
Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5
 

Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5

  

xe tai 2.5 tan, xe tai 2 t?n, xe tai 2 tan ruoi, xe tai 2500kg 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 
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Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5
 

Xe t?i 2 t?n r??i hoàn toàn m?i c?a ?ô Thành IZ65 2t5

Xe t?i 2 t?n r??i iz65 2t5 ???c Nhà máy s?n xu?t và l?p ráp ô tô ?ô Thành v?a cho ra m?t khách hàng, dòng s?n ph?m ?ô Thành IZ 65 2.5 t?n ?i
kèm v?i ?ó là 3 s? l?a ch?n ??ng c?p bao g?m xe t?i thùng kín 2.5 t?n, thùng mui b?t 2 t?n 5 và thùng kín 2t5. Nh?m ?áp l?i ni?m mong ??i c?a
nhi?u khách hàng, trong nhi?u phân khúc, nhà máy ?ô Thành ?ã s?n xu?t ra 3 lo?i t?i tr?ng, ?? ph?c v? khách hàng t?t nh?t. T? phân khúc vào
ph?, dòng xe t?i ch? v?t li?u, rác th?i xây d?ng thùng ben, cho ??n xe t?i ch? hàng c? trung. T?t c? ??u ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u t? khách
hàng. 

V?i thi?t k? hoàn toàn m?i so v?i tr??c ?ây, cùng v?i các tính n?ng nôi th?t ti?n nghi, ?i ??u trong phân khúc, Xe t?i hai t?n r??i ?ô Thành iz65
2t5 s? là s? l?a ch?n hoàn h?o c?a khách hàng khi mu?n tìm cho mình m?t dòng xe t?i ch?t l??ng.

Giá xe t?i 2 t?n r??i iz65 2t5

  

Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5 

  

Xe t?i IZ49 thùng cánh d?i g?n nâng h? bán hàng l?u ??ng 2.5 t?n 

  

IZ49 thùng kín 2.2 t?n - Giá xe t?i IZ49-TK 

  

IZ49 thùng mui b?t 2.4 t?n - Giá xe t?i IZ49-TMB 

   Xem thêm  

T?ng quan chi ti?t Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 

Ngo?i Th?t xe t?i 2 t?n r??i

Ngo?i th?t c?a xe ???c thay ??i m?i hoàn toàn so v?i phiên b?n Xe t?i 2 t?n r??i tr??c ?ây. V?i di?n m?o m?i này, xe nhìn trông r?t thu hút và n?i
b?t v?i Cabin d?c, m?t ki?u Cabin mà tài xê Vi?t nam r?t thích vì ?? ti?n d?ng c?a nó.

??u xe n?i b?t v?i ?èn pha siêu sáng, r?t tinh t? nh?ng c?ng r?t m?nh m?, k?t h?p v?i 2 ?èn s??ng mù phía d??i, s? ??ng hành v?i tài x? qua m?i
cung ???ng, v??t qua m?i rào c?n v? t?m nhìn và th?i ti?t, giúp lái xe quan sát c?c t?t khi di chuy?n.
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Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5
 

  

Xe t?i IZ65 GOLD Chassis ch?a thùng 

  

Giá xe t?i ?ô Thành IZ65 tr? góp lãi su?t th?p 

  

Xe Ben IZ65S 5 t?n - IZ65S ben T?H 2 t?n | IZ65S GOLD 

  

Xe t?i 3 t?n r??i - xe t?i 3.5 t?n - Xe t?i IZ65 3T5 

   Xem thêm  

G??ng xe ??c bi?t ???c g?n tr?c ti?p vào Cabin, giúp quan sát toàn b? phía sau m?t cách d? dàng, lo?i b? nh?ng ?i?m mù khó ch?u mà các lo?i
xe khác không quan sát ???c. 

Thùng theo xe t?i hai t?n r??i c?ng khá ?a d?ng, các lo?i thùng tiêu chu?n ?i theo xe bao g?m Thùng Mui Ph? B?t, Thùng L?ng, Thùng Kín.
Các lo?i thùng này ??u ???c ?óng nguyên b?n t?i nhà máy s?n xu?t ô tô ?ô Thành, nên quý khách hoàn toàn có th? yên tâm vê ch?t l??ng.

V? xe ???c làm b?ng thép ch?u l?c, có kh? n?ng ch?u ???c va ch?m c?c t?t. Xe có 2 màu xanh và tr?ng ?? khách hàng l?a ch?n. L?p s?n c?a xe
???c s?n b?ng công ngh? s?n t?nh ?i?n hi?n ??i, ???c chuy?n giao t? Hyundai Motors Hàn Qu?c nên màu s?n c?a xe nhìn không khác gì các
dòng xe nh?p kh?u,luôn gi? ???c ?? t??i m?i, ít bong tróc, không b?c màu theo th?i gian. 

N?i th?t xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 

N?i th?t xe t?i 2 t?n 5 khá hi?n ??i, b??c vào cabin là c?m nh?n ngay ???c không gian r?ng rãi v?i 3 gh? ng?i b?c n?, gh? lái trang b? ch?nh ?i?n,
dây ?ai an toàn khá ??y ??. Tablo v?i các nút b?m linh ho?t d? dàng s? d?ng khi ?ang ?i?u khi?n ra. Ngoài ra có khá nhi?u h?c ?? ?? ti?n l?i cho
tài x? và lái ph?.

  

Hyundai 75S thùng mui b?t 
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Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5
 

  

Hyundai 75S thùng kín 

  

Hyundai 75S thùng ?ông l?nh 

  

Hyundai 75S thùng l?ng 

   Xem thêm  

Tính n?ng n?i b?t c?a Xe t?i hai t?n r??i ?ô Thành có l? chính là b? vô l?ng ch?nh ?i?n, g?t gù, giúp tài x? lái xe d? dàng , tho?i mái trên m?i
cung ???ng. Kính lái lên xu?ng chính ?i?n ti?n l?i d? dàng. Ngoài ra xe còn ???c trang b? các lo?i ??ng h? và ?èn c?nh báo trên tablo , giúp lái xe
theo dõi ???c m?i ho?t ??ng c?a xe.

Ti?n nghi r?t làm hài lòng khách hàng v?i ?i?u hòa không khí mát l?nh, kh? n?ng làm l?nh nhanh ?áng ng?c nhiên, dù ?? xe ngoài n?ng r?t lâu,
nh?ng ch? c?n n? máy và b?t ?i?u hòa, là không khí oi nóng ?ã ???c xua nhanh ch? trong vài phút.

H? th?ng gi?i trí v?i AM/FM/Radio, ???c k?t h?p v?i USB 3.0, AUX và jack c?m k?t n?i 3mm ?a ph??ng ti?n, mang t?i kh? n?ng gi?i trí ?a ph??ng
ti?n, th? giãn trên m?i cung ???ng. Ngoài ra xe còn trang b? t?u s?c ?i?n tho?i và châm l?a r?t ti?n l?i. 

??ng c? xe t?i hai t?n r??i 

Xe t?i hai t?n r??i ?ô Thành s? d?ng ??ng c? m?i nh?t c?a ISUZU EURO 4 , 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n??c. T?o nên dung tích
xi lanh 2771cc, ?em l?i công su?t 109 Kw t?i 3200 vòng/ phút.

Xe s? d?ng h?p s? hi?n d?i 6 c?p, s? sàn, 5 ti?n 1 lùi, mang ??n c?m giác vào s?, vào côn c?c nh? nhàng nh? lái xe con, gi?m thi?u m?t m?i khi
lái xe cho lái xe.

Xe t?i bao nhiêu t?n ???c vào thành ph??

Xe t?i có t?i tr?ng d??i 2,5 t?n ho?c t?ng t?i tr?ng d??i 5 t?n (g?i là xe t?i nh?) ???c phép l?u thông vào khu v?c h?n ch? c?a thành ph?, tr? các
gi? cao ?i?m sáng t? 6h-8h và chi?u t? 16h-20h.

  

Xe t?i g?n b?ng nâng h? Hyundai N250 2.5 t?n 
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Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5
 

  

Xe ?ông l?nh 2.5 t?n Hyundai N250 

  

N250 thùng l?ng 

  

Xe ben N250 

   Xem thêm  

(Theo Quy?t ??nh 121/2017/Q?-UBND h?n ch? c?p phép xe ô tô v?n t?i l?u thông khu v?c n?i ?ô thành ph? H? Chí Minh.)

Ch?n mua xe t?i nh? ch? hàng trong thành ph?

Theo quy ??nh trên, các doanh nghi?p v?n t?i d?n chuy?n h??ng ??u t? vào các dòng xe t?i nh? d??i 2,5 t?n, v?a ?áp ?ng quy ??nh t?i tr?ng, v?a
d? dàng v?n chuy?n hàng vào các con ???ng nh? mà xe t?i l?n không vào ???c.

V?i t?i tr?ng 2,4 t?n, t?ng t?i tr?ng c?a xe là 4990kg, Hyundai ?ô Thành IZ hoàn toàn ?áp ?ng yêu c?u v? dòng xe t?i nh? ???c phép l?u thông
vào n?i thành thành ph?, ki?u dáng nh? g?n giúp linh ho?t khi c?n len l?i vào các tuy?n ???ng nh?, h?m.

