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Ngµy 22 th¸ng 09 n¨m 2014
BẢNG BÁO GIÁ
Cã gi¸ trÞ ®Õn ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2014
KÝnh göi: Quý Kh¸ch Hµng
Địa chỉ:
Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn söa ch÷a «t« Trung Thîng - §¹i lý ñy quyÒn kinh doanh «t« Mitsubishi cña C«ng ty
Liªn doanh s¶n xuÊt «t« Ng«i Sao xin göi tíi Quý kh¸ch hµng lêi chµo tr©n träng vµ h©n h¹nh chµo gi¸ xe «t« Mitsubishi
nh·n hiÖu sau:
MITSUBISHI MIRAGE (CVT -MT):
Giíi thiÖu chung
Mitsubishi Mirage lµ mÉu xe toµn cÇu míi cña Mitsubishi,
víi thiÕt kÕ hiÖn ®¹i, trÎ trung vµ th©n thiÖn, phï hîp víi
nhiÒu ®èi tîng kh¸ch hµng, Mirage lµ mÉu xe tiªn tiÕn víi
c¸c c«ng nghÖ "TiÕt kiÖm nhiªn liÖu", "DÔ ®iÒu khiÓn",DÔ
sö dông (KOS - Nót khëi ®éng)", "An toµn", sÏ lµm hµi lßng
kh«ng nh÷ng ngêi trùc tiÕp ®iÒu khiÓn sö dông xe mµ cßn
c¶ nh÷ng hµnh kh¸ch ngåi trªn xe.
Mirage ®îc thiÕt kÕ phï hîp cho tÊt c¶ mäi ngêi, phô n÷
vµ gia ®×nh thËm trÝ kh¸ch hµng nam. Mirage lµ mÉu xe
hatchback ®· ®îc kh¼ng ®Þnh ë c¸c níc ph¸t triÓn vµ mét
sè níc ®ang ph¸t triÓn, nã ®îc trang bÞ tÊt c¶ nh÷ng g× mµ

MITSUBISHI MIRAGE
Lo¹i xe

Gi¸ b¸n

dßng xe hatchback híng tíi nh: mÉu xe kinh tÕ, tiÕt kiÖm Mirage CVT

510.000.000

nhÊt trong cïng ph©n khóc; phong c¸ch thiÕt kÕ phï hîp víi
mäi ®èi tîng kh¸ch hµng;DÔ ®iÒu khiÓn; DÔ sö dông; tÝnh

Mirage MT

440.000.000

n¨ng an toµn cao; kh¶ n¨ng vËn hµnh tèi u...
* Trong trêng hîp chÝnh phñ ViÖt Nam thay ®æi vÒ c¸c chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi xe «t« hoÆc nhµ s¶n xuÊt C«ng ty liªn doanh
s¶n xuÊt «t« Ng«i Sao (VSM) thay ®æi gi¸ c«ng bè toµn quèc hoÆc tû gi¸ ®«la cã sù biÕn ®éng m¹nh,Gi¸ b¸n chÝnh thøc sÏ theo
gi¸ c«ng bè míi cña VSM t¹i thêi ®iÓm Bªn Mua nhËn xe.
* Gi¸ b¸n trªn bao gåm thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT)kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ: lÖ phÝ
thuÕ tríc b¹, ®¨ng ký lu hµnh vµ b¶o hiÓm xe khi vËn hµnh chÝnh thøc.
Th«ng sè kü thuËt

CVT

MT

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Chiều dài toàn thể

mm

3 710

Chiều ngang toàn thể

mm

1 665

Chiều cao toàn thể

mm

1 500

Khoảng cách hai cầu xe

mm

2 450
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Khoảng cách hai bánh xe trước

mm

1 430

Khoảng cách hai bánh xe sau

mm

1 415

Bán kính quay vòng

mm

4,6

Khoảng sáng gầm xe

mm

160

Trọng lượng không tải

mm

850

Tổng trọng lượng

mm

1 310

Sức chở

mm

820
1 280
5

ĐỘNG CƠ
Loại động cơ

3A92 DOHC MIVEC (3 xylanh)

Hệ thống nhiên liệu

Xăng, 12 xuppáp, trục cam đôi Gasoline, 12-valve, DOHC

Dung tích xy lanh

cc

1 193

Công suất cực đại

Ps/rpm

78/6 000

N m/rpm

100/4 000

Mô men xoắn cực đại
Tốc độ cực đại

Km/h

Dung tích thùng nhiên liệu

167

170

L

35

TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO
Hộp số

INVECS-III CVT

5 sè sµn

Cầu trước

Truyền động
Hệ thống treo trước

Kiểu MacPherson

Hệ thống treo sau

Thanh xoắn

Lốp xe trước/ sau

175/55R15

Phanh trước

Đĩa 13 inch
Tang trống 7 inch

Phanh sau
BÊN NGOÀI
Đèn pha
Đèn sương mù

Halogen, kính trong
x

Kính chiếu hậu

Chỉnh điện

Cản trước/sau

Màu thân xe

-

x

Đèn phanh lắp trên cao

Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe
Gạt kính trước
x

Gạt kính sau
x

Sưởi kính sau

-

Hợp kim 15 inch

Mâm bánh xe
BÊN TRONG
Đồng hồ tốc độ động cơ
Màn hình hiển thị đa thông tin
Kính cửa điều khiển điện
Máy điều hoà
Tay lái

x
x
X
(Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống
kẹt)
Tự động

Chỉnh tay

Trợ lực điện với cột lái tự đổ khi xảy ra va chạm
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x

Tay nắm cửa trong mạ crôm

-

Giá để ly

x

Ngăn chứa vật dụng ở cửa trước

x

Tấm che nắng phía tài xế với gương trang điểm và ngăn
đựng giấy tờ

x
DVD player với màn hình
cảm ứng 6,1 inch hỗ trợ kết
nối AUX/USB/Bluetooth, 4
loa

Hệ thống âm thanh

Đầu CD/MP3 2-DIN hỗ trợ kết nối
AUX/USB/Bluetooth, 2 loa

Bọc ghế

Nỉ

Dây dai an toàn tất cả các ghế

x
Ghế tài xế

Cơ cấu căng đai tự động
Túi khí đôi

Túi khí

Túi khí dành cho người lái

Hệ thống chống bó cứng phanh

x

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử

x

Hệ thống khoá cửa trung tâm

x

Khóa cửa từ xa

x

Hệ thống khóa/mở cửa thông minh

x

-

Khởi động bằng nút bấm

x

-

Hệ thống mã hóa động cơ

x

-

Hàng ghế sau với 3 tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao, gập
40:60

x

-

* Những thông số kỹ thuật và trang thiết bị có thể thay đổi không báo trước và theo đúng tiêu chuẩn của Nhà Sản Xuất
Khuyến mại

10 triệu đồng tiền mặt + phiếu dịch vụ trị giá 10 triệu
+ Đồng tiền thanh toán: Tiền đồng Việt Nam
+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
+ Tên đơn vị nhận: Chi Nhánh Công Ty CP Sửa Chữa Ô Tô Trung Thượng

Phương thức thanh toán

Mọi chi tiết xin liên hệ
Đại diện bán hàng:
Phùng Văn Thiên
Hotline: 0934.343.329/0989.248.329
Email: giaxemitsubishi@gmail.com

+ Địa Chỉ:

Km8+154 Cao tốc Láng Hòa Lạc, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

+ Số Tài Khoản:

001.100.0883520

+ Tại:

Sở giao dịch - Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Sửa Chữa Ô Tô Trung Thượng

