CHEVROLET ORLANDO MI

THIT K LCH LÃM

ĐNG C

Màu ni tht

Loi ng c
Dung tích xi lanh (cm3)
Công sut cc i (hp / rpm)
Mô men xo n cc i (Nm / rpm)
Loi nhiên liu
Tiêu chun khí thi

Xng 1.8L,DOHC, MFI,
4 xi lanh thng hàng
1796
140/6200
176/3800
Xng
EURO 4

TRUYN ĐNG
Hp s GEN II

T ng 6 cp

KÍCH THC
C a s tri iu chnh in hin i Ni tht da rng rãi vi 7 ch ngi, gh lái
Thit k u xe phong cách,
iu chnh in 6 hng
gng chiu h u tích hp èn
báo r

TIN NGHI TIÊN TIN

Dài x Rng x Cao (mm)
Chiu dài c s (mm)
Khong sáng gm xe (mm)
Vt bánh xe trc/sau (mm)
Trng lng không ti (Kg)
Trng lng toàn ti (Kg)
Bán kính vòng quay ti thiu (m)
Kích thc lp
Kích thc lp d phòng
Dung tích bình nhiên liu (lít)

AN TOÀN

Trang b 4 túi khí. H thng chng bó cng
phanh (ABS) và h thng cân bng in t
(ESP)

H thng móc neo  g n
gh tr em  hàng gh sau

Cnh báo va chm phía sau h tr
 c lc cho vic lùi,  xe

VN HÀNH M NH M. AN TOÀN TI U

Tay n m m c a

B C KIÊU HÃNH (GAN)

Có
Halogen
Có
Cùng màu thân xe
Cùng màu thân xe,
có ch crôm trang trí
M crôm
Có
Hp kim nhôm, 17''
Thép, 16''

S hu Chevrolet Orlando và t n hng Chng trình Chevrolet Chm Sóc Trn Vn
(Chevrolet Complete Care) vi phng châm “Chúng tôi vì bn”mang n nhng u
ãi c bit cha tng có dành cho ch s hu xe Chevrolet:

MÀU SC PHONG PHÚ

TRNG LCH LÃM (GAZ)

Tay n m m c a sau
Đèn phanh trên cao
La-zng
La-zng bánh d phòng

VÀNG HOÀNG KIM (GCZ)

ĐEN ĐNG CP (GBO)

GHI KHE KHON (GCV)

Đ CUN HÚT (GCS)

• Cứu Hộ Miễn Phí
• Bảo Dưỡng Nhanh
• Bảo Hành Phụ Tùng Và Phụ Kiện 1 Năm/25.000 Km*
• Bảo Hành Xe 3 Năm/100.000 Km*
*Tùy theo điều kiện nào đến trước

Vô lng
Màn hình hin th a thông tin
S gh
Cht liu gh
Ta u gh trc iu chnh lên xung
Gng chiu h u trong xe

Màu ghi
3 chu/ Bc da
Có
7 gh (2+3+2)
Da
Có
T ng chng lóa

Tm ch n n ng tích hp gng

Có

Thm lát sàn trc/sau

Có

TIN NGHI

H thng âm thanh
Điu chnh âm thanh trên vô lng
H thng iu hòa nhit 
C a gió iu hòa cho hàng gh th 2
Tr lc tay lái

RADIO-AM/FM, CD, MP3, USB, 6 loa
Có
T ng
Có
Tr lc in

Tay lái iu chnh 4 hng

Có

Sy kính sau
Hàng gh 2 g p 60/40

Có

Hàng gh th 3 g p 50/50
Gh ph iu chnh 4 hng

Đa
Đa
Có
Có
Có
Có
4 túi khí
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Phanh trc
Phanh sau
H thng chng bó cng phanh (ABS)
H thng cân bng in t (ESP)
Dây an toàn 3 im
Cnh báo th t dây an toàn
H thng túi khí
Khóa c a t ng khi xe di chuyn
Khóa c a trung tâm
Khóa c a an toàn cho tr em
Cnh báo lùi
Chìa khóa mã hóa
H thng cnh báo xâm nh p
Li tn nhit sn en, vin crôm
Đèn pha
Đèn sng mù trc
Gng chiu h u

Hp s t ng 6 cp th h H thng iu hòa t ng
mi GEN II, tit kim nhiên liu

4652 x 1836 x 1633
2760
160
1584/1588
1614
2171
5.55
225/50R17
215/60R16
65

TRANG THIT B

NGOI THT

Khi ng xe bng Điu khin âm thanh trên
nút bm
tay lái

NI THT

THÔNG S K THUT

Có
Có
Chnh tay

Gh lái chnh in 6 hng

Có

Hp ng  trung tâm

Có

Hp ng kính

Có

Túi ng  lng gh trc

Có

Ta tay gh lái

Có

Ta tay hàng gh sau,
tích hp hc ng 

Có

Châm thuc và gt tàn

Có

 c m in hàng gh sau
Đèn trn phía trc/sau
C a s tri iu khin in
Chìa khóa thông minh
Khi ng xe bng nút bm
C a s iu chnh in,
lên xung 1 chm c a lái

Có
Có
Có
Có
Có
Có

Gng chiu h u tích hp èn báo r,
chnh in, g p in, có chc nng sy

Có

Đèn pha t ng b t/t t

Có

Gt ma kính trc t ng
Gt ma kính sau gián on
ng ten trên nóc xe
Thanh trang trí nóc

Website: www.chevrolet.com.vn

Hotline: 1800 1058

Có
Có
Có
Có

