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    Ch?a có ?ánh giá

Chi ti?t s?n ph?m

Hyundai New Mighty N250SL là chi?c xe  ???c nâng c?p tr? phiên b?n N250. Nên có tr?ng t?i cao nh?t trong phân khúc xe t?i nh?. Xe ???c
trang b? thùng dài 4.3m s? là s? l?a ch?n tuy?t v?i cho nhu c?u ?i vào ph?. M?t dòng xe t?i ch?t l??ng, giá c? l?i ph?i ch?ng.

N250SL t?i tr?ng 2,5 t?n ???c thi?t k? nh? g?n phù h?p v?n chuy?n hàng hóa, v?t t?, v?t li?u ?i vào ph?. Hay nh?ng con ???ng ?ông ?úc, ?ây là
dòng xe ?ang r?t ???c ?a chu?ng.

Ngo?i th?t New Mighty N250SL

New Mighty N250SL v?i ki?u dáng form nh?p kh?u, ???c thi?t k? theo phong cách tr? trung, hi?n ??i. Cùng các ???ng nét hài hòa, tinh t? mang
l?i thi?n c?m ngay t? cái nhìn ??u tiên cho khánh hàng.

N?i b?t ph?n ??u xe là c?m ?èn pha halogen b?n l?n, ?? chi?u sáng t?t. Cùng v?i ?ó là c?p ?èn s??ng mù ? c?n d??i giúp các bác tài
quan sát t?t h?n khi th?i ti?t x?u.
?èn xi nhan ???c b? trí m?t cách khoa h?c c? ? ph?n ??u xe và ?uôi xe. C?nh báo t?t cho ng??i ?i ???ng khi xe chuy?n h??ng hay g?p s?
c?.
Cabin xe nh?p kh?u t? Hàn Qu?c, ???c gia c? ch?c ch?n b?ng thép ch?u l?c, có ?? c?ng cao. Qua ?ó nâng cao s? an toàn cho ng??i ng?i
trong xe.
?i?m nh?n ? gi?a là m?t ga l?ng m? crom sang tr?ng v?a trang trí v?a có ch?c n?ng l?y gió cho ??ng c?.
Xe t?i N250SL ???c s?n t?nh ?i?n trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i t? Hàn Qu?c. Ch?t li?u s?n cao c?p b?n màu qua th?i gian s? d?ng
không s? b? bong tróc hay ? màu.

V?i thi?t k? ?a d?ng các lo?i thùng, tùy theo nhu c?u ch? hàng hóa c?a khách hàng. Mà chúng tôi lên thi?t k? ?óng thùng phù h?p nh?t. Hi?n nay
chúng tôi ?ang cung c?p các lo?i thùng theo xe c?a hãng bao g?m N250SL thùng b?t, N250SL thùng kín, N250SL thùng l?ng
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N?i th?t

N?i th?t c?a Hyundai New Mighty N250SL 2.5 t?n s? làm b?t k? khách hàng nào c?ng ph?i hài lòng khi b??c chân vào cabin.

Xe g?m 3 ch? ng?i r?ng rãi, gh? b?c da cao c?p t?o s? êm ái cho ng??i ng?i. Gh? lái t?nh ti?n ?i?u ch?nh d? dàng t? th? ng?i t?o s? tho?i
mái. Xe N250SL có ??y ?? s? ti?n nghi c?a m?t chi?c xe t?i th? h? m?i.
?i?u hòa 2 chi?u ???c trang b? s?n trên xe. H? th?ng ?i?u hòa công su?t l?n, kh? n?ng làm mát nhanh.
Xe ???c trang b? tay lái tr? l?c, vô l?ng g?t gù ?i?u ch?nh ???c t?m tay lái. H? th?ng âm thanh ch?t l??ng, gi?i trí bao g?m FM/MP3/USB
giúp lái xe th? giãn khi ?ang di chuy?n.
M?t táp lô v?i c?m ??ng h? trung tâm hi?n th? rõ nét tình tr?ng ho?t ??ng c?a xe. Các nút ?i?u khi?n ???c b? trí m?t cách khoa h?c nh?t,
d? dàng ?i?u ch?nh khi xe ?ang l?u thông. C?n phanh tay c?ng ???c b? trí thu?n ti?n nh?t khi s? d?ng.

??ng c? New Mighty N250SL

Là b? ph?n quan tr?ng luôn ???c khách hàng quan tâm nh?t.

Xe t?i  new mighty N250Sl trang b? ??ng c? hi?n ??i tiên ti?n nh?t c?a Hyundai. ??ng c? xe ?i?u khi?n ?i?n t? hi?n ??i ??t tiêu chu?n khí
th?i EURO4. Trang b? cho xe là ??ng c? D4CB 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng làm mát b?ng n??c có tubor t?ng áp. Dung tích xilanh 2497cc
t?o nên công su?t c?c ??i 130 mã l?c. Ho?t ??ng m?nh m?, b?n b?, cho s?c kéo hàng cao.
???c trang b? h?p s? sàn: 6 c?p s? ti?n, 1 s? lùi d? dàng s? d?ng. Ho?t ??ng êm ái, sang s? d? dàng.

S? k?t h?p này giúp xe ho?t ??ng r?t m?nh m? nh?ng vô cùng ti?t ki?m nhiên li?u.

H? th?ng khung g?m, truy?n ??ng

Hyundai_New_Mighty_N250SL

Khung sát xi c?a Hyundai n?i ti?ng có ?? c?ng và ?? b?n cao và là m?t trong nh?ng nhân t? chính giúp ng??i dùng tin t??ng l?a ch?n xe t?i
Hyundai làm ph??ng ti?n v?n chuy?n chính.

Kính th?a quý khách hàng, Teraco Tr??ng L?c luôn luôn c?p nh?t ?? k?p th?i cung c?p ??n quý khách hàng nh?ng dòng xe m?i nh?t. Quý khách
hàng ?ang có nhu c?u tìm hi?u v? dòng xe Hyundai N250 Thành Công ch?t l??ng, hãy ??n showroom c?a chúng tôi ?? xem và tr?i nghi?m ch?y
th? xe ho?c liên h? t?i Hotline: 0939 468 539 ?? ???c t? v?n t?t nh?t.
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