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THI�T K� KH�E KHO�N MÀ L�CH LÃM

N�i b�t v�i n�p ca-pô thi�t k� th� thao, l��i t�n
nhi�t kép m�nh m� ��c tr�ng và c�m �èn xe cá
tính tích h�p �èn LED chi�u sáng ban ngày
(phiên b�n LTZ)

B�ng �i�u khi�n trung tâm hi�n ��i, thu�n ti�n và d� dàng ki�m
soát toàn b� tính nng trên xe 

T�n h��ng khoang hành lý r�ng rãi cho m�i nhu c
u. Khoang xe còn
d� dàng m� r�ng nh	 hàng gh� sau có th� x�p g�n ph�ng sàn 

N�i th�t b�c da cao c�p. Không gian r�ng rãi, tho�i mái và ti�n nghi

V�N HÀNH M�NH M� - TI�T KI�M NHIÊN LI�U

Đ�ng c� Turbo diesel Duramax mang l�i công
su�t c�c ��i t�i 197 mã l�c, hi�u nng m�nh
m� mà v�n ti�t ki�m nhiên li�u

H� th�ng lái tr� l�c �i�n giúp xe ph�n �ng nhanh
v�i �� chính xác cao, dù trong ph� hay trên ��	ng
tr�	ng

H�p s� t� ��ng 6 c�p hi�n ��i và ��ng c�p, ti�t ki�m
nhiên li�u

Chuy�n ��i gi�a ch� �� d�n ��ng 4WD và 2WD ch�
trong tích t�c, s�n sàng �áp �ng m�i hành trình

Cabin cách âm t�t h�n bao gi	 h�t nh	 c�a kính dày
và h� th�ng giong c�a m�i

AN TOÀN THÔNG MINH V��T TR�I

Công ngh� c�nh báo va ch�m s�m ��a ra
c�nh báo và giúp b�n tránh nh�ng nguy c�
va ch�m

Công ngh� c�nh báo �i�m mù v�i bi�u t��ng LED �
g��ng chi�u h�u, c�nh báo khi có ph��ng ti�n ti�n
vào vùng �i�m mù c�a b�n

H� th�ng phanh an toàn thông minh toàn ph
n giúp b�n an
toàn và t� tin tr��c m�i tình hu�ng b�t ng	: ABS, EBD, ESC,
TCS, HSA, HDC

Công ngh� c�nh báo ph��ng ti�n di chuy�n ngang
khi lùi xe s� d�ng radar c�m �ng, c�nh báo b�n
b�ng c� hình �nh và âm thanh

Công ngh� c�nh báo xe l�ch làn ��	ng phát hi�n
và c�nh báo khi xe di chuy�n l�ch làn mà không
b�t �èn báo r�

CÔNG NGH� TOÀN C�U TIÊN TI�N NH�T

Tính nng ��c �áo kh�i ��ng xe và b�t �i�u hòa t� ��ng t 
kho�ng cách 100m (phiên b�n LTZ) t�o c�m giác tho�i mái
nh�t cho b�n ngay khi vào xe trong b�t k �i�u ki�n nhi�t
�� nào.

H� th�ng ki�m soát áp su�t l�p (TPMS) ki�m tra áp su�t t ng l�p xe và c�nh
báo n�u l�p non h�i ho�c quá cng

Nh�ng chuy�n �i dài tr� nên th�t nh� nhàng khi ch� c
n thi�t
l�p t�c �� r�i t�n h��ng hành trình v�i ch� �� ga t� ��ng

H� th�ng gi�i trí toàn c
u Chevrolet MyLink th� h� m�i nh�t giúp
b�n d� dàng qu�n lý cu�c g�i, nghe nh�c hay truy c�p danh b� t 
�i�n tho�i thông minh t��ng thích thông qua màn hình c�m
�ng 8-inch ho�c �i�u khi�n b�ng gi�ng nói
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ĐEN Đ�NG C�P (GBO) XANH CÁ TÍNH (G8P)

