Giá xe t?i TERA 100 990kg
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Chi ti?t s?n ph?m

Giá Xe t?i TERA 100 990kg
Gi?i thi?u v? Xe t?i TERA 100 990kg
Xe t?i TERA 100 990kg:
Công ty TNHH Daehan Motors t? hào gi?i thi?u các s?n ph?m xe t?i TERACO, l?a ch?n ?u vi?t giúp t?i ?u hóa l?i ích c?a b?n khi s? h?u.
Các s?n ph?m ?ang bán nh?: TERA 230, TERA 240, TERA 250, TERA 240S-240L EURO 4, TERA 190, và phiên b?n xe t?i 1 t?n TERA 100
m?i ra m?t th? tr??ng m?c giá xe t?i 990kg TERA 100 ch? trên 200 tri?u là m?t s?n ph?m ?áng ?? quý khách l?a ch?n.

Xe t?i 1 t?n TERA100 (tr?ng t?i ch? hàng 990kg)
Xe t?i TERA100 n?i b?t v?i thi?t k? thùng dài nh?t (thùng dài 2,75m) trong phân khúc xe t?i d??i 1 t?n. TERA100 còn t?o ?n t??ng m?nh khi s?
h?u trái tim là kh?i ??ng c? Mitsubishi Technology b?n b? - hi?u su?t cao, khung s??n ch?c ch?n và kh? n?ng di chuy?n linh ho?t trên m?i
cung ???ng nông thôn hay ?ô th?.
Xe t?i Daehan 990kg ???c trang b? kh?i ??ng c? Mitsubishi ??t tiêu chu?n khí th?i Euro 4, v?i dung tích 1299cc s?n sinh công su?t c?c ??i 100
mã l?c t?i vòng tua máy 6000 v/ph, k?t h?p cùng turbo t?ng áp làm mát b?ng n??c, ?i cùng h?p s? Getrag c?a ??c. H?p s? 5 s? ti?n và 1 s? lùi
giúp xe v?n hành m?nh m?, tr?n tru d??i m?i c?p s?. S? d?ng h? th?ng Heo d?u dùng ga c? ti?t ki?m nhiên li?u t?i ?u.
Không ch? v?n hành m?nh m? TERA100 còn s? h?u bán kính quay vòng t?i ?u, cabin thi?t k? thông minh cho góc quan sát r?ng giúp ng??i lái
quan sát và v?n hành d? dàng. V?i nh?ng thi?t k? ??t phá và tinh t? trong c? n?i th?t và ngo?i th?t, TERA100 mang l?i nghi?m hoàn h?o cho
ng??i lái.
N?i th?t xe Tera 990kg ???c trang b? ??y ?? h? th?ng âm thanh s?c nét, ?i?u hòa ??i m?i ?a ch?c n?ng,kính ch?nh ?i?n ti?n nghi, không gian 2
gh? ng?i r?ng rãi ???c b?c n?m êm ái, vô l?ng tay lái ki?u g?t gù nhi?u n?c, nóc cabin cao t?m nhìn quan sát r?ng t?o c?m giác tho?i mái an toàn
nh?t cho ng??i lái khi v?n hành.
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Nh?m t?o c? h?i cho Quý Khách Hàng ti?p c?n v?i dòng s?n ph?m tiên phong hoàn toàn m?i TERA100, Teraco Tr??ng L?c xin trân tr?ng thông
báo ch??ng trình khuy?n mãi g?i t?i quý khách hàng: “T?ng ngay 150L x?ng tr? giá 3 tri?u ??ng cho t?t c? khách hàng mua xe t?i TERA100”.
H?i t? ??y ?? y?u t? c?a m?t m?u xe t?i ch?t l??ng v??t tr?i trong t?m giá. Kính m?i quý khách hàng hãy ??n v?i ??i lý xe t?i 3S Teraco Tr??ng
L?c ?? s? h?u cho mình m?t ng??i b?n ???ng tin c?y và nh?ng ph?n quà t?ng h?p d?n nh?t.
Các s?n ph?m thùng xe t?i TERA 100 thông d?ng nh?:

