Kính gửi Quý khách hàng,
Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT trân trọng gửi đến Quý khách hàng thông tin về các dịch
vụ chúng tôi đang cung cấp nhằm đem lại hiệu quả phục vụ tốt nhất cho Quý khách như sau :
DỊCH VỤ XE QUA SỬ DỤNG
Đường dây nóng : 0938 329 829
Kiểm tra, định giá xe miễn phí và nhận quà tặng khi mang xe đến kiểm định.
Đổi xe cũ – Nhận xe mới với ưu đãi tốt nhất.
Toàn bộ Xe đã qua quy trình kiểm tra và được cấp Giấy chứng nhận chất lượng.
Đặc biệt : Toyota Hiroshima Tân Cảng áp dụng Công nghệ làm đẹp xe độc quyền theo tiêu chuẩn Nhật Bản –
MARU-KURI
DỊCH VỤ CUNG CẤP PHỤ KIỆN Ô TÔ
Đường dây nóng : 0909 333 214
Đẹp – Đa dạng – Chất Lượng Cao – Bảo Hành – Uy Tín
DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Đường dây nóng : 0909 74 39 93
Bảo hiểm chính hãng cho tất cả các loại xe mới – cũ.
Thủ tục thuận tiện, bồi thường nhanh gọn.
Hỗ trợ tận tâm, kịp thời.
DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG XE Ô TÔ
Đường dây nóng : 0944 97 97 97
Bảo dưỡng nhanh trong vòng 60 phút.
Đội ngũ kỹ thuật viên đẳng cấp cao.
Phụ tùng chính hãng.
PHÂN PHỐI CÁC LOẠI XE TOYOTA
Đường dây nóng : 0944 00 88 66
Xe lắp ráp trong nước và Xe nhập khẩu từ Công Ty Ô Tô Toyota Việt Nam
CHÚNG TÔI LUÔN CÓ SẴN CÁC LOẠI XE ĐƯỢC TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
ĐỂ QUÝ KHÁCH LÁI THỬ VÀ TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC SỞ HỮU CHIẾC XE TOYOTA TUYỆT
VỜI !

MODEL
TOYOTA VIOS

TOYOTA COROLLA
ALTIS

PHIÊN BẢN XE
VIOS 1.5E: 05 chỗ ngồi, ghế nỉ màu kem
- Máy xăng 1.5L – Dual VVT-i
- Số sàn 05 cấp, CD 1 đĩa, 01 dàn lạnh chỉnh
tay…
VIOS 1.5E: 05 chỗ ngồi, ghế nỉ màu kem
- Máy xăng 1.5L – Dual VVT-i
- Số tự động 07 cấp số ảo, CD 1 đĩa, 01 dàn lạnh
chỉnh tay…
VIOS 1.5G: 05 chỗ ngồi, ghế da màu kem
- Máy xăng 1.5L – Dual VVT-i
- Số tự động 07 cấp số ảo, CD 1 đĩa, 01 dàn lạnh
chỉnh tự động…
ALTIS 1.8G: 05 chỗ, ghế nỉ màu kem
- Máy xăng 1.8L – Dual VVT-i
- Số sàn 06 cấp, CD 1 đĩa…
ALTIS 1.8G: 05 chỗ ngồi, ghế da và nội thất màu
kem
- Máy xăng 1.8L – Dual VVT-i
- Số tự động vô cấp, CD 1 đĩa…

MÀU XE

GIÁ XE
(VND)
564.000.000

- Đen (218)
- Bạc (1D4)
- Nâu Vàng
(4R0)
- Trắng (040)

588.000.000

622.000.000

- Đen (218)
- Bạc (1D4)
- Nâu ánh đồng
(4U3)

