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KHÁM PHÁ CHI�C 
CHEVROLET COLORADO 
DÀNH RIÊNG CHO
NH�NG CH� NHÂN
KHÔNG NG�I B�T PHÁ

Không h� danh bi�u t��ng bán t�i M�,
Chevrolet Colorado m�i v�i ��ng c� VGT Turbo 
diesel Duramax m�nh m� b�t phá lên ��n 180 
mã l�c, h� th�ng lái tr� l�c �i�n và công ngh� 
gi�m ch�n m�i mang l�i c�m giác lái m��t mà. 
H�n na, Colorado còn ���c tích h�p h� th�ng 
gi�i trí toàn c�u Mylink th� h� m�i v�i màn hình 
c�m �ng 8 Inch cùng tính n�ng ��c �áo kh
i 
��ng và làm mát t	 xa duy nh�t trong phân khúc.





Dù là nhng chuy�n b�ng r	ng, �� �èo, v��t 
su�i, nhng ho�t ��ng dã ngo�i cu�i tu�n hay 
nhng ho�t ��ng th��ng ngày trong thành ph�, 
chi�c Chevrolet Colorado c�a b�n v�n n�i b�t 
gia �ám �ông. Tho�i mái ti�n nghi nh� m�t 
chi�c SUV v�i s�c m�nh vô song c�a m�t chi�c 
bán t�i M�, Colorado là l�a ch�n thông minh c�a 
nhng tín �� bán t�i. Bên c�nh �ó, Colorado s
 
hu 6 phiên b�n v�i hai l�a ch�n ��ng c� và h�p 
s� cho b�n ��c quy�n quy�t ��nh phiên b�n nào 
s� phù h�p v�i m�c �ích s� d�ng.      







THI�T K� Đ� B�T PHÁ

Mang ��m b�n s�c c�a xe bán t�i M�
Colorado r�n r�i mà v�n th�i th��ng; 
thi�t k� m�nh m� làm b�t cá tính trên m�i  

��a hình. Chevrolet Colorado h�m h�,
b�n l�nh t	 m�i góc nhìn.
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1. Đ�u xe th� thao v�i l��i t�n nhi�t kép 
m� crôm m�nh m�. Đèn xe cá tính tích h�p 
�èn LED chi�u sáng ban ngày hi�n ��i (LTZ/ 
High Country)

2. Đèn h�u LED phong cách (LTZ/ High Country)

3. La z�ng h�p kim nhôm 18 inch  (LTZ/ 
High Country) và 16 inch (LT)



M�NH M� MÀ HI�U QU�

Trái tim c�a Colorado là ��ng c� Turbo diesel 
Duramax 2.5L VGT ho�c 2.5L m�nh m�, �áp 
�ng m�i �am mê chinh ph�c c�a b�n. S�c 
m�nh ���c cân bng �n t��ng v�i kh� n�ng 
�i�u khi�n m��t mà và hi�u su�t nhiên li�u t�i 

�u, hoàn h�o cho nhu c�u hàng ngày hay nhng 
chuy�n dã ngo�i khám phá.
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1. Tay lái tr� l�c �in (LT AT/LTZ/High Country) 
ph�n �ng nhanh v�i �� chính xác cao. Khi di 
chuy�n trong thành ph�, công ngh� này t�o 
c�m giác tho�i mái, d� �i�u khi�n khi vào cua, 
�� xe. Trên ���ng cao t�c, h� th�ng h� tr� làm 
gi�m l�c �i�u khi�n nh� t�c ��, t�o c�m giác lái 
ch�c tay 

2. Đ�ng c� Turbo diesel Duramax 2.5L VGT m
i 
(LT AT/ LTZ/ High Country) v�i công su�t c�c 
��i 180 mã l�c t�i 3600 vòng/phút và mô men 
xo�n c�c ��i 440 Nm t�i 2000 vòng/phút mang 
��n c�m giác lái m�nh m� trên m�i ��a hình. H� 
th�ng gi�m ch�n ly tâm trong b� bi�n mô (CPA) 
giúp làm gi�m ti�ng �n và �� rung t	 ��ng c� 
tác ��ng ��n khoang hành khách, ��m b�o m�t 
chuy�n �i êm ái h�n bao gi� h�t. Phiên b�n LT 
MT ���c trang b� ��ng c� Turbo diesel 
Duramax 2.5L m�nh m� v�i công su�t c�c ��i 
161 mã l�c và mô men xo�n c�c ��i 380 Nm.