Bên c?nh ?ó, trong l? trình si?t ch?t tiêu chu?n khí th?i xe ô tô t?i l?u hành t?i 4 thành ph? tr?c thu?c trung ??ng, ôtô t?i ch?y b?ng nhiên li?u
diezen áp d?ng tiêu chu?n khí th?i m?c Euro 4 t? 1/1/2018.

Hyundai ?ô Thành IZ ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i Euro 4 này khi s? d?ng ??ng c? Isuzu ?i?u khi?n ?i?n t? n?i ti?ng, ti?t ki?m nhiên li?u cao.

V?i thùng xe r?ng, Hyundai ?ô Thành IZ có th? chuyên ch? ?a d?ng hàng hóa, máy l?nh trong cabin giúp ?i?u ch?nh nhi?t ?? thoáng mát.

??c bi?t, Hyundai ?ô Thành IZ49 nay ?ã có phiên b?n h? t?i v?i t?i tr?ng ch? còn 1,99 t?n, gi?i pháp cho các tuy?n ???ng c?m xe t?i trên 2 t?n ra
vào thành ph?.

Tay lái g?t gù, ?i?u ch?nh ?? nghiêng, phù h?p h?n cho m?i ng??i lái, 3 gh? ng?i cao su b?c da m?m tho?i mái

Trong series ?ô Thành IZ hi?n nay g?m có: IZ49 và h? t?i IZ65
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Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5
 

Chính sách bán hàng xe t?i 2 t?n r??i ?ô thành 2.5 t?n Hyundai 2T5

Có l? th??ng hi?u xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành chúng tôi không c?n gi?i thi?u quá nhi?u, b?i vì ch?t l??ng mà nó mang l?i khi?n b?t k? khách hàng
nào c?ng ph?i hài lòng. Quý khách mua xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành t?i ??i lý c?a chúng tôi, ngoài nh?ng chính sách mà quý khách ???c ?u ?ãi
??n t? chính hãng ?ô Thành nh? : 

Ch? ?? b?o hành 1 n?m ho?c 12.000km
Ch? ?? b?o d??ng ??nh k?
Ph? tùng thay th? chính hãng
B?o hành b?o d??ng, thay th? ph? tùng trên 30 ??i lý chính hãng trên c? n??c 

Thì quý khách c?ng s? nh?n thêm ???c nh?ng h? tr? và ?u ?ãi ??c bi?t c?a chúng tôi, ??i lý chính hãng c?a ?ô Thành Auto nh? : 

H? tr? mua xe tr? góp t?i 80% giá tr? xe
H? tr? th? t?c ngân hàng, h? s? vay nhanh nh?t
Không c?n ch?ng minh thu nh?p tài chính
H? tr? d?ch v? ??ng ký ??ng ki?m t?i t?nh.
H? tr? giao xe t?n nhà
Cam k?t giá t?t nh?t th? tr??ng
Gia l?c, gi?m giá l?y may cho khách hàng

Th? t?c mua xe t?i 2 t?n r??i  ?ô Thành 2.5 t?n tr? góp

** ??i v?i cá nhân mua xe t?i tr? góp

-  Ch?ng minh th? nhân dân.
-  H? kh?u.

** ??i v?i công ty ho?c doanh nghi?p mua xe t?i tr? góp
-  Gi?y phép thành l?p.
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Xe t?i 2 t?n r??i ?ô Thành 2.5 t?n iz65 2T5
 

-  Gi?y phép ??ng ký kinh doanh.
-  ??n xin vay v?n Ngân hàng và ph??ng án tr? lãi ( theo m?u c?a Ngân hàng).
** Ngoài ra tu? tr??ng h?p c? th?, khách hàng có th? c?n chu?n b? thêm m?t s? gi?y t? khác liên quan (Báo cáo thu? 2 n?m g?n nh?t, Báo cáo
tài chính 01 n?m g?n nh?t, Gi?y s? h?u c? s? v?t ch?t…)

Nh?n xét

Th? t?, 07 Tháng 11 2018 

??ng c? JE493-ZLQ4 c?a xe t?i iz65 có t?t không, xem xong bài vi?t https://xetaihyundaihd.com/tin-tuc/je493-zlq4-dong-co-isuzu.html
th?y ?ây ?úng là m?t ??ng c? ??i m?i và uy tín lâu ??i c?a Nh?t

Công Ty Hùng Vi?t 

Th? t?, 07 Tháng 11 2018 

ch??ng trình bán hàng ?ang có khuy?n mãi tháng này, quý khách liên h? có giá t?t + quà t?ng

Ph?m ??t Hyundai 

Th? b?y, 03 Tháng 11 2018 

xe t?i 2t5 giá t?t, ch?t l??ng cao, an toàn và tin t??ng s? d?ng b?i xe t?i ?ô Thành uy tín

Nguy?n Hoàng 
Các ph?n h?i khác 
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