
Xe ben: Xe ben Daewoo 3 chân 10 kh?i 3
 

    Ch?a có ?ánh giá

Dòng xe t?i t? ?? ben daewoo nh?p kh?u tr?c ti?p t? nhà máy
daewoo hàn qu?c, b?o hành 2 n?m và 100.000 km. Chính hãng và
uy tín. Giao xe nhanh giá h?p lí nh?t th? tr??ng tphcm. H? tr? vay
v?n ngân hàng lên ??n 80%, lãi xu?t th?p, không th? ch?p, nhi?u ?u
?ãi và uy tín.

Chi ti?t s?n ph?m

Kính chào quý khách, l?i ??u tiên xin g?i ??n quý khách l?i chào và l?i chúc s?c kh?e
và thành công nh?t, nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?n thi?t và ?? ph?c v? môt cách chu ?áo công ty chúng tôi không ng?ng n? l?c ph?n ??u, tìm ki?m
và nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m, luôn c?p nhât các dòng xe có m?t t?i th? tr??ng n??c ngoài, ?em cho quý khách s? tho?i mái l?a ch?n cho
mình 1 cách h?p lí. Các dòng xe ch?t l??ng, b?n b?, uy tín.

H? TH?NG SWOROOM R?NG KH?P C? N??C , ch? ?? ch?m sóc và t? v?n bán hàng chuyên nghi?p, b?o hành b?o d??ng, ph? tùng thaty th?
luôn có s?n ?? ?áp ?ng k?p th?i các v?n ?? cho khách hàng. không ?? phi?n lòng khi khách ?ên và khách ?i.

Xin trân tr?ng gi?i thi?u v?i quý khách dòng s?n ph?m xe ben daewoo 3 chân 10 kh?i ch?t l??ng ,b?n b? mang tính c?nh tranh cao nh?t th?
tr??ng.
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XE T?I BEN 3 CHÂN DAEWOO : là dòng xe ben t? ?? có th??ng hi?u n?i ti?ng c?a châu á nói chung và ? vi?t nam nói riêng, xe ???c nh?p kh?u
100% t? nhà máy HÀN QU?C.v?i ch?t l??ng c? b?n công ngh? và day chuy?n s?n xu?t t?i châu âu . m? - ??c - italia. ben 3 chan daewoo vào th?
tr??ng Vi?t Nam luôn có l?i th? l?n, vì là s?n ph?m ch?t l??ng có ti?ng, ???c ng??i tiêu dùng s? d?ng v?i ni?m tin t??ng v? ch?t l??ng : ?ánh giá
b?n b?, ch?i t?i cao, tho?i mái phù h?p v?i ng??i s? d?ng và v? giá thànH s?n ph?m.
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THÔNG S? K? THU?T XE BEN DEAWOO

Kích th??c l?t lòng thùng hàng  4900 x 2300/2060 x 900/760 cm
Kh?i l??ng b?n thân  11170 kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? theo thi?t k?  15000 kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông : 12700 kg
Kh?i l??ng taonf b? theo thi?t k? :  26300 kg
Kh?i l??ng toàn b? cho phep tham giao thông 24000 kg
Kh?i l??ng kéo theo theo thi?t kê :  ...../..... kg
S? ng??i cho phép ch? :  2 ng??i
Kích th??c bao : dài x r?ng x cao (D x R x C ) 7745 X 2495 X 3060 cm

Công ty chúng tôi h? tr? ngân hàng 80% không c?n th? ch?p tài s?n. nhanh chóng uy tín.lãi xu?t th?p uy tín và uu ?ãi.

Quý khách có nhu c?u mua xe ben daewoo 3 chân 10,3 kh?i t? ?? vui lòng liên h? công ty chúng tôi.

Trân tr?ng!
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