3. H th	ng khung g�m �ã ���c c�i ti�n áp 
d�ng công nghê gi�m ch�n và nâng c�p v�t li�u 
giúp thân xe �n ��nh và v�n hành m��t mà h�n

4. H�p s	 t� ��ng 6 c�p (LT AT/ LTZ/ High 
Country)

5. H�p s	 sàn 6 c�p (LTZ MT/LT MT)

6. Đ�i v�i xe 2 c�u ch� ��ng (4x4), ch� ��
v�n hành tùy ch�nh giúp xe hoàn toàn th�ng 
l�nh m�i cung ���ng. D� dàng �i�u ch�nh ch� 
�� v�n hành gia hai bánh ch� ��ng (2WD) và 
b�n bánh ch� ��ng (4WD) ch� bng nút gài c�u 
�i�n t�



CÔNG NGH� TOÀN C�U TIÊN TI�N NH�T

Colorado giúp b�n �i tr��c m�t b��c v�i
h� th�ng gi�i trí toàn c�u Chevrolet Mylink
th� h� m�i nh�t. Màn hình c�m �ng 8 inch  

�i�u khi�n bng gi�ng nói thông minh, tính 
n�ng tho�i r�nh tay giúp b�n qu�n lý danh b� 
hay nhng bài hát yêu thích d� dàng. 
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1.  Công ngh ��c �áo Kh�i ��ng xe t� xa  làm 
mát khoang n�i th�t t	 tr��c khi b�n vào xe, t�o 
c�m giác tho�i mái trong b�t k� �i�u ki�n nhi�t 
�� nào. Ngoài ra, tính n�ng còn giúp b�n tìm v� 
trí xe d� dàng bng cách kích ho�t �èn LED

2. Vô l�ng b�c da (LTZ/ High Country) tích h�p 
�i�u khi�n âm l��ng, radio, tho�i r�nh tay ti�n 
d�ng, ga t� ��ng và các tính n�ng khác

3. H th	ng gi�i trí toàn c�u Chevrolet MyLink 
th� h� m�i v�i màn hình c�m �ng 8 Inch và 7 loa 
cao c�p (LTZ/ High Country) và 7 Inch v�i 4 loa 
(LT) d� dàng k�t n�i cùng �i�n tho�i thông 
minh qua Bluetooth ho�c USB. Chevrolet 
Mylink giúp ng��i s� d�ng d� dàng nghe nh�c, 
xem phim qua USB, hi�n th� danh b� hay k�t n�i 
Siri



N�I TH�T Đ�NG C�P
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1. C�m ��ng h� thi�t k� mang phong cách th� 
thao m�nh m�. Thông tin hi�n th� rõ ràng, 
d� ��c, d� theo dõi

2. H th	ng �i�u hoà nhit �� t� ��ng trên 
phiên b�n LTZ/ High Country 

3. Gh� lái ch nh �in 6 h
ng giúp tùy ch�nh �� 
cao, �� ng� l�ng ti�n nghi trên phiên b�n LTZ/ 
High Country và ch�nh tay trên phiên b�n LT

4. Kho�ng �� chân và không gian hàng gh� sau 
r�ng rãi b�c nh�t trong phân khúc

5. Kính c�a s� ch nh �in, lên xu�ng m�t ch�m 
t�t c� các c�a, �i�u khi�n t	 xa ti�n l�i
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1. Khung xe c�ng cáp v�ng chãi v�i các thanh 
gia c� c�a xe giúp b�o v� hành khách t	 nhng 
va ch�m bên hông. G�m xe c�ng cáp h� tr� ch�ng 
l�i các l�c u�n cong giúp duy trì �n ��nh t�i �a và 
bám ���ng ngay c� khi không t�i ho�c toàn t�i

