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MADAME CHỦ TỊCH
THAM GIA PHÁT BIỂU
TẠI BUỔI ĐỐI THOẠI
THỦ TƯỚNG VỚI
HÀ NỘI VÀ
DOANH NGHIỆP

T

rong chương trình đối thoại Thủ tướng với Hà Nội và
doanh nghiệp được tổ chức vào tháng 4/2020,
Madame Chủ Tịch đã được mời tham dự và phát biểu
đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp thủ đô nhằm
hiến kế phát triển kinh tế sau dịch Covid 19
Phát biểu tại sự kiện, Madame Chủ Tịch đã khẳng định để
doanh nghiệp có thể đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh
doanh trở lại rất cần sự hỗ trợ của các cấp chính quyền
bằng nhiều biện pháp như đề xuất giảm thuế thu nhập
doanh nghiệp 50% trong năm 2020, thay đổi cách hoạch
tính chi phí thuế, áp dụng thuế VAT 0%, miễn phí thuê đất …
Trong lĩnh vực siêu thị, Chủ Tịch đề xuất hỗ trợ cho các xe
vận tải ra vào thành phố cũng như việc bày bán trực tiếp
trước cửa siêu thị nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch.
Trong lĩnh vực khách sạn dịch vụ, Chủ Tịch đề xuất mở cửa
trở lại nhanh chóng cùng các điều kiện an toàn trong mùa
dịch. Madame Chủ Tịch cũng đề xuất thành phố Hà Nội cần
trích quỹ để kích cầu du lịch, khơi thông nền kinh tế.
Đặc biệt đối với những dự án đặc biệt quan trọng để chào
mừng các sự kiện lớn của thành phố cần phải được ưu tiên
hỗ trợ như đại dự án Thành phố Thông Minh Smart City dọc
trục đường Nhật Tân – Nội Bài, công viên Sanrio Hello Kitty
Hà Nội…
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Madame Nga cũng thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ lãnh đạo
Thành phố sẽ tiếp tục dẫn dắt người dân và doanh nghiệp
tiếp tục thành công trong công cuộc gây dựng lại nền kinh
tế cùng nhiều hoạt động xây dựng tại địa phương để giúp
doanh nghiệp có thể tận dụng được thời điểm “Trong Nguy
có Cơ” sau khi đại dịch kết thúc.

CHÚC MỪNG
SINH NHẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
ÔNG LÊ HỮU BÁU

V

ới tình cảm nồng ấm, đại diện ban lãnh đạo và công đoàn Tập đoàn BRG đã chuẩn bị những bó hoa tươi thắm cùng
món quà ý nghĩa gửi tặng tới Ông Lê Hữu Báu – Tổng Giám Đốc Tập Đoàn BRG. Đây cũng là dịp để ban tổng giám
đốc, cán bộ nhân viên tập đoàn có thể dành những lời tri ân, lời cám ơn, lời chúc mừng tới vị lãnh đạo của mình. Đại
diện cán bộ nhân viên Tập đoàn BRG xin gửi lời chúc tới Tổng giám đốc Lê Hữu Báu – chúc ông luôn tràn đầy sức khỏe,
nhiệt huyết để tiếp tục dẫn dắt 21.600 cán bộ nhân viên hướng đến những chặng đường chinh phục mới, cam go và thử
thách hơn.
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TẬP ĐOÀN BRG
MỞ THÊM 19
CỬA HÀNG BÁN LẺ
HAPRO FOOD THUỘC
CHUỖI BRGMART

19 cửa hàng bán lẻ Hapro Food thuộc chuỗi BRGMart đều nằm tại
các điểm trung tâm Hà Nội và có vị trí giao thông thuận lợi

N

gày 01/04 và 30/4/2020, Tập đoàn BRG đã mở thêm
19 cửa hàng bán lẻ Hapro Food thuộc chuỗi
BRGMart tại các địa điểm trung tâm Hà Nội.

