CHEVROLET CRUZE MI

3,5 triu ngi tin dùng t 2008 là li minh

vi phong cách thit k mi ng cp và lch

sang tr ng, tin nghi hin i, h th ng gi i trí

Chevrolet Cruze mi. Đ bn t hào ghi du

chng rõ ràng nht cho cht lng ca

lãm hn nhng không kém phn th thao

a phng tin MyLink, c a s tri và 4 túi

v th b n thân.

Chevrolet Cruze. Và nay, dòng sedan bán

mnh m .

khí an toàn vt tri, Cruze mi khin ai cng

chy nht th gii ca Chevrolet ã lt xác

Ni và ngoi tht c thit k mi

ph i ngoái nhìn.

Chevrolet Cruze luôn là ngi ng hành
lý tng, cùng bn lch lãm n nhng cuc h p
quan tr ng, th thao và sang tr ng a bn
cùng gia ình n nhng cuc gp g bn bè,
dã ngoi. Chevrolet Cruze th hin cân bng
gia công vic và cuc s ng ca ngi s
hu, xng áng là mt mu sedan a phong
cách và ng cp mà bn có th tin cy.

THIT K ĐY MÊ HOC

Chic Cruze danh ting nay li càng n tng

ban ngày dng LED mi giúp lái xe an toàn

vi ng nét thit k mi. Mt trc vi li

hn. Thit k uôi xe mi th thao hn vi

t n nhit kép m crôm th thao mi, èn

vin crôm sang tr ng. Cruze mi - Nâng tm

sng mù dng thu kính và èn chiu sáng

phong cách vi nhng chi tit hoàn m.
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1. Thit k đu xe mi sang trng và mnh m. Li tn nhit kiu mi vi nhng đng vin m crôm sc so
2. Đèn báo r tích hp trên gng chiu h u
3. Đèn chiu sáng ban ngày dng LED cnh báo các phng tin khác t t hn. Đèn sng mù dng th u kính phong cách
4. C a s tri chnh đin mang li không gian khoáng đãng
5. Thit k đuôi xe mi th thao hn vi vin crôm sang trng
6. Vành xe hp kim nhôm th thao

NI THT THOÁNG ĐÃNG THÔNG MINH
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1. Bng điu khin thit k hin đi mi vi v t liu crôm cao c p và trang b h th ng gii trí toàn cu MyLink. Khoang hành khách rng rãi, phiên bn LTZ đc trang b
gh bc da màu ghi xám cho không gian bên trong thêm tinh t
2. Hc đng đin thoi tích hp vi c ng USB tin li hn cho các thit b cá nhân cm tay
3. Gh g p theo kiu 60:40, bn có th d dàng m rng khoang cha đ b t c khi nào mình mu n
4. Mi thao tác tr nên d dàng hn vi t hp khóa trung tâm và nút điu chnh gng 1 chm

Khám phá ngay thit k ni tht sang tr ng

i cùng. Không gian khoang hành khách

và tinh t ca Chevrolet Cruze. Ni tht xe

thoáng ãng em li c m giác tho i mái cho

c trau chu t vi nhng chi tit thit k

m i hành trình luôn là u th ni bt ca

s c s o, thun tin cho ngi lái và hành khách

Chevrolet Cruze.

CÔNG NGH TIÊN TIN CHO CHIC XE THÔNG MINH
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1. H th ng gii trí toàn cu Chevrolet MyLink vi màn hình cm ng 7 inch trên phiên bn LTZ:
• Kết nối thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, iPod, USB; cho phép nghe nhạc và điều chỉnh trên màn hình cảm ứng 7 inch
• Kết nối điện thoại qua Bluetooth cho phép thoại rảnh tay • Đồng bộ và hiển thị danh bạ • Đồng bộ với chế độ nhận diện giọng nói Siri trên iPhone
• Nghe nhạc MP3, xem ảnh qua kết nối USB
2. Khởi động xe thuận tiện không cần chìa với nút bấm Start/Stop. Tính năng mở cửa thông minh cũng cho phép khoá/mở dễ dàng mà không cần lấy chìa ra khỏi túi
3. H th ng điu hòa t đng cho cm giác thoi mái ngay c trong nhng ngày oi  vi cm bin nhit và đ m
4. Tính năng đồng bộ với chế độ nhận diện giọng nói Siri trên iPhone và điều chỉnh âm thanh tích hợp trên vô lăng giúp bạn tùy chỉnh bài hát, điều khiển âm lượng và thực
hiện cuộc gọi mà không cần rời mắt khỏi cung đường

