
 

 

BẢNG GIÁ XE DU LỊCH HYUNDAI 
 

I10  

Cuộc sống sinh động 

 
 

HYUNDAI I10 NHẬP KHẨU TỪ ẤN ĐỘ 
* Xe 05 chỗ, động cơ xăng 1.2L DOHC, 04 xy-lanh thẳng hàng. 
* Dài x Rộng x Cao: 3.565 x 1.595 x 1.540 (mm). 
* Số tự động. Túi khí bên lái. Tay lái gật gù, trợ lực. 
* Hệ thống điều hòa. Âm thanh Radio, CD, MP3. Cổng kết nối AUX/IN  
* Mâm hợp kim nhôm 14 inches. 
* Gương chiếu hậu chỉnh điện.Khóa cửa trung tâm, Khóa điều triển từ xa 
* Cửa sổ trời. Cánh chuồn sau xe. Đèn sương mù trước.  

 

  I 10 (S700) 1.2 AT 

  Giá công bố 441.000.000 

  Giá bán 441.000.000 
 

I20 

Phong cách mới 

 

HYUNDAI I20 NHẬP KHẨU TỪ ẤN ĐỘ 
* Xe 05 chỗ, động cơ xăng 1.4L DOHC, 04 xy-lanh thẳng hàng. 
* Dài x Rộng x Cao: 3.940 x 1.710 x 1.490 (mm). 
* Số tự động. Tay lái gật gù,  trợ lực. 
* Hệ thống điều hòa. Dàn âm thanh Radio, CD, MP3. Cổng kết nối AUX/IN 
* Hệ thống phanh ABS.   
* Mâm đúc 5.5J*15, hệ thống báo động chống trộm. 
* Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện. 
* Khóa cửa trung tâm, khóa điều triển từ xa. 
* Cửa sổ trời. Đèn phanh lắp trên cao. Đèn sương mù trước.  
 

I20 (DC56) 1.4 AT 

  Giá công bố 532.000.000 

  Giá bán 532.000.000 
 

I30                           

Đẳng cấp tiên phong 

 

HYUNDAI I30 NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 
* Xe 05 chỗ, động cơ xăng 1.6L DOHC, 04 xy-lanh thẳng hàng. 
* Dài x Rộng x Cao: 4.475 x 1.775 x 1.490 (mm). 
* Số tự động 4 cấp (SX). Tay lái gật gù, trợ lực điện. Cảm biến lùi 
* Hệ thống điều hòa tự động. 
* Hệ thống âm thanh Radio, CD, MP3. Cổng kết nối AUX/IN, Ipod.  
* Mâm đúc 6.0J*16, hệ thống báo động chống trộm. 
* Hệ thống phanh ABS. 
* Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện. Đèn xinhanh tích hợp trên gương.  
* Khóa cửa trung tâm, Khóa điều triển từ xa 
* Cửa sổ trời. Cánh chuồn sau xe. Đèn sương mù trước.  

I30 (I930) 1.6 AT 

  Giá công bố 678.000.000 

  Giá bán 678.000.000 
 

ACCENT MT 

Trải nghiệm mới 

 

HYUNDAI ACCENT MT NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 
* Xe 05 chỗ, động cơ xăng 1.4L DOHC, 04 xy-lanh thẳng hàng. 
* Dài x Rộng x Cao: 4.370 x 1.700 x 1.457 (mm). 
* Số sàn 5 cấp. Tay lái gật gù, trợ lực điện. 
* Hệ thống phanh ABS. Cảm biến lùi. 
* Trợ lực tay lái. Tay lái gật gù điều khiển cơ. Điều khiển âm thanh trên vô lăng.  
* Hệ thống điều hòa điều chỉnh cơ. Âm thanh Radio, CD, MP3, AUX,USB.  
* Vành đúc 16 inches, hệ thống báo động chống trộm. 
* Gương chiếu hậu chỉnh điện. Khóa cửa trung tâm. khóa điều triển từ xa 
* Đèn sương mù trước.  

ACCENT 1.4 MT 

  Giá công bố 535.000.000 

  Giá bán 535.000.000 
 



ACCENT AT         

Trải nghiệm mới 

 
 

HYUNDAI ACCENT AT NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 

* Xe 05 chỗ, động cơ xăng 1.4L DOHC, 04 xy-lanh thẳng hàng. 
* Dài x Rộng x Cao: 4.370 x 1.700 x 1.457 (mm). 
* Số tự động 4 cấp. Tay lái gật gù, trợ lực điện. 
* Trợ lực tay lái. Tay lái gật gù điều khiển cơ. Điều khiển âm thanh trên vô lăng. 
* Cửa sổ nóc. Hệ thống phanh ABS. Ghế da. Cảm biến lùi.  
* Hệ thống điều hòa tự động. Âm thanh Radio, CD, MP3, AUX,USB, IPOD. 
* Vành đúc 16 inches, hệ thống báo động chống trộm. 
* Gương chiếu hậu chỉnh điện. Khóa cửa trung tâm. khóa điều triển từ xa 
* Đèn sương mù trước. 

