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Doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam tăng trưởng 38% trong tháng 5
năm 2015
Hà Nội, 9/6/2015 - Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) xin thông báo, trong tháng 5 năm 2015, tổng
doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota đạt 3.880 xe, tăng 38% (tương đương 1.078 xe) so với
cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn là miền Bắc và miền Nam, lần lượt là 1.732
xe (chiếm 45%), 1.620 xe (chiếm 42%), và thị trường miền Trung tiêu thụ 528 xe (chiếm 13%).
Trong tháng 5, doanh số bán của phân khúc xe du lịch đạt 2.075 xe, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý nhất là mẫu xe Camry thế hệ đột phá 2015 vừa ra mắt thị trường vào ngày 21/4 vừa qua đã
được nhận được sự quan tâm đón nhận của đông đảo người tiêu dùng bởi sự sang trọng tân tiến, năng
động và khả năng vận hành mạnh mẽ. Đặc biệt, trong lần ra mắt này, TMV giới thiệu động cơ mới trên
Camry 2.0, được trang bị hộp số tự động 6 cấp với công nghệ 3D nổi bật, giúp người điều khiển cảm nhận sự
êm ái và lướt nhanh khi vận hành. Chính vì vậy, chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt, đã có gần 500 chiếc Camry 2015
đã được giao đến tay người tiêu dùng, và hơn 650 hợp đồng chờ nhận xe trong thời gian tới.
Luôn đứng ở vị trí dẫn đầu phân khúc xe du lịch vẫn là mẫu xe Vios thế hệ đột phá 2015 với doanh số bán
trong tháng 5 đạt 865 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù ra mắt đã hơn 1 năm (từ cuối tháng 3
năm ngoái), nhưng mẫu xe này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt với doanh số cộng dồn của Vios sau hơn 1
năm ra mắt đã đạt gần 14,000 xe. Bên cạnh đó, mẫu xe Altis thế hệ đột phá 2015 tiếp tục nhận được sự
quan tâm của khách hàng ưa thích sự trẻ trung, năng động, thể thao cùng cảm giác lái đầy phần khích, với
doanh số bán đạt 532 xe, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với phân khúc xe thương mại, trong tháng 5 năm 2015, tổng doanh số bán các mẫu xe đạt 1.805 xe, cao
hơn 34% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, 2 mẫu xe đa dụng là Innova và Fortuner tiếp tục duy trì mức
tăng trưởng với doanh số bán của Innova đạt 753 xe, tăng 48% và Fortuner đạt 780 xe, tăng 17% so với cùng
kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, trong danh mục các mẫu xe do TMV nhập khẩu và phân phối (CBU), mẫu xe Yaris thế hệ đột
phá tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số bán với 187 xe. Các mẫu xe CBU khác đều có sự tăng trưởng so
với cùng kỳ năm ngoài, cụ thể: Hilux đạt 124 xe, Hiace đạt 45 xe, Land Prado đạt 65 xe và Land Cruiser đạt
38 xe.
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Doanh số bán hàng các mẫu xe LexusĐơn vị: xe
Ngày 26/5 vừa qua, TMV đã chính thức giới thiệu ra thị trường Việt Nam mẫu xe LexusNX200t - xe địa hình
hạng sang cỡ nhỏ hoàn toàn mới của Lexus. Lexus NX được phát triển dựa trên ý tưởng "Xe thể thao đô
thị hạng sang" với thiết kế cá tính giàu cảm xúc, dành cho những khách hàng thành đạt trẻ tuổi yêu thích
phong cách sống năng động và say mê dòng xe SUV nhỏ gọn sang trọng. Buổi ra mắt công chúng đã được
trang trọn tổ chức trong một không gian sang trọng, đầy tinh tế làm nổi bật 3 chiếc xe Lexus NX200t với
thiết kế ngoại thất đầy cá tính với 3 màu Trắng Sonic Quartz, Bạc Sonic Titanium, và Xanh Blue.
Với việc tiếp tục bổ sung vào danh sách gồm 7 mẫu xe chỉ sau hơn 1 năm ra mắt thương hiệu Lexus tại Việt
Nam, TMV thể hiện cam kết tiếp tục mang đến cho khách hàng nhiều hơn nữa cơ hội trải nghiệm những sản
phẩm đẳng cấp, bên cạnh dịch vụ chuyên nghiệp khép kín gồm nhiều tiện ích. Và kết quả là, trong tháng 5
vừa qua, doanh số bán các mẫu xe Lexus đạt mức kỷ lục với 114 xe được giao tới tay khách hàng.
Tính đến nay, Lexus Việt Nam đang phân phối 7 mẫu xe bao gồm 3 mẫu sedan ES350, GS350, LS460L và 4
mẫu SUV: RX350, LX570, GX460, NX200t thông qua 2 Đại lý chính thức là Lexus Trung Tâm Sài Gòn (HCM)
và Lexus Thăng Long (HN)..
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của công ty tại http://www.toyotavn.com.vn hoặc
http://www.toyota.com.vn , www.lexus.com.vn , hoặc liên hệ:
Bà Lê Thị Hương Dịu
Phó Tổng Trưởng Phòng Truyền Thông & Trách Nhiệm Xã hội
Ban Hoạch Định Chiến Lược
Công ty ô tô Toyota Việt Nam
Tầng 8, tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, HN
Điện thoại : (84-4) 35536878 - 98 (Ext:130) / Fax: (84-4) 35536841
Email: kldiulh@toyotavn.com.vn
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