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    Ch?a có ?ánh giá

C?p nh?t giá xe t?i Teraco m?i nh?t 2022. Teraco Tr??ng L?c, ??i lý
c?p 1 c?a Daehan Vi?t Nam tr?c ti?p phân ph?i xe t?i Daehan
Teraco ra th? tr??ng v?i ph??ng châm T? V?n Chuyên Tâm - Ph?c
v? h?u mãi ân c?n- chu ?áo

Chi ti?t s?n ph?m

GIÁ XE T?I TERACO M?I NH?T 2022

Sau nh?ng m?u xe t?i nh? ???c th? tr??ng ?ón nh?n nh? m?t hi?n t??ng v? ch?t l??ng, m?u mã ??p, ch?t l??ng ph? v?, ??c bi?t giá thành l?i c?nh
tranh so v?i các ??i th? khác cùng phân khúc, thì xe t?i Teraco c?ng làm m?t trong nh?ng m?u xe r?t ???c lòng khách hàng vì luôn có s? c?nh
tranh, phù h?p v?i túi ti?n, thu h?i v?n nhanh, ch?t l??ng ?n ??nh, ph?c v? t?n tâm… ?ó c?ng chính là m?t th? m?nh mà hãng luôn t? hào, luôn c?
g?ng phát huy ?? ch? t?o ra nh?ng s?n ph?m v?a ??t tiêu chu?n t?t nh?t mà v?n ??m b?o m?c giá cân ??i, phù h?p.

Xe t?i Teraco ???c chia thành các phân khúc mã lo?i, t?i tr?ng khác nhau ?? thu?n ti?n cho khách hàng m?i khi nghiên c?u và theo dõi, và ?
m?i dòng v?i nh?ng ??c ?i?m, tính n?ng riêng bi?t nên c?ng s? ??a ra các m?c giá t??ng ?ng.

Sau ?ây là giá xe tai Teraco c?p nh?t m?i nh?t  tháng 03/2022 t?i Teraco Tr??ng L?c:

1. Giá xe t?i Teraco Tera 100 t?i 990kg thùng 2m8

Xe t?i Tera 100 thùng dài 2m8, t?i tr?ng 990kg, có thi?t k? nh? g?n và linh ho?t khi di chuy?n vào thành ph? và vào h?m ngõ nh?. Là dòng xe
th? h? m?i c?a nhà máy Daehan nên có th? ??m b?o ch?t l??ng v??t b?c và b?n s? ???c nh?ng tính n?ng vô cùng hi?n ??i, m?i m? t? dòng xe
này.
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Ki?u dáng c?a xe t?i Teraco 1 t?n ???c ch?m chút t? m? trong t?ng ???ng nét, ngo?i hình nh? nh?n nh?ng l?i vô cùng thu hút v?i nét ??c tr?ng
c?a riêng mình. M?i m?t chi ti?t ??u có c?u t?o tinh t?, s?c x?o, không h? có b?t c? m?t ?i?m tr? hay sai sót nào ??m b?o v?n hành hi?u qu?, an
toàn t?i ?u, t?o s? hài lòng cho ng??i s? d?ng.

??ng c? Teraco 100 990kg ???c trang b? lo?i Mitsubishi công ngh? Nh?t chính hãng, v? ?? b?n và ch?t l??ng c?a dòng xe t?i nh? Tera
100 r?t x?ng ?áng ?? ??u t?.

>>>>Xem Thêm ?ánh giá xe t?i Tera 100<<<

STT Giá xe t?i Teraco Tera
100

Giá xe

1  Tera 100 Chassi 224,000,000 VN?
2 Tera 100 thùng l?ng 235.000.000 VN?
3 Tera 100 thùng b?t 243.000.000 VN?
4 Tera 100 thùng kín 245.000.000 VN?
5 Tera 100 thùng cánh d?i 260.000.000 VN?
6 Tera 100 thùng coposite 258.000.000 VN?
7 Tera 100 thùng ben 277.000.000 VN?

