
MODEL Normal Price VND
Tặng voucher/ 

giảm giá trực tiếp*
Notice

FORESTER XT BLACK EDITION
(Phiên bản Forester XT)

          55,126,000                 8,000,000   

STI front under spoiler + STI rear under spoiler + STI gear knob + 
flexible tower bar + Side sill plate + Rear step panel + LED Acc liner + 
DRL wire harness
(Ốp hướng gió cản trước + ốp hướng gió cản sau + Tay nắm cần số + 
Thanh gia cố phuộc trước + Ốp trang trí cửa + Ốp trang trí cản sau + 
Đèn LED + dây điện đèn LED)

FORESTER IL BLACK EDITION
(Phiên bản Forester IL)

          39,436,000                 6,000,000   

STI rear under spoiler + STI gear knob + flexible tower bar + Side sill 
plate + Rear step panel + Splash guard kit + Door visor + Cargo tray 
low
(Ốp hướng gió cản trước + ốp hướng gió cản sau + Thanh gia cố 
phuộc trước + Ốp trang trí cửa + Ốp trang trí cản sau + Chắn bùn bánh 
xe + Che mưa + Lót sàn cốp sau)

FORESTER (XT & IL) 
ACCESSORIES COMBO
(Gói phụ kiện Forester XT & IL)

          10,252,000                 1,500,000   
Splash guard kit + Door visor + Cargo step panel + Side sill plate
 (Chắn bùn bánh xe + Che mưa + Ốp trang trí cản sau + Ốp trang trí 
cửa)

FORESTER i-L UPGRADE 
COMBO
(Gói phụ kiện nâng cấp Forester 
IL)

          12,242,000                 2,000,000   
Splash guard kit + Door visor + Day running Light
(Chắn bùn bánh xe + Che mưa + Đèn LED)

XV 2.0  ACCESSORIES COMBO
(Gói phụ kiện XV 2.0 IS)

          14,523,000                 2,000,000   
Resin step panel+ Door visor + Day running Light
(Ốp trang trí cản sau + Che mưa + Đèn LED)

OUTBACK 3.6 RS & 
2.5IS ACCESSORIES COMBO
(Gói phụ kiện Outback 3.6 RS & 
2.5IS)

          13,264,000                 2,000,000   
Resin step panel + Door visor + Cargo tray low
(Ốp trang trí cản sau + Che mưa + Lót sàn cốp sau)

Alarm systems-speed lock FR 
2.0XT-2.0IL
(Hệ thống chống trộm và lốc cửa 
tự động Forester 2.0XT & 2.0IL)

            9,090,000                 2,000,000   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set auto-lock security Alarm 
system
States usual price 10mil VND, now 8mil VND and get 1st 20 sets order 
gets to enjoy a further gift interior cleaner + exterior cleaner +  glass 
cleaner + Tower with value up to 0,88mil  end of  Feb 2018
(Miễn phí công lắp ráp, Giá bán lẻ 10 triệu, nay chỉ còn 8 triệu & còn 
được tặng cho 20 khách hàng đặt cọc đầu tiên bộ chăm sóc xe: Chai 
vệ sinh nội thất + Chai vệ sinh ngoài thất + Chai nước rữa kính + Khăn 
lau xe)

Alarm systems-speed lock XV
(Hệ thống chống trộm và lốc cửa 
tự động XV 2.0IS)

            6,818,000                 2,000,000   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set auto-lock security Alarm 
system
States usual price 7,5mil VND, now 5,5mil VND and get 1st 10 sets 
order gets to enjoy a further gift interior cleaner + exterior cleaner +  
glass cleaner + Tower with value up to 0,88mil end of Feb 2018
(Miễn phí công lắp ráp, Giá bán lẻ 7,5 triệu, nay chỉ còn 5,6 triệu & còn 
được tặng cho 10 khách hàng đặt cọc đầu tiên bộ chăm sóc xe: Chai 
vệ sinh nội thất + Chai vệ sinh ngoài thất + Chai nước rữa kính + Khăn 
lau xe)

Alarm systems-speed lock 
Levorg
(Hệ thống chống trộm và lốc cửa 
tự động Levorg 1.6GT-S)

          10,000,000                 2,000,000   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set auto-lock security Alarm 
system
States usual price 11mil VND, now 9mil VND and get 1st 5 sets order 
gets to enjoy a further gift interior cleaner + exterior cleaner +  glass 
cleaner + Tower with value up to 0,88mil end of Feb 2018
(Miễn phí công lắp ráp, Giá bán lẻ 11 triệu, nay chỉ còn 9 triệu & còn 
được tặng cho 5 khách hàng đặt cọc đầu tiên bộ chăm sóc xe: Chai vệ 
sinh nội thất + Chai vệ sinh ngoài thất + Chai nước rữa kính + Khăn 
lau xe)

2. AUTO LOCK

KHUYẾN MÃI PHỤ KIỆN CUỐI NĂM  
Từ 01/12/2017 đến 14/02/2018

1. COMBO ACCESSORIES



Alarm systems-speed lock OBK
(Hệ thống chống trộm và lốc cửa 
tự động Outback 3.6RS & 2.5IS)

