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    Ch?a có ?ánh giá

Xe T?i Tera 150 Máy D?u t?i tr?ng 1,5 t?n Giá bán: 323 tri?u
----------------- Xe t?i tera150 1T5 thùng 3m3 ??ng c?: Diesel,
EURO4, Phun nhiên li?u ?i?n t? Dung tích xi lanh: 1.809cm3 Kích
th??c lòng thùng: 3330 x 1760 x 1550mm Thùng l?ng - Mui b?t
-Thùng kín -Thùng cánh d?i Cabin ki?u xe du l?ch, Máy l?nh chính
hãng

Chi ti?t s?n ph?m

TERA 150 THÙNG MUI B?T

Gi?i thi?u Tera 150 thùng mui b?t

chi ti?t v? Tera 150 thùng mui b?t ??i lý TERACO TR??NG L?C:

Thông s? k? thu?t Xe T?i Tera 150 thùng mui b?t Teraco T150 Daehan 1T5.

CHI TI?T S?N PH?M
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Xe tai tera 180 máy d?u t?i tr?ng 1,8 t?n, là dòng s?n ph?m m?i nh?t s?p ra m?t c?a Deahan Motors, thu?c phân khúc dòng xe t?i nh?
có kích th??c thùng dài nh?t hi?n nay.

Công ty TNHH Tr??ng L?c Auto xin trân t?ng g?i ??n quý khách dòng xe t?i nh? hot nh?t 2021 s?p ra m?t ??u n?m 2021:

xe t?i TERACO 180 T990 Euro 4 máy d?u có t?i tr?ng 1T8

TERA 180 ???c s?n xu?t và l?p ráp trên dây truy?n công ngh? tiên ti?n ISUZU t?i nhà máy Deahan Motor Vi?t Nam. V?i t?i tr?ng 1800kg thùng
dài 3.3m ch? ?a d?ng lo?i hàng hóa,  trang b? ??ng c? ISUZU dung tích 1.9L, xe ??t tiêu chu?n khí th?i Euro4, giá c? c?nh tranh giúp vi?c thu
h?i v?n r?t nhanh, phù h?p v?i ?a s? ng??i tiêu dùng. 

Daehan Motors Vi?t nam là nhà máy s?n xu?t, l?p ráp và phân ph?i ch? y?u các dòng xe t?i nh? mang th??ng hi?u TERACO g?m
có TERA100, TERA240S, TERA240L, TERA245L, TERA190SL và TERA345SL v?i ??ng c? m?nh m? và b?n b?, thi?t k? ca-bin tho?i mái, r?ng
rãi cùng ki?u dáng hi?n ??i và s?p t?i là dòng xe t?i Tera 180. 

Do nhu c?u th? tr??ng dòng xe t?i d??i 2 t?n ? Vi?t Nam r?t l?n, nên Tera180 ?ã ra m?t và ph?c v? nhu c?u này c?a th? tr??ng. ?? ph?c v? quý
khách hàng t?t nh?t, công ty Tr??ng L?c Auto t? hào là ??i lý 3S c?a Deahan Motors phân ph?i các dòng xe th??ng hi?u TERACO, và s?p t?i là
dòng xe t?i Tera180 tiêu chu?n khí th?i Euro 4 "máy d?u" này t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Xe t?i Tera 1800kg máy d?u T180 ???c xem nh? dòng xe t?i nh? ng?n ti?n l?i cho khách hàng chuy?n ch? hàng t?p hóa và nh?ng hàng nh? và
ng?n, XE T?I TERACO 180 ???c ra m?i v?i 2 phiên b?n thùng: thùng mui và thùng kín INOX.

Màu s?c: Tr?ng, Xanh D??ng

Là dòng s?n ph?m m?i nh?t c?a Daehan Motors, TERA 180 có thi?t k? thùng dài nh?t trong phân khúc xe t?i d??i 2 t?n. S? h?u 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?.

N?i th?t xe t?i Tera 180

V?i thi?t k?t hi?n ??i, tinh s?o và b?t m?t, nh?ng ph? ki?n trên xe ???c s?p x?p m?t cách g?n gàng, không gian cabin r?ng thoáng mát.

N?i th?t xe t?i Tera180 trang b? ??y ?? máy l?nh theo xe v?i nhi?u c?a thông gió, Radio gi?i trí,  ?èn tr?n , b?ng ??ng h? hi?n th? b?ng ?èn led
siêu sáng , xe v?n trang b? kính quay tay d? dàng s? d?ng và s?a ch?a .
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Ngo?i th?t xe t?i Tera180 Euro 4 /2021 máy d?u.