2. Giá xe t?i Teraco Tera 150/180 - 1.5 t?n/1. 8 t?n thùng 3m3

Xe t?i Tera 150/ 180 là s?n m?i nh?t ???c nhà máy Daehan Motor v?a cho ra m?t, v?i t?i tr?ng 1.5 t?n/1.8 t?n và ???c trang b? kh?i ??ng
c? Diesel dung tích 1.9L máy d?u.
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Xe t?i Teraco có N?i th?t ti?n nghi, không gian r?ng rãi, gh? ng?i có kích th??c l?n êm ái v? sinh d? dàng. Gh? lái có th? ch?nh 4 h??ng tùy theo
t? th? ng??i ng?i lai, thi?t k? ?ai th?t an toàn 2 ?i?m cho gh? lái và c? gh? ph?. Các h?c ?? ?? r?ng rãi, h? th?ng gi?i trí s?c nét nh? radio, ??u c?m
USB. Radio gi?i trí,  ?èn tr?n , b?ng ??ng h? hi?n th? b?ng ?èn led siêu sáng , xe v?n trang b? kính quay tay d? dàng s? d?ng và s?a ch?a.

Xe t?i Teraco 150/ 180 thi?t k? ngo?i th?t hi?n ??i, tinh t?, ki?u cabin ??u dài d?ng cá m?p l??t gió m?nh m? giúp xe c?n l?c gió t?t h?n. ??c bi?t
thi?t k? thùng dài 3m3, thu?c phân khúc dòng xe t?i nh? có kích th??c thùng dài nh?t hi?n nay. Xe t?i Tera 150/180 h?a h?n s? t?o nên ‘sóng
gió‘ t?i th? tr??ng xe t?i nh? Vi?t Nam.

>>>>?ánh giá Xe T?i Tera 150/180<<<<

STT Giá xe t?i Teraco Tera 150/180 Giá xe
1 Tera 150/180 Chassi 295,000,000 vn?
2 Tera 150/180 thùng l?ng 322.000.000 VN?
3 Tera 150/180 thùng b?t 331.000.000 VN?
4 Tera 150/180 thùng kín 335.000.000 VN?
5 Tera 150/180 thùng ?ông l?nh 470.000.000 VN?

3. Giá xe t?i Van Teraco Tera-V

Xe t?i Van Tera V là lo?i xe t?i nh?, có khoang sau dùng ?? ch? hàng, hi?n nay là dòng xe ?ang thu hút ???c r?t nhi?u t? phía khách hàng. M?u
xe T?i Van Tera V có ?u ?i?m ? t?i tr?ng d??i 950 kg, r?t phù h?p cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa tiêu dùng, th?c ph?m t??i s?ng và các ??n v?
chuy?n phát nhanh. V?i quy ??nh m?i có hi?u l?c t? ngày 1/7, xe t?i Van Tera V có th? di chuy?n 24/7 trong thành ph? mà không c?n ph?i lo v?
các khung gi? c?m xe.
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S? h?u ??ng c? Mitsubishi b?n b?, trang b? n?i – ngo?i th?t ti?n nghi, thi?t k? hi?n ??i nh? m?t m?u xe du l?ch, k?t h?p v?i kh? n?ng
chuyên ch? t?i ?u và tính di chuy?n linh ho?t trong n?i ô, TERA-V h?a h?n là xe t?i van th? h? m?i cho khách hàng Vi?t.

Xe t?i Van Tera V ???c thi?t k? ?úng theo phong cách Châu Âu v?i ngo?i hình n?i b?t. Tera-V thi?t k? theo nguyên lý khí ??ng h?c giúp di
chuy?n d? dàng và ti?t ki?m nhiên li?u . ??ng th?i có tác d?ng làm gi?m s?c c?n c?a gió, t?ng c??ng tính n?ng làm mát ??ng c?.

???c trang b? thùng hàng r?ng, Xe t?i Van Tera V có khoang ch?a ?? có chi?u dài lên t?i 2M5, r?ng kho?ng 1m4 và cao 1m3. T?i tr?ng chuyên
ch? lên ??n 945kg, mang l?i cho các bác tài m?t chi?c xe ?a d?ng hoàn h?o, ph?c v? t?t cho vi?c ch? hàng hóa ?i vào thành ph? hay b?t c? ?âu.

Thùng Xe t?i Van Tera V Có th? ?áp ?ng ?a d?ng các m?t hàng t?i nh? nh?: V?n phòng ph?m, Chuy?n phát nhanh, Nhà hàng, Khách S?n, ?i?n
máy, Thi?t b? y t?....

