BẢNG GIÁ XE DU LỊCH MAZDA CỘNG HÒA
Lời đầu tiên công ty chúng tôi chân thành gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khỏe
và thành đạt, sau đây chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá các mẫu xe
Mazda mà chúng tôi đang phân phối:

LOẠI XE

Giá bán:
MT: 527.000.000
AT: 562.000.000
Mazda 2S 2014: 577.000.000

Giá bán:
MT: 674.000.000
AT: 694.000.000

Giá bán:
2.0L: 1.153.000.000
2.5L: 1.299.000.000

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
XE 05 CHỖ - ĐỘNG CƠ XĂNG DOHC 1.5L
- Kích thước: D x R x C: 3.885 x 1.695 x 1.475 (mm)
- Công suất: 76kw/6000rpm. Mômen xoắn: 135Nm/4000rpm
- Số tay 5 cấp / Số tự động 4 cấp
- Tay lái trợ lực điều chỉnh độ nghiêng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh
- DVD tích hợp định vị toàn cầu GPS + Bluetooth + kết nối USB/Ipod
- Mâm đúc hợp kim nhôm. Cỡ lốp 185/55 R15 82V. Kính cửa chỉnh điện
- Hệ thống chống trộm. Vô lăng bọc da. 2 túi khí phía trước
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
- Phim cách nhiệt. Ghế da. Tay nắm cửa mạ chrome
- Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Cảm biến lùi
- Viền che mưa, lưới đựng đồ khoang hành lý, nẹp bước chân có logo Mazda.
- Chụp ống xả mạ chrome, thảm lót chân cao cấp.
- Khay lót sàn khoang hành lý

XE 05 CHỖ - ĐỘNG CƠ XĂNG DOHC 1.6L
- Kích thước: D x R x C: 4.580 x 1.755 x 1.470 (mm)
- Công suất: 77 Kw/ 6000 Rpm. Mômen xoắn: 144 Nm/4000rpm
- Số tay 5 cấp / Số tự động 4 cấp
- Tay lái trợ lực tích hợp điều chỉnh âm thanh, vô lăng bọc da
- DVD tích hợp định vị toàn cầu GPS + Bluetooth + kết nối USB/Ipod
- Chìa khóa điều khiển từ xa. Hệ thống chống trộm. Ghế da
- Mâm đúc hợp kim nhôm, lốp 205/50 R17 89W
- Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập. 2 túi khí hàng ghế trước.
- Kính chiếu hậu chỉnh, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD.
- Cửa sổ trời (AT), đèn phanh trên cao, ăng ten trên kính sau
- Cảm biến lùi, phim cách nhiệt. Chụp ống xả mạ chrome cao cấp
- Máy tính hành trình, cụm đồng hồ sắc nét hiển thị đa thông tin
XE 5 CHỖ - ĐỘNG CƠ 2.0L VÀ 2.5L SKYACTIV
- Kích Thước: D x R x C: 4.864/1.840/1.451 (mm)
- Công suất 155 PS. Mômen xoắn 210 Nm (2.0L)
- Công suất 188 PS. Mômen xoắn 250 Nm (2.5L)
- Đèn pha Bixenon, AFS+ALS , Đèn LED chạy ban ngày,
- Số tự động 6 cấp. Tay lái trợ lực điện ,gật gù và điều chỉnh độ nghiêng
- Màn hình cảm ứng, tích hợp Bluetooth, điều khiển giọng nói, Camera lùi (2.5L)
- Kết nối AUX,USB/Ipod, 11 loa BOSE (2.5L), 6 loa (2.0L)
- 6 túi khí, ABA+EBD+DSC, Cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống ga tự động
- Kính chỉnh tự động 4 cửa (Auto)
- Điều hòa tự động 2 vùng, Smart Keyless+Smart Start, cửa sổ trời,
- Lẫy chuyến số trên vô lăng (2.5L)
- Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có chức năng nhớ vị trí
- Hệ thống dừng/khởi động I-STOP, Hệ thống phanh tái tạo năng lượng I-ELOOP
(2.5L)

