CRUZE MI

Đng Ngc Hi

Đin thoi: 04. 38500500

Fax: 04. 38611755

Website: www.chevrolet.com.vn

Continental Tower

Hotline: 1800 1058

CHEVROLET CRUZE MI
GHI DU THÀNH CÔNG
Thu hút mi ánh nhìn vi din mo lch lãm,
sc so mà không kém phn mnh m, Cruze mi
ni bt vi cm èn LED chiu sáng ban ngày
tích h p vi èn pha mi. Không gian  ng c p
vi n i th t da màu en mi, tin nghi hin i,
công ngh toàn cu Mylink và 4 túi khí
cùng camera lùi. Song hành là kh n ng
vn hành tr danh t chic sedan M
bán chy nh t toàn cu ca Chevrolet mang n
cm giác lái y hng khi.
Vi Chevrolet Cruze, không khó kh n nào  ln
cn bc bn n thành công.

THIT K LCH LÃM

1. Li tn nhit kép vi ng vin m crôm
sc so
2. Đèn pha halogen dng th u kính, t  ng
bt/tt kt h p èn chiu sáng ban ngày dng
LED phong cách, ng thi giúp cnh báo các
phng tin khác tt hn
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3. Đèn sng mù dng th u kính giúp lái xe
an toàn hn
4. Thit k uôi xe th thao vi vin crôm
sang trng
5. Ca s tri cho không gian khoáng ãng
6. Vành xe h p kim nhôm th thao
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1. Bng iu khin thit k hin i vi nhng

1. Khi  ng xe thun tin không cn chìa vi

ng vin m crôm cao c p và trang b

nút b m Start/Stop. Tính n ng m ca thông

công ngh gii trí toàn cu Mylink

minh c ng cho phép khoá/m d dàng mà
không cn l y chìa ra khi túi

2. N i th t sang tr ng vi gh da màu en mi,
 c trau chut nhng ng chn ch tinh t,

2. Tính n ng ng b vi ch  nhn din

t ng thêm phn  ng c p và mang li cm giác

ging nói Siri trên iPhone và iu ch nh

thoi mái cho ngi lái và hành khách i cùng.

âm thanh tích hp trên vô lng giúp bn

Gh g p theo kiu 60:40  có th d dàng m

tùy chnh bài hát, iu khin âm l ng và

r ng khoang cha 

thc hin cu c gi mà không cn ri mt
khi cung ng

3. K ngh tay vi khay ng cc tin l i giúp
3. H thng gii trí toàn cu Chevrolet

ti a không gian hu dng trong xe, t ng s
thoi mái cho hành khách ngi gh sau
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phiên bn LTZ:
• Kt ni thit b nh in thoi thông minh,

4. H c ng in thoi tích h p cng USB
tin l i kt ni các thit b cá nhân cm tay

MyLink vi màn hình cm ng 7 inch trên

máy tính bng, iPod, USB; cho phép nghe
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nhc và iu chnh trên màn hình cm ng 7 inch
• Kt ni in thoi qua Bluetooth cho phép
thoi rnh tay
• Đng b và hin th danh b
• Đng b vi ch  nhn din ging nói
Siri trên iPhone
• Nghe nhc MP3, xem nh qua kt ni USB
4. H thng iu hòa t  ng cho cm giác
thoi mái ngay c trong nhng ngày oi  vi
cm bin nhit và  m
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1. Đ ng c Ecotec 1.8L trên phiên bn Cruze LTZ

Đ ng c

1.6L

vi van bin thiên (VVT) gim tiêu th nhiên liu,
cho công su t mnh m và cm giác lái m t mà

107 Hp
Mô men xon lên n: 150 Nm

2. Luôn  c tn hng tc  yêu thích vi h

Công su t lên n:

Đ ng c

1.8L

SET khi xe t n tc  yêu thích, sau ó nh n
– hoc +  iu chnh tc  mong mun
3. H p s t  ng 6 c p trên phiên bn 1.8L LTZ
4. H p s sàn 5 c p trên phiên bn 1.6L LT

