
CHEVROLET AVEO M�I





Dáng m��t, lái êm.
M�nh m�, ti�t ki�m.
M�c giá lý t��ng.
Đ�y �� các tính n�ng m�i h�p d�n.
Chính vì th�, Chevrolet Aveo m�i ���c coi là
chi�c xe "V��t trên mong ��i".

Ngo�i th�t �a nhìn.
N�i th�t ti�n nghi.
Chi phí v�n hành kinh t�.
Chn Chevrolet Aveo, b�n �ã chn cho mình ng��i 
tr� lý ��c l
c �	 �i cùng thành công c�a mình ngay t� 
nh�ng ngày ��u.
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1. Thi�t k� ��u xe phong cách. 
Đèn pha halogen tích h�p �èn 
chi�u sáng ban ngày

2. Cánh l��t gió m�i th	 thao và �èn
báo phanh trên cao an toàn h�n khi
di chuy	n trên ���ng

3. Cánh l��t gió th	 thao m�i trên
phiên b�n LTZ

4. G��ng chi�u h�u �i�u ch�nh �i�n,
g�p �i�n

5. Kích th��c l�n h�n các xe cùng
phân khúc t�o không gian r�ng
rãi và tho�i mái cho hành khách

M�NH M� & PHONG CÁCH



Không ch� là chi�c xe có kích th��c l�n 
trong phân khúc xe du l�ch h�ng trung, 
Chevrolet Aveo còn có ki	u dáng b�t 
m�t nh� l��i t�n nhi�t kép c� l�n, 

�èn pha halogen vu�t ng��c v� phía 
sau ��y phong cách, mang ��n cho 
ng��i lái nét cá tính ��c �áo, m�nh m�.



N�I TH�T HÀI HÒA, 
KHÔNG GIAN THOÁNG R�NG

Nh� kích th��c l�n h�n các ��i th� 
trong phân khúc và có tr�n cao, không 
gian bên trong c�a Aveo thoáng �ãng, 
ti�n nghi, t�o c�m giác tho�i mái cho 
c� ng��i lái và hành khách trong su�t 

hành trình.
H�n th� n�a, v�i n�i th�t ���c hoàn 
thi�n k  l��ng, màu s�c k�t h�p hài 
hoà trang nhã, các ���ng vi�n m� 
crôm tinh t� cùng các nút �i�u khi	n 

���c b� trí h�p lý giúp ng��i lái thao 
tác nhanh chóng, Chevorlet Aveo d 
dàng chinh ph�c nh�ng ch� nhân
khó tính nh�t.



1. Vô l�ng 4 ch�u kh�e kho�n tích
h�p �i�u khi	n âm thanh m�i.
Bu�ng lái kép th	 thao v�i ���ng
vi�n m� crôm hi�n ��i

2. Đi�u hòa t
 ��ng m�i v�i màn
hình hi	n th� hi�n ��i

3. � CD/MP3 cùng c�ng k�t n�i AUX
(iPod) ti�n nghi

4. L�y m� c�a m� crôm

5. H� th�ng âm thanh 6 loa
s�ng ��ng

6. C�p sau r�ng rãi có �èn chi�u sáng 
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AN TOÀN T�I �U VÀ V�N HÀNH ÊM ÁI

1. Hai túi khí tr��c cho ng��i lái
và hành khách phía tr��c 

2. H� th�ng ch�ng bó c�ng
phanh (ABS)

3. Phanh ��a tr��c

4. H�p s� t
 ��ng 4 c�p

5. H�p s� sàn 5 c�p
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Các tính n�ng ��m b�o an toàn cho 
b�n và ng��i thân luôn ���c các k  s� 
Chevrolet ��t lên hàng ��u. Phanh ��a 
tr��c trang b� h� th�ng ch�ng bó c�ng 
phanh (ABS) giúp xe không b� rê tr��t 

khi phanh g�p. 02 túi khí cho ng��i lái 
và hành khách phía tr��c giúp gi�m 
thi	u th��ng t�n khi x�y ra va ch�m. 
Đèn chi�u sáng ban ngày giúp b�n di 
chuy	n an toàn h�n qua nh�ng cung 

���ng thi�u ánh sáng.



PH� KI�N CHÍNH HÃNG

7 MÀU S�C PHONG PHÚ

�p mí c�a (crôm)

XANH D��NG HUY�N BÍ (GCT) Đ� CU�N HÚT (GCS) ĐEN Đ�NG C�P (83L)B�C SANG TR�NG (92U)TR�NG TRANG NHÃ (11U) VÀNG HOÀNG KIM (GCZ)GHI KH�E KHO�N (GCV)

�p �èn h�u m� crôm Ch�p �uôi �ng x� �p ba bô lê quanh xe

ráp và bán trên th� tr��ng Nam Phi
• “Chi�c xe c�a n�m” - t� ch�c GrandPrix 

International bình chn t�i Thái Lan

2009:
• “M�u xe kinh t� Giang Tô” thu�c Gi�i 

th��ng Xe h�i Trung Qu�c - báo Tin chi�u 
Kim L�ng bình chn (“Tin chi�u Kim L�ng”: 
1 trong 10 t� báo ngày bán ch�y nh�t t�i 
Trung Qu�c)

2008:
• “Chi�c xe ��t hi�u qu� nhiên li�u t�t nh�t 

n�m” - Nh�t báo Qu�ng Châu, Trung Qu�c 
bình chn

2007:
• “Chi�c xe t�t nh�t c�a n�m” thu�c Gi�i 

th��ng Auto A Fondo – gi�i th��ng ���c 
l
a chn hàng n�m b�i m�t h�i ��ng g�m 
các chuyên gia ô tô hàng ��u Tây Ban Nha