 

ACCENT 1.4 AT 

  Giá công bố 567.000.000 

  Giá bán 567.000.000 
 

AVANTE              

Xuất hiện là để thể hiện 

 

 

HYUNDAI AVANTE MT(CKD) 
 
* Xe 05 chỗ, động cơ xăng 1.6L DOHC, 04 xy-lanh thẳng hàng. 
* Dài x Rộng x Cao: 4.505 x 1.775 x 1.490 (mm). 
* Số sàn 5 cấp Tay lái gật gù,  trợ lực điện. 
* Điều khiển âm thanh trên vô lăng. Âm thanh Radio, CD, AUX. 
* Cửa sổ nóc. Hệ thống phanh ABS. Ghế nỉ. Cảm biến lùi.  
* Hệ thống điều hòa cơ 
* Vành đúc 16 inches. 
* Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi nhanh, Khóa cửa trung tâm. khóa điều 
triển từ xa 
* Đèn sương mù trước. 

Lưu ý: Thông số xe Avante chỉ mang tính tham khảo. 

AVANTE 1.6 MT 

  Giá công bố 504.000.000 

  Giá bán 504.000.000 
 

AVANTE               

Xuất hiện là để thể hiện 

 

 

HYUNDAI AVANTE AT(CKD) 
 
* Xe 05 chỗ, động cơ xăng 1.6L DOHC, 04 xy-lanh thẳng hàng. 
* Dài x Rộng x Cao: 4.370 x 1.700 x 1.457 (mm). 
* Số tự động 4 cấp Tay lái gật gù,  trợ lực điện. 
* Điều khiển âm thanh trên vô lăng. Âm thanh Radio, CD, AUX, MP3. 
* Cửa sổ nóc. Hệ thống phanh ABS. Ghế da.  
* Hệ thống điều hòa tự động, Túi khi bên tài và phụ. 
* Vành đúc 15 inches. 
* Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn xi nhanh, Khóa cửa trung tâm. khóa điều 
triển từ xa 
* Đèn sương mù trước. 

Lưu ý: Thông số xe Avante chỉ mang tính tham khảo. 

AVANTE 1.6 AT 

  Giá công bố 567.000.000 

  Giá bán 567.000.000 
 

 

SONATA 
Đẳng cấp doanh nhân tiên phong ! 

 

 

HYUNDAI SONATA AT NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 
 
* Xe 5 chổ, động cơ xăng 2.0 DOHC 6 số tự động. 
* Hệ thống Eco tiết kiệm nhiên liệu. 
* Dài x Rộng x Cao : 4.820 x 1.835 x 1.470 (mm) 
* Cỡ lốp: 225/55 R18, la răng đúc. Động cơ xăng 2.0. 
* 08 túi khí. Phanh ABS.  
* Cảm biến lùi. Smart key + Nút khởi động. 
* Ghế tài và ghế phụ chỉnh điện. Ghế tài điều chỉnh 08 hướng. 
* Lưới tản nhiệt, tay nắm cửa mạ crôm. 
* Hai cửa sổ nóc kiểu panorama. 
* Ghế da. Gương điện. Cửa sổ điện. Hệ thống điều khiển trung tâm. 
* Điều khiển âm thanh trên vô lăng. 
* Điều hoà tự động hai vùng khí hậu. 
* Radio + Cassetle + CD + MP3 (6 LOA) + IPOD + AUX. 

SONATA 2.0 AT 

  Giá công bố 969.000.000 

  Giá bán 969.000.000 
 



TUCSON 
Cảm hứng mới cho cuộc sống ! 

 

 

HYUNDAI TUCSON IX35 NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 

* Xe 5 chổ, động cơ xăng 2.0 DOHC 6 số tự động. 

* Dài x Rộng x Cao: 4.410 x 1.820 x 1.650 (mm) 
* Cỡ lốp: 225/55 R18, la răng đúc.  
* Túi khí đôi. Phanh ABS  
* Tích hợp camera lùi trên gương chiếu hậu trong xe 
* Smart key + Nút khởi động. Ghế tài chỉnh điện 
* Lưới tản nhiệt, tay nắm cửa mạ crôm. 
* Hai cửa sổ nóc kiểu panorama 
* Ghế da. Gương điện. Cửa sổ điện. Hệ thống điều khiển trung tâm. 
* Điều khiển âm thanh trên vô lăng 
* Radio + Cassetle + CD + MP3 (6 LOA) + AUX + USB 

TUCSON 2.0 AT 
 

  Giá công bố 927.000.000 

  Giá bán 927.000.000 
 

SANTA FE (5 CHỖ) 

Kiêu hãnh một phong cách  

 

 