BRGMart hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới đạt
100 điểm vào cuối năm 2020 và trở thành địa chỉ mua
sắm tin cậy của người tiêu dùng Thủ đô

trong hệ sinh thái của Tập đoàn BRG như Hapro Mart,
Intimex, Seika Mart, Fuji Mart; chuỗi siêu thị BRGMart hi
vọng sẽ dần trở thành địa chỉ mua sắm yêu thích và tin cậy
của người tiêu dùng Thủ đô.

Những cửa hàng bán lẻ Hapro Food này đều nằm tại các
điểm trung tâm Hà Nội và có vị trí giao thông thuận lợi như
Lê Thái Tổ, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng
Trống, Khương Thượng, Bạch Mai và Ki-ốt Chợ Bưởi…Các
cửa hàng có diện tích từ 80m2 đến 300m2 được thiết kế
theo phong cách hiện đại giúp khách hàng thuận tiện mua
sắm.
Hướng tới đối tượng khách hàng mục tiêu là người tiêu
dùng trẻ và khách du lịch trong và ngoài nước, hơn 30 nghìn
mặt hàng tại 09 điểm Hapro Food mới mở cửa tập trung vào
các nhóm thực phẩm tươi sống nguồn gốc xuất xứ rõ ràng,
thực phẩm chế biến, các mặt hàng thiết yếu, nhóm hàng
tiêu dùng nhanh (FMCG) và các mặt hàng nhập khẩu.
Bên cạnh đó, bộ sản phẩm do các đơn vị thành viên Tập
đoàn BRG trực tiếp sản xuất như gạo Hapro Đồng Tháp;
dòng sản phẩm xúc xích, thịt hun khói, chân giò hun khói
thương hiệu Hapro PTJ; kem và nước tinh khiết Thủy Tạ
cùng các sản phẩm đặc sản vùng miền khác; các sản phẩm
được Công ty TNHH bán lẻ BRG trực tiếp nhập khẩu và
phân phối tại Việt Nam như táo Nhật bản Aomori, táo các
loại nhập khẩu từ bang Washington, thịt bò Mỹ, thịt lợn Mỹ Canada.... đã tạo nên sự khác biệt riêng có tại hệ thống
chuỗi siêu thị BRGMart. Cùng với các thương hiệu bán lẻ
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Tại cửa hàng Hapro Food số 3 Lê Thái Tổ, hàng hóa phong phú
phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng

HỆ THỐNG
BRG MART
CHUNG TAY CÙNG
CHÍNH QUYỀN
ĐẢM BẢO
CUNG ỨNG
CÁC MẶT HÀNG
THIẾT YẾU CHO
NHÂN DÂN
TRONG KHU VỰC
BỊ CÁCH LY

BRGMart cam kết cung ứng đủ các hàng hoá thiết yếu để phục vụ
người dân Thủ đô trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19

T

hực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương và Sở Công
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid
19, Tập đoàn BRG đã chỉ đạo toàn bộ chuỗi siêu thị
và cửa hàng BRGMart chủ động triển khai dự trữ và cung
ứng đầy đủ các sản phẩm hàng hóa thiết yếu tới người dân
với mức giá bình ổn. Hàng hoá tại các cửa hàng cũng như
tại các điểm bán lưu động đều được BRGMart cam kết đảm
bảo nguồn gốc, chất lượng với mức giá ổn định.thương Hà
Nội về việc khẩn trương mở các điểm bán hàng lưu động
bán các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân
trong thời kỳ cả nước đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số
16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội; đồng thời tạo tâm lý
yên tâm cho người tiêu dùng tại các khu vực cách ly, hệ
thống siêu thị BRGMart đã phối hợp với chính quyền nhiều
địa phương triển khai cung ứng hàng hoá thiết yếu cho bà
con trong khu vực đang bị cách ly.
Sáng ngày 12/4/2020, hệ thống siêu thị BRGMart cung cấp
cho huyện Thạch Thất, Hà Nội 03 tấn gạo Hapro Đồng Tháp
và 200 thùng mỳ để hỗ trợ bà con khu vực thôn Hạ Lôi,
huyện Mê Linh – khu vực đang bị cách ly do dịch Covid-19.
Những chuyến hàng cung cấp hàng hóa, lương thực thiết
yếu kịp thời của BRGMart hy vọng sẽ phần nào giúp bà con
thôn Hạ Lôi, Mê Linh an tâm, ổn định cuộc sống trong thời
gian cách ly. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị BRGMart cũng
đã ký kết nhiều hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa
thiết yếu với chính quyền các huyện Sóc Sơn, Thạch Thất,
Đông Anh, Hà Đông, Thanh Xuân,… nhằm chủ động và
phục vụ kịp thời hơn nữa nhu cầu của người dân và doanh
nghiệp tại các quận/huyện tại Hà Nội. Ngoài ra, BRGMart
còn tổ chức các chuyến bán hàng lưu động tại huyện Văn
Lâm – Hưng Yên.
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Nhân viên hệ thống siêu thị BRGMart khẩn trương đưa
Gạo Hapro Đồng Tháp lên những chuyến xe lưu động
để cung ứng hàng cho khu vực bị cách ly

