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Xe t?i JAC X5 990kg/1T25 máy d?u

xe tai jac x5 990kg/1t25 

Xe tai jac x5 - 1t25 Euro4 s?n xu?t 2018-2019 dòng xe thu?c phân khúc xe t?i nh? ?ang Hot nh?t trên th? tr??ng . V?i kích th??c nh? g?n , thùng
to , t?i cao , giá thành r? mà ch?t l??ng tiêu chu?n Euro 4 ?ang làm m?a làm gió ? th? tr??ng ? Vi?t Nam . Liên h? t? v?n tr?c ti?p 0901.538.598  

?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 X5 c?i ti?n ??t phá - chinh ph?c nh?ng cung ???ng nh? h?p:

Xe t?i jac X5 1t25 , n?m trong phân khúc dòng xe t?i nh?, nh? g?n, ki?u dáng sang tr?ng v?i nh?ng ???ng nét thi?t k? hoàn toàn m?i l? t? công
ngh? tiên ti?n nh?t trên th? gi?i. ?u ?i?m c?a xe t?i jac x5 1t25 là thu?n ti?n di chuy?n trong nh?ng cung ???ng nh? h?p.

Gi?i thi?u ?ôi nét v? s? ra ??i c?a dòng xe t?i nh? X5 (1,25 t?n):

-Xe t?i jac x5 t?i tr?ng 1,25 t?n (máy d?u) . Kính th?a quý khách hàng , công ty chúng tôi xin gi?i thi?u dòng s?n ph?m m?i 2018 n?m trong phân
khúc xe t?i nh? (JAC X5) .Trong nh?ng n?m v?a qua khi dòng xe t?i nh? d??i 1 t?n c?a JAC ch?a v?a ra th? tr??ng ,thì dòng xe t?i nh? c?a các
hãng ??n t? Trung Qu?c ?ã tung ra th? tr??ng nhi?u m?u xe nh? : Foton, Veam,TATA , TMT, Towner... ?ang làm m?a làm gió ? th? tr??ng Vi?t
Nam , thì m?i ?ây JAC motors ?ã cho ra lò dòng xe t?i nh? ki?u dáng ??p, model gi?ng phiên b?n H100 và H150 c?a Hyundai . JAC X5 ra ??i v?i
tiêu chí ??t ch?t l??ng lên hàng ??u, Ti?t ki?m nhiên li?u, b?n b? theo th?i gian . dòng xe t?i JAC x5 1.25 t?n (máy d?u) ??t tiêu chu?n khí th?i
Euro 4 và ?ây là dòng xe ???c nh?p kh?u 3 và l?p ráp b?i nhà máy JAC t?i Vi?t Nam ???c ?y quy?n b?i JAC Motors , Xe ???c l?p ráp 100% linh
ki?n nh?p t? N??c ngoài . Có th? nói dòng xe jac x5 v?i t?i tr?ng 1,25 T?n ch?c ch?n s? làm v?a lòng khách hàng. Giúp cho quý khách an tâm
h?n v? s?n ph?m khi di chuy?n trên m?i n?o ???ng b?i , JAC X5 không nh?ng ti?t ki?m nhiên li?u mà còn sang trong bên trong n?i th?t l?n ngo?i
th?t bên ngoài , ???c nhi?u khách hàng ch?n l?a làm ng??i b?n ??ng hành trên nh?ng n?o ???ng.
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Hình ?nh: m?t tr??c cabin JAC x5 

Hình ?nh : Ngo?i th?t bên ngoài xe tai jac x5 980kg/1T25

??ng C? Xe t?i jac X5:

-Có th? nói Xe t?i jac X5 (??ng c? d?u) là m?t b??c nh?y v?t t? ??ng c? tiêu chu?n khí th?i Euro 2 sang Euro 4 ??i v?i phân khúc t?i nh? t? 1 t?n
??n 2 t?n. Nhà máy JAC Vi?t Nam l?p ráp JAC X5 1.25 t?n v?i ??ng c? dung tích 2.8L công su?t ??t t?i ?a 130 mã l?c ? vòng quay 300 vòng /
phút , ??ng c? 4 k?, 4 xilanh th?ng hàng , máy d?u và ga ?i?n và có turbo t?ng áp ??t ???c m?c tiêu hao nhiên li?u r?t ?áng k?.

??c ?i?m ??ng c? jac Euro 4:

+ ??ng c? ???c thi?t k? theo công ngh? tiêu chu?n ISUZU ??t tiêu chu?n khí th?i Euro 4 , xe có th? ch? quá t?i t?i g?p 3 l?n mà xe ?i v?n ngon
lành.

+ Dung tích xilanh ??ng c? l?n , lo?i ??ng c? 4 k?, 4 xilanh th?ng hàng công su?t có th? ??t t?i 130 mã l?c.

+ ??ng c? JAC x5 tích h?p v?i turbo t?ng áp giúp t?ng công su?t t?i ?a cho ??ng c? .

