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Phòng kinh doanh xe dự án
Toyota Việt Nam



Ông Hiroyuki Ueda
Tổng giám đốc điều hành Toyota Việt Nam

Mạng lưới trạm dịch vụ toàn quốc

Dịch vụ chất lượng cao

Sửa chữa nhanh chóng

Chi phí bảo dưỡng thấp

Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật viên

Thẩm định và cấp chứng chỉ 
chính hãng

Thu mua với giá trị cao

Sản phẩm đa dạng

Chính sách giá ưu đãi

Giải pháp tài chính tối ưu

Bảo hiểm toàn diện Toyota

MUA MỚI SỬ DỤNG BÁN LẠI

GIẢI PHÁP KINH DOANH TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

Kính gửi Quý đối tác,

Với phương châm khách hàng là trên hết, Toyota luôn coi quý vị là các đối tác đặc biệt, sự 
phát triển của khách hàng là tiền đề cho sự phát triển của chúng tôi. Do vậy Toyota liên tục 
cải tiến để đem đến không chỉ sản phẩm mà là những giải pháp toàn diện giúp tối đa hiệu 
quả đầu tư và kinh doanh thể hiện trong toàn bộ chu trình mua mới - sử dụng - bán lại.

Những dòng sản phẩm của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh và sử dụng đa dạng 
của Quý khách hàng bao gồm các xe cơ bản và xe chuyên dùng, xe thiết kế riêng theo nhu 
cầu khách hàng.

Bên cạnh nền tảng là sản phẩm bền bỉ, an toàn, hiệu quả đầu tư cao. Toyota sở hữu hệ thống 
trạm dịch vụ khắp cả nước cùng hàng loạt các sản phẩm giá trị gia tăng, chất lượng dịch vụ 
và chăm sóc khách hàng đạt chuẩn Toyota toàn cầu. Chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt 
dành cho đối tác lâu dài. Chúng tôi tự tin có thể đồng hành cùng các đối tác trong mọi dự án.

Cám ơn quý khách đã chọn Toyota Việt Nam làm đơn vị cung ứng sản phẩm cho dự án của 
mình và cho chúng tôi cơ hội giới thiệu những giải pháp của mình.

Với mục tiêu hướng tới phát triển bền vững và giữ vững “Thương hiệu 
xe hơi được yêu mến nhất” tại Việt Nam, Toyota Việt Nam đã, đang 
và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và 
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất 
cho khách hàng, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển của 
ngành công nghiệp ô tô và đất nước Việt Nam.

75
Trạm dịch vụ

30 triệu USD
Đóng góp xã hội

1 Triệu
Khách hàng 

An toàn 5 sao
ASEAN NCAP

Chỉ số hài lòng
khách hàng

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỐI TÁC TIN CẬY, 
CUNG CẤP
GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ 
HIỆU QUẢ

TOYOTA VIỆT NAM 
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Chương Trình Khách Hàng Dự Án



CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1. Ưu đãi theo doanh số của lần đặt hàng

Ưu đãi lô áp dụng cho những đơn hàng từ 2 xe trở lên, tăng dần theo số lượng 
đặt hàng.
*Lưu ý: Số lượng đặt hàng để được xét ưu đãi bao gồm cả một số mẫu xe mà TMV không có 
chính sách ưu đãi lô như Land Prado, Land Cruiser, Alphard.

2. Ưu đãi doanh số cộng dồn theo 12 tháng

Khách hàng được cộng dồn số lượng đã mua và hợp đồng đang thực hiện 
trong 12 tháng liên tục trước đó để tính mức ưu đãi lô cho lần đặt hàng tại 
thời điểm xét duyệt.

Ưu đãi cộng dồn không áp dụng với khách hàng dùng 100% vốn ngân sách 
nhà nước.

Ví dụ tham khảo

Đặt hàng lần 1
Giao xe

Tích lũy bán hàng 
cho hỗ trợ lô
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102 xe 
(100 - 149)
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4

Số
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DOANH SỐ LỚN, ƯU ĐÃI TĂNG

Hỗ Trợ / Xe

Chương Trình Khách Hàng Dự Án

CÁC MẪU XE LÔ CHỦ ĐẠO 

4885 x 1840 x 1445 2.0  
2.5

6AT Xăng / 7.56 Sang trọng, đẳng cấp

An toàn, sang trọng

Tiết kiệm, linh hoạt

Đa năng, mạnh mẽ

Mạnh mẽ đầy uy lực

Sang trọng, vững chãi, 
tiện nghi

Đẳng cấp thương gia

Mạnh mẽ và bền bỉ

Vận hành mạnh mẽ, 
an toàn đỉnh cao

Tiết kiệm, bền bỉ, 
thoải mái

Có Không

7

7

7

6

7

7

2

7

7

2

Túi khí ABS/EBD Camera lùiVSC HACTRC DAC TSS

TSS Toyota Safety Sense Mức hỗn hợp trong & ngoài đô thị 
cho phiên bản cao nhất, số tự động

(*)

Xăng / 6.5

Xăng / 5.78 

Xăng / 5.3

Dầu / 8.63 
Xăng / 11.1

Xăng / 6.7

Xăng / 9.97

Dầu / 9

Dầu / 7.5

CVT

5MT
4AT

6MT
6AT

4AT

6MT
6AT

8AT

6MT

5MT
CVT

2.4  
2.8

3.5

2.8

2.4 
2.8
2.7

1.8

1.5

1.2

1.5

4640 x 1775 x 1460

4425 x 1730 x 1475

3660 x 1600 x 1520

4795 x 1855 x 1835

4435 x 1695 x 1705

5325 x 1855 x 1815

Xăng / 9.75MT
6AT

2.04735 x 1830 x 1795

4945 x 1850 x 1890

5915 x 1950 x 2280

5 CHỖ

SUV

BÁN TẢI

ĐA DỤNG

HÀNH KHÁCH

DÒNG XE Kích thước
(DxRxC) (mm)

Động cơ
(lít) 

Hộp số Nhiên liệu / Tiêu thụ
(L/100km) (*) An toàn Đặc tính

SẢN PHẨM ĐA DẠNG 

Taxi, Cho thuê, sử dụng nội bộ,...

