Hotline: 0933 806 366

Kính gửi: Quý Khách hàng, KIA NGUYỄN VĂN TRỖI xin gửi bảng báo giá như sau:
KIA MORNING - MỖI NGÀY SỐNG MỚI

AT: Số tự động - MT: Số sàn

Xe 05 chỗ – Động cơ Xăng MPI 1.1L - 04 xylanh (CKD)
- Dài x Rộng x Cao: 3535 x 1595 x 1480 (mm).
- Số sàn 5 cấp (SX). Tay lái gật gù, trợ lực điện EPS.
- Điều hòa tự động. Radio, CD, MP3, kết nối USB, iPod, Aux, 06 loa.
- Mâm hợp kim nhôm 15 inches. Kính cửa chỉnh điện.
- Hệ thống báo trộm, chống trộm.
- Ghế bọc da, vô lăng bọc da 4 chấu, túi khí phía người lái.
- Đèn pha, cụm đèn sau, đèn sương mù thiết kế mới.
- Cánh chuồn sau xe, đèn phanh trên cao. Cản trước, cản sau thiết kế mới.
Sportpack – MT
Giá xe (VNĐ)
371.000.000

KIA PICANTO (MORNING 2013)
Xe 05 chỗ – Động cơ Xăng MPI 1.2L - 04 xylanh (CKD)
- Dài x Rộng x Cao: 3595 x 1595 x 1490 (mm).
- Số tự động 4 cấp / Số sàn 5 cấp. Tay lái gật gù, trợ lực điện EPS, ABS.
- Điều hòa tự động. Radio, CD, MP3, kết nối USB, iPod, Aux, 04 loa.
- Mâm hợp kim nhôm 15 inches. Điều khiển đèn tự động, đèn Led định vị.
- Hệ thống báo trộm, chống trộm.
- Ghế bọc da, vô lăng bọc da, 02 túi khí.
- Khóa an toàn trẻ em cho cửa sổ và xe. Ghế sau gập được
SX - AT
SX - MT
EXMT High
Giá xe (VNĐ)

454.000.000

427.000.000

380.000.000

EXMT
363.000.000

KIA FORTE 2013 - XUẤT HIỆN LÀ ĐỂ KHẲNG ĐỊNH
Xe 05 chỗ – Động cơ Gamma Thế hệ mới 1.6 L – 04 xy-lanh CVVT (CKD)
- Dài x Rộng x Cao: 4530 x 1775 x 1460 (mm).
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS (trừ EX-MTL).
- Điều hòa tự động. CD, Radio kết nối USB, iPod, Aux, 06 loa.
- Số tự động 6 cấp (AT)/ Số sàn 6 cấp (MT).
- Tay lái trợ lực tích hợp điều chỉnh âm thanh.
- Hệ thống cân bằng điện tử ESP. Ghế bọc da, CD 6 đĩa .
- Chế độ đèn Auto light. Lẫy chuyển số trên vô lăng(SX).
- Camera lùi trên gương chiếu hậu. Chân ga điện tử (SX).
- Cửa sổ trời điều khiển điện, cảm ứng vật cản.
- 02 Túi khí hàng ghế trước (SX), 01 túi khí người lái (EX).
- Nút khởi động Start/Stop và chìa khóa thông minh (SX AT). Cảm biến lùi (SX).
SX – AT 2013
SX – MT
EX–MTH 2013
EX-MTH 2012
EX – MTL
609.000.000
560.000.000
529.000.000
514.000.000
493.000.000

KIA CERATO KOUP - TRẢI NGHIỆM MỘT KIỆT TÁC

Xe 05 chỗ, 2 cửa – Động cơ Theta II 2.0 L – 04 xy-lanh CVVT (full options)
- Dài x Rộng x Cao: 4.480 x 1.765 x 1.400 (mm).
- Số tự động 6 cấp(AT). Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP. Hệ
thống điều khiển hành trình tự động.
- Vô lăng tích hợp điều chỉnh âm thanh và lẫy chuyển số. Cảm biến lùi đa điểm
- Điều hòa tự động. Radio, CD, MP3, kết nối USB, iPod, Aux, 06 loa. CD 6 đĩa.
- Chế độ đèn Auto light. 08 Túi khí. Cửa sổ trời chỉnh điện, cảm ứng vật cản.
- Nút khởi động Start/Stop và chìa khóa thông minh. Hệ thống chống trộm.
- Ghế bọc da. Mâm hợp kim 17 inch, chụp ống xả kép mạ crome.
Giá xe
756.000.000 (AT)

KIA CERATO HATCHBACK - KHẲNG ĐỊNH CHÍNH MÌNH
Xe 05 chỗ – Động cơ Gamma Thế hệ mới 1.6 L – 04 xy-lanh, số tự động 6 cấp
- Dài x Rộng x Cao: 4340 x 1775 x 1460 (mm).
- Nút khởi động Start/Stop và chìa khóa thông minh. Chìa khóa kiểu gập.
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống cân bằng điện tử ESP .
- Ghế bọc da. Chế độ đèn Auto light. Mâm hợp kim 17 inches
- Tay lái trợ lực tích hợp điều chỉnh âm thanh. Lẫy chuyển số trên vô lăng
- Điều hòa tự động. CD 6 đĩa (SX). Radio kết nối USB, iPod, Aux,06 loa.
- Chế độ đèn Auto light. Camera lùi trên gương chiếu hậu
- Cửa sổ trời. Ghế bọc da, 2 túi khí, khóa cửa cảm ứng tốc độ.
Giá xe
686.000.000 (AT)

KIA OPTIMA K5 - Xe NK Hàn Quốc, 5 chỗ. Động cơ xăng 2.0L. Số tự động 06 cấp
-

Dài x Rộng x Cao: 4845 x 1830 x 1455 (mm)
Tay lái trợ lực tích hợp phím điều khiển chức năng, điều khiển âm thanh
Kính chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ kiểu LED. Cửa sổ trời panoramic
Điều hòa tự động 2 dàn lạnh. Tính năng thông gió cho hàng ghế trước
Lẫy chuyển số trên vô lăng. 02 Túi khí phía trước. Hệ thống điều khiển ga tự động
Kính cửa sổ chỉnh điện. CD 6 đĩa. Loa Infinity. Radio+CD+MP3+Cổng cắm USB+Ipod.
Nút khởi động/ tắt & khoá thông minh. Đèn pha xenon
Hệ thống ổn định điện tử ESP. Màn hình camera lùi tích hợp trên gương chiếu hậu trong.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Điều khiển đèn tự động. Hệ thống tự rửa đèn pha.
Giá xe
960.000.000 (AT)
1.237.000.000 (Hybrid)

KIA CADENZA K7 – Xe NK Hàn Quốc, 5 chỗ. Động cơ xăng 3.5L . Số tự động 6
cấp
- Dài x Rộng x Cao: 4965 x 1865 x 1475 (mm)
- Tay lái trợ lực tích hợp phím điều khiển chức năng, điều khiển âm thanh, Cruise control.
- Lẫy chuyển số trên vô lăng. 08 Túi khí phía trước. Nhớ vị trí ghế 1,2, sưởi ghế, sấy ghế.
- Kính chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ kiểu LED. Cửa sổ trời panoramic
- Điều hòa tự động 2 dàn lạnh. Nút khởi động/ tắt & khoá thông minh. Đèn pha xenon
- Kính cửa sổ chỉnh điện. CD 6 đĩa. Loa Infinity 12 loa. Radio+CD+MP3+Cổng cắm USB+Ipod.
- Hệ thống ổn định điện tử ESP. Màn hình camera lùi tích hợp trên gương chiếu hậu trong.
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống tự rửa đèn pha.

