Hà nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Công ty Cổ Phần AHCOM Long Biên (Nissan Long Biên) xin chân thành cảm
ơn Quý Khách đã quan tâm đến sản phẩm xe ô tô của công ty chúng tôi, đồng thời chúng
tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới Quý Khách hàng!
Nissan Long Biên tự hào là đại lý chính hãng phân phối xe và bảo hành hàng
đầu tại Việt Nam. Chúng tôi vui mừng đem đến cho Quý Khách hàng những sản phẩm
chất lượng được bảo hành 03 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) tại
trạm dịch vụ 3S chắc chắn sẽ đem đến sự tin cậy và hài lòng của Quý Khách.
Chúng tôi xin hân hạnh thông báo tới Quý Khách bảng báo giá các sản phẩm xe
ô tô như sau:

TT
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Loại hàng hóa
NISSAN SUNNY XV:
- Động cơ Xăng HR15DE tiết kiệm nhiên
liệu, 05 chỗ ngồi, lắp ráp tại Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%.
- Mầu xe: Đen, Bạc, Trắng, Nâu
- Dung tích xi lanh: 1498 cc
- Hộp số: Tự động

Giá bán
(VNĐ)

559.000.000

Trang thiết bị chính của xe:
Ghế da, gương điều chỉnh 4 hướng, phanh
ABS; EBD, BA đèn gầm, la giăng đúc…
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NISSAN SUNNY XL:
- Động cơ Xăng HR15DE tiết kiệm nhiên
liệu, 05 chỗ ngồi, lắp ráp tại Việt Nam
- Chất lượng: Mới 100%.
- Mầu xe: Đen, Bạc, Trắng, Nâu
- Dung tích xi lanh: 1498 cc
- Hộp số: Sàn
Trang thiết bị chính của xe:
Ghế nỉ, gương điều chỉnh điện 4 hướng, phanh ABS;
EBD, đèn gầm, la giăng sắt, đèn báo phanh trên cao,…

525.000.000

Hình Ảnh
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NISSAN NP300 NAVARA VL
- Động cơ DIESEL 2.5 TURBO tiết kiệm
nhiên liệu, 05 chỗ ngồi.
- Mầu xe: Trắng, Nâu, Bạc, Cam, Xám
- Chất lượng: Mới 100%, Nhập khẩu nguyên
chiếc từ Thái Lan
- Dung tích xi lanh: 2488 cc
- Hộp số: Số tự động 7 cấp, 4WD

795.000.000

Trang thiết bị chính của xe:
Ghế da chỉnh điện, Chìa khóa thông minh, hệ thống hỗ
trợ ABS, EBD,VDC,HSA,HDC TCS, đèn gầm, la zăng
đúc 18 inch, Màn hình hiển thị thông tin, camera lùi,
đèn báo phanh trên cao…
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NISSAN NP300 NAVARA SL
- Động cơ DIESEL TURBO tiết kiệm nhiên
liệu, 05 chỗ ngồi.
- Mầu xe: Trắng, Nâu, Bạc, Cam, Xám
- Chất lượng: Mới 100%, Nhập khẩu nguyên
chiếc từ Thái Lan
- Dung tích xi lanh: 2488 cc
- Hộp số: Số sàn 06 cấp

725.000.000

Trang thiết bị chính của xe:
Ghế nỉ chỉnh cơ, phanh ABS; EBD, BA, hệ thống VDC,
HAS, HDC, đèn gầm, la giăng đúc 18 inch, đầu CD,
FM, đèn báo phanh trên cao…

NISSAN NP300 NAVARA EL
- Động cơ DIESEL TURBO tiết kiệm nhiên
liệu, 05 chỗ ngồi.
- Màu xe: Trắng, Nâu, Bạc, Cam, Xám
- Chất lượng: Mới 100%, Nhập khẩu nguyên
chiếc từ Thái Lan
- Dung tích xi lanh: 2488 cc
- Hộp số: Số tự động 7 cấp, 1 cầu

649.000.000

Trang thiết bị chính của xe:
Ghế nỉ chỉnh cơ, phanh ABS; EBD, BA, đèn gầm, la
giăng đúc 16 inch, đầu CD, FM… đèn báo phanh trên
cao…
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NISSAN NP300 NAVARA E
- Động cơ DIESEL TURBO tiết kiệm nhiên
liệu, 05 chỗ ngồi.
- Mầu xe: Trắng, Nâu, Bạc, Cam, Xám
- Chất lượng: Mới 100%, Nhập khẩu nguyên
chiếc từ Thái Lan
- Dung tích xi lanh: 2488 cc
- Hộp số: Số sàn 6 cấp
Trang thiết bị chính của xe:
Ghế nỉ chỉnh cơ, phanh ABS; EBD, BA, đèn gầm, la
giăng đúc 16 inch, đầu CD, FM… đèn báo phanh trên
cao…