139
Mô men xon lên n: 176 Nm
Công su t lên n:

thng kim soát hành trình. Ch cn b m nút

Hp
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1. Khung sn làm bng thép chu lc cao c p,
chc chn bo v bn và ngi thân
2. Camera lùi h tr ngi lái  xe hay tránh
các vt cn khi lùi xe d dàng hn
3. H thng cnh báo va chm phía sau giúp
tránh nhng tình hung b t ng xy ra khi
lùi  xe
4. 2 túi khí trc và 2 túi khí bên gh trc
5. H thng Chng bó cng phanh (ABS) ng n
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nga bánh xe b khóa, giúp ngi lái kim soát
tình hung tt hn khi phanh hoc ánh lái g p

CHEVROLET CHM SÓC TRN VN

ĐNG C & VN HÀNH

KÍCH TH C TNG TH

Loi  ng c

Chúng tôi vinh hnh mang  n Ch ng trình Chevrolet Chm Sóc Trn Vn (Chevrolet Complete Care) v i nhng quy n li cha t ng có dành cho khách hàng Chevrolet.
Chevrolet Chm Sóc Trn Vn th hin s quan tâm cao nht ca chúng tôi trong vic luôn chm sóc và h tr bn t dch v sa cha, bo dng cho  n nhng tình hung cn cu h khn cp trên ng.

1,797 mm

Dung tích xi lanh (cm3)

4,640 mm

1,478 mm

Chevrolet Chm Sóc Trn Vn là li cam k t m bo s an tâm và hài lòng cho bn t Chevrolet.

2,685 mm

1,544 mm

1,558 mm

1.6L LT

1.8L LTZ

X ng, 1.6L,
DOHC, MFI,
4 xi lanh
th ng hàng

X ng,1.8L,
DOHC, MFI,
4 xi lanh
th ng hàng

1598

1796

Công su t ti a (hp / rpm)

107/6000

139/6200

Mô men xon cc i (Nm / rpm)

150/4000

176/3800

X ng

Loi nhiên liu

EURO 4

Tiêu chun khí thi
H p s

S sàn 5 c p S t  ng 6 c p

KÍCH THC & KHI LNG
Dài x R ng x Cao (mm)

4640x1797x1478

Chiu dài c s (mm)

2685

Khong sáng gm xe (mm)

160

Vt bánh xe trc/sau (mm)

MÀU S C HIN ĐI

1544/1558

Khi l ng bn thân (kg)

1370

Khi l ng toàn b theo thit k (kg)

1788

1420
1818

Bán kính vòng quay ti thiu (m)
Kích thc lp

5.45
205/60R16

Kích thc lp d phòng

TR NG LCH LÃM (GAZ)

ĐEN ĐNG CP (GBO)

BC KIÊU HÃNH (GAN)

205/60R16

Dung tích bình nhiên liu (lít)

60

AN TOÀN
H thng phanh trc/sau

CU H MIN PHÍ

Bn có th an tâm vi vu trên mi cung ng
vì ã có dch v Cu h min phí toàn quc ca
Chevrolet. Trong thi hn bo hành, bt c khi
nào bn cn cu h, hãy nhc máy gi cho
Hotline 1800 1058 (máy l 0). Dch v cu h
chuyên nghip s a xe ca bn t i i lý
Chevrolet gn nht.

BO D NG NHANH

BO HÀNH PH TÙNG VÀ

BO HÀNH XE 3 NM/100.000 KM

PH KIN 1 NM/25.000 KM
Bo dng nh k tr nên th t tin li,
nhanh chóng v i dch v
Bo dng nhanh ca Chevrolet. Ch cn
t lch hn tr c, xe ca bn s c nhng
k thu t viên giàu kinh nghim chm sóc và
hoàn thành trong vòng 60 phút.

