; cảm biến góc trên ở
phiên bản 2.05G và cảm biến lùi trên ở phiên bản 2.0E.

Sau cùng, trong trường hợp ngoài ý muốn, Camry 2.5Q đã được trang bị
7 túi khí (2 túi khí cho tài xế và hành khách ngồi trước, 2 túi khí bên hông,
1 túi khí đầu gối và 2 túi khí rèm) cho hành khách trên xe. Còn Camry
2.5G thì trang bị 4 túi khí (2 túi khí phía trước và 2 túi khí bên hông) và
Camry 2.0E chỉ được trang bị 2 túi khí phía trước.
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Brand Toyota

Toyota Corolla Altis 2017

Description

Xe Toyota Altis 1.8 AT G số tự động 2017 với khuyến mãi hấp dẫn, việc
sở hữu một chiếc xe sang trọng, tiện nghi và đẳng cấp không còn là mơ.

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Hệ thống đường xá tại Việt Nam đang dần nâng cấp, đời sống kinh tế
cũng cải thiện đáng kể, dẫn đến việc mọi người đều mong muốn được
sở hữu một chiếc xe hiện đại và thể hiện được đẳng cấp là điều tất yếu.
Nhưng với sự e ngại trong tư tưởng xe sang giá cao, quý khách hàng
đang bị kéo xa khỏi những ước muốn tất yếu. Để giải quyết và thực hiện
hóa mong muốn đó của khách hàng, Toyota Lý Thường Kiệt không
ngừng đưa ra những chính sách ưu đãi tuyệt vời, nối kết khách hàng và
những người bạn đường.

Tại sao bạn không thử suy nghĩ đến chiếc xe Toyota Altis 1.8 AT G 2017
khuyến mãi hấp dẫn với đầy đủ các yếu tố đã là bản sắc của Toyota: An
toàn, tiết kiệm, bền bỉ…cộng thêm những thay đổi mang tính cách mạng
của Toyota.

Toyota luôn chú trọng đánh đúng những trọng điểm bên trong lẫn ngoài,
sự tiện nghi, thời trang, bền bỉ, tiết kiệm chi phí và an toàn tối ưu. Toyota
Altis 1.8 AT G 2017 hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí trên trên cả sự
mong đợi so với Altis 2016.

Cùng những thiết kế ngoại thất sắc sảo, sang trọng, thu hút ngay từ ánh
nhìn đầu tiên, Corolla Altis 1.8 AT G 2017 thực sự biết cách làm nổi bật
mình giữa đám đông. Ngôn ngữ thiết kế mới theo hướng góc cạnh, thể
thao nhưng vẫn giữ được nét mượt mà

Nội thất bắt mắt, được trang bị đầy đủ cá thiết bị tiện dụng và tiện nghi,
giúp khách hàng có được cảm giác thoải mái khi cầm tay lái. Một điểm
nhấn đặc biệt , không gian nội thất rộng hơn các đối thủ cạnh tranh trong
cùng phân khúc, giúp cho người ngồi hàng ghế sau cảm thấy thoải mái
hơn.

Toyota Corolla Altis 1.8 AT G (số tự động vô cấp) kết hợp với hộp số vô
cấp CVT thế hệ mới giúp xe tiết kiệm nhiện liệu hơn 5% so với thế hệ
trước. Sử dụng vật liệu cách âm ở nhiều vị trí khung sườn kết hợp với
việc bố trí khoa học giúp cho người ngồi trong xe có cảm giác vô cùng

19 of 24

http://goo.gl/8xs42J


êm ái. Bên cạnh đó, các tính năng về an toàn cũng được bổ sung đáng
kể: hệ thống khung xe GOA đã quá nổi tiếng, ghế ngồi vị trí lái được thiết
kế với cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ, hệ thống chống trộm,
móc cài ghế trẻ em ISO FIX, hệ thống chống bó cứng phanh ABS…

Kể cả những khách hàng khó tính nhất, Toyota cũng luôn hy vọng sẽ
mang đến sự hài lòng bằng các ưu đãi cùng chế độ chăm sóc hợp lý. Xe
Toyota Altis 1.8 AT G số tự động 2017 khuyến mãi hấp dẫn là một dẫn
chứng. Khách hàng mơ ước, chúng tôi thực hiện!

Brand Toyota

Toyota Vios 2017

Description

Qua rất nhiều lần thay đổi và cải tiến Toyota Vios luôn được người tiêu
dùng trao cho sự tin tưởng tuyệt đối, minh chứng cho sự tin tưởng đó là
doanh số bán của Toyota Vios tại Việt Nam luôn luôn dẫn đầu không
những trong cùng phân khúc mà cả một thời gian dài dẫn đầu toàn thị
trường xe ô tô tại Việt Nam, Toyota Vios luôn trong tình trạng “cháy
hàng”.