B�C KIÊU HÃNH (GAN) TR�NG L�CH LÃM (GAZ)Đ� QUY�N L�C (GG2)

XÁM HOÀNG GIA (GYM)

NÂU M�NH M� (GVX) TR�NG NG�C TRAI (GP5)

KÍCH TH��C T�NG TH�

MÀU S�C HI�N Đ�I

S� h�u Chevrolet Trailblazer và t�n h��ng 
Ch��ng trình Chevrolet Chm Sóc Tr�n V�n 
(Chevrolet Complete Care) v�i ph��ng châm
 “Chúng tôi vì b�n” mang ��n nh�ng �u �ãi ��c
bi�t ch�a t ng có dành cho ch� s� h�u xe 
Chevrolet: 

• C�u H� Mi�n Phí
• B�o D��ng Nhanh
• B�o Hành Ph� Tùng Và Ph� Ki�n 1 Nm/
 25.000 Km*
• B�o Hành Xe 3 Nm/100.000 Km*

*Tùy theo �i�u ki�n nào ��n tr��c
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 LT 2.5 MT 4x2  LTZ 2.8 AT 4x4
 Đ�NG C� VÀ V�N HÀNH

 KÍCH TH��C

 AN TOÀN

NGO�I TH�T 

 
Lo�i ��ng c�

Công su�t c�c ��i (hp/rpm)
Mô men xo�n c�c ��i (nm/rpm)
H�p s�
Cài c
u b�ng �i�n
Lo�i nhiên li�u
Tiêu chu�n khí th�i
Kh� nng l�i n��c (mm)

 Kích th��c t�ng th� (DxRxC) (mm)
Chi�u dài c� s� (mm)
V�t bánh xe tr��c/sau (mm)
Kho�ng sáng g
m xe (mm)
Kh�i l��ng b�n thân (Kg)
Kh�i l��ng toàn b� theo thi�t k� (Kg)
Kích th��c l�p
Kích th��c l�p d� phòng
Dung tích bình nhiên li�u (L)

 H� th�ng phanh: Tr��c/ sau
H� th�ng ch�ng bó c�ng phanh (ABS)
H� th�ng phân ph�i l�c phanh 
�i�n t� (EBD)
H� th�ng cân b�ng �i�n t� (ESC)
H� th�ng ki�m soát l�c kéo (TCS)
H� th�ng h� tr� kh�i hành ngang d�c (HSA)
H� th�ng h� tr� xu�ng d�c (HDC) 
H� th�ng giám sát áp su�t l�p (TPMS)
C�nh báo �i�m mù
C�nh báo ph��ng ti�n di chuy�n 
ngang khi lùi xe
C�nh báo va ch�m s�m 
C�nh báo xe l�ch làn ��	ng
C�m bi�n h� tr� �� xe tr��c/sau
Dây an toàn 3 �i�m t�t c� các v� trí
C�nh báo th�t dây an toàn
Camera lùi

H� th�ng túi khí

Chìa khóa mã hóa
H� th�ng ch�ng xâm nh�p, 
báo ch�ng tr�m

�p l��i t�n nhi�t
Đèn pha �i�u ch�nh �� cao chùm sáng
Đèn pha t� ��ng b�t/t�t
Đèn chi�u sáng ban ngày d�ng LED
Đèn s��ng mù tr��c/sau
Đèn phanh th� ba d�ng LED
G�t m�a tr��c t� ��ng
G�t m�a sau gián �o�n

 4887 x 1902 x 1848

 

219
1994
2605

255/65R17

 Không
Không
Không
Không
Không
Không

Không

Không
Không
Không

Không

 Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có

Có
Có
Có

Có

 Có
Có

 Có

Có

 02 túi khí (cho ng�	i lái và
hành khách ng�i k� bên) 