Ph tùng và ph kin chính hãng ca
Chevrolet m bo tính ng b và các tính
nng k thu t cho chi c xe ca bn. V i
chính sách bo hành m i 1 nm hoc
25.000km (tùy theo i u kin nào  n tr c),
bn s hoàn toàn an tâm v cht lng ca
nhng ph tùng và ph kin chính hãng
c thay th và lp t ti các i lý

NÂU

Chính sách bo hành xe m i 3 nm hoc
100.000km (tùy theo i u kin nào  n
tr c) s khi n bn hoàn toàn an tâm v i
cht lng sn phm ca chúng tôi. Chi c
xe Chevrolet ca bn s c bo hành
min phí i v i các li v t liu hoc li lp
ráp trong quá trình sn xut và lp ráp xe.

y quy n ca Chevrolet.

Vui lòng truy c p www.chevrolet.com.vn/complete-care.html  tìm hiu thêm chi ti t v i u khon áp dng và phm vi áp dng ca Ch ng trình Chevrolet Chm Sóc Trn Vn (Chevrolet Complete Care).

(GH1)

215/50R17

Đa / Đa

H thng chng bó cng phanh (ABS)

Có

Có

Đèn chiu sáng ban ngày dng LED

Có

Có

H thng dây an toàn
Cnh báo tht dây an toàn gh lái
H thng túi khí

3 im (4 v trí), 2 im (1 v trí)
Có

Có

2 Túi khí

4 Túi khí

Khóa ca trung tâm

Có

Có

Khóa ca t  ng khi xe di chuyn

Có

Có

Khóa ca an toàn cho tr em

Có

Có

Cnh báo lùi

Có

Có

Không

Có

Chìa khóa mã hóa

Có

Có

H thng chng tr m

Có

Có

Camera lùi

- Công ty GM Vit Nam có quyn thay i b t k c tính k thut nào mà không cn
báo trc
- Màu sc và minh ha trong tài liu này có th hi khác so vi thc t

NGOI THT

Li tn nhit màu en, vin m crôm
Đèn pha Halogen dng th u kính
Đèn sng mù trc dng th u kính
Đèn sng mù sau
Gng chiu hu cùng màu thân xe
Gng chiu hu chnh in,
gp in, có s y, tích h p èn báo r
Tay nm ca cùng màu thân xe,
có ch crôm trang trí
Đèn phanh trên cao
ng ten tích h p trên kính sau
La z ng h p kim nhôm
La z ng bánh d phòng

Có
Không
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có
Có

Có

Có

Có

Có

Có
Có
16''

Có
Có
17''

NI THT

Màu n i th t
Vô l ng 3 ch u bc da
Màn hình hin th a thông tin
Gh bc da
T m chn nng tích h p gng
Thm lót sàn trc/sau

TIN NGHI

Đèn pha t  ng bt/tt
Vô l ng iu chnh 4 hng
Tr lc lái
Điu chnh âm thanh trên vô l ng
Đàm thoi rnh tay
H thng âm thanh
Chía khóa thông minh
Khi  ng xe bng nút b m
Ga t  ng
H thng iu hòa nhit 
Kính ca s chnh in
Ca s tri
Gh lái chnh tay 6 hng
Gh ph chnh tay 4 hng
Ta u gh trc iu chnh  cao
Gh sau gp 40/60
K ngh tay cho hàng gh sau,
tích h p h c ng 
Túi ng  lng gh ph
Túi ng  lng gh lái
Đèn trn
H p ng kính
Ng n cha  trên táp lô
Ng n cha  trung tâm
Châm thuc và gt tàn
 cm in hàng gh sau
Gt ma t  ng
S y kính sau
Đèn cp sau

Thép, 16"
Màu en

Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có

Có
Có

Thy lc

Có
Không

Có
Có
MyLink, màn hình cm
Radio AM/FM,CD ng 7'', kt ni in thoi
USB, AUX, 6 loa thông minh, USB, AUX,
Bluetooth, 6 loa
Không
Có
Không
Có
Không
Có
Có
Không
Có
Có
Có
Có

T  ng

Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có

Có

Có
Không
Có
Có

Có
Có
Có
Có
Có

Không
Có
Có
Không
Không
Có
Không

Có, kt h p k ngh tay
Có
Có
Có
Có
Có