          10,000,000                 2,000,000   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set auto-lock security Alarm 
system
States usual price 11mil VND, now 9mil VND and get 1st 20 sets order 
gets to enjoy a further gift interior cleaner + exterior cleaner +  glass 
cleaner + Tower with value up to 0,88mil end of Feb 2018
(Miễn phí công lắp ráp, Giá bán lẻ 11 triệu, nay chỉ còn 9 triệu & còn 
được tặng cho 20 khách hàng đặt cọc đầu tiên bộ chăm sóc xe: Chai 
vệ sinh nội thất + Chai vệ sinh ngoài thất + Chai nước rữa kính + Khăn 
lau xe)

Mirror folding + Side mirror glass
(Hệ thống gập gương tự động & 
chống chói)

            6,550,000                 1,000,000   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set mirror folding system. Special 
price end of Feb 2018. Gets to enjoy a further gift glass cleaner + 
Tower with value up to 0,44mil
(Miễn phí công lắp ráp, tặng chai nước rữa kính + Khăn lau xe)

Pea carbon
(Hệ thống làm sạch buồng đốt & 
nhiên liệu)

            4,828,000                 1,000,000   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set PEA carbon system. Special 
price end of Feb 2018
(Miễn phí công lắp ráp)

B/8T-In Tank (Hệ thống cải thiện 
tiết kiệm nhiên & tăng công suất 
tối đa động cơ)

          13,995,000                    524,400   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set Broquet system Free one 
B/2T for motor bike. Special price end of 14th Feb 2018
(Miễn phí công lắp đặt, Mua ít nhất 1 sản phẩm B/8T quà liền tay sản 
phẩm sử dung cho xe máy B/2T)

BT40-In Line for non-turbo 
Subaru car
 (Hệ thống cải thiện tiết kiệm 
nhiên & tăng công suất tối đa 
động cơ)

          13,217,000                    524,400   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set Broquet system Free one 
B/2T for motor bike. Special price end of 14th Feb 2018
(Miễn phí công lắp đặt, Mua ít nhất một sản phẩm Broquet BM30 Hoặc 
BM 40,50. TF 60,70,80 cho xe hơi Quà tặng liền tay sản phẩm sử dung 
cho xe máy B/2T

BT50-In Line for turbo Subaru 
car
 (Hệ thống cải thiện tiết kiệm 
nhiên & tăng công suất tối đa 
động cơ)

          15,994,000                    524,400   

The labor/installation cost. It included on our costing. When quoting to 
customer & dealer we only said that 1 set Broquet system Free one 
B/2T for motor bike. Special price 14th of Feb 2018
(Miễn phí công lắp đặt, Mua ít nhất một sản phẩm Broquet BM30 Hoặc 
BM 40,50. TF 60,70,80 cho xe hơi Quà tặng liền tay sản phẩm sử dung 
cho xe máy B/2T

TPMS
(Cảm biến đo áp suất lốp)

            4,500,000                    500,000   

General checking tire free + Wheel balancing free Special price is 
discount 10% end of 14/02/2018
(Miễn phí công lắp ráp, cân mâm bấm chì & giảm giá 10%)

            2,690,909               150,000.00   
            3,027,273               150,000.00   
            4,163,636               150,000.00   
            3,436,364               150,000.00   
            2,454,545               150,000.00   
            3,181,818               150,000.00   

225/45R18
(Vỏ xe)

            4,090,909               150,000.00   

            4,363,636               150,000.00   
            3,527,273               150,000.00   

225/60R18
(Vỏ xe)

            4,454,545               150,000.00   

245/40R18
(Vỏ xe)

            4,572,727               150,000.00   

255/55R18
(Vỏ xe)

            5,572,727               150,000.00   

Lưu ý

‐ Tặng phiếu mua hàng/ voucher cho các gói dịch vụ, sản phẩm thuộc mục 1, 2, 3, 4, 5

‐ Giảm giá tiền mặt cho sản phẩm, gói dịch vụ thuộc mục 6

225/60R17
(Vỏ xe)

225/55R18
(Vỏ xe)

General checking tire free + Wheel balancing free Special price end , 
discount 150,000 VND for 1 tire 

Customer who bought 2 piece-> Gift 1 rain cover
Customer who bought 4 piece-> Gift 1 umbrella

End of 14/02/2018
(Miễn phí công lắp ráp, miễn phí cân mâm, bấm chì, tặng 150 nghìn khi 
khách hàng mua 1 vỏ xe & ngoài ra còn được tặng: Khách hàng mua 2 
vỏ xe được tặng 1 cái áo mưa, Khách hàng mua 4 vỏ xe được tặng 1 

cái dù của nhà tài trợ Dunlop

4. PEA Carbon

6. TPMS + Dunlop tire

5. Broquet

3. Mirror folding

225/55R17
(Vỏ xe)