 4887 x 1902 x 1852

 221
2150
2735

265/60R18

 D
u Diesel 
Euro 4

800

 2845
1570 / 1588 

 245 / 70R16
76

 Đ�a/Đ�a
Có

Có

Diesel, 2.8L,
DI, DOHC, Turbo

197/3600
500/2000

S� t� ��ng 6 c�p
Có

 Diesel, 2.5L,
DI, DOHC, Turbo

161/3600
380/2000

S� sàn 6 c�p
Không

- Công ty GM Vi�t Nam có quy�n thay ��i b�t k ��c tính k� thu�t nào mà không c
n báo tr��c
- Màu s�c và minh h�a trong tài li�u này có th� h�i khác so v�i th�c t�  

 NGO�I TH�T

 N�I TH�T

 TI�N NGHI

G��ng chi�u h�u tích h�p �èn báo r�

�p vi�n chân kính c�a s�
Tay n�m c�a
Kính c�a s� lên/xu�ng 1 ch�m
t�t c� các v� trí
B�c lên xu�ng
Thanh trang trí nóc xe
Chìa khóa �i�u khi�n t  xa
La zng h�p kim nhôm
La zng d� phòng h�p kim nhôm
Ch�n bùn tr��c/sau

 N�i th�t

Vô lng b�c da
G��ng chi�u h�u trong xe
t� ��ng ch�ng chói
T�m ch�n n�ng trong xe
Đèn tr
n tr��c/sau
K� ngh� tay hàng gh� th� 2
Túi ��ng �� l�ng gh� tr��c
Ngn �� �� d��i gh� tr��c
H�p ch�a �� trung tâm tích h�p
k� ngh� tay gh� tr��c
H�p ��ng kính
Tay n�m tr
n xe
Tay n�m c�t A
L�y m� c�a trong xe

 Kh�i ��ng t  xa
Tr� l�c lái
Vô lng �i�u ch�nh 2 h��ng
Ga t� ��ng
Đi�u khi�n âm thanh trên vô lng

H� th�ng thông tin gi�i trí

Đi�u hòa tr��c
Đi�u hòa sau ��c l�p
L�c gió �i�u hòa
S�y kính sau
Gh� lái ch�nh �i�n 6 h��ng
Gh� hành khách ch�nh tay 4 h��ng
Hàng gh� th� 2 g�p 60/40
Hàng gh� th� 3 g�p 50/50
� c�m �i�n hàng gh� tr��c/sau
Ngn x�p �� c�p sau
H�p d�ng c�

 N�, Hai tông 
màu �en/xám

Không

Không

Tích h�p g��ng

 Không
Th�y l�c

 Không
Không

 Màn hình c�m �ng 7'',
k�t h�p Mylink,

4 loa
 Ch�nh tay

 Không

 Không

 Có
Đi�n

 Có
Có

 Màn hình c�m �ng 8'',
k�t h�p Mylink,

7 loa cao c�p
 T� ��ng

 Có

Có

 Màu b�c  Crôm

  Da, Hai tông 
màu �en/xám

 Có

Có

Tích h�p g��ng & �èn
  Có
Có
Có
Có

Có

Có
 Ví trí gh� hành khách tr��c, sau hai bên

Có

  Có

 

Có
Có
Có

 Có
Có
Có
Có

 Có

Có

Có

 Có

16 Inch
Có

Ch�nh �i�n, g�p �i�n,
m� crôm

Crôm
Ch� crôm trang trí

Có

 18 Inch

Ch�nh �i�n, g�p tay,
cùng màu thân xe

Màu �en
Cùng màu thân xe

Không

 17 Inch

 Có

Có

Có

 Crôm

 Có
Có

Có
Có

 

 Màu �en bóng

 Không
Không

Không
Không

 



Website: www.chevrolet.com.vn                    Hotline: 1800 1058
Đi�n tho�i: 024. 38500500  Fax: 024. 38611755

Đ�	ng Ng�c H�i