Xe cứu thương

Xe chở khách, Xe đa dụng,…

Toyota có đầy đủ các dòng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng 
của khách hàng trong việc sử dụng nội bộ và đầu tư kinh doanh.

Toyota Việt Nam luôn nỗ lực để có thể giao xe sớm nhất theo nhu cầu 
của khách hàng. Thời gian cung ứng tiêu chuẩn được tính từ thời điểm 
đặt hàng chính thức và phụ thuộc vào nguồn sản xuất.

THỜI GIAN CUNG ỨNG NHANH

Xe sản xuất trong nước: Xe nhập khẩu:

TỪ 30 ĐẾN 90 NGÀY TỪ 30 ĐẾN 150 NGÀY

Xe chở tiền

MUA MỚI

Khách hàng có nhu cầu về xe hoán cải hoặc khách hàng mua lô lớn 
có nhu cầu đặc biệt (thêm, bớt tính năng) của xe tiêu chuẩn, vui lòng 
liên hệ với Toyota Việt Nam để được phục vụ tốt nhất.
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Đặt hàng lần 2
Giao xe

Đặt hàng lần 3
Giao xe

Đặt hàng lần 4
Giao xe

Đặt hàng lần 5
Giao xe



BÁN LẠI NỘI DUNG KIỂM TRA TOÀN DIỆN 176 HẠNG MỤC KỸ THUẬT

Chức năng, hệ thống: 72 điểmNội thất / ngoại thất: 14 điểm

Khoang động cơ: 11 điểm

Giấy tờ xe và bộ chìa khóa: 5 điểm

Đâm đụng: 22 điểm

Dưới gầm: 25 điểm

Lái thử xe: 27 điểm

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH TỐI ƯU BẢO HIỂM TOÀN DIỆN TỪ TOYOTA
Công ty tài chính Toyota sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lô khoản vay dài hạn với lãi suất thấp. Bảo hiểm Toyota với sự hợp tác cùng các công ty bảo hiểm hàng đầu 

tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp 1 sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt 
dành riêng cho khách hàng Toyota.

2.
Thời gian duyệt hồ sơ:

<24h

3.
Sản phẩm đa dạng, 

linh hoạt việc tất toán 
giúp doanh nghiệp tối ưu 

dòng tiền bao gồm:
 Sản phẩm truyền thống

 Sản phẩm Balloon
1.

Hạn mức cho vay cao:
80% giá trị xe

KHÔNG thu phí dịch vụ

Hỗ trợ chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa 
lên đến 500,000 đồng/ngày

Sửa chữa tại đại lý Toyota và thay thế phụ tùng 
chính hãng

Thưởng từ 20% phí bảo hiểm khi không có tổn thất

Chiết khấu lên đến 8% cho hợp đồng dài hạn

Hotline báo tổn thất ưu tiên dành riêng 
cho khách hàng bảo hiểm Toyota
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Chương trình ưu đãi dành cho 
khách hàng thân thiết tại đại lý

Tiết kiệm kinh tế khi sử dụng

4. Chi phí 
 bảo dưỡng thấp

75 đại lý / chi nhánh 

Ở 37 tỉnh / thành phố 

1. Mạng lưới
 dịch vụ toàn quốc

Kỹ thuật viên tay nghề cao

CSVC & trang thiết bị hiện đại

Phụ tùng chính hãng 

2. Dịch vụ
chất lượng cao

Đào tạo / Đánh giá kỹ thuật viên 
cho xưởng của khách hàng

Chia sẻ các bí quyết lái xe

5. Hỗ trợ đào tạo /
đánh giá kỹ thuật viên 

*Chính sách hỗ trợ đào tạo / đánh giá kỹ thuật viên được 
áp dụng cho các khách hàng có xưởng dịch vụ. Chi tiết 
vui lòng liên hệ phòng dự án TMV để được hướng dẫn.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (84-28) 7309 0998
Website: www.tfsvn.com.vn
Mail: info@toyotafinancial.com.vn
FB: TFSVN - Tài Chính Toyota Việt Nam
Zalo: Tài Chính Toyota Việt Nam 

Toyota Sure giúp khách hàng yên tâm khi giao dịch mua bán xe cũ tại 
các đại lý chính hãng của Toyota.

Đối với khách hàng có nhu cầu mua xe đã qua sử dụng, khi đến với 
Toyota Sure, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về Chất lượng khi 
mỗi chiếc xe đã qua sử dụng mang thương hiệu Toyota Sure sẽ phải 
trải qua công đoạn kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt và toàn diện với 176 
hạng mục kỹ thuật bởi các chuyên gia của Toyota. Toyota Sure cũng sẽ 
kiểm tra hồ sơ pháp lý và lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng của xe.

SỬ DỤNG 

Đảm bảo chất lượng kỹ thuật 

An tâm vận hành

6. Phụ tùng 
chính hãng Toyota

Quy trình và khoang phục vụ riêng

Tổng thời gian: 30 phút 

3. Sửa chữa
nhanh chóng

Chương Trình Khách Hàng Dự Án