VN HÀNH MNH M
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1. Đng c Ecotec 1.8L trên phiên bn Cruze LTZ vi van bin thiên (VVT) gim tiêu th nhiên liu, cho công su t mnh m và cm giác lái mt mà
2. Luôn đc t n hng t c đ yêu thích vi h th ng kim soát hành trình. Ch cn b m nút SET khi xe đt đn t c đ yêu thích, sau đó nh n – hoc + đ điu chnh t c đ mong mu n
3. Hp s t đng 6 c p trên phiên bn 1.8L LTZ
4. Hp s sàn 5 c p trên phiên bn 1.6L LT

Hãy ngi vào sau tay lái Chevrolet Cruze và

th nghim kh p toàn cu. Cruze ã ph i

núi Alpes hùng v, n tn min khí hu gió mùa

sn sàng tr i nghim c m giác lái tuyt vi

chng minh sc mnh ca mình trong các

Thái Lan. Cruze còn c th thách ti các

ã c minh chng toàn th gii.

môi trng cc k kh c nghit, t cái nóng

ng ua lng ly th gii, trong ó có ng

Đ mang n c m giác lái hoàn h o, Cruze

khng khip ca sa mc  Rp, n cái rét

ua huyn thoi Nürburgring, Đc – ni ch dành

c tinh chnh trên hn 6 triu km ng

c t da  Kapuskasing, Ontario – t trên cao dãy

cho các loi xe có kh n ng vn hành mnh m .

CHUN MC CA AN TOÀN
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1. Khung sườn làm bằng thép chịu lực cao cấp, chắc chắn bảo vệ bạn và người thân
2. An toàn vt tri vi 2 túi khí trc và 2 túi khí bên gh trc
3. Cruze được thiết kế để luôn phản hồi tốt khi gặp tình huống khẩn cấp. Hệ thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS) ngăn ngừa bánh xe bị khóa, giúp người lái kiểm soát tình
hu ng t t hn khi phanh
4. Cruze có kh năng phòng tránh tai nn nh h th ng Cnh báo va chm phía sau, giúp bn lùi và đ xe mt cách t tin, an toàn

Cruze c thit k  b o v hành khách
trong m i trng hp. Đó là tinh hoa ca s
kt hp gia k thut vt tri, công ngh tiên
tin và thit k thông minh.

2015

2011

2010

Có mt trên 118 qu c gia, vùng lãnh th và t

Đt mc 5-sao Ch s An toàn tng hp ca

Đt danh hiu “World Touring Car Champion”

m c 3,5 triu chic bán ra trên toàn cu

y ban An toàn giao thông Đng cao t c

(WTCC) ca các nhà s n xut

Qu c gia, ti Hoa K

Vô ch th gii 2010 (WTCC)

2013

“Chic xe Canada ca n m 2011”, bu ch n

Vô ch nc Anh 2010 (BTCC)

Chic xe t t nht cho gia ình, bu ch n bi

bi Hip hi nhà báo ô tô Canada

“Chic xe t t nht n m ca phân khúc sedan”,

U.S. News ti Hoa K

“Giá tr t t nht cho dòng Sedan Compact”,

bu ch n bi tp chí ô tô ca Th Nh K

thuc gi i thng Vincentric Best Value,

2012

ti Hoa K

“La ch n an toàn xut s c”, bu ch n bi

“Giá tr xut s c nht ca n m” (BOVY), bu

Hip hi B o him An toàn ng cao t c, ti

ch n bi IntelliChoice

Hoa K

“Chic xe nhp khu ca n m 2011”, bu

Đt mc 5-sao Ch s An toàn tng hp cho

ch n bi tp chí AutoTest, ti Hoa K

xe hi ca y ban An toàn giao thông Đng

“Chic xe an toàn nht n m” trong dòng s n

cao t c Qu c gia, ti Hoa K

phm trung bình – ln, bu ch n bi CESVI,

“Chic xe compact t t nht vi túi tin”, bu

ti Hoa K

ch n bi U.S. News và Báo cáo th gii, ti
Hoa K

KÍCH THC TNG TH

4,640 mm

1,478 mm

1,797 mm

1,544 mm

2,685 mm

1,558 mm

S hu Chevrolet Cruze và tn hng Chng trình Chevrolet Ch m Sóc Tr n Vn (Chevrolet Complete Care) vi phng châm “Chúng tôi vì bn”
mang n nhng u ãi c bit cha tng có dành cho ch s hu xe Chevrolet:
• Cứu Hộ 24/7 Miễn Phí
• Bảo Dưỡng Nhanh
• Bảo Hành Phụ Tùng Và Phụ Kiện 1 Năm/25.000 Km*
• Bảo Hành Xe 3 Năm/100.000 Km*
*Tùy theo điều kiện nào đến trước

