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Hà nội, ngày

BÁO GIÁ
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Công ty CỔ PHẦN AHCOM Long Biên (Nissan Long Biên) xin chân thành cảm ơn
Quý Khách đã quan tâm đến sản phẩm xe ô tô của công ty chúng tôi, đồng thời chúng tôi xin
gửi lời chúc sức khỏe tới Quý Khách hàng!
Nissan Long Biên - Đại lý 3S của Nissan Việt Nam chuyên phân phối, bảo hành và
bảo dưỡng xe Nissan hàng đầu tại Hà nội, chúng tôi vui mừng giới thiệu đến Quý Khách hàng
những sản phẩm xe mang thương hiệu Nissan chất lượng được bảo hành 03 năm hoặc
100.000 km tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước, chắc chắn sẽ đem đến sự hài lòng của Quý
khách. Với Đội ngũ tư vấn bán hàng được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm và kỹ
năng bán hàng cùng đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp với thái độ tận tình, chu đáo là niềm
tự hào của chúng tôi khi được phục vụ Quý Khách.
Chúng tôi xin hân hạnh thông báo tới Quý Khách hàng báo giá sau:
GIÁ BÁN LẺ

SẢN PHẨM

PHIÊN BẢN

Nissan Sunny XL

1.5 MT, số sàn 05 cấp

525.000.000

Đen, Bạc, Trắng, Nâu

Nissan Sunny XV

1.5 AT, Số tự động 04 cấp

559.000.000

Đen, Bạc, Trắng, Nâu

2.5L, Số sàn 6 cấp 2 WD

625.000.000

Cam, nâu, trắng, bạc, xám

649.000.000

Cam, nâu, trắng, bạc, xám

725.000.000

Cam, nâu, trắng, bạc, xám

795.000.000

Cam, nâu, trắng, bạc, xám

Nissan Navara NP
300 E
Nissan Navara

2.5L, Số tự động 7 cấp

NP300 EL

2WD

Nissan Navara NP
300 SL

2.5 SL, Số sàn 6 cấp 4 WD

Nissan Navara NP

2.5 VL, Số tự động 7 cấp

300 VL

4WD

Nissan Juke CVT

HR16 UPPER, số tự động

(VND)

1.060.000.000

MẦU XE

Vàng, đỏ, xanh, trắng

Nissan Teana 2.5 SL
Nissan X Trail 2.0
Mid
Nissan X Trail 2.0

2.5 AT, số tự động vô cấp

1.299.900.000

Đen, Nâu, Ghi, Trắng, Xám

2.5 AT, số tự động vô cấp

999.000.000

Trắng, đen, bạc, xanh, cam

2.5 AT, số tự động vô cấp

1.050.000.000

Trắng, đen, bạc, xanh, cam

2.5 AT, số tự động vô cấp

1.199.000.000

Trắng, đen, bạc, xanh, cam

High
Nissan X Trail 2.5
Full

*Giá xe trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia
tăng, chưa kể lệ phí đăng ký trước bạ và phí đăng ký xe.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
 Thanh toán bằng tiền đồng Việt nam: Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:
 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Seabank – CN Đại An
Số tài khoản: 03000002255555
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG:
 Thời gian giao hàng: Theo thỏa thuận hai bên.
 Địa điểm giao hàng: Theo thỏa thuận hai bên.
BẢO HÀNH:
 Bảo hành 03 năm hoặc 100.000 Km tuỳ thuộc vào điều kiện nào đến trước tại tất cả
các địa điểm bảo hành uỷ quyền trên toàn quốc.
KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT:
 Kiểm tra định kỳ và thay dầu miễn phí khi xe được 1.000 km;
 Hỗ trợ thủ tục ngân hàng và bảo hiểm nhanh chóng.
Báo giá này có giá trị hết ngày

/

/2016 .

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá chương trình khuyến mãi tốt nhất.

Nguyễn Đức Hiệp – Trưởng phòng kinh doanh
Điện thoại liên hệ: 0904.831.358
Số 467 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Website: http://www.nissanclub.com.vn
Email : nguyenduchiep@nissan-longbien.com.vn

Công ty Cổ Phần AHCOM Long Biên