Tập đoàn BRG đã chỉ đạo toàn bộ chuỗi siêu thị và cửa
hàng BRGMart chủ động triển khai dự trữ và cung ứng đầy
đủ các sản phẩm hàng hóa thiết yếu tới người dân với mức
giá bình ổn.

Các cửa hàng bán lẻ Hapro Food trong chuỗi BRGMart
mở tại các khu vực đông dân cư hi vọng sẽ trở thành điểm
mua sắm quen thuộc của người dân Thủ đô

THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN BRG
CUNG CẤP
SẢN PHẨM
KHẨU TRANG
HAI LỚP VẢI
KHÁNG KHUẨN
CHẤT LƯỢNG CAO

T

rước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế do dịch
bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty CP
Thương mại dịch vụ Thời trang Hà Nội (Hafasco),
thành viên Tập đoàn BRG đã cho ra mắt thị trường
và cung cấp sản phẩm khẩu trang hai lớp vải kháng khuẩn
chất lượng cao thông qua hệ thống chuỗi cửa hàng
BRGMart và hệ thống nhà thuốc Hapharco, đáp ứng đủ nhu
cầu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng tại
Hà Nội.
Sản phẩm khẩu trang hai lớp vải kháng khuẩn của Hafasco
sử dụng chất liệu vải kháng khuẩn tiêu chuẩn lớp ngoài là
vải Interlock, lớp trong là vải single 100% cotton, có tác
dụng kháng khuẩn trong 20 – 30 lần giặt, đồng thời giúp
ngăn ngừa bụi mịn. Đặc biệt, sản phẩm không gây kích ứng
da và thân thiện với môi trường. Sản phẩm đã được cấp
chứng chỉ hợp qui, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ
rõ ràng. Với năng lực sản xuất đạt 1 triệu chiếc mỗi tháng,
Hafasco sẽ đẩy nhanh việc đưa số lượng khẩu trang lớn,
đáp ứng nhu cầu của thị trường trước cao điểm của dịch
bệnh. Hiện nay, hệ thống phân phối khẩu trang hai lớp vải
kháng khuẩn chất lượng cao của Hafasco đã có tên trong
danh sách hơn 1.000 điểm bán khẩu trang vải các loại trên
địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước do Bộ Công
thương công bố trên website.
Bên cạnh hoạt động phân phối tại thị trường nội địa, Tổng
công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cũng đang đẩy mạnh
công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm khẩu
trang hai lớp kháng khuẩn chất lượng cao của Hafasco tới
các Đại sứ, tham tán, cơ quan đại diện Việt nam ở nước
ngoài cũng như các Thương vụ, Tổ chức xúc tiến thương
mại nước ngoài tại Việt nam nhằm tận dụng thời cơ xuất
khẩu sản phẩm Made in Vietnam chất lượng cao tới một số
khách hàng tại các khu vực trọng điểm đang bị dịch Covid
-19 trên toàn thế giới.
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KEM THỦY TẠ NHỮNG QUE KEM
MANG DẤU ẤN
NGƯỜI TRÀNG AN

Người dân Hà Nội thưởng thức Kem Thủy Tạ sau
những ngày dài cách ly xã hội do dịch Covid-19

V

ới người dân Hà Nội, thưởng thức kem Thủy Tạ ven
Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là thưởng thức một món ẩm
thực ngon và lâu đời của Thủ đô mà còn là một nét
đẹp văn hóa gắn liền với nhiều thế hệ người Tràng An.