Xe t?i TERA 100 thùng l?ng (TERA 100 TL)

Xe t?i TERA 100 thùng kín (TERA 100 TK)

Xe t?i TERA 100 thùng mui ph? b?t (TERA 100 TMB)
Ngoài các s?n ph?m thùng thông d?ng nêu trên, quý khách có nhu c?u c?i t?o b?t k? thùng lo?i nào nh?: tera 100 thùng ?ông l?nh, xe ch? kem,
xe ch? ?á, xe bán hàng l?u ??ng, xe t?i thùng cánh d?i tera 100, vui lòng liên h? công ty chúng tôi, hân h?nh ???c ph?c v? quý khách hàng.

B?ng giá xe t?i Teraco, Tera 100 990 kg, Tera 190 1.9 t?n, Tera 230, Tera 240, Tera 250
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V?i kim ch? nam ??t s? hài lòng c?a Quý Khách Hàng làm tr?ng tâm, s?n xu?t nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng ? m?c giá h?p lý nh?t, xe t?i Teraco
?ã t?ng b??c nh?n ???c s? ?ng h? và tin t??ng c?a ?ông ??o ng??i dùng Vi?t. Ti?p n?i thành công ?ó, công ty TNHH Daehan Motors quy?t ??nh
phát tri?n m?t s?n ph?m ??t phá và ??y tâm huy?t thu?c phân khúc hoàn toàn m?i: TERA100 (tr?ng t?i ch? hàng 990kg).
Xe t?i TERA100 n?i b?t v?i thi?t k? thùng dài nh?t trong phân khúc xe t?i d??i 1 t?n. TERA100 còn t?o ?n t??ng m?nh khi s? h?u trái tim là
kh?i ??ng c? Mitsubishi Technology b?n b? - hi?u su?t cao, khung s??n ch?c ch?n và kh? n?ng di chuy?n linh ho?t trên m?i cung ???ng nông
thôn hay ?ô th?.
Không ch? v?n hành m?nh m? TERA100 còn s? h?u bán kính quay vòng t?i ?u, cabin thi?t k? thông minh cho góc quan sát r?ng giúp ng??i lái
quan sát và v?n hành d? dàng. V?i nh?ng thi?t k? ??t phá và tinh t? trong c? n?i th?t và ngo?i th?t, TERA100 mang l?i nghi?m hoàn h?o cho
ng??i lái.
TERA100 ???c d? ?oán s? là m?t trong nh?ng m?u xe t?i best-seller c?a th? tr??ng, x?ng ?áng là s? ??u t? thông minh c?a b?n.

Bên c?nh các ?u ?ãi và nh?ng ho?t ??ng ch?m sóc khách hàng th??ng niên, công ty TNHH Daehan Motors áp d?ng chính sách b?o hành 24
tháng ho?c 100.000 km (tùy thu?c ?i?u ki?n nào ??n tr??c) cho m?i s?n ph?m xe t?i th??ng hi?u Teraco ?? ??m b?o s? hài lòng và tin t??ng c?a
khách hàng ??i v?i s?n ph?m xe t?i Teraco.

V? Daehan Motors
Daehan Motors là doanh nghi?p chuyên s?n xu?t, l?p ráp và cung ?ng các dòng xe t?i, trong ?ó ch? y?u là dòng xe t?i nh?, v?i ch?t l??ng t?t và
giá c? ph?i ch?ng. V?i kh?u hi?u “S?c m?nh ?u vi?t sau tay lái”, Daehan Motors mong mu?n tr? thành nhà cung c?p các dòng xe t?i hàng
??u và là ??i tác tin c?y c?a m?i ??i t??ng Khách hàng t?i th? tr??ng Vi?t Nam.
GP ?KKD: 03.1337.8174 do s? K? ho?ch và ??u t? TPHCM c?p ngày 16/06/2016
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