
2.0L 2WD Mid 2.0L 2WD High 2.5L 4WD High

MSRP /Giá bán lẻ
Engine / Động cơ
Displacement / dung tích xylanh 2.0L 2.0L 2.5L

Transmission / hộp số CVT CVT CVT

Max power / công suất cực đại HP/rpm 168/6000

Max torque / Momen xoắn Nm/rpm 233/4000

Chassis / Khung gầm
Front/Trước

Rear/Sau
Front/Trước
Rear/Sau

Tire & wheel / Mâm & bánh xe 225/65R17

Exterior / Ngoại thất
Headlamps / đèn pha Halogen

Daytime running lights
Front foglamp / Đèn sương mù trước without/không

Chrome Outside door handles/ tay nắm cửa mạ 
chrome

Outer mirror / gương chiếu hậu 

Outer mirror integrated turning signal /     gương 
chiếu hậu tích hợp báo rẽ
Interior / Nội thất
Leather seat / ghế da
Power driver seat /ghế lái chỉnh điện
Leather steering wheel /tay lái bọc da
Steering wheel with switch button/            tay lái 
tích hợp nút điều khiển
i-key & start stop button/ chìa khóa thông minh và 
khổi động bằng nút bấm
Sunroof / Cúa sổ trời without/không

Power open/close back door with hands-free sensor/ 
Cửa sau cảm biến đóng, mở tự động

without/không

2nd row seat / hàng ghế thứ 2
3rd row seat / hàng ghế  thứ 3

Rearview camera / Camera lùi without/không with/có
AVM /Camera quan sat 

xung quanh xe

Speakers / loa 4

GPS / Hệ thống định vị with/có

Safety / An toàn
Cruise control / hệ thông điều khiển hành trình
ABS, EBD & BA
VDC /hệ thông cân bằng điện tử
Hill start assist / HTHT khởi hành ngang dốc
Hill descent control / HTHT đổ đèo with/có

Airbags 64

with/có
with/có
with/có
with/có

without/không

without/không

40:20:40 split / gập
50:50 split / gập

6

with/có

with/có
with/có

with/có

with/có

with/có

with/có

Body color, elec adjust & elec folding /                Màu thân xe, 
chỉnh điện & gập điện

with/có

with/có

225/60R18

LED
with/có

with/có

200/4400

Brake system / Hệ thống phanh
Disc
Disc

Suspension / Hệ thộng treo
Independent Strute

Multi-Link

X-Trail

TBC

142/6000


