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Ford Ranger

580.000.000₫
Phiên bản:
XL 4x4 MT

XLS 4x2 MT

XLS 4x2 AT

XLT 4x4 MT

XLT 4x4 AT

XLT 4x4 10AT

Wildtrak 4x2

Wildtrak 4x4

Tặng gói quà tặng phụ kiện: Bao tay lái, Gối đầu, Tappi sàn, Dù, Áo trùm xe, Túi da đựng hồ sơ
Hỗ trợ mua xe trả góp, lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay linh hoạt, tối đa lên đến 8 năm, thủ tục đơn
(tel:0938038567)
giản, duyệt hồ sơ nhanh.



Hỗ trợ dịch vụ đăng kí, đăng kiểm xe nhanh chóng, giao xe trên Toàn Quốc

GỌI HOTLINE 0938.038.567 (TEL:0938.038.567)
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ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
NGOẠI THẤT
Khả năng toàn diện
Thiết kế của Ranger trông ấn tượng hơn nhờ phần đầu xe mới, bao gồm lưới tản nhiệt và cản trước hầm
hố hơn. Cụm đèn pha cũng được thiết kế lại với đồ họa đẹp hơn và có thêm tùy chọn công nghệ LED. Bên
cạnh đó, cụm đèn sương mù trên cản trước cũng sử dụng bóng LED thay vì halogen như trước đây.
Các nhà thiết kế đã tạo nên nắp ca-pô gồ ghề, các khe hút gió ở cản trước và vòm bánh xe cơ bắp. Những
điểm nhấn phong cách khác bao gồm cụm đèn hậu thẳng đứng và cửa đuôi với dòng chữ “RANGER”.
Khung gầm của Ranger làm từ thép cường độ cao, cản trước và cản sau cũng làm từ loại thép chịu lực.
Thiết kế đa năng
Ford Ranger cho thị trường Bắc Mỹ sẽ được sản xuất ở Michigan, Mỹ vào cuối năm nay. Xe cạnh tranh ở
phân khúc bán tải cỡ trung cùng Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma và Honda Ridgeline.
Mẫu bán tải Mỹ sử dụng động cơ Ecoboost tăng áp 2.0L, cùng hộp số tự động 10 cấp. Thông tin về công
suất và mô-men xoắn chưa được tiết lộ. Trang Motor1 dự đoán, động cơ sẽ cho công suất từ 310 mã lực
đến 350 mã lực giống chiếc Mustang 2018. Người mua có thể tùy chọn hệ dẫn động 2 bánh hoặc cả 4
bánh.

NỘI THẤT
Thư giãn trong khoang xe rộng rãi
Nội thất mẫu Ranger mới không có nhiều thay đổi so Ford Ranger đang bán trên thị trường. Trung tâm là
màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, tùy chọn hệ thống thông tin giải trí SYNC3. Xe có ổ cắm điện 115V, phát
Wi-Fi từ mạng 4G LTE, hệ thống âm thanh B&O Play.
Thêm khoảng trống để chân trong khoang xe không chỉ tạo cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi trên
xe. Cánh cửa lớn hơn và thay đổi vị trí cột trụ phía sau cho phép mọi người ra vào xe hoặc bốc dỡ những
kiện hàng nặng một cách dễ dàng hơn.

(tel:0938038567)
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DỰ TÍNH CHI PHÍ
Nơi đăng ký:
Hà Nội
Giá đàm phán:

580.000.000 ₫

Phí trước bạ (12%) :

69.600.000 ₫

Phí sử dụng đường bộ (01 năm):
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm):
Phí đăng kí biển số:

1.560.000 ₫
437.000 ₫
20.000.000 ₫

Phí đăng kiểm:

340.000 ₫

Tổng cộng:

671.937.000 ₫

GỌI HOTLINE 0938.038.567 (TEL:0938.038.567)

FIND CAR VIP
 Thành phố Hồ Chí Minh
 0938.038.567 (tel:0938.038.567)
 findcarvip@gmail.com (mailto:findcarvip@gmail.com)

CÁC DÒNG XE
CAM KẾT CỦA FIND CAR
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và nhiều hơn nữa.
(tel:0938038567)
Email của bạn

Đăng ký
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