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    Ch?a có ?ánh giá

Xe T?i Teraco Tera 180 Máy D?u t?i tr?ng 1,8 t?n Giá bán: 99 tri?u
nh?n xe ----------------- Xe t?i tera180 1T8 thùng 3m3 ??ng c?:
Diesel, EURO4, Phun nhiên li?u ?i?n t? Dung tích xi lanh: 1.809cm3
Kích th??c t?ng th?: 5.150 x 1700 x 2020mm Thùng l?ng Cabin ki?u
xe du l?ch, Máy l?nh chính hãng

Chi ti?t s?n ph?m

GIÁ BÁN XE T?I TERACO 1,8 T?N TERA 180 THÙNG L?NG

Xe t?i Teraco 180 thùng l?ng là m?t trong nh?ng dòng xe t?i nh? v?a m?i ra m?t trên th? tr??ng xe t?i vào ??u tháng 6/2021 có t?i tr?ng
1.8 t?n thùng 3m3 máy. V?i kích th??c nh? g?n có th? chuyên ch? ???c các hàng hóa có t?i tr?ng nh?, c?ng k?nh, các lo?i hàng có th?
ch?u ???c n?ng, m?a c?a th?i ti?t và ???c di chuy?n trong n?i thành.

>>>> Xem Thêm Chi Ti?t Xe T?i Tera 180<<<<

Giá bán xe t?i Teraco 180 thùng l?ng t?i Teraco Tr??ng L?c: 315.000.000 VN?

Giá trên ?ã bao g?m 10% VAT, ch?a bao g?m các lo?i thu? phí, ??ng ký ??ng ki?m xe. Sau ?ây là b?ng t?m tính chi phí l?n bánh xe t?i
Teraco 180 quý khách tham kh?o:

Danh m?c chi phí l?n bánh:

1. Thu? tr??c b?: 6.400.000 vn?
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2. Phí ??ng ký: 500.000 vn?

 

3. Phí ??ng ki?m: 500.000 vn?

 

4. B?o hi?m dân s?: 982.000 vn?

 

5. Phí ???ng b?: 3.240.000 vn?

 

6. Phí d?ch v? ( ??i v?i Bình D??ng, HCM): 2.000.000 vn?

 

7. Phí B?o Hi?m v?t ch?t 2 chi?u ( Áp d?ng khách hàng vay ngân hàng): 5.653.000vn?

 

8. Phí ??nh v? ( áp d?ng cho xe kinh doanh v?n t?i), phù hi?u: 2.500.000 vn?

>>>> Xem Thêm Chi Ti?t Xe T?i Teraco Tera 180 Thùng L?ng<<<<

Thông s? k? thu?t Xe t?i Teraco 180 thùng mui b?t:

Hãng xe: Teraco
Kích th??c t?ng th? xe Dx

Rx C
5.150 x 1.700 x 2.020 mm

Kích th??c thùng dài 3.330mm
Chi?u dài c? s? 2.600 mm

V?t bánh xe tr??c/sau 1.360/1.180 mm
Kho?ng sáng g?m xe 180 mm
Tr?ng l??ng b?n thân 1.420 kg

T?i tr?ng 1.850kg
Tr?ng l??ng toàn b? 3.600 kg

Bán kính quay vòng t?i
thi?u

5.8 m

Ki?u ??ng c? 4A1-68C43
Lo?i ??ng c? Diesel, 4 k?, 4 xy lanh

th?ng hàng, t?ng áp, làm
mát b?ng ch?t l?ng

Dung tích xy-lanh 1.809 cc
Tiêu chu?n khí th?i IV Euro

???ng kính & hành trình pít-
tông

80 x 90 mm

T? s? s?c nén 17.5 : 01
Công su?t c?c ??i 68 / 3.200 Ps/rpm

Mô-men xo?n c?c ??i 170/1.800?2.200 Nm/rpm
Dung l??ng thùng nhiên li?u 45 L

T?c ?? t?i ?a 100 Km/h
Lo?i h?p s? MT78
Ki?u h?p s? C? khí,  5 s? ti?n, 1 s? lùi

T? s? truy?n h?p s? S? 1: 4.746, S? 2: 2.591, S?
3:1.501, S? 4: 1.000,  S?

5:0.770, S? lùi: 4.301
T? s? truy?n cu?i 4.875

H? th?ng treo tr??c/sau Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m
ch?n th?y l?c

Phanh chính Thu? l?c, tr? l?c chân không
Tr??c/ sau Tang tr?ng /Tang tr?ng
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L?p xe tr??c/sau 6.00-13LT 8PR/ 6.00-13LT
8PR ( L?p ?ôi)

G??ng chi?u h?u M?t g??ng ch?nh ?i?n/ Có
s?y g??ng

?èn chi?u sáng phía tr??c Halogen
C?a s? C?a s? ch?nh ?i?n

C?a s? tr?i Có
S? ch? ng?i 2
Lo?i vô l?ng Vô l?ng g?t gù

?i?u hòa cabin Trang b? tiêu chu?n theo xe
H? th?ng gi?i trí MP3, AM/FM, Bluetooth

Khóa c?a Khóa trung tâm
Chìa khóa ?i?u khi?n t? xa
L?ng gh? ?i?u ch?nh 2 h??ng

Ch?t li?u gh? ng?i N? cao c?p
?èn s??ng mù  tr??c Có

H? th?ng lái Tr? l?c ?i?n

Khi l?a ch?n ???c m?t chi?c xe t?i giá r?, ch?t l??ng t?t, ?úng th?i ?i?m s? mang ??n hi?u qu? công vi?c t?ng cao g?p nhi?u l?n. Vì v?y, xe t?i
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Teraco 180 thùng l?ng là l?a ch?n hàng ??u cho khách hàng ? phân khúc xe t?i 1 t?n 8.

Hi?n nay, ??i v?i các s?n ph?m xe t?i Teraco 180 thùng l?ng ???c các ngân hàng cho vay ??n 70% giá tr? xe. T??ng ?ng ?i?u này quý khách
ch? c?n ??a tr??c 100 tri?u là có th? mua xe Ter180, h? s? ??n gi?n, th? t?c mua bán nhanh g?n.

B?o hành và d?ch v? sau bán hàng xe t?i Teraco:

B?o hành: 2 n?m ho?c 100.000 km ??u tiên tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c
H? th?ng các trung tâm b?o hành và bão d??ng c?a Teraco trên toàn qu?c.
Ph? tùng thay th?: luôn luôn s?n có t?i b?t k? ??i lý ho?c Trung tâm b?o trì ?y quy?n c?a Teraco.

Kính m?i quý khách tr?i nghi?m s?n ph?m t?i:  TERACO TR??NG L?C BÌNH D??NG

?C: 37/6 QL 13, Khu Ph? Tây - P.V?nh Phú - Tp Thu?n An - Bình D??ng.

Hotline: 0938 468 539

Tr??ng L?c Auto
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