
Xe t?i hyundai: xe t?i hyundai hd72 thùng kín 3.5 t?n
 

    ?ánh giá: 5.0

xe tai hd72 thung kinh hyundai 3 tan 5 nhap khau

Chi ti?t s?n ph?m

Thông s? k? thu?t c?a xe hd72 hyundai thùng kín.

Cabin chassic, Radio , ?i?u hòa nhi?t ??

??ng c?: 120PS, có Turbo, DIESEL 4 k?,4 xilanh th?ng hàng,dung tích xilanh 3.907 cc,làm mát b?ng n??c, EURO II

H? th?ng treo : tr??c/sau: Lá nhíp h?p kim bán nguy?t và ?ng gi?m ch?n th?y l?c tác d?ng hai chi?u,thi?t k? ?? gi?m t?i ?a các rung ??ng và có
?? b?n cao,ch?u ???c t?i tr?ng l?n.

H? th?ng phanh : Tr??c ??a t?n nhi?t,sau có tr? l?c chân không.

L?p xe : Tr??c : 7.50R  – 16, Sau : 7.50R  – 16

Nh?p nguyên chi?c 2015

Quy cách thùng kín

Kích th??c l?t lòng thùng hàng (DxRxC) 4410 x 2050 x 1800

Vách ngoài Inox, Vách trong Tole tráng k?m,

Sàn s?t 3li,

?à d?c ?à ngang b?ng U ?úc,

C?n hông c?n sau b?ng s?t h?p s?n màu,

Vè Inox theo xe

Giao hàng:

Th?i gian giao xe: Giao ngay k? t? ngày nh?n xác nh?n h?p ??ng và nh?n ??t c?c.
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B?o hành và b?o d??ng:

Xe ???c b?o hành 02 n?m  ho?c 100.000 km tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c.
??a ?i?m b?o hành: t?i các trung tâm d?ch v? ?y quy?n c?a Hyundai trên toàn qu?c.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn h? tr? Quý Khách các v?n ?? v? th? t?c ??ng ký xe, mua tr? góp qua ngân hàng (vay t? 60 – 70%), thuê tài chính
( t? 70 – 80%).
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