747.000.000

797.000.000

TOYOTA CAMRY

TOYOTA INNOVA

TOYOTA FORTUNER

ALTIS 1.8G: 05 chỗ ngồi, ghế da và nội thất màu
đen
- Máy xăng 1.8L – Dual VVT-i
- Số tự động vô cấp, CD 1 đĩa…
ALTIS 2.0G: 05 chỗ ngồi, ghế da màu đen
- Máy xăng 2.0L – Dual VVT-i
- Số tự động vô cấp thông minh, DVD 01 đĩa,
camera lùi…
Camry 2.0E: 05 chỗ ngồi, ghế da màu kem
- Máy xăng 2.0L – VVT-Wi
- Số tự động 06 cấp, CD 1 đĩa, 1 dàn lạnh tự động
2 vùng độc lập.
Camry 2.5G: 05 chỗ ngồi, ghế da màu kem
- Máy xăng 2.5L – Dual VVT-I
- Số tự động 06 cấp, CD 1 đĩa, 1 dàn lạnh tự động
2 vùng độc lập.
Camry 2.5Q: 05 chỗ ngồi, ghế da màu đen
- Máy xăng 2.5L – Dual VVT-I
- Số tự động 06 cấp, DVD 1 đĩa, 1 dàn lạnh tự
động 3 vùng độc lập.
Innova 2.0E: 08 chỗ ngồi, ghế nỉ màu nâu
- Máy xăng 2.0L – Dual VVT-I
- Số tay 06 cấp, 03 túi khí, CD 1 đĩa, 2 dàn lạnh
chỉnh tay
Innova 2.0G: 08 chỗ ngồi, ghế nỉ cao cấp
- Máy xăng 2.0L – Dual VVT-I
- Số tự động 06 cấp, 03 túi khí, CD 1 đĩa, 2 dàn
lạnh tự động
Innova 2.0V: 07 chỗ ngồi, ghế da
- Máy xăng 2.0L – Dual VVT-I
- Số tự động 06 cấp, 07 túi khí, DVD 1 đĩa, 2 dàn
lạnh tự động
FORTUNER 2.4G (01 cầu): 07 chỗ ngồi, ghế nỉ
cao cấp màu nâu.
- Máy dầu 2.4L – D-4D, số sàn 06 cấp
- CD 1 đĩa, 2 dàn lạnh chỉnh tay, 2 vùng độc lập,
03 túi khí…
FORTUNER 2.7V (01 cầu): 07 chỗ ngồi, ghế da
màu nâu
- Máy xăng 2.7L – Dual VVT-I, Số tự động 06
cấp, DVD 01đĩa,
02 dàn lạnh tự động, 2 vùng độc lập, 03 túi
khí…
FORTUNER 2.7V (02 cầu): 07 chỗ ngồi, ghế da
màu nâu
- Máy xăng 2.7L – Dual VVT-I, Số tự động 06
cấp, DVD 01 đĩa,
Camera lùi, 2 dàn lạnh tự động, 2 vùng độc lập,

797.000.000

933.000.000

- Bạc (1D4)
- Đen (218)
- Nâu vàng (4R0)
- Ghi ánh xanh
(8V5)

1.098.000.0
00
1.236.000.0
00

1.383.000.0
00

793.000.000
- Trắng (040)
- Bạc (1D6)
- Đồng ánh kim
(4V8)
- Xám (1G3)

859.000.000

995.000.000

981.000.000

- Trắng (070)
- Nâu (4W9)
- Đen (218)
- Bạc (1D6)
- Xám (1G3)