2. Phiên b�n LTZ/ High Country ���c trang b� 
camera sau và c�m bi�n h� tr� �� xe 
tr
c/sau giúp b�n quan sát và �� xe d� dàng 
ngay c� trong không gian ch�t h�p

3. H th	ng ch	ng bó c�ng phanh ABS  giúp 
ng�n ng	a bánh xe bó c�ng khi phanh kh�n 
c�p, ��c bi�t hu d�ng khi ���ng tr�n. H 
th	ng C�nh báo áp su�t l	p cung c�p thông tin 
quan tr�ng, giúp b�n duy trì áp su�t l�p chính 
xác t�i m�i th�i �i�m

4. Công ngh c�nh báo va ch�m s
m  d� �oán 
kh� n�ng va ch�m v�i xe phía tr��c và c�nh 
báo b�n bng c� hình �nh và âm thanh khi xe 
��t t�c �� t	 40 km/h tr
 lên v�i ba tùy ch�n 
ch� �� kho�ng cách v�i xe khác t�i �a 20m, 
40m và 60m

5. Công ngh m
i c�nh báo xe lch làn ��ng. 
Khi xe �ang di chuy�n v�i t�c �� 60 km/h tr
 
lên và l�ch làn mà không b�t �èn báo hi�u, 
camera trên xe s� phát hi�n và c�nh báo bng 
hình �nh và âm thanh

6. Khóa an toàn hai n�c ��m b�o xe luôn v�n 
hành an toàn, tránh các tình hu�ng t�t ��ng c� 
do xoay chìa khóa không ch� �ích. N�u mu�n t�t 
��ng c�, sau khi �ã d	ng xe, b�n c�n �n m�nh 
tr��c khi xoay chìa khóa t	 v� trí m
 v� t�t

TÍNH N�NG AN TOÀN THÔNG MINH
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Có EBD Không EBD Không HSA          
          

          
   Có HSA Có HDC                                  Không HDC

7. H th	ng cân b�ng �in t� (ESC) c�i thi�n 
cân bng, nâng cao �� �n ��nh c�a xe bng 
cách phát hi�n và gi�m thi�u m�t ma sát trong 
các tình hu�ng xe b� tr�n tr��t, tr��t ��u ho�c 
v�ng �uôi

8. H th	ng ki�m soát l�c kéo (TCS) s� ng�n 
ng	a bánh xe quay tr�n t� do, bng cách gi�m 
công su�t ��ng c� và hãm các bánh �ang quay 
tr�n, ��m b�o xe có l�c ma sát và �� bám 
���ng �n ��nh. Ngoài ra h� th�ng ki�m soát 
rung l�c khi kéo r�-moóc (TSC) t�ng c��ng �n 
��nh thân xe khi kéo thêm r�-moóc phía sau

9. H th	ng phân ph	i l�c phanh �in t� (EBD)   
�i�u ch�nh và cân bng l�c phanh gia 4 bánh 
�� mang l�i hi�u qu� phanh t�t nh�t, giúp xe 
luôn cân bng trong m�i tr��ng h�p

10. H th	ng h� tr� xu	ng d	c (HDC) và h� tr� 
kh�i hành ngang d	c (HSA)  giúp b�n t� tin lên 
và xu�ng d�c. Khi ���c kích ho�t, h th	ng h� 
tr� xu	ng d	c (HDC) s� ch� ��ng phanh �� duy 
trì t�c �� xe mà b�n �ã ch�n. B�n v�n có th� 
�i�u ch�nh t�c �� mong mu�n v�i bàn ��p ga và 
phanh m�t cách an toàn.
H� tr� kh�i hành ngang d	c (HSA) s� t� ��ng 
���c kích ho�t sau khi b�n d	ng h�n và �� xe 
trên ���ng d�c. Áp l�c phanh ���c duy trì trong 
kho�ng 2 giây sau khi b�n nh� phanh và nh�n 
ga, giúp xe không b� trôi d�c.