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Toyota Vios được phong là “ông vua” của phân khúc xe hạng B ở nhiều
tiêu chí: giữ giá, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành êm ái,
thiết kế trẻ trung, năng động, đánh đúng vào nhu cầu và tâm lý của giới
trẻ ngày nay.

Toyota Việt Nam giới thiệu Vios với 3 phiên bản chính:

Toyota Vios 1.5 G số tự động với giá bán : 649,000,000 vnđ

Toyota Vios 1.5 E số sàn với giá bán : 595,000,000 vnđ

Toyota Vios 1.3 J số sàn với giá bán : 570,000,000 vnđ

Ngoại thất

Toyota Vios được thế kế mới hoàn toàn với phong cách mạnh mẽ, thể
thao, thoát ra khỏi khuôn khổ truyền thống và hướng tới đối tượng khách
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hàng trẻ tuổi, đối tượng sở hữu xe hơi ngày càng nhiều tại Việt Nam.

Phần đầu xe

Kết hợp giữa chi tiết mạ crom với phần ga lăng bằng nhựa cứng thiết kế
theo kiểu hình thang tạo cho xe một dáng vẻ chắc khỏe và sang trọng.
Bên cạnh đó, cụm đèn pha với “đôi mắt” Projector sắc nét tạo nên vẻ
quyến rũ và huyền bí cho chiếc xe.

Ngoài ra, với thiết kế tối ưu hóa khí động học giúp cho tăng khả năng vận
hành của chiếc xe.

Thân xe

Chiều dài tổng thể bên cạnh việc được tăng kích thước lên đến 4410
mm, các kỹ sư đã kết hợp với các đường dập nổi chạy dọc thân xe cùng
cụm cửa kính nối dài càng làm tăng lên cảm giác chiều dài cho thân xe.

Mâm xe sử dụng mâm hợp kim nhôm 8 chấu 15”

Phần đuôi xe với các đường gân dập nổi về 2 bên tạo nên vẻ bề thế cho
xe

Cụm đèn sau trả trung vuốt sang 2 bên hông làm toát lên phong thái năng
động, kiểu dáng tổng thể sắc sảo, kết hợp cụm đèn trước thể hiện sự
thống nhất trong thiết kế.

Gương chiếu hậu

Yếu tố thuận tiện cho người lái được đưa lên hàng đầu. Người cầm lái
chiếc Toyota Vios sẽ cảm thấy thoải mái hơn với sự hỗ trợ của gương
chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và chức năng điều chỉnh và gập gương.

Nội thất

Các kỹ sư tâm huyết đã mang đến một không gian nội thất cho Toyota
Vios với sự trau chuốt tỉ mỉ đến từng đường nét, kết hợp hài hòa giữa
màu sắc, chất liệu và trang bị các tính năng tiên tiến.

Bảng đồng hồ

Với thiết kế 3D chia làm 3 khu vực phân biệt rõ ràng, vòng đồng hổ trung
tâm mạ crom, tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin giúp người lái dễ
dàng quan sát.

Bảng điều khiển trung tâm

Được ví như một dòng chảy giữa bề mặt cong bóng bẩy của táp lô, bảng
điều khiển trung tâm chính là điểm tụ trong thiết kế của toàn bộ nội thất.
Những đường khuôn dập nổi về 2 bên thể hiện sự chính xác tỉ mỉ đến
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từng chi tiết và toát lên vẻ sang trọng lịch lãm.

Hệ thống âm thanh

Nhu cầu giải trí là không thể thiếu trên bất cứ chiếc xe du lịch nào,
Toyota Vios được trang bị đầu CD 1 đĩa kết hợp với việc kết nối các thiết
bị mở rộng: cổng USB, AUX, Blutooth…,việc thưởng thức những bài hát
yêu thích trên mỗi chuyến đi thật nhẹ nhàng.

Tay lái

Tay lái 3 chấu với bề mặt bọc da và mạ bạc tạo vẻ đẹp sang trọng còn
tích hợp các phím chỉnh âm thanh trên vô lăng giúp người lái có thể điều
chỉnh dễ dang ngay cả khi đang lái xe.

Cửa số điện

Cửa sổ chỉnh điện tích hợp với tính năng chống kẹt (bên người lái) giúp
giảm thiểu rủi ro cho trẻ nhỏ và người thân.

Ghế ngồi

Được bọc da cao cấp và chăm chút từng đường khâu góp phần tạo nên
vẻ đẹp tinh tế cho xe Toyota Vios.

Ngăn để vật dụng

Không gian nội thất không những thoảng đãng mà còn tiện dụng với
nhiều ngăn để vật dụng được bố trí ở những vị trí thuận lợi nhất cho cả
người ngồi trước và sau xe.

Sàn phía sau phẳng

Mặt sàn phía sau phẳng đem lại sự thoải mái cho người thân khi ngồi trên
xe, đâc biệt là trẻ nhỏ. Toyota Vios là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình
bạn.

Khoang hành lý

Với việc tối ưu trong thiết kế đã giúp cho Toyota Vios mở rộng khoang
hành lý lên 80 lit so với phiên bản cũ cùng với chiều cao được hạ thấp
giúp cho việc sắp xếp hành lý lên xuống thật dễ dàng và nhẹ nhàng.

Vận hành

Đông cơ

Được trang bị động cơ 1.5 cho 2 phiên bản G và E và 1.3 cho phiên bản
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J, cùng công nghệ VVT-I danh tiếng của Toyota giúp cho chiêc xe Toyota
Vios vận hành một cách êm ái, bền bỉ và tiết kiệm nhất.

Hộp số

Được trang bị số tự động 4 cấp dành cho bản 1.5 G và số sàn 5 cấp
dành cho bản 1.5 E và 1.3 J.

An toàn

Trang bị hệ thống 02 túi khí phía trước dành cho tất cả các phiên bản,
kết hợp hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống khung
sường hấp thụ xung lực giúp giảm tối đa chấn thương khi xay ra sự cố,
ngoài ra đèn báo phanh trên cao giúp tăng thêm tín hiệu cảnh báo các
phương tiện di chuyển phía sau.

Với mong muốn có được một chiếc xe ứng ý sử dụng trong công việc
kinh doanh hàng ngày hoặc cùng người thân có những trải nghiệm thú vị
trong những dịp cuối tuần cũng như đi thăm người thân nhân dịp các
ngày lễ thì Toyota Vios là một sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Brand Toyota

Toyota Yaris 2017

Description

Toyota Yaris 2017, chiếc xe nhỏ cho người sống lớn!

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Mẫu sedan Yaris 2017 vừa được hé lộ những thông tin và giá trị tuyệt vời
bởi Toyota vào cuối tháng 8 vừa qua.

Toyota gửi gắm vào chiếc xe thời đại Yaris 2017: Độ tin cậy, hiệu quả
nhiên liệu và các giá trị đáng kể khác cùng những ưu điểm như kiểu dáng
đậm chất thể thao hơn, xử lý nội thất hài hòa với những tiện nghi thông
minh.

Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất thiên về thể thao, hướng đến các tay lái trẻ
tuổi năng động. Đầu tiên phải kể đến lưới tản nhiệt hình tổ ong màu đen
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rất rõ nét, thu hút ánh nhìn khi đi kèm với những điểm nhấn mạ crom tối
màu.

Yaris 2017 với bản trang bị Bi-Tone cùng 3 màu sơn ngoại thất đẹp mắt
thời thượng: Trắng Pearl White, Nâu đồng Platinum Bronze và Đỏ
Barcelona Red. Trong khi đó, nóc xe, vỏ gương ngoại thất và trụ chữ A
được sơn màu đen ánh kim đối lập.

Tham vọng của Toyota dành cho mẫu xe này không chỉ dừng ở đó, còn
là lời khẳng định về các tính năng cũng như nội thất bên trong. Bộ ghế
ngồi màu đen đi cùng bộ phụ kiện trang trí “tông xuyệt tông”.

Những trang bị hiện đại được thể hiện ở: tay lái điều khiển, nút khởi động
thông minh, khả năng tương thích Bluetooth, hê thống âm thanh hiển thị
trên màn hình 7 inch, 6 loa, hệ thống đa phương tiện với nhận dạng
giọng nói, máy ảnh back-up.

Với hiệu suất đáp ứng và thiết kế đạc biệt, cho một cơ thể nhanh nhẹn,
Yaris 2017 là câu trả lời chân thành của câu hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì hôm
nay?”. Toyota Yaris 2017 sẽ là bạn đồng hành hoàn hảo cùng bạn ở
những chuyến đi ngắn, đi mua sắm, hay băng qua những thành phố lớn
nhỏ… Chính là “chiếc xe nhỏ cho người sống lớn”.

Toyota Yaris 2017 sẽ được trình làng trong hội chợ Auto Frankfurt vào
tháng 9 này, sau đó sẽ xuất hiện trên thị trường Châu Âu vào khoảng
tháng 1 năm 2017. Khi chiếc xe trình làng, Toyota khuyến khích bạn cân
nhắc lựa chọn trong các dòng xe nhỏ. Yaris Sedan 2017 là một khẳng
định kiên quyết, phong cách táo bạo, tính năng thú vị và đầy giá trị.

Tel 1800 6565
Sự mở rộng info@toyotalythuongkiet.com.vn
Trang mạng www.toyotatayninh.net

Toyota Tây Ninh

50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, Thành Phố Tây Ninh
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