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DOANH SỐ TOÀN CẦU TÍCH LŨY XE TOYOTA LAND CRUISER VƯỢT 10 TRIỆU
XE
Nhật Bản, ngày 20/9/2019, Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản (Toyota) chính thức thông báo doanh số toàn
cầu tích lũy của Land Cruiser series đã đạt mốc 10 triệu xe vào ngày 31/8/2019, theo dữ liệu của
Toyota.
Kể từ khi ra mắt vào ngày 01/8/1951 với tên gọi Toyota "Jeep BJ", đến nay, Land Cruiser đã được sản xuất
trong suốt 68 năm và là mẫu xe lâu đời nhất của Toyota.
Bốn năm sau khi ra mắt chiếc xe thế hệ đầu tiên, Land Cruiser 20 Series được giới thiệu và xuất khẩu vào
tháng 11/1955. Kể từ đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Toyota đã liên tục phát triển các phiên bản
dựa trên giá trị nền tảng bao gồm độ tin cậy, độ bền và khả năng vận hành mạnh mẽ vượt qua mọi địa hình.
Đó là giá trị nền tảng cho ý tưởng phát triển mẫu xe này. Do đó, Land Cruiser tiếp tục nhận được sự ủng hộ
của khách hàng trên toàn thế giới. Ban đầu, lượng xe Land Cruiser xuất khẩu mỗi năm chưa đến 100 xe, cho
đến năm 1965, sau 10 năm xuất khẩu, con số xuất khẩu mỗi năm đã vượt 10.000 xe. Hiện nay Land Cruiser
được bán tại khoảng 170 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới với doanh số toàn cầu hàng năm đạt khoảng
400.000 chiếc.

Land Cruiser đã góp phần đáng kể vào việc củng cố niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu Toyota trên
toàn thế giới và tạo chỗ đứng cho công ty để mở rộng xuất khẩu. Với độ tin cậy và độ bền vượt trội, có những
khu vực mà xe Land Cruiser 40 Series tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay, sau khoảng 50 năm sau được
sản xuất.
Lịch sử của Land Cruiser tượng trưng cho những giá trị cốt lõi của Toyota bao gồm chất lượng, độ bền và độ
tin cậy; đồng thời, mẫu xe này là khởi nguồn sản xuất xe hơi của Toyota cho mọi người và cho thế giới. Land
Cruiser lvừa là phương tiện di chuyển, vừa là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tất cả mọi người trên
mọi hành trình; đáp ứng những giấc mơ di chuyển, đưa họ đến bất cứ nơi đâu và trở về an toàn.
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Ở Châu Phi, Land Cruiser được sử dụng trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo; ở Burundi thì được sử dụng để
đưa trẻ em bị nhiễm sốt rét đến bệnh viện; còn trong các trại tị nạn ở Uganda, mẫu xe này dùng để để vận
chuyển bệnh nhân đến các phòng khám.
Ở Úc, Land Cruiser được sử dụng khi di chuyển trong các mỏ kẽm và đồng sâu dưới lòng đất 1.600 mét;
ngoài ra nó cũng được sử dụng trong các trang trại gia súc rộng 8.000 km2.
Ở Costa Rica tại Trung Mỹ, có những khu vực mà Land Cruiser được sử dụng để thu hoạch cà rốt ở độ cao
3.500 mét, trên những con dốc cao đến nỗi ngay cả con người cũng gặp khó khăn - lý do là "chỉ có Land
Cruiser mới có thể làm được điều này."
Thật vậy, có rất nhiều nơi trên thế giới không thể sống thiếu Land Cruiser mỗi ngày.
Trong tương lai, Toyota sẽ tiếp tục thách thức bản thân, đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn để tạo ra
những chiếc xe hơi chuyên dụng đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người.
Doanh số tích lũy toàn cầu: 10 triệu xe
Kể từ khi Toyota Jeep BJ thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 1951, đến nay năm 2019, doanh số toàn cầu tích lũy
vượt quá 10 triệu xe.

(Đơn vị = 10.000 xe)

Doanh số theo khu vực năm 2018
Kể từ khi ra mắt Land Cruiser 20 Series vào năm 1955, Toyota đã mở rộng xuất khẩu với trọng tâm là Trung
và Nam Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á. Hiện tại, Land Cruiser được bán tại khoảng 170 quốc gia và khu vực
trên toàn thế giới, và trong năm 2018, khoảng 400.000 xe đã được bán.
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(Đơn vị = 10.000 xe)

Số lượng sản xuất năm 2018
Phần lớn xe sản xuất tại Nhật Bản, sản xuất CKD tại Kenya và Bồ Đào Nha.
(Đơn vị = 1.000 xe)
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Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời truy cập www.toyota.com.vn hoặc liên hệ:
Bà Hoàng Thị Như Quỳnh
Trưởng Ban Truyền Thông & Trách nhiệm Xã hội
Khối Hoạch định Chiến lược
Công ty ô tô Toyota Việt Nam
Tel: (84-24) 35536878 (- 120)
Fax: (84-24) 35536841- 42
Email: hnquynhhn@toyotavn.com.vn
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