Giá bán:
AT-2WD: 1.084.000.000
AT-AWD: 1.134.000.000

Giá bán:
3.7L: 1.810.000.000

Giá bán:
2.2L MT: 688.000.000
3.2L AT: 810.000.000

XE CUV 05 CHỖ - ĐỘNG CƠ XĂNG SkyActiv 2.0L - 2WD & AWD
- Kích thước: D x R x C 4.540 x 1.840 x 1.670 (mm).
- Công suất: 114kw/6000rpm. Mômen xoắn: 196Nm/4000rpm
- Hộp số tự động 6 cấp. Ghế bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng.
- Chìa khóa mã hóa chống trộm. CD+MP3+9 loa BOSE, kết nối IPod/Aux/USB.
- Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng + kết nối bluetooth.
- 6 túi khí. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống ga tự động.
- Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD. Hệ thống cân bằng điện tử DSC.
- Hệ thống báo động chống trộm. Chìa khóa được mã hóa chống trộm.
- Máy tính đo hành trình. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng lạnh.
- Khởi động bằng nút bấm Start/Stop. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói.
- Đèn pha Bi-Xenon tự điều chỉnh góc chiếu, tự động bật/tắt.
- Đèn pha chạy ban ngày. Hệ thống rửa đèn pha phía trước.
- Cảm biến gạt nước mưa tự động. Cửa sổ trời. Camera lùi.
XE 07 CHỖ - ĐỘNG CƠ 3.7L - AWD (AT)
- Kích thước: D x R x C 5.100 x 1.936 x 1.728 (mm).
- Hộp số 6 cấp tự động. Tay lái trợ lực điều chỉnh độ nghiêng. Đồng hồ đo
hành trình. Chế độ auto cruise control.
- Màn hình cảm ứng, điều khiển giọng nói, Bluetooth, 10 loa BOSE, Aux, iPod,..
- Kính cửa chỉnh điện.
- Hệ thống chống trộm. Ghế da cao cấp. Vô lăng bọc da tích hợp điều chỉnh
âm thanh. 6 túi khí. Kính chiếu hậu chỉnh điện. Sấy cửa.
- Hệ thống ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD.
- Hệ thống cân bằng điện tử DSC (ESP).
- Đo nhiệt độ ngoài. Đuôi gió. Sưởi ghế trước. Cảm biến đỗ xe
- Điều khiển đèn tự động. Đèn phanh trên cao. Ăng ten trên kính sau.
- Camera lùi. Cửa sổ trời. Đèn pha Bi-Xenon.Đèn LED chạy ban ngày
XE PICK-UP 05 CHỖ - ĐỘNG CƠ DẦU - 2.2L AWD và 3.2L AWD
- Kích thước: D x Rx C: 5.169 x 1.807 x 1.762 (mm)
- Công suất: 110kw/3.700rpm. Mômen xoắn: 375Nm/1.500rpm-2.500rpm (2.2L)
- Công suất: 147Kw/3.000rpm. Mômen xoắn: 470Nm/1.750rpm-2.500rpm (3.2L)
- Số tay 6 cấp, số tự động 6 cấp. Ghế nỉ cao cấp
- Kính cửa sổ chỉnh điện, gương chiếu hậu ngoài mạ chrome chỉnh và gập điện
- Gương chiếu hậu bên trong chống chói (3.2L). Đèn pha tự động
- Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hiển thị nhiệt độ bên ngoài
- Gạt nước mưa tự động. Tay nắm cửa mạ Chrome. Chìa khóa điều khiển từ xa
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, 2 túi khí phía trước
- CD 4 loa+ kết nối AUX/USB/Ipod. Âm thanh báo trộm. Bậc lên xuống bằng nhôm
- Hệ thống cân bằng điện tử DSC. 4 túi khí bên, ga tự động. Cảm biến lùi
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói. Kết nối không dây bluetooth
- Vô lăng bọc da tích hợp nút điều chỉnh âm thanh (3.2L)

** Lưu ý:
- Giá bán trên đã bao gồm thuế VAT 10% (chưa bao gồm phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm,
bảo hiểm và các chi phí liên quan). Giá bán có thể thay đổi mà không thông báo trước.
- Bảo hành 03 năm hoặc 100.000km, tùy theo điều kiện nào đến trước tại tất cả các trạm bảo hành
trên toàn quốc.
- Ngoài phương thức thanh toán tiền mặt chúng tôi còn nhận hỗ trợ tư vấn vay mua xe với lãi suất ưu
đãi nhất (12%/năm), thời gian vay linh hoạt 01-05 năm.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
MAZDA CỘNG HOÀ – CTY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
Địa chỉ: 22 Cộng Hoà, P4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Hotline: 0933.806.366 Mr Tú
Email: phanthanhtu@thaco.com.vn
Website: www.mazdaconghoa.com Facebook: http://www.facebook.com/mazda.22conghoa

