http://www.toyotavn.com.vn/

TOYOTA VIỆT NAM GIỚI THIỆU INNOVA PHIÊN BẢN CẢI TIẾN 2017
* Innova phiên bản cải tiến 2017 được trang bị thêm tính năng an toàn nhằm mang lại sự yên tâm cho
khách hàng trong suốt hành trình.
* Giới thiệu thêm hai phiên bản hoàn toàn mới: 2.0 Venturer với thiết kế nội ngoại thất hiện đại dành cho
các khách hàng cá nhân - những gia đình trẻ yêu thích một chiếc xe đa dụng năng động khác biệt; và
2.0J với trang bị tiêu chuẩn phù hợp với khách hàng kinh doanh vận tải.
* Innova phiên bản cải tiến 2017 chính thức có mặt tại hệ thống Đại lý của Toyota từ ngày 01/11/2017.
* TMV chính thức thông báo giá bán lẻ mới cho năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017.

Hà Nội, 01/11/2017 - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) trân trọng giới thiệu Innova phiên bản cải tiến
2017 - nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong phân khúc xe đa dụng. Bên
cạnh cải tiến về tính năng an toàn cho những phiên bản hiện hành nhằm mang lại sự yên tâm cho khách
hàng trên suốt hành trình, TMV giới thiệu hai phiên bản hoàn toàn mới phục vụ nhu cầu đa dạng của thị
trường: 2.0 Venturer và 2.0J. Innova phiên bản cải tiến 2017 sẽ chính thức có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý
của Toyota trên toàn quốc kể từ ngày hôm nay - 01/11/2017.
Tại Việt Nam, từ khi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 01/2006, Innova đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành
công nhờ vào sự tiện ích (đa dụng), sự bền bỉ và giá cả cạnh tranh. Innova là sự lựa chọn hàng đầu cho đại
đa số gia đình và các doanh nghiệp vận tải, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng cho cả cá nhân lẫn kinh
doanh. Sau 11 năm có mặt tại Việt Nam, Innova đã và đang chứng minh vị thế là một trong những "chiếc xe
đa dụng được ưa chuộng nhất" trên thị trường với doanh số bán tích lũy đạt trên 107.000 chiếc, xấp xỉ 80%
thị phần xe đa dụng, và trở thành "chiếc xe cho mọi gia đình" lăn bánh trên khắp nẻo đường của đất nước.
Đặc biệt, với sự ra mắt của thế hệ đột phá 2016 "Sang trọng - Vững chãi" cùng thiết kế tinh xảo và đẳng cấp
hơn, gia tăng sự tiện nghi thoải mái và an toàn tối ưu, Innova tiếp tục nhận được sự đón nhận tích cực từ thị
trường Việt với gần 15,000 xe được giao đến tay khách hàng chỉ sau hơn 1 năm ra mắt kể từ tháng 7/2016.
Nhằm không ngừng mang đến chất lượng tốt nhất trong sản phẩm, ở lần thay đổi này, Innova phiên bản cải
tiến 2017 được bổ sung một số tính năng an toàn nổi bật như Camera lùi (phiên bản Innova 2.0V) giúp
tăng cường tính năng an toàn cho người lái khi lùi hoặc đỗ xe. Phiên bản này cũng được trang bị thêm đầu
DVD chính hãng, kết hợp cùng hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn mang lại trải nghiệm thưởng thức âm
thanh năng động, thay vì trang bị theo dạng bộ phụ kiện đi kèm. Đặc biệt, về tính năng an toàn, Hệ thống
cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Đèn báo phanh khẩn cấp
được trang bị trên cả 2 phiên bản 2.0G và 2.0E...
Tiếp nối thành công của các phiên bản hiện tại, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu đa dạng trong phân khúc xe
đa dụng (MPV) của thị trường Việt, tiếp tục nỗ lực mang lại nụ cười hài lòng cho khách hàng, bên cạnh nỗ lực
hoàn thiện hơn nữa danh mục sản phẩm hiện tại, TMV bổ sung thêm hai phiên bản mới cho Innova
2017: 2.0 Venturer với thiết kế nội ngoại thất mới trẻ trung hiện đại dành cho các khách hàng cá
nhân-những gia đình trẻ yêu thích một chiếc xe đa dụng năng động khác biệt cùng nhiều tính năng an
toàn nổi bật; và 2.0J - với trang bị tiêu chuẩn phù hợp với khách hàng kinh doanh vận tải.
Để khách hàng có thêm sự lựa chọn đa dạng theo sở thích, hay mong muốn thể hiện cá tính của bản thân,
bên cạnh 4 màu ngoại thất hiện tại là Nâu (4V8), Xám (1G3), Bạc (1D6), Trắng (040), TMV bổ sung thêm
màu Đỏ 3R3 trẻ trung và màu Đen 218 khỏe khoắn dành cho phiên bản mới 2.0 Venturer. Về nội
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thất trên phiên bản 2.0E, bên cạnh màu Nâu (Hazel Brown) truyền thống, khách hàng cũng có thể cân nhắc
lựa chọn màu Đen (Black) với phong cách mạnh mẽ hơn.