Xe Teraco 1t8 thùng 3m3 ???c trang b? kh?i ??ng c? Isuzu, có dung tích 1.9L cho công su?t 68HP t?i 3.200 v/p, cùng momen xo?n c?c ??i
170Nm t?i vòng tua máy t? 1800~2000 vòng trên phút. Xe ??t tiêu chu?n khí th?i Euro 4 thân thi?n v?i môi, ?i kèm h?p s? sàn MT5 c?p ??ng b?
cùng ??ng c?, ti?t ki?m nhiên li?u t?i ?u v?i v?i h? th?ng phun d?u ?i?n t? Common Rail ch? t? 6-8L/100km.

Xe t?i tera 180 v?i thi?t k? ki?u cabin ??u b?u có g?n thêm mui l??t gió giúp xe c?n l?c gió t?t h?n và giúp cho xe ti?t ki?m nhiên li?u h?n so v?i
các dòng xe cùng phân khúc xe t?i d??i 1 t?n trên th? tr??ng.

TERA180  thi?t k? v?i c?p ?èn pha halogen siêu sáng , giúp kh? n?ng chi?u sáng t?t h?n vào ban ?êm , cùng v?i ?ó k?t h?p v?i ?èn s??ng mù, xi
nhan hai bên càng làm t?ng kh? n?ng an toàn t?i nh?t cho ng??i s? d?ng.

Trên ??u kính ch?n gió tera 180 có g?n 2 c?n g?t m?a l?n giúp cho ng??i s? d?ng làm s?ch kính khi ?i vào nh?ng th?i ti?t x?u .

Thùng xe tera 180: ???c ?óng theo tiêu chu?n c?a c?c ??ng ki?m Vi?t Nam c?p phép.

Giá xe t?i tera180

Liên h? v?i chúng tôi ?? có giá bán chu?n nh?t: 0938 468 539

Ngoài ra chúng tôi còn có các xe t?i tera cùng lo?i: 

=> xe t?i tera100 t?i tr?ng 1 t?n

=> xe t?i tera190SL t?i tr?ng 1,9 t?n

============

--> Công ty chúng tôi có bán các dòng xe t?i TERACO T100, T180, T150, T245L, T190SL và T345SL tr? góp qua ngân hàng:

??i v?i khách hàng mua xe t?i ??ng tên cá nhân : H? s? bao g?m

-Ch?ng minh nhân dân ch? xe [có v?] + CMND c?a v?

-Gi?y ??ng ký k?t hôn [N?u có]

-S? h? kh?u

-Gi?y ch?ng nh?n ??c thân [N?u ch?a k?t hôn].

                       3 / 4

https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera-100-thung-lung.html
https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera-190sl.html


Tera150: Tera 150 Thùng Mui B?t
 

??i v?i khách hàng doanh nghi?p mua xe t?i: H? s? bao g?m

-??ng ký kinh doanh ph?i trên 6 tháng tr? lên.

-Gi?y phép kinh doanh ( b?n sao y công ch?ng )

-B?ng báo cáo thu? (6 tháng g?n nh?t ).

-B?ng báo cáo tài chính (6 tháng g?n nh?t).

========================

Khi quý khách hàng ??a ra quy?t ??nh mua xe tai  t?i công ty Ô Tô Tr??ng L?c => Quý khách s? nh?n ???c r?t nhi?u ?u ?ãi:

-Ch?t l??ng xe t?t – Giá thành h?p lý – ??i ng? nhân viên ph?c v? chuyên nghi?p-Nhi?t tình – Vui v?.

-D?ch v? b?o d??ng – B?o hàng có trình ?? chuyên môn cao.

-Ph? tùng luôn luôn có s?n khi khách hàng c?n.

-Th? t?c vay v?n ngân hàng ??n gi?n-Nhanh chóng.

-Xe có s?n giao ngay , khi quý khách thanh toán ti?n ??y ??

Hãy nh?c máy lên và liên h? ngay cho chúng tôi ?? ???c ph?c v? t?t nh?t:

======================== 

CÔNG TY C? PH?N TH??NG M?I D?CH V? Ô TÔ TR??NG L?C

 37 QL 13 Khu Ph? Tây- P. V?nh Phú- Thu?n An- Bình D??ng - Vi?t Nam.

 Hotline: 0938.468.539

Nh?ng dòng xe bán ch?y trong tháng: B?m vào link bên d??i ?? xem chi ti?t

=> xe t?i tera100 t?i tr?ng 1 t?n

=> xe t?i tera190SL t?i tr?ng 1,9 t?n

=> xe t?i tera345SL t?i tr?ng 3,5 t?n

=> xe t?i tera 245SL t?i tr?ng 2,4 và 2.8 t?n
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