XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ Ô TÔ ISUZU AN LẠC
Lô 01, Đường Số 03, KCN, Tân Tạo, Bình Tân,
Tp.HCM
Hotline: 0358216723- Website: Isuzutphcm.com
Tp.HCM , ngày23 tháng 10 năm 2021

BẢNG CHÀO GIÁ ISUZU QKR77HE4, THÙNG KÍN
Kính gửi : Quý khách hàng.
Người gửi : Trần Đức Minh - 0358216723
I/ XE ISUZU QKR77HE4:
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

GIÁ BÁN
VNĐ

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

XE ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 4 : Năm sản xuất: 2021
Tổng trọng tải : 5500kg - Tải trọng hàng hóa cho phép chở : 2900 kg
Kích thước tổng thể : 6.130 x 1.875 x 2.895 mm
Động cơ : 4JH1E4NC phun nhiên liệu điện tử, tăng áp, làm mát khí nạp
Hộp số : 05 số tiến và 01 số lùi.
Dung tích xylanh : 2.999 CC
Cỡ vỏ trước và sau: 7.00 -15
Ắc quy : 12V-70AH x 2 (Sử dụng 2 bình ắc quy).
Máy lạnh chính hãng ISUZU
Trang bị:, Tay lái trợ lực, hệ thống phanh dầu mạch kép, tấm che nắng cho
lái và phụ, hệ thống rửa kiếng toàn diện.
THÙNG KÍN THEO TIÊU CHUẨN :
Kích thước lọt lòng thùng hàng : 4.330 x 1.750 x 1.900 mm
‒ Đà dọc sắt U100 (4ly).
‒ Đà ngang sắt U80 (4ly).
‒ Khung xương sắt hộp 40x40 (1.2ly) và 40x80 (1.5ly).
‒ Vách hông ngoài inox 430 dập sóng 0.5mm.
‒ Vách trong tole kẽm phẵng 0.5mm .
‒ Giữa có mouse cách nhiệt.
‒ Sàn sắt phẵng 2.5ly.
‒ Ốp trang trí dọc thùng inoox 430.
‒ Khung bao sau, lam đèn inox 430.
‒ 2 cửa sau khoá kiểu container + 1 cửa hông.
‒ Vè inox, cản hông và sau bằng sắt sơn.
‒ Đệm lót đà cao su dày 20mm.
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG ( GIÁ XE + THÙNG KÍN TIÊU CHUẨN )
 Khuyến mãi theo xe :
 Xe trang bị : Radio, máy lạnh cabin, usb, đồ nghề tiêu chuẩn, lốp dự phòng

545.000.000




12 phiếu bảo dưỡng miễn phí 50%
Khuyến mãi 10.000.000 VNĐ tới 31/12/2021

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE:
STT
NỘI DUNG

THÀNH TIỀN VNĐ

01

- Phí trước bạ = (giá xe + giá thùng) x 2%) (tạm tính)

02

- Phí bảo trì đường bộ (theo hóa đơn) (01 năm)

03

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm ( bắt buộc) (Hoá
đơn)

04

- Hồ sơ đăng ký xe, đăng kiểm xe

05

- Phí làm biển số xe (Hoá đơn)

06

- Phí dịch vụ đăng ký xe tại TP.HCM (đổ dầu + dịch
vụ đăng ký+ CA + đăng kiểm …)

07
08
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ
Tổng chi phí xe, thùng, giấy tờ :

19.500.000

564.500.000 VND

Khuyến mãi : 10.000.000 VND
Tổng chi phí xe, thùng, giấy tờ sau khi trừ khuyến mãi:

554.500.000 VND

III/ Thời hạn giao xe: Giao xe 40 ngày làm việc
IV/ Địa điểm giao xe: ISUZU AN LẠC - Lô 01, Đường Số 03, KCN, Tân Tạo, Bình Tân,
TP.HCM
V/ BẢO HÀNH: Xe được bảo hành trong vòng 36 tháng hoặc 100.000Km (tùy thuộc điều kiện
nào đến trước).
Ghi chú:
 Xe do Công ty ISUZU Việt Nam lắp ráp với linh kiện nhập khẩu từ Nhật Bản, giá đã bao
gồm thuế VAT 10% và thuế nhập khẩu.
 Hiệu lực chào giá: có hiệu lực 5 ngày kể từ ngày báo giá (hoặc đến khi Cty Ô Tô ISUZU
Việt Nam thay đổi giá bán xe)

Trân trọng kính chào!
ISUZU An Lạc

