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Vì sao Fortuner được “săn đón” nhất trong phân khúc SUV?
Thà nh công củ a Fortuner trong suốt 10 năm qua cũng như trong tương lai tại thị trường Việt Nam được đảm
bảo bằng 5 giá trị cốt lõi: động lực mạnh mẽ, bền bỉ; vượt mọi địa hı̀nh; không gian rộng rãi; an toà n tối đa;
thể thao, và tiện nghi.
Ra mắt lần đầu tiên tạ i Việt Nam và o năm 2009, tới nay chúng ta có thể bắt gặp chiếc Fortuner ở bất cứ đâu,
từ thà nh thị tới nông thôn, từ đồng bằng miền biển hay vù ng núi cao với đường sá khó khăn, thậm chı́ cả
trong tâm trı́ củ a người Việt mỗi khi nhắc đến dò ng xe 7 chỗ gầm cao.
Chiếc xe thứ 500.000 xuất xưởng tạ i nhà má y TMV cũ ng chı́nh là chiếc Fortuner 2019 mới, đá nh dấu sự quay
trở lạ i lắp rá p tới 4 phiên bả n xe Fortuner và chı̉ nhập khẩu 2 phiên bả n từ Indonesia để gia tăng nguồn cung
cho thị trường đang nó ng lên từng ngà y. Có 5 giá tri ̣ cốt lõi đã là m nên thà nh công cho Fortuner trong suốt
10 năm qua và sẽ tiếp tụ c thà nh công hơn nữa trong tương lai.
Động lực mạ nh mẽ , bền bı̉
Ngay từ khi ra mắt tạ i Việt Nam năm 2009 cho tới phiên bả n hiện tạ i, Fortuner vẫn là mẫu xe được đá nh giá
bền bı̉ với khả năng hoạ t động ổn đi ̣nh và mượt mà . Hệ thống động lực củ a xe được cả i tiến để mạ nh mẽ hơn
qua từng phiên bả n. Cù ng với đó là việc bổ sung cá c chế độ lá i Power và Eco từ năm 2017 trở lạ i đây khiến
cả m giá c lá i trở nên hứng khởi hơn, lẫy chuyển số thể thao cù ng với chế độ ga tự động (cruise control) cũ ng
khiến người lá i linh hoạ t và nhà n nhã hơn trong vận hà nh.
Vượt mọi địa hı̀nh
Một trong những tı́nh năng được người tiêu dù ng ưa thı́ch nhất trên Fortuner là khả năng vượt đi ̣a hı̀nh một
cá ch ngoạ n mụ c phù hợp cho tất cả cá c cung đường từ cá t ven biển đến đè o dốc bù n lầy. Toyota cũ ng đã
trang bị cho Fortuner hà ng loạ t cá c tı́nh năng oﬀ-road hữu dụ ng như hệ dẫn động 4x4 gà i cầu điện tử với
khó a vi sai cầu sau, khả năng lội nước tới hơn 700mm, chế độ khởi hà nh ngang dốc HAC hay hỗ trợ đổ đè o
DAC, lẫy chuyển số thể thao cũ ng như hệ thống kiểm soá t lực ké o chủ động A-TRC, khung xe vững chắc…
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Không gian rộng rã i
Fortuner là một chiếc SUV đı́ch thực thoả i má i cho 7 chỗ ngồi, ngoà i sự sang trọ ng tiện nghi đá p ứng mọ i nhu
cầu công việc, chiếc xe cò n mang lạ i trả i nghiệm tuyệt vời cho gia đı̀nh trong những chuyến du li ̣ch dà i ngà y
với khoả ng để chân thoả i má i giữa cá c hà ng ghế. Việc gia tăng kı́ch thước ở cá c chiều cũ ng như chiều dà i cơ
sở lớn đã khiến khoang nội thất Fortuner trở nên rộng rã i hơn. Ngoà i ra, tı́nh năng gập ghế linh hoạ t có thể
giúp chứa được nhiều hà nh lý với kı́ch thước cồng kềnh.
An toà n tối đa
Toyota á p dụ ng rất nhiều cá c tı́nh năng an toà n chủ động và bi ̣ động cho Fortuner giúp hạ n chế tối đa chấn
thương cho hà nh khá ch trong cá c tı̀nh huống rủ i ro. Bên cạ nh khung xe GOA cứng vững với cá c điểm hấp thụ
xung lực va chạ m, Fortuner cò n có hà ng loạ t trang bi ̣ như phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử
VSC sẽ can thiệp bằng cá ch tự động phanh khi cả m nhận chiếc xe có dấu hiệu trượt văng, giúp bạ n lá i xe an
toà n hơn trong điều kiện đường trơn trượt, và o cua gấp. Camera lù i với cả m biến hỗ trợ đỗ xe, 7 túi khı́ cù ng
chế độ ga tự động (cruise control), ghế ngồi cấu trúc giả m chấn thương cổ, cột lá i tự đổ… khiến Fortuner là
chiếc xe an toà n hà ng đầu phân khúc.
Thể thao, tiện nghi
Ngay từ khi ra mắt tạ i Việt Nam, thiết kế củ a Fortuner cũ ng đã được người tiêu dù ng ưa chuộng với dá ng vẻ
dũ ng mã nh, hầm hố đậm chất SUV. Sự cả i tiến qua cá c phiên bả n khiến Fortuner mới trở nên thu hút bởi tı́nh
thể thao. Những đường gân dập nổi, đè n, bộ quây TRD, cụ m đè n hậu, nẹ p viền crôm… được thiết kế đồng bộ
hà i hò a khiến xe trông vững chắc và "cơ bắp" hơn bên cạ nh né t thanh li ̣ch hiện đạ i. Trang bi ̣ tiện nghi nội
thất cũ ng là thế mạ nh củ a Fortuner mới, nó khiến bạ n xó a đi đi ̣nh kiến về chiếc SUV truyền thống đơn giả n
và tiến gần tới chiếc sedan cao cấp sang trọ ng. Fortuner thực sự xứng đá ng là một chiếc xe cho tất cả nhu
cầu.
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