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Xe T?i JAC X5 1.25 t?n

xe tai jac x5-1t25 

Xe t?i jac X5 v?a ra m?t th? tr??ng vào ??u n?m 2018 , ???c thi?t k? v?i t?i tr?ng 1,25 t?n . xe jac x5 thi?t k? sang tr?ng , c?u hình xe g?n gi?ng
Hyundai porter H100 . Giá thành n?m trong phân khúc bình dân , nên r?t ???c nhi?u Quý khách hàng quan tâm ??n .  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tJAC Motors 

Chi ti?t s?n ph?m 

 Xe t?i jac X125 (=1,25 t?n) | "xe t?i jac x5 1.25 t?n | xe jac x5 1t25 | xe tai jac X5 1 t?n 25"

Gi?i thi?u chung xe t?i jac X5--X125  (1,25 t?n ) (m?i 2018)

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

-Xe t?i jac x5 1,25 t?n là s?n ph?m ???c s?n xu?t trên dây truy?n công ngh? Isuzu tiêu chu?n châu âu, do nhà máy JAC Vi?t Nam l?p ráp , v?i
các k? s? chuyên nghi?p, dày d?n kinh nghi?m, k?t h?p v?i máy móc hi?n ??i tiên ti?n và phát tri?n.

-Xe t?i jac x125 (= 1,25 t?n ) ???c c?i ti?n c? v? ch?t l??ng l?n ki?u dáng . JAC X5 ??t tiêu chu?n khí th?i euro 4 .

-JAC X5 s? d?ng ??ng c? công ngh? Isuzu v?i th? tích làm vi?c là 2.45 cm3, ??ng c? m?nh m? , b?n b?, kh? n?ng quá t?i cao , s?c r??n t?t và
m?c tiêu hao nhiêu li?u ít.

 -S?n ph?m xe t?i jac x5 v?i 3 lo?i ph? bi?n: xe t?i jac x125 thùng l?ng, xe t?i jac X5 thùng b?t và xe t?i jac x5 thùng kín. Ngoài ra còn có phiên
b?n xe t?i x5 thùng ?ông l?nh (tùy thu?c vào nhu c?u c?a khách hàng).

 -Xe t?i jac X5 1,25 t?n là s?n ph?m ?ang làm m?a làm gió ? th? tr??ng n??c ngoài t? nh?ng n?m tr??c ?ây, v?i s? l??ng bán hàng ra th? tr??ng
hàng nghìn chi?c . V?i nhu c?u ? th? tr??ng Vi?t Nam r?t l?n , do ?ó nhà máy JAC Vi?t Nam ?ã m?nh d?n nh?p s? l??ng l?n dòng xe nh? d??i 1
t?n , nh?m cung c?p ? th? tr??ng Vi?t Nam và c?ng là s?n ph?m xe t?i ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay, trong phân khúc xe t?i nh? 1 t?n.
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Ngo?i th?t xe t?i jac X5 1.25 t?n.

-Ngo?i th?t JAC X5 v?i hình ?nh ??u cá m?p , kh? n?ng l??t trong gió h?n h?n d?ng ??u vuông, d?n ??n xe ch?y m??t h?n, ti?t ki?m nhiên li?u
h?n và vô cùng nh? g?n giúp len l?i ???c nh?ng khung ???ng ch?t h?p t?i th? tr??ng vi?t nam.

-V? b? ngoài c?a JAC X5 v?i ngo?i hình ?a chu?ng và c?ng cáp, c?ng thêm nh?ng option c?n b?n nh? kính chi?u h?u, c?n g?t n??c m?a, ?èn
pha halogen, ?èn s??ng mù, ?èn c?t. T?o nên m?t ngo?i th?t ??p cho JAC X5.

 

Hình ?nh: ??u tr??c cabin JAC x125 thùng l?ng 

 Hình ?nh : Xe tai jac X5 1t25 thùng l?ng

   

Hình ?nh: xe t?i jac x125 s? d?ng c?m ?èn halogen

 Hình ?nh : Xe t?i jac X5 s? d?ng l?p l?n
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Hình ?nh: khung s??n xe tai jac X5

Hình ?nh : Xe t?i jac X5 khung s??n chessi

   

Hình ?nh: xe t?i JAC x-125 thùng l?ng

Hình ?nh: JAC x-125 thùng l?ng

 N?i th?t xe t?i jac X5 1t25.

-Xe t?i jac X5 1t25 ???c trang b? n?i th?t vô cùng sang tr?ng và tho?i mái, v?i thi?t k? cho 3 ng??i ng?i , JAC X125 ??m b?o không gian làm
vi?c và ch?y xe c?a tài x? ??t ?? tiêu chu?n châu âu v? s?c kh?e.

-JAC X5 s? d?ng gh? n? , ??u dvd, radio và máy l?nh mát r??i. N?i th?t vô cùng sang tr?ng và b?t m?t.

 

Hình ?nh: N?i th?t bên trong JAC x125 

Hình ?nh: N?i th?t xe t?i jac X5
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?u ?i?m khi s? d?ng xe t?i jac X5.

-Xe t?i JAC X5 có kích th??c nh? g?n , tr?ng t?i 1 t?n , d? dàng ?i vào nh?ng cung ???ng h?p , nh?ng h?m hóc , nh?ng c?u s?p nh?, có tính l?u
??ng cao.

-Giá thành h?p lý kèm v?i ch?t l??ng , so v?i phân khúc xe t?i 1 t?n JAC X5 là l?a ch?n s? 1 cho quý  khách khi ?i trên nh?ng ch?ng ???ng dài.

Video : xe t?i jac X99-X125 thùng kín

Quý khách s? nh?n ???c gì khi mua xe ? Công Ty chúng tôi:

Giá c? h?p lý – Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c nhanh chóng d? dàng.
??i ng? nhân viên nhi?t tình- tác phong chuyên nghi?p luôn s?n sàng vì l?i ích c?a khách hàng.
Th? t?c vay v?n ngân hàng ??n gi?n-nhanh chóng-g?n gàng.
D?ch v? b?o hành – b?o d??ng chuyên nghi?p.
Thay th? ph? tùng chính hãng giá r?.

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

Ngoài ra chúng tôi còn có các s?n ph?m khác:

+ xe t?i jac x990  (máy d?u) t?i tr?ng 990kg (m?i 2018)

+ xe t?i jac x5 1.25 t?n 

+ xe t?i jac X125 (1,25 t?n) t?i tr?ng 1T25  (m?i 2018)

+ Xe t?i jac X150 (1,49 t?n) t?i tr?ng 1,49 t?n (new 2018)

+ xe t?i Jac 1.49 t?n

+ xe tai jac 1.99 t?n

+xe tai jac 2.4 t?n

+xe tai jac 3.45 t?n

+xe tai jac 4.9 t?n

+xe tai jac 6.4 t?n

+xe tai jac 7.25 tan

+xe tai jac 8.4 t?n

+xe tai jac 9.15 t?n

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

Công ty c? ph?n Ô Tô Giang Hoài Chuyên nh?p kh?u và phân ph?i xe t?i jac t?i th? tr??ng Vi?t Nam

?c: 02 Kp Trung , P V?nh Phú , Tx Thu?n An , Bình D??ng

MST : 0305814927

Hotline : 0901.538.598 or 0962.714.750

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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