MÀU SC HIN ĐI

CHEVROLET CRUZE
NGO I TH T

THÔNG S K THUT
Model

1.6 LT

1.8 LTZ

ĐNG C
1.6L, DOHC, 1.8L, DOHC,
MFI, 4 xi lanh MFI, 4 xi lanh
thng hàng thng hàng

Loi ng c
Dung tích xi lanh (cc)

1598

1796

9.5:1

10.5:1

Công suất cực đại (Hp/rpm)

107/6000

139/6200

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)

150/4000

176/3800

T s nén

Tiêu chun khí th i

EURO 3

TRUYN ĐNG
Hp s

S sàn 5 cp S t ng 6 cp

KÍCH THC
4640x1797x1478

Dài x Rng x Cao (mm)

2685

Chiu dài c s (mm)

160

Kho ng sáng gm xe (mm)
Tr ng lng không t i (kg)

1370

1420

Tr ng lng toàn t i (kg)

1788

1818
5.45

Bán kính vòng quay t i thiu (m)
Kích thc l p

215/50R17

205/60R16
60

Dung tích bình nhiên liu (l)

TRANG THIT B
AN TOÀN
Hệ thống phanh trước/sau

Đĩa / Đĩa

H th ng ch ng bó cng phanh (ABS)

Có

Có

Đèn chiu sáng ban ngày dng LED

Có

Có

H th ng dây an toàn
C nh báo th t dây an toàn gh lái

3 im (4 v trí), 2 im (1 v trí)
Có

Có

2 Túi khí

4 Túi khí

Có

Có

Có

Có

Có

Có

C nh báo lùi

Có

Có

Chìa khóa mã hóa

Có

Có

H th ng ch ng trm

Có

Có

H th ng túi khí
Khóa c a trung tâm
Khóa c a t ng khi xe di chuyn
Khóa c a an toàn cho tr em

Ni tht hai tông màu
Tay lái/vô lăng 3 chấu
Màn hình hin th a thông tin
Cht liu gh và ni tht
Thảm lót sàn trước/sau
Đèn pha tự động bật/tắt
Tay lái iu chnh 4 hng
Tr lc tay lái - thy lc
Điu chnh âm thanh trên tay lái
Đàm thoi r nh tay
H th ng âm thanh

205/60R16

Kích thc l p d phòng

NI TH T

TIN NGHI

1544/1558

Vệt bánh xe trước/sau (mm)

Li t n nhit màu en, vin crôm
Đèn pha
Đèn sng mù trc dng thu kính
Đèn sng mù sau
Gng chiu hu cùng màu thân xe
Gng chiu hu iu chnh in,
gp in, có sy, tích hp èn báo r
Tay n m c a cùng màu thân xe,
có ch crôm trang trí
Đèn phanh trên cao
ng ten tích hp trên kính sau
La z ng hp kim nhôm
La z ng bánh d phòng

Khi ng bng nút bm
Chía khóa thông minh
Ga t ng
H th ng iu hòa nhit 
C a s iu chnh in
C a s tri iu chnh in
Gh lái iu chnh tay 6 hng
Ghế sau gập 40/60
K ngh tay cho hàng gh sau,
tích hp hc ng 
Đèn trn
Hp ng kính
Hp ng  trên táp lô
Hp ng  trung tâm
Châm thu c và gt tàn
 c m in hàng gh sau
Gt ma t ng
Sy kính sau
Đèn c p sau

- Công ty GM Vit Nam có quyn thay i bt k c tính k thut nào mà không cn báo trc
- Màu s c và minh h a trong tài liu này có th hi khác so vi thc t

Có

Halogen

Có

Có
Có
Có

Có
Có
Có

Có

Có

Có

Có

HÀ NI

BC NINH

NGH AN

Có
Có
Có
Có
16''
17''
Hp kim nhôm 16"
Có
B c nha
Có
N
Có

Có
B c da
Có
Da
Có

Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Không
Radio AM/FM, MyLink, Radio AM/FM,
MP3, USB, AUX,
CD. USB, AUX, 6 loa Bluetooth, 6 loa
Có
Không
Có
Không
Có
Không
T ng
T ng
Có
Có
Có
Không
Có
Có
Có
Có
Không

Có

Có
Có
Không
Có
Có
Không
Không
Có
Không

Có
Có
Có
Có, kt hp k ngh tay
Có
Có
Có
Có
Có

QUNG TR
ĐÀ NNG

ĐK LK
ĐNG NAI
H CHÍ MINH
CN TH

GIA LAI
BÌNH DNG

VNG TÀU

Đ bit thêm thông tin chi tit, vui lòng liên h hotline hoc i lý y quyn
ca GM Vit Nam trên toàn qu c