1.149.000.0
00

1.308.000.0
00

TOYOTA YARIS

TOYOTA HILUX

LAND PRADO

LAND CRUISER

07 túi khí…
YARIS 1.5E: 05 chỗ ngồi, ghế nỉ cao cấp.
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
- Máy xăng 1.5L – VVT-i
- Số tự động 04 cấp, CD 1 đĩa, 01 dàn lạnh chỉnh
tay…
YARIS 1.5G: 05 chỗ ngồi, ghế nỉ cao cấp.
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
- Máy xăng 1.5L – VVT-i
- Số tự động 04 cấp, Smart key, DVD, 01 dàn
lạnh tự động…
HILUX 2.4E - 4x2 (01 cầu): 05 chỗ ngồi, ghế nỉ
màu đen
- Xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
- Máy dầu 2.4L – D4D
- Số sàn 06 cấp, CD 1 đĩa, 01 dàn lạnh chỉnh
tay…
HILUX 2.8G - 4x4 (02 cầu): 05 chỗ ngồi, ghế nỉ
màu đen.
- Xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
- Máy dầu 2.8L – D-4D
- Số sàn 06 cấp, CD 1 đĩa, 01 dàn lạnh chỉnh
tay…
HILUX 2.8Q - 4x4 (02 cầu): 05 chỗ ngồi, ghế da
- Xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
- Máy dầu 2.8L – D-4D
- Số tự động 06 cấp, CD 1 đĩa, 01 dàn lạnh tự
động…

- Trắng (040)
- Bạc (1D4)
- Xám (1G3)
- Đỏ (3S1)
- Xanh (8W8)

592.000.000

642.000.000

697.000.000
- Trắng (070)
- Bạc (1D6)
- Xám (1G3)
- Đen (218)
- Cam ánh kim
(4R8)

806.000.000

870.000.000

LAND PRADO (02 cầu): 07 chỗ ngồi, ghế da màu
đen / màu kem
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản
- Máy xăng 2.7L – Dual VVT-i
- Số tự động 06 cấp tích hợp cơ cấu gài cầu điện.
- Hệ thống đèn pha LED điều chỉnh góc chiếu tự
động
- Hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập, hộp
lạnh…
- Hệ thống an toàn: 07 túi khí, VSC, TRC,
Camera sau…
- DVD cảm ứng 9 loa, AUX/USB, Bluetooth…

- Trắng (070 /
040)
- Đồng ánh kim
(4T3)
- Xanh
(6V4/1H2)
- Bạc (1F7);
- Xám (1G3)
- Đen (218, 202)
- Đỏ (3R3)

2.167.000.0
00

LAND CRUISER (02 cầu): 08 chỗ ngồi, ghế da
màu đen
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản
- Máy xăng 4.6L – Dual VVT-I, 32 van, hệ thống
ACIS
- Số tự động 06 cấp, hộp số phụ chỉnh điện
- Hệ thống đèn pha LED, điều chỉnh góc chiếu tự
động
- Hệ thống điều hoà tự động 4 vùng độc lập, hộp

- Đen (202)
- Bạc (1F7),
- Xám (1G3)
- Trắng (070)
- Xanh (8P8)
- Nâu vàng (4R3)
- Nâu đồng (4S6)

3.650.000.0
00

lạnh
- Hệ thống an toàn: 10 túi khí, VSC, A-TRC,
HAC, lựa chọn
Vận tốc vượt địa hình
- CD 1 đĩa 6 loa, AUX/USB, AM/FM…

TOYOTA HIACE

HIACE 3.0L (máy dầu): 16 chỗ ngồi, ghế nỉ màu
xám
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản
- Máy dầu 3.0L – D-4D
- Trắng (058)
- Số sàn 05 cấp
HIACE 2.7L (máy xăng): 16 chỗ ngồi, ghế nỉ màu - Bạc (1E7)
xám
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản
- Máy xăng 2.7L – VVT-i
- Số sàn 05 cấp

1.240.000.0
00

1.131.000.0
00

* Ghi Chú:
- Giá bán trên ( đã bao gồm thuế V.A.T, chưa bao gồm thuế trước bạ, chi phí đăng ký, bảo hiểm...)
- Bảo hành 03 năm hoặc 100.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước tại THTC và các trạm dịch vụ ủy quyền.
- Lưu ý : Thông tin trên có thể thay đổi mà không cần báo trước, hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
Đường dây nóng Bán hàng: 0938.005.911 – 0964.715.110 ( Ms Hoài)