Giá xe

1.400.000.000 (AT)

KIA NEW CARENS - CHIA SẺ CUỘC SỐNG

Xe 07 chỗ, động cơ xăng Theta 2.0L hoặc Gamma 1.6L, 04 xy-lanh ( C K D )
- Dài x Rộng x Cao: 4545 x 1820 x 1650 / 1720 (mm).
- Số tự động 4 cấp (AT)/ Số sàn 5 cấp (MT).
- Tay lái trợ lực, tích hợp điều chỉnh âm thanh (2.0L). Ghế bọc nỉ.
- Kính cửa sổ chỉnh điện. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện (2.0L).
- Cửa sổ trời, túi khí người lái. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS (2.0L), 4 thắng đĩa.
- Khóa/ mở cửa trung tâm điều khiển từ xa, hệ thống báo động chống trộm.
- Điều hòa tự động. Radio, CD, MP3 kết nối USB, iPod, Aux, 06 loa (2.0L) / 4loa (1.6L).
- Mâm hợp kim nhôm 17 inches (2.0L), 16 inches (1.6L). Tay nắm cửa ngoài mạ crôm (2.0L).
SX AT
SX MT
EX MTH 2.0
EX MT 2.0
609.000.000
589.000.000
564.000.000
549.000.000

KIA SORENTO - ĐẲNG CẤP VƯỢT TRỘI
-

Xe 07 chỗ, máy xăng 2.4L (CKD)
Dài x Rộng x Cao: 4685 x 1885 x 1710 (mm). Gương chỉnh điện, gập điện.
Số tự động 6 cấp/ Số sàn 6 cấp. Dẫn động 1 cầu / 2 cầu (AWD).
Tay lái trợ lực, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp điều chỉnh âm thanh.
Điều hoà tự động 2 dàn lạnh. Radio, CD, MP3 kết nối USB, iPod, Aux, 06 loa.
Đèn pha xenon (HID),cụm đèn sau kiểu LED, hệ thống rửa đèn pha.
Mâm hợp kim 18 inches, hệ thống phanh ABS. Ghế bọc da cao cấp. Cửa sổ trời panoramic
Hệ thống điều khiển ga tự động. Túi khí hàng ghế trước. Cảm biến lùi.
Nút khởi động Start/Stop và chìa khóa thông minh (AT). Chế độ đèn Auto light.
Giá xe

GMT – 2WD

GAT – 2WD

914.000.000

938.000.000

GAT – 4WD

970.000.000

KIA SPORTAGE - PHONG CÁCH ĐỈNH CAO
Xe 2 cầu (AWD)/1 cầu 05 chỗ– Động cơ Xăng Dual CVVT 2.0 L- 04 xy-lanh
- Dài x Rộng x Cao: 4440 x 1855 x 1635 (mm).
- Số tự động 6 cấp, số tay 5 cấp. Tay lái trợ lực, gật gù, tích hợp điều chỉnh âm thanh.
- Gương chiếu hậu chống chói. Camera lùi. Điều hòa tự động 2 vùng nhiệt độ.
- Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng. Ghế da cao cấp sưởi ghế, sấy ghế
- Cửa sổ trời panoramic. Kính cửa chỉnh điện. 02 túi khí phía trước.
- Nút khởi động và chìa khóa thông minh, vô-lăng tích hợp bluetooth, cruise control
- Mâm hợp kim 18 inches. Hệ thống phanh cân bằng điện tử ESP hỗ trợ leo dốc và
xuống dốc. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ.

Giá xe

AT – AWD
(call)

AT–2WD (2011)
900.000.000

AT – 2WD (2013)
920.000.000

KIA RIO 2012- SỨC MẠNH TỪ NIỀM ĐAM MÊ
Xe 05 chỗ – Xăng – Động cơ 1.4L
- Dài x Rộng x Cao: 4045x1720x1455
- Số tự động 4 cấp. Start/Stop Khởi động. Tay lái trợ lực điện.
- Điều hòa nhiệt độ tự động. 02 túi khí người lái, phanh ABS.
- Radio+CD+Mp3 & cổng USB + iPod 6 loa. Vô lăng tích hợp điều chỉnh âm thanh. Bluetooth +
Cruise Control. Tích hợp bộ nhớ trong ~1GB
- Kính chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn Led báo rẽ. Ghế da cao cấp.
- Đèn Led phía tría + đèn Led hậu. Cảm biến lùi. Mâm đúc hợp kim nhôm 17 inches
AT
Giá xe
589.000.000

* Ghi Chú :
- Giá trên đã bao gồm thuế V.A.T chưa bao gồm các chi phí khác (thuế trước bạ, đăng ký,....)
- Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước tại tất cả các trạm dịch vụ ủy quyền của THACO.
Hotline: 0933.806.366 – Mr Tú

Web: http://thacokia.tk