Về giá thành, TMV đã không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về giá và phản ánh sớm
chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới (SCT) được áp dụng từ ngày 01/01/2018, đối với những mẫu xe có dung
tích xi lanh từ 2.0 trở xuống. Trước bối cảnh bất ổn của thị trường, việc điều chỉnh giá lần này sẽ hỗ trợ cho
những khách hàng có nhu cầu thực sự có thể đưa ra được quyết định mua xe trong năm nay thay vì chờ đợi.
Khách hàng có thể song song lựa chọn Innova phiên bản hiện tại và phiên bản cải tiến 2017 với mức giá bán
lẻ cụ thể như sau:

Với mục tiêu "Chuyển động tiên phong" và trở thành "Thương hiệu được yêu thích nhất trong cộng đồng", kể
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từ khi thành lập, TMV luôn nỗ lực hết mình để nhận được sự tin yêu của khách hàng và xã hội bằng những
sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Trong đó, chất lượng chính là yếu tố chủ chốt để Công ty có thể cạnh tranh và
giữ vững, nâng cao vị thế của mình. Đó là lý do TMV bắt tay vào dự án "NO QUALITY. NO LIFE" với mục tiêu
nâng tầm chất lượng, bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động bán hàng, dịch vụ, và chất lượng
trong công việc để được thấy "Nụ cười khách hàng", bằng việc đáp ứng vượt trên sự mong đợi của khách
hàng.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website http://www.toyota.com.vn/innova hoặc liên hệ với:

Bà Hoàng Thị Như Quỳnh
Phó Trưởng Ban Truyền thông & Trách nhiệm Xã hội
Khối Hoạch định Chiến lược
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
Tel: (84-4) 35536878 (ext. 130)
Fax: (84-4) 35536841- 42
Email: hnquynhhn@toyotavn.com.vn

THÔNG TIN THAM KHẢO:
1. Innova 2.0 Venturer số tự động:
Innova 2.0 Venturer là bản nâng cấp của phiên bản 2.0G hiện tại với rất nhiều trang bị thiết kế nội ngoại thất
trẻ trung năng động bao gồm thiết kế ốp tản nhiệt, ốp thân xe mạ chrome, cánh hướng gió trước/sau,… cùng
haimàu ngoại thất hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe Innova - màu Đỏ 3R3 và
màu Đen 218 - hứa hẹn sẽ đem lại phong cách mới mẻ cho mẫu xe đa dụng này.
Phía bên trong nội thất, Innova 2.0 Venturer mang lại cảm giác sang trọng hơn khi tập trung vào các chi tiết
nhỏ tinh tế như vô-lăng 3 chấu được bọc da và ốp gỗ một cách tỉ mỉ, đi kèm với họa tiết mạ Bạc lịch
lãm. Không gian khoang lái cũng trở nên ấm áp hơn khi bảng táp lô tập trung sử dụng chất liệu gỗ cao
cấp, kết hợp hoàn hảo với cần số bọc da mạ bạc sang trọng.
Innova 2.0 Venturer vẫn được trang bị động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC tiêu
chuẩn kết hợp với Hộp số tự động 6 cấp, mang lại hiệu suất và khả năng vận hành tối ưu, tiết kiệm nhiên liệu
và hiệu quả kinh tế cao.
Bên cạnh Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và Hệ thống phân
phối lực phanh điện tử (EBD), Innova 2.0 Venturer cũng được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn nổi bật
như Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)và 7 túi khí.

2. Innova 2.0J số sàn:
Innova 2.0J vẫn được trang bị động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, hộp số sàn 5 cấp.
Về an toàn, Innova 2.0J được trang bị Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn
cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hệ thống 3 túi khí tiêu chuẩn.
Hướng tới cung cấp sự lựa chọn đa dạng hơn nữa dành cho người tiêu dùng, với đầy đủ các trang thiết bị tiêu
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chuẩn mang lại khả năng vận hành hiệu quả, đặc biệt là với giá thành cạnh tranh, Innova 2.0J mới sẽ mang lại
sự tiện nghi thoải mái cho hành khách trên mọi cung đường, cùng với hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng,
trở thành sự lựa chọn tối ưu đối với khách hàng kinh doanh vận tải.
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