 

>>>>Xem Thêm Chi ti?t Xe T?i Van Tera-V<<<<

ST
T

Tên xe Giá xe

1 Tera-V 322,000,000
4. Giá xe t?i Teraco Tera 190SL t?i 1 t?n 9 thùng 6m2

Xe t?i Teraco Tera190SL s? h?u di?n m?o ?n t??ng v?i cabin ??u vuông c?ng cáp, m?t ca-l?ng ???c m? crôm th?ng ??ng b?t m?t, kèm c?m ?èn
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pha halogen kích th??c l?n t?o nên m?t t?ng th? sang tr?ng, tinh t? hài hòa nh?ng c?ng không kém ph?n m?nh m? thu hút ng??i nhìn.

Dòng xe Teraco 190SL 1.9 t?n thùng 6m2 có thi?t k? n?i th?t r?t ti?n nghi, gh? ng?i b?ng n? êm ái, có nhi?u ch? ?? ?i?u ch?nh, ??c bi?t gh? ng?i
ng? ra phía sau t?i 170 ??. H? th?ng gi?i trí trang b? máy l?nh, qu?t gió, c?ng USB ?èn tr?n, m?i thu?c lá. ??c bi?t rang b? màn hình c?m ?ng ??
nghe ?ài, xem camera tr??c và de phía sau.

??c bi?t, v?i t?i tr?ng 1.9 t?n và t?ng t?i tr?ng d??i 5 t?n, Tera 190SL là gi?i pháp t?i ?u cho bác tài khi c?n m?t chi?c xe dài, r?ng và có kh? n?ng
l?u thông vào trong thành ph?.

Tera 190SL hi?n có m?t trên th? tr??ng Vi?t Nam v?i hai màu quen thu?c: xanh d??ng và tr?ng, cùng v?i giá bán vô cùng c?nh tranh xe
t?i Teraco 190SL là l?a ch?n hàng ??u trong phân khúc 1,9 t?n hi?n nay.

ST
T

Tên xe Giá xe

1 Chassi 450.000.000 VN?
2 Tera 190SL thùng l?ng 498.000.000 VN?
3 Tera 190SL thùng mui b?t 510.000.000 VN?
4 Tera 190SL thùng kín 514.000.000 VN?

5. Giá xe t?i Teraco Tera 345SL t?i 3 t?n 5 thùng 6m2

Xe t?i Tera 345SL Xe t?i Tera 345SL t?i 3.5 t?n thùng 6m2 là m?u xe ???c thi?t k? hi?n ??i, s? d?ng ??ng c? suzu JE493ZLQ4  tân ti?n,
khoang cabin sang tr?ng và r?ng rãi ??n không ng?.

Khung Cabin ???c làm t? v?t li?u thép ???c m? k?m, trang b? thêm thanh t?ng c?ng, 2 ?èn kích th??c trên ??u xe và 2 ?èn c?n xe giúp gây chú ý
và t?ng ?? an toàn.

N?i th?t ???c thi?t k? sang nh? xe h?i v?i màn hình c?m ?ng LCD hi?n ??i, khu v?c ?i?u khi?n và các ti?n ích nh?: radio, máy l?nh, c?ng s?c
USB, ?i?u ch?nh góc ?èn pha,... ???c b? trí m?t cách khoa h?c, d? thao tác.

ST Tên xe Giá xe
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T
1 Chassi 455.000.000 VN?
2 Tera 345SL thùng l?ng 505.000.000 VN?
3 Tera 345SL thùng b?t 518.000.000 VN?
4 Tera 345SL thùng kín 521.000.000 VN?

6. Giá Xe t?i Tera 350 t?i 3.5 t?n thùng 4m9

Teraco Tera350 v?i 2 t?i tr?ng trên cùng 1 Chassi là 2.5 t?n và 3.5 t?n thùng dài 4m9 v?i kích th??c thùng vô cùng lý t??ng, Tera 350 h?a h?n
s? mang ??n nhi?u ti?n l?i c?ng nh? ?áp ?ng nhu c?u con xe nh? g?n di chuy?n c?a các bác tài.

Trong tháng 3 này, t? ngày 01/03 ??n h?t ngày 30/04/2022, Ch??ng trình "?U ?ÃI 100% L? PHÍ TR??C B?" ???c áp d?ng cho t?t c? khách
hàng khi mua xe t?i Tera350 t?i Teraco Tr??ng L?c, trong ?ó:

 - Gi?m 50% phí tr??c b? ???c gi?m theo quy ??nh c?a Chính Ph?.

 - Gi?m 50% phí tr??c b? còn l?i ???c gi?m theo ch??ng trình khuy?n mãi c?a Daehan Motors.