 

Hình ?nh: khung s??n JAC x5 

 Hình ?nh  : Khung s??n chessi jac x5 - 980kg/1T25

Ngo?i th?t JAC x5 1t25 Euro 4:
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-JAC thi?t k? ki?u cabin khí ??ng l?c h?c giúp c?n ???c s?c gió ??ng th?i ti?t ki?m nhiên li?u cho xe. V?i ki?u dáng thi?t k? nh? g?n sang tr?ng và
c?ng cáp giúp cho quý khách yên tâm h?n trên khi di chuy?n trên m?i ??a hình. ??u tiên ph?i ?? c?p t?i ki?u dáng cabin nh? g?n . Ti?p ??n là c?p
?èn s??ng mù và ?èn pha Halogen phía tr??c giúp xe di chuy?n t?t trong th?i ti?t x?u. sau ?ó là c?p ?èn xi nhan 2 bên thùng tr??c và sau. Cu?i
cùng là c?p g??ng chi?u h?u l?n v?i góc nhìn r?ng , giúp cho bác tài có th? quan sát ?? góc nhìn.

-H?u h?t xe t?i jac v? n??c s?n bên ngoài ???c s?n t?nh ?i?n 3 l?p. ??u tiên s?n lót , s?n nhúng m? ?i?n và cu?i cùng sáng bóng ph? b? m?t .
Nên r?t b?o ??m v? ch?t l??ng c?a s?n y nh? dòng xe du l?ch. Xe cho ra l?p s?n sáng bóng , b?n b? v?i th?i gian.

 

Hình ?nh : c?u + nhíp xe t?i jac x5-980kg/1t25

Hình ?nh : L?p ?ôi

N?i th?t Xe jac x5 Euro4:

Khi l?n ??u ng?i lên xe t?i jac x5 1.25 t?n , Quý khách s? r?t ng?c nhiên vì n?i th?t c?a xe ???c thi?t k? y nh? xe du l?ch , b?i ki?u thi?t k? sang
tr?ng tinh t?, bao d?m gh? ng?i, thi?t b? radio FM , khay ??ng n??c , ?i?u ??c bi?t h?n n?a là thao tác sang s? r?t nh? nhàng và vô l?ng ?ánh lái
r?t nh? nhàng.

-Cabin JAC x5 ???c thi?t k? hi?n ??i r?ng rãi , gh? ng?i b?n r?ng b?ng n? c?c êm ái d? dàng v? sinh và có th? ?i?u ch?nh ???c nhi?u góc ?? giúp
tài x? l?a ch?n t? th? ng?i tho?i mái nh?t . Xe thi?t k? có máy l?nh theo xe v?i nhi?u c?a s? giúp mát nhanh h?n khi ?i trong th?i ti?t n?ng nóng ,
??ng h? Tablo th? hi?n b?ng ?èn màu led ?i?n t? .

- dây ?ai an toàn 3 ?i?m , ?èn trong cabin, c?a s? tr?i, kính ?i?n

- Vô l?ng g?t gù nhi?u góc ?? có th? ?i?u ch?nh phù h?p v?i t?t c? dáng ng??i, t?o c?m giác tho?i mái cho bác tài khi l?u thông trên ???ng.
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  Hình ?nh: n?i th?t bên trong JAC x5

Hình ?nh : n?i th?t bên trong xe t?i jac x5 -990kg/1t25

Hình ?nh: JAC x125 thùng mui b?t

Hình ?nh: xe t?i jac x125 thùng kín inox

M?t vài thông s? c? b?n c?a xe t?i jac x5 1,25 t?n:

+Tr?ng l??ng không t?i (kg): 1.759.

+Tr?ng l??ng toàn t?i (kh?i l??ng toàn b?) Kg 3.040.

+T?i tr?ng xe (kg): 990kg / 1.25 t?n

+Kích th??c l?t lòng thùng DxRxC (mm) 3.110 x 1.620 x 350 (kích th??c s? thay ??i vào m?i ki?u thùng khác nhau).

+Kích th??c t?ng th? DxRxC (mm) 5.175×1.740×1.970.

+S? ch? ng?i: 03 ng??i.

+Ki?u ??ng c?: có máy x?ng , có máy d?u.

+Nh?n ?óng các lo?i thùng theo nhu c?u c?a khách hàng:

-Xe t?i jac x5 990kg/1,25 thùng kín , thùng kín comboxit.
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-Xe t?i jac X5 980kg/1.25 thùng mui b?t.

-Xe t?i jac X5 990kg/1t25 thùng l?ng.

