




NGO�I TH�T 1.4 L LT 
Đèn pha Halogen, Th�u kính
Đèn pha t� ��ng b�t/t�t Có
Đèn chi�u sáng ban ngày d�ng LED Có
Đèn pha �i�u ch�nh �� cao chùm sáng Có
Đèn s��ng mù tr��c Có
G��ng chi�u h�u ch�nh �i�n, g�p �i�n, 
s�y �i�n, tích h�p báo r� Có

Tay n�m m� ca xe m� crôm Có
�p thân xe Có
Thanh trang trí nóc Có
G�t m�a kính sau Có
Đèn h�u LED Có
Đèn s��ng mù sau Có
Mâm xe H�p kim nhôm,18 Inch
�p c�n tr��c/sau màu b�c Có
N�I TH�T 
Màn hình hi
n th	 �a thông tin Có
Vô l�ng 3 ch�u, b�c da Có
C�n s� màu b�c & m� crôm Có
Ch�t li�u gh� N�/da k�t h�p
N�i th�t màu �en Có
T�m ch�n n�ng tích h�p g��ng Có
Ng�n ch�a �� trung tâm Có
G��ng chi�u h�u trong xe t� ��ng ch�ng chói Có
TI�N NGHI 
H� th�ng thông tin gi�i trí Mylink II th� h� m�i
C�ng USB Có
H� th�ng loa 6 loa
H� th�ng �i�u hòa Ch�nh tay
L�c gió �i�u hòa Có
Chìa khóa thông minh Có
Kh�i ��ng b�ng nút b�m Có
Vô l�ng �i�u ch�nh 4 h��ng Có
Khóa vô l�ng Đi�n
Đi�u ch�nh âm thanh trên vô l�ng Có
Đàm tho�i r�nh tay Có
Ga t� ��ng Có
Gh� lái ch�nh tay 6 h��ng Có
H� tr� th�t l�ng ch�nh �i�n, gh� lái Có
Gh� hành khách tr��c ch�nh tay 4 h��ng Có
T�a tay gh� lái Có
T�a ��u gh� tr��c �i�u ch�nh 4 h��ng Có
T�a ��u th� 3 hàng gh� sau Có
Gh� hành khách tr��c g�p ph�ng Có
Gh� sau g�p 60/40 Có
Túi ��ng �� l�ng gh� lái Có
Phim dán b�o v� s�n Có
Kính ca s� ch�nh �i�n, lên xu�ng 1 ch�m ca lái Có
Kính ch�n gió tr��c/sau cách nhi�t Có
C�ng �i�n 230V Có
Ng�n ��ng kính Có
T�m ng�n c�ng khoang hành lý Có
H�p d�ng c� Có