PH� KI�N CHÍNH HÃNG PHONG PHÚ NH�T

V�i s� b� sung c�a b� ph� ki�n chính hãng ���c 
thi�t k� phong cách và ti�n d�ng, th�t d� dàng �� 
b�n t�o cá tính riêng cho chi�c Colorado c�a mình.





M�t n� c�n tr��c �en bóng Logo �en bóng (tr��c) T�m dán trang trí n�p capo

N�p ��y c�a �� nhiên li�u

Giá ngang nóc xe
(Ch� có trên b� Thunder Z)

Thanh trang trí th� thao thùng sau xe �en bóng
(Ch� có trên b� Thunder Z)

T�m dán trang trí c�a h�u

Logo �en bóng (sau) T�m lót sàn thùng xe �p vi�n cua bánh xe

B� Th�m lót chân B� �èn sàn
(Ch� có trên b� Thunder Z)

B� PH� KI�N THUNDER & THUNDER Z



�ng l�y gió trên cao Vè che m�a B�c lên xu�ng H�p d�ng c� thùng xe N�p thùng xe c�ng N�p thùng xe m�m

Thanh trang trí c�n tr��c m� Crôm B� �p tay c�a m� Crôm

Thanh trang trí th� thao thùng sau xe m� Crôm

�p trang trí tai xe m� Crôm

T�m lót sàn thùng xe

Gi c�c n��c

B� �èn sàn

B� PH� KI�N  ROYAL CHROME

PH� KI�N  KHÁC

S
 hu Chevrolet Colorado và t�n h�
ng Ch��ng trình Chevrolet Ch�m Sóc Tr�n V�n (Chevrolet Complete Care) v�i ph��ng châm  “Chúng tôi vì b�n”
mang ��n nhng �u �ãi ��c bi�t ch�a t	ng có dành cho ch� s
 hu xe Chevrolet: 

• H� Tr� Kh�n C�p Mi�n Phí
• B�o D��ng Nhanh
• B�o Hành Ph� Tùng Và Ph� Ki�n 1 N�m/25.000 Km*
• B�o Hành Xe 3 N�m/100.000 Km*

*Tùy theo �i�u ki�n nào ��n tr��c



*Không có trên phiên b�n Colorado High Country

XÁM HOÀNG GIA (GYM) Đ� QUY�N L�C (GG2) XANH CÁ TÍNH (G8P)*ĐEN Đ�NG C�P (GB0)TR�NG L�CH LÃM (GAZ)CAM PHONG CÁCH (G18) XÁM TH�I TH��NG (GUN) B�C KIÊU HÃNH (GAN)*

GI�I TH��NG

KÍCH TH��C T�NG TH�

N�m 2017: 
Gi�i th�
ng xe bán t�i g�m cao dung tích 
2.5L t�t nh�t (Best High-Lift Pickup 
Freestyle Cab 2,500 CC) t	 Grand Pix 
International

Gi�i th�
ng Xe t�i c� nh� t�t nh�t theo 
kh�o sát t	 khách hàng (Autobytel Buyer's 
Choice Award) t	 Autobytel

Gi�i th�
ng xe bán t�i c� trung ���c yêu 
thích nh�t (Edmunds most wanted midsize 
truck) t	 Edmunds.com

N�m 2015 – 2017: 
Gi�i th�
ng xe bán t�i c�a n�m (Truck of 
the Year) t	 Motor Trend 

Gi�i th�
ng xe bán t�i có giá tr� s� d�ng
t�t nh�t (Best compact truck for the 
money) t	 US News

Gi�i th�
ng xe có giá tr� s� d�ng t�t nh�t 
trong 5 n�m ��u dòng bán t�i h�ng trung    
(5 years Cost to Own - Midsize Pickup) t	 
Kelley Blue Book