V?i s? h? tr? t? T?p ?oàn Daehan Motor, khách hàng d? dàng mua xe t?i ??i lý Teraco Tr??ng L?c ch? t? 135 tri?u ??ng v?i gói ?u ?ãi ??c
bi?t lên ??n 70% vay mua xe.

>>>>> Xem Chi Ti?t Ch??ng trình t?i ?ây <<<<<<

Xe t?i Tera 350 s? h?u di?n m?o ?n t??ng v?i cabin ??u vuông c?ng cáp, m?t ca-l?ng ???c m? crôm th?ng ??ng b?t m?t, kèm c?m ?èn pha
halogen kích th??c l?n t?o nên m?t t?ng th? sang tr?ng, tinh t? hài hòa nh?ng c?ng không kém ph?n m?nh m? thu hút ng??i nhìn. Ngoài ra, kích
c? ?èn pha và ?èn h?u c? l?n giúp t?i ?u hi?u su?t chi?u sáng, t?ng kh? n?ng nh?n di?n và ??m b?o an toàn khi di chuy?n vào ban ?êm ho?c tr?i
m?a.
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N?i th?t c?a xe t?i Tera 350 gi?ng nh? Tera190SL và Tera345SL ???c trang b? màn hình c?m ?ng 7 inch ? khoan lái, v? trí này c?ng là n?i hi?n
th? hình ?nh t? camera phía sau, giúp vi?c lùi xe d? dàng và an toàn h?n, ?ây là m?t ?i?m c?ng r?t l?n cho s?n ph?m c?a Daehan Motors vì ?
các dòng xe khác cùng phân khúc và t?m giá khó có th? tìm th?y tính n?ng này.

V?i ?u ?i?m: Giá c? ph?i ch?ng so v?i các dòng xe khác, nhanh thu h?i v?n; ??ng c? m?nh m?, b?n b?; Ngo?i th?t ???c thi?t k? nh? g?n, sang
tr?ng và tinh t?; D? dành v?n chuy?n,… Xe t?i Tera 350 x?ng ?áng là s? l?a ch?n hàng ??u khi khách hàng l?a ch?n mua dòng xe t?i 3,5 t?n so
v?i các dòng s?n ph?m khác trong phân khúc.

B?ng giá xe Tera 350:

ST
T

Tên xe Giá xe

1 Chassi 410.000.000 VN?
2 Tera 350 thùng l?ng 458.000.000 VN?
3 Tera 350 thùng b?t 464.000.000 VN?
4 Tera 350 thùng kín 467.000.000 VN?

>>>>Xem Thêm Chi ti?t Xe T?i Tera 350<<<<

Ghi chú: B?ng giá trên ?? Quý khách tham kh?o, còn các ch??ng trình ?u ?ãi hay các khuy?n mãi khác Quý khách vui lòng liên h?
Hotline: 0938.468.539 ?? chúng tôi báo giá t?t nh?t cho Quý khách!

Xe t?i Teraco ngoài nh?ng thùng tiêu chu?n nh?: thùng b?t, thùng l?ng, thùng kín… Teraco Tr??ng L?c chúng tôi có th? cung c?p cho quý khách
nh?ng lo?i thùng chuyên d?ng khác theo xe nh?: l?nh, thùng ch? gia súc, gia c?m, ch? xe máy, ch? cám….). Quý khách có nhu c?u mua xe t?i
Teraco và ?ang tìm ??i lý bán xe t?i Teraco giá t?t, uy tín, Quý khách hãy nh?c máy lên và liên h? ngay v?i Teraco Tr??ng L?c  ?? nh?n
???c nh?ng t? v?n nhi?t tình nh?t c?ng nh? giá xe t?i Teraco r? nh?t.
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B?o hành và d?ch v? sau bán hàng xe t?i Teraco:

B?o hành: 2 n?m ho?c 100.000 km ??u tiên tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c

H? th?ng các trung tâm b?o hành và bão d??ng c?a Teraco trên toàn qu?c.

Ph? tùng thay th?: luôn luôn s?n có t?i b?t k? ??i lý ho?c Trung tâm b?o trì ?y quy?n c?a Teraco.

Kính m?i quý khách tr?i nghi?m s?n ph?m t?i:  TERACO TR??NG L?C BÌNH D??NG

?C: 37/6 QL 13, Khu Ph? Tây - P.V?nh Phú - Tp Thu?n An - Bình D??ng.

Hotline: 0938 468 539

Tr??ng L?c Auto
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