• “Top 10 m�u xe thi�t k� l�i ��p nh�t” - 
Kelley Blue Book bình chn

• “Chi�c xe c�a n�m” - Business Standard 
Motoring bình chn t�i �n Đ�

• “Chi�c xe bán ch�y nh�t Qu�c gia” - t�p chí 
Motor Magazine c�a Colombia th�ng kê

• “Chi�c xe c� v�a c�a n�m” t�i �n Đ�

 

GI�I TH��NG N�I B�T
2012:
• “Top 3 xe t�t nh�t” – AUTOBEST bình chn  

t�i châu Âu

2011:
• “Chi�c xe t�t nh�t phân khúc” - Euro NCAP  

bình chn (Euro NCAP: T� ch�c chuyên �ánh 
giá, ki	m nghi�m v� xe m�i t�i châu Âu)

2010:
• “L
a chn thông minh v� chi phí b�o trì – 

dòng xe Compact - LS/LT” thu�c gi�i 
th��ng IntelliChoice 2010

• “Top 3 dòng Sedan c� nh�” thu�c gi�i 
th��ng Synovate 2010 - Gi�i th��ng Ch�t 
l��ng Synovate là s
 công nh�n cho nh�ng 
dòng xe có ch�t l��ng tuy�t v�i ���c l�p 



THÔNG S� K� THU�T

1.5 SOHC, MPI
1498

84/5600
128/3000

Đ�a t�n nhi�t
Tang tr�ng

4310 x 1710 x 1505
2480
130

1450
1430

5,03
185/55R15

15
45

- Công ty TNHH General Motors Vi�t Nam có quy�n thay ��i b�t k� ��c tính k  thu�t nào mà
   không c�n báo tr��c.
- Màu s�c và hình minh ha trong tài li�u này có th	 h�i khác so v�i th
c t�.

TRANG THI�T B�
Model
Đ�NG C� & TRUY�N Đ�NG
Lo�i ��ng c�
Dung tích xy lanh (cc)
Công su�t c
c ��i (Hp/rpm)
Mô men xo�n c
c ��i (Nm/rpm)
H�p s�
H� TH�NG PHANH
Phanh tr��c
Phanh sau
KÍCH TH��C
Dài x R�ng x Cao (mm)
Chi�u dài c� s� (mm)
Kho�ng sáng g�m xe (mm)
V�t bánh xe tr��c (mm)
V�t bánh xe sau (mm)
Trng l��ng không t�i (kg)
Trng l��ng toàn t�i (kg)
Bán kính quay vòng t�i thi	u (m)
Kích th��c l�p
La z�ng �úc (inch)
Dung tích bình nhiên li�u (l)

1.5 LT 

Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

5
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có

2 h��ng
Có
Có
Có

6 loa
Có
Có
Có

1.5 LTZ

Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có
Có
Có
Có

Có, d�ng th	 thao
Có
Có

5
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có
Có

2 h��ng
Có
Có
Có

6 loa
Có
Có
Có

Model
AN TOÀN
H� th�ng ch�ng bó c�ng phanh (ABS)
Túi khí cho lái xe
Túi khí cho hành khách phía tr��c
C�nh báo th�t dây an toàn
Đèn chi�u sáng ban ngày
Khóa c�a trung tâm
NGO�I TH�T
Vi�n l��i t�n nhi�t m� crôm
Đèn s��ng mù phía tr��c
Đèn pha halogen
G��ng chi�u h�u �i�u ch�nh �i�n, g�p �i�n
Tay n�m c�a m� crôm
Cánh l��t gió
S�y kính sau
�ng ten tích h�p trên kính sau
N�I TH�T
S� ch� ng�i
Gh� n�
Màn hình hi	n th� �a thông tin
Vô l�ng 4 ch�u
Tay lái tr� l
c th�y l
c
L�y m� c�a m� crôm
G��ng trên kính ch�n n�ng phía tr��c
Ng�n �
ng c�c
Đèn tr�n xe
Đèn c�p sau
TI�N NGHI
Chìa khóa �i�u khi	n t� xa
Đi�u ch�nh âm thanh trên tay lái
Tay lái �i�u ch�nh ���c
K� ngh� tay cho ng��i lái
T
a ��u gh� tr��c �i�u ch�nh ���c �� cao
C�nh báo �èn pha
H� th�ng loa
Radio (AM/FM)/CD/MP3
C�ng k�t n�i AUX (iPod)
Đi�u hòa t
 ��ng

1.5 LT

S� sàn 5 c�p

1055
1380

1.5 LTZ

S� t
 ��ng 4 c�p

1135
1502

 

NAM

CHÍNH SÁCH BO HÀNH

Đ	 bi�t thêm thông tin chi ti�t, vui lòng liên h� hotline ho�c ��i lý �y quy�n
c�a GM Vi�t Nam trên toàn qu�c

B�C NINH

NGH�  AN

QUNG TR�

V�NG TÀU

ĐÀ N
NG

Đ	NG NAI
BÌNH D��NG

Đ�C L�C
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H	 CHÍ MINHH	 CHÍ MINH
BÌNH D��NG

Đ�C L�C

ĐÀ N
NG

HÀ N�IHÀ N�I

C�N TH� C�N TH� 



Website: www.chevrolet.com.vn                    Hotline: 1900 54 54 38

Đi�n tho�i: 04. 38500500          Fax: 04. 38611755