MÀU S�C HI�N Đ�I

3096 mm

5408 mm1874 mm

1852 mm 1852 mm

1570 mm 1570 mm

219 mm

 
Gi�i th�
ng xe có giá tr� bán l�i t�t nh�t 
(2015 Best resale value award) t	 Kelley 
Blue Book 

Gi�i th�
ng xe bán t�i t�t nh�t n�m (Best 
pickup 2015) t	 Cars.com 

Gi�i th�
ng xe bán t�i ���c yêu thích nh�t 
(Most Popular Compact Truck) t	 
Edmunds.com

N�m 2014: 
Chi�c xe bán t�i t�t nh�t c�a n�m 2014 cho 
phiên b�n 2.8L và 2.5L t�i Thái Lan

N�m 2013: 
M�u xe bán t�i t�t nh�t c�a n�m do công ty 
nghiên c�u th� tr��ng Frost&Sullivan
bình ch�n.



- Công ty GM 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 minh h�a c�a các tính n�ng trong tài li�u này có th� h�i khác so v�i th�c t� và tùy thu�c vào t	ng dòng xe 

Đ�NG C & V�N HÀNH
Lo�i ��ng c�
Công su�t c�c ��i (Hp / rpm)
Mô men xo�n c�c ��i (Nm / rpm)
H�p s�
Cài c�u bng �i�n
Tiêu chu�n khí th�i
Kh� n�ng l�i n��c (mm)
KÍCH TH��C
Kích th��c t�ng th� (DxRxC) (mm)
Chi�u dài c� s
 (mm)
Kho�ng sáng g�m xe (mm)
V�t bánh xe tr��c/sau (mm)
Kh�i l��ng b�n thân (Kg)
Kh�i l��ng hàng chuyên ch
 theo thi�t k� (Kg)
Kh�i l��ng toàn b� theo thi�t k� (Kg)
Kích th��c thùng xe (DxR) (mm)
Góc thoát không t�i tr��c/sau (��)
Kích th��c l�p
Kích th��c l�p d� phòng
AN TOÀN      
H� th�ng phanh: Tr��c/ sau
H� th�ng ch�ng bó c�ng phanh (ABS)
H� th�ng phân ph�i l�c phanh �i�n t� (EBD)
H� th�ng cân bng �i�n t� (ESC)
H� th�ng ki�m soát l�c kéo (TCS)
H� th�ng ki�m soát r�-moóc khi kéo (TSC)
H� th�ng h� tr� kh
i hành ngang d�c (HSA)
H� th�ng h� tr� xu�ng d�c (HDC)
C�nh báo áp su�t l�p
Camera lùi
C�m bi�n h� tr� �� xe tr��c/sau
C�nh báo va ch�m s�m
C�nh báo xe l�ch làn ���ng
Dây an toàn 3 �i�m
C�nh báo th�t dây an toàn
H� th�ng túi khí
Chìa khóa mã hóa
Báo ch�ng tr�m
Khóa an toàn hai n�c
NGO�I TH�T
�p l��i t�n nhi�t
C�n tr��c
�p c�n tr��c
Đèn pha �i�u ch�nh �� cao chùm sáng
Đèn pha t� �ông b�t/t�t
Đèn chi�u sáng ban ngày LED
Đèn s��ng mù
G�t m�a tr��c t� ��ng

Diesel, 2.5L, DI, DOHC, Turbo
161 / 3600
380/2000

S� sàn 6 c�p

28.4 / 22.0
245/70R16

Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không

Không

Màu b�c

Không
Không
Không

Không

Có
Có
Có

Có

Không

Crôm Màu �en bóng

Có

28.8/23.3

190 195195

5361 x 1872 x 1833

205

5408 x 1874 x 1852

210

27.5/23.3

Diesel, 2.5L VGT, DI, DOHC, Turbo
180 / 3600
440/2000

S� t� ��ng 6 c�p
Không Có

EURO 4
800

3096

1570 / 1570

245/70R16

Đ�a / Tang tr�ng
Có
Có

Có

16 Inch
Có
Có

Có

Có
Có

Có

Có
Có

Có

Có
Có
Có

Có
Lên/xu�ng 1 ch�m, �i�u khi�n t	 xa (t�t c� các c�a)