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

Kính th?a quý khách hàng dòng JAC x5 chia làm 2 phiên b?n:

Phiên b?n th? 1:

 -    Phiên b?n jac x5 990kg (máy x?ng) ga ?i?n phun x?ng ?i?n t?, h?p s? sàn 05 c?p (b?n tiêu chu?n cao c?p)

Phiên b?n s? 2:

-    Phiên b?n JAC x5 1t25 (1.25 t?n ) dùng ??ng c? Diezel là phiên b?n máy d?u, s? sàn 05 c?p

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

Video : Xe t?i jac x125 (thùng kín inox) t?i tr?ng 1.25 t?n

B?ng giá xe t?i jac x5-x125 nh? sau:

-Giá xe t?i jac x99 990kg máy x?ng / Thùng l?ng  : 250.000.000 (Giá tham kh?o)

 

-Giá xe t?i jac x99 990kg máy x?ng / Thùng mui b?t : 255.000.000(Giá tham kh?o)          

 

-Giá xe t?i jac x99 990kg máy x?ng / thùng kín :  255.000.000 VN? (Giá tham kh?o)

 

-Giá xe t?i jac x125 1.25 t?n máy d?u  / thùng l?ng :  270.000.000 (Giá tham kh?o)

 

-Giá xe t?i jac x125 1.25 t?n máy d?u / thùng mui b?t : 275.000.000 (??i 2018)

 

-Giá xe t?i jac x125 1.25 t?n máy d?u thùng mui kín  : 275.000.000 VN? (??i 2018)

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

D??i ?ây là chính sách bán hàng c?a Công Ty :

-N?u quý khách có d? ??nh mua xe t?i jac x5 , mà còn phân vân thi hãy nh?c máy lên và g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c h? tr? s?m nh?t .

-??c bi?t h?n n?a n?u quý khách có d? ??nh mua jac X5 mà tài chính không ?? thì hãy ?? chúng tôi h? tr? vay ngân hàng t? 70%-90% giá tr? xe
v?i lãi su?t c?c kì th?p => ch? có t?i công ty chúng tôi JAC Giang Hoài mà thôi tìm hi?u them v? công ty chúng tôi.

-H? tr? ngay 500 lít d?u cho khách hàng nào h?p tác nhanh chóng.

-T?ng ??nh v? (ngoài ra còn nhi?u ph?n quà khác)

 Khi ??n v?i ??i Lý Xe T?i JAC Giang Hoài , Quý khách s? hài lòng v?i s? nhi?t tình c?a chúng tôi:

 

1. Giá c? c?nh tranh nh?t th? tr??ng– Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c gi?y t? nhanh và ??n gi?n.

 

2. Tác phong ph?c v? chuyên nghi?p v?i ??i ng? cán b? công nhân viên trình ?? tay ngh? cao, nhi?t tình luôn s?n sàng vì l?i ích c?a khách
hàng là hàng ??u.
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3. Th? t?c vay v?n qua ngân hàng ??n gi?n, nhanh g?n không r??m rà v?i lãi su?t ?u ?ãi th?t (Vay t?i 80% – 90% tr? giá xe) .

 

4. H? th?ng b?o hành trên toàn qu?c chuyên nghi?p

 

5. Ph? tùng linh ki?n thay th? chính hãng .

 

6. D?ch v? ??ng ký, ??ng ki?m … (giao xe trong ngày khi thanh toán ??y ??)

Gi?i thi?u s? nét v? ??i lý bán xe t?i jac :

-???c khai tr??ng và chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? tháng 8 n?m 2008 , v?i kinh nghi?m h?n 10 tu?i, công ty chúng tôi s? là n?i bán xe tin c?y
nh?t cho quý khách , cung ?ng s?n ph?m d?ch v? s?a ch?a cho khách hàng, c?ng nh? ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chu?n d?ch v? hàng ??u c?a jac
toàn c?u v?i khu tr?ng bày s?n ph?m ??c ?áo , khu b?o d??ng b?o trì xe, ch?m sóc khách hàng theo quy trình hi?n ??i b?c nh?t trên c? n??c.

{Là m?t trong nh?ng ??i lý 3S chính th?c c?a JAC Vi?t Nam , chúng tôi t? tin r?ng JAC Giang Hoài chính là s? l?a ch?n ?úng ??n nh?t c?a Quý
khách}

-N?u quý khách mu?n có nh?ng chi?c xe v?i ch?t l??ng và giá thành t?t nh?t thì hãy cùng ??ng hành cùng Công ty chúng tôi , v?i s? cam k?t trân
thành s? theo su?t m?i hành trình c?a quý khách hàng.

??ng ng?n ng?i và nh?c máy lên và g?i ngay cho chúng tôi ?? nhân viên t? v?n ??y ?? thông tin chính xác nh?t v? xe nhé.

*************************************************************

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

+ xe t?i jac x5 1.25 t?n

+ xe t?i jac x99  (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

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

Hãy ??n v?i Ô tô Giang Hoài ?? s? h?u ngay m?t chi?c xe t?i t?t nh?t v?i giá thành h?p lý nh?t, ch? ?? bán hàng chuyên nghi?p và t?n tình s?
giúp quý khách hàng yên tâm h?n .

M?i chi ti?t xin liên h? : 0901.538.598 ho?c zalo 0962.714.750
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 B?m vào link ?? xem giá www.jacxetai.com giá t?t m?i ngày

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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