625.000.000
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TEANA 2.5 SL
- Động cơ: QR25,DOHC 16 van, 4 xi-lanh
thẳng hàng,CVTCS
- Chất lượng: Mới 100%, Nhập khẩu nguyên
chiếc từ Mỹ.
- Mầu xe: Đen, Trắng, Ghi, Xám
- Dung tích xi lanh: 2488 cc
- Hộp số: Vô cấp X-Tronic CVT

1.299.900.000

Trang thiết bị chính của xe:
Ghế da, phanh ABS; EBD, BA, 6 túi khí, loa Bose,
cruise control, đèn gầm, la zăng đúc…

NISSAN JUKE CVT HR16
- 05 chỗ ngồi.
- Màu xe: Đỏ, Trắng, Vàng, Xanh
- Chất lượng: Mới 100%, Nhập khẩu nguyên
chiếc từ England.
- Dung tích xi lanh: 1598 cc
- Công suất: 117 HP
- Hộp số:Vô cấp điện tử ( Xtronic CVT)

1.060.000.000

Trang thiết bị chính của xe:
Ghế nỉ, gương điều chỉnh điện 4 hướng gập gương điện,
phanh ABS; EBD, BA. Đèn gầm, la giăng đúc, đèn báo
phanh trên cao, nội thất sắp xếp thông minh……

NV350 URVAN:
- Động cơ DIESEL YD25DDTi tiết kiệm nhiên,
16 chỗ
- Mầu xe: Bạc, Trắng
- Chất lượng: Mới 100% Nhập nguyên chiếc từ
Nhật Bản
- Dung tích xi lanh: 2488 cc
- Hộp số sàn 5 cấp.

1.095.000.000

Trang thiết bị chính của xe:
Ghế nỉ, phanh ABS,BA,LSV, đèn sương mù trước, đèn
báo phanh trên cao ,la zăng thép, nội thất sắp xếp thông
minh.



Giá xe nêu trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia
tăng, chưa kể lệ phí đăng ký trước bạ và phí đăng ký xe.



Tại thời điểm nhận xe, nếu có sự thay đổi giá và chương trình khuyến mại của nhà sản
xuất/nhập khẩu là hãng Nissan Việt Nam (NVL), chúng tôi sẽ áp dụng theo mức giá và
mức khuyến mại thay đổi đó.

HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT:
Ø Khuyến mại bằng tiền mặt và phụ kiện tương ứng với từng dòng xe theo chương
trình khuyến mại của hãng và đại lý
Ø Kiểm tra và rửa xe trước khi giao
Ø Tư vấn sử dụng và chăm sóc xe
Ø Tư vấn phụ kiện kèm theo xe
Ø Tư vấn trả góp ngân hàng, tư vấn bảo hiểm
Ø Hỗ trợ đi đăng ký, đăng kiểm xe

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN:
Ø Bên Mua thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho Bên Bán trước khi nhận xe cùng toàn
bộ giấy tờ kèm theo.
Ø Thanh toán bằng tiền đồng Việt nam: Tiền mặt hoặc uỷ nhiệm chi vào tài khoản:
Tên tài khoản
: Công ty Cổ phần AHCOM Long Biên
Số tài khoản
: 102010001371288
Tại ngân hàng : Vietinbank – Chi nhánh Láng Hòa Lạc
( Tài khoản ngân hàng có thể thay đổi để thuận tiện trong quá trình giao dịch)
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG : Theo thỏa thuận
BẢO HÀNH:
Bảo hành 03 năm hoặc 100.000Km tại Nissan Long Biên số 467 Nguyễn Văn Linh, Long Biên,
Hà Nội hoặc tại tất cả các địa điểm bảo hành uỷ quyền của Hãng Nissan Việt Nam trên toàn
quốc.


Báo giá trên có giá trị cho đến khi có thông báo khác bằng văn bản.



Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết:
Nissan Long Biên
Điện thoại : 0933.699.119, Fax: 04 36741003
Số 467 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Website: www.nissmienbac.net ; Email: vuthihang@nissan-longbien.com.vn

Công ty Cổ Phần AHCOM Long Biên