Có Có, k�t h�p 
thang ngang

Có

Không

Ch�nh �i�n, g�p tay, cùng màu thân xe
Cùng màu thân xe

Có

Không

Không
Màu �en
Màu �en

16 Inch

N�, hai tông màu xám/�en

Không

Không

Màu b�c

Không
Ch�nh tay

Màn hình c�m �ng 7 Inch, 
k�t h�p Mylink, 4 loa

Không

Không

Không
Không

Không

Th�y l�c Đi�n

Có
T� ��ng

Màn hình c�m �ng 8 Inch, 
k�t h�p Mylink, 7 loa

Có

Có

Có
Có

Có

Da, hai tông màu xám/�en Da, hai tông màu
xám/nâu

Có
�p m� Crôm

Crôm

18 Inch

Ch�nh �i�n, g�p �i�n, m� crôm
Ch� crôm trang trí

Có

Có

Crôm

Không

Có
Có

02 túi khí (cho ng��i lái và hành khách ng�i k� bên)
Có

Có

Có

Cùng màu thân xe

Có

1484 x 1534

S� t� ��ng 6 c�pS� sàn 6 c�p

NGO�I TH�T
G��ng chi�u h�u tích h�p �èn báo r�
Tay n�m c�a
�p vi�n chân kính c�a s� sau
�p thân xe
C�t B s�n �en bóng
B�c lên xu�ng

Thanh trang trí nóc xe

Thanh trang trí thùng xe th� thao
Đèn h�u LED
C�n sau
Tay n�m m
 thùng xe
Chìa khóa �i�u khi�n t	 xa
La z�ng h�p kim nhôm
La z�ng d� phòng h�p kim nhôm
Ch�n bùn tr��c/sau
H�p d�ng c�
N�I TH�T

N�i th�t

Vô l�ng b�c da
Màn hình màu hi�n th� �a thông tin
G��ng chi�u h�u trong xe ch�ng chói t� ��ng
T�m ch�n n�ng có g��ng cho gh� ph�
Đèn tr�n
L�y m
 c�a trong xe
TI�N NGHI
Kh
i ��ng t	 xa
Tr� l�c lái
Vô l�ng �i�u ch�nh 2 h��ng
Ga t� ��ng
H� th�ng �i�u hòa nhi�t ��

H� th�ng gi�i trí

Đi�u ch�nh âm thanh trên vô l�ng
S�y kính sau
H�p �� �� trung tâm k�t h�p t�a tay
Gh� lái ch�nh �i�n 6 h��ng
Gh� hành khách ch�nh tay 4 h��ng
K� ngh� tay hàng gh� sau
Túi ��ng �� l�ng gh� tr��c
Ng�n ��ng �� phía tr��c
Gh� sau g�p ph�ng
B�ng gh� sau l�t 60/40
H�p ��ng kính
� c�m �i�n hàng gh� tr��c/sau
Kính c�a s� ch�nh �i�n

2.5L 4x2 MT LT2.5L 4x2 MT LT 2.5L 4X4 MT LT 2.5L 4X4 MT LT2.5L 4X2 AT LT 2.5L 4X4 MT LTZ 2.5L 4X4 AT LTZ HIGH COUNTRY 2.5L 4x2 MT LT 2.5L 4X2 AT LT 2.5L 4X4 MT LTZ 2.5L 4X4 AT LTZ HIGH COUNTRY

Không

1914
746

2007
653

1902
723

2950

2045
600

2970

2056
608

2060
680

265/60R18

Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Có

Không

Có Có

Không
Không

Màu �en Crôm
Có
Có

CóKhông

5361 x 1872 x 1785 5361 x 1872 x 1795

2985 3065



Website: www.chevrolet.com.vn                    Hotline: 1800 1058
Đi�n tho�i: 04. 38500500          Fax: 04. 38611755

Đ��ng Ng�c H�i