HYUNDAI SANTAFE T380 NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 

* Xe 5 chổ, động cơ DIESEL 2.2 hộp số tự động 6 cấp. 
* Dài x Rộng x Cao: 4.650 x 1.890 x 1.795 (mm) 
* Cỡ lốp: 235/65 R18, la răng đúc.  
* 10 Túi khí . Phanh ABS. Hệ thống cân bằng điện tử ESP. 
* Lưới tản nhiệt, tay nắm cửa mạ crôm. 
* Giá để đồ trên nóc xe. 
* Ghế da. Ghế tài điều khiển điện. Sấy ghế điện. 
* Gương điện. Cửa sổ điện. Rửa đèn tự động. Hộp lạnh. 
* Smart key + Nút khởi động. Đèn pha tự động.  
* Điều khiển âm thanh trên vô lăng. 
* Điều hoà tự động hai vùng khí hậu. 
* Cảm biến lùi. 
* Radio + Cassetle + CD(6 đĩa) + MP3 (6 LOA) + IPOD + AUX 

SANTAFE 2.2 AT (T381) 2.2 AT (T380) 

  Giá công bố 1.127.000.000 1.113.000.000 

  Giá bán 1.127.000.000 1.113.000.000 
 

 

SANTAFE (7 CHỖ) 

Kiêu hãnh một phong cách 

 

 

HYUNDAI SANTAFE TC21 NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 
 
* Xe 7 chổ, động cơ xăng 2.4DOHC số tự động 6 cấp. 
* Dài x Rộng x Cao: 4.650 x 1.890 x 1.795 (mm). 
* Cỡ lốp: 235/65 R17, la răng đúc.  
* Túi khí bên lái. Hệ thống phanh ABS.  
* Lưới tản nhiệt, tay nắm cửa mạ crôm. 
* Cửa sổ nóc. Giá để đồ trên nóc xe. 
* Ghế da. Gương điện. Cửa sổ điện. Đèn pha tự động.  
* Tích hợp camera lùi trên gương chiếu hậu trong xe. 
* Điều khiển âm thanh trên vô lăng.  
* Chìa điều khiển từ xa + chống trộm điện tử. 
* AM/ FM + CD +MP3 + cổng kết nối IPOD. 

SANTAFE 2.4 AT  

  Giá công bố 1.166.000.000 

  Giá bán 1.166.000.000 
 

GENESIS COUPE    

“Chuyển động của cá tính” 

 

 

HYUNDAI GENESIS COUPE NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 
 
* Xe 5 chổ, động cơ xăng 2.0 TCI 5 số tự động. 

* Dài x Rộng x Cao : 4.630 x 1.865 x 1.385 (mm). 

*Tay lái trợ lực, ghế da, táp lô kim loại, vô lăng & cần số bọc da. 

* Kính điện tự động, kính hậu với chức năng sấy. 

* Cửa sổ nóc, cánh gió hướng sau, gạt mưa, đèn pha, đèn sương mù. 

* Gương chiếu hậu điện, gập điện, sấy điện, gương chống loá. 

* Hệ thống khoá cửa trung tâm, khoá điều khiển và cảnh báo trộm. 

* Điều khiển âm thanh trên vô lăng. 

* Điều hoà tự động. 

* Radio + Casetle + CD + MP3 + Kết nối IPOD, Loa Tweeter. 

GENESIS COUPE 2.0 AT 

  Giá công bố 1.108.000.000 
 



STAREX                

Đối tác kinh doanh đáng tin cậy 

 

 

HYUNDAI GRAND STAREX NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC 

 

* Xe 9 chổ, động cơ DIESEL 2.5 MT, số sàn 5 cấp. 
* Dài x Rộng x Cao : 5.125 x 1.920 x 1.925 (mm) 
* Cỡ lốp:215/70R16 
* Vô lăng bọc da, tay lái gật gù. Khóa điều khiển từ xa báo trộm 
* Điều hoà điều khiển cơ + hàng ghế sau.  
* Kính điện, khóa cửa trung tâm 
* Mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc . 
 
 
 

STAREX 2.5 MT  2.5 MT (Ghế xoay) 

  Giá công bố 869.000.000 880.000.000 

  Giá bán 869.000.000 870.000.000 
 

 

Lưu ý: 

- Báo giá trên đã bao gồm thuế Nhập khẩu, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế VAT nhưng chưa 

bao gồm thuế Trước bạ và các lệ phí khác và có giá trị từ ngày 1 tháng 08 năm 2011. 

- Lưu ý những thông tin trên có thể thay đổi mà không báo trước. Để biết thêm thông tin chi 

tiết xin quý Khách hàng vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh để được cung cấp các thông tin 

về sản phẩm, chính sách bán hàng, thủ tục mua xe, vay vốn ngân hàng,... 

 

TƯ VẤN VIÊN 

TRẦN NGUYÊN THỤY 

0907 070 113 

thuy_kd@hyundaiviethan.com 

www.hyundaidanang.wordpress.com 

 

Công ty Cổ phần Ô Tô Hyundai Việt Hàn rất hân hạnh được phục vụ quý Khách hàng ! 
             

                                      CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI VIỆT HÀN 
 

mailto:thuy_kd@hyundaiviethan.com
http://www.hyundaidanang.wordpress.com/