Trở thành biểu tượng và nét đẹp của Hà Nội

Ngược lại dòng thời gian, để trở về cái hồn cốt của Hà Nội,
của người Tràng An… Hồ Hoàn Kiếm là trung tâm, là trái tim
của 36 phố phường nhộn nhịp. Dù thời gian đã mang tới
nhiều đổi thay và phát triển, nhưng với người dân thủ đô, Hồ
Kem Thủy Tạ không chỉ là kem
Hoàn Kiếm và những nét đẹp văn hóa đi cùng vẫn luôn vững
Lượn một vòng hồ Gươm, ăn một que kem Thủy Tạ… chả bền và mang tính biểu tượng. Đó cũng là lẽ mà cảm xúc bồi
biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ của người hồi khi cầm trên tay que Kem Thủy Tạ không chỉ của riêng
Hà Nội. Và chỉ khi phải ở nhà suốt thời gian vừa qua, người ai, nhất là những người yêu mảnh đất nghìn năm văn hiến
Hà Nội mới chợt nhận ra rằng, chỉ khi xa cách, cảm giác thân này.
quen đó mới thật sự trở nên rõ ràng.
Trải qua nhiều thăng trầm cùng đất nước, Kem Thủy Tạ luôn
Nhìn những người đang xếp hàng theo đúng khoảng cách nỗ lực bảo tồn nét văn hóa ẩm thực này của người Hà Nội
quy định để chờ mua cho mình cây kem chanh bạc hà mát với chất lượng và mẫu mã đa dạng, hệ thống phân phối
lạnh, hay chiếc kem ốc quế ngậy hương vani, socola… và cũng được mở rộng, không chỉ riêng một điểm bên hồ
thả hồn tận hưởng bên hồ Gươm, mới cảm nhận được vẻ Gươm nữa mà đã vươn tới nhiều nơi, với mục tiêu mang
“món quà ngon của người Hà Nội” này tới với nhiều người
đẹp sâu lắng và thi vị của đất Tràng An.
yêu kem, yêu nét văn hóa truyền thống Tràng An.
Những tâm hồn yêu Kem Thủy Tạ đã tới đây không chỉ mua
cho mình một món quà vặt giải khát, mà còn để tìm lại
những kỷ niệm đã gắn bó từ rất lâu, mỗi dịp dạo quanh Hồ
Hoàn Kiếm và với thương hiệu kem ngon nổi tiếng lâu đời
xứ Hà Thành.
Đối với Bà Phượng (61 tuổi, quận Hai Bà Trưng, HN), Kem
Thủy Tạ không chỉ là một món ăn vặt nữa. “Kem Thủy Tạ có
từ trước khi tôi ra đời. Thủa nhỏ, tôi thường được bố mẹ
thưởng cho ăn kem Thủy Tạ mỗi dịp được lên bờ Hồ chơi.
Lớn hơn một chút, tôi cùng bạn bè đi tàu điện tới đây để
thưởng thức kem mỗi khi hè về. Chính vì thế, Kem Thủy Tạ
mang theo nhiều ký ức, kỷ niệm của tôi trong suốt bao nhiêu
năm gắn bó với mảnh đất này”, bà Phượng bồi hồi.
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Quầy bán hàng lưu động BRGMart phục vụ
nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô

SEABANK TRAO
TẶNG HƠN 16.000
SUẤT QUÀ TỔNG
TRỊ GIÁ GẦN
1,4 TỶ ĐỒNG CHO
NGƯỜI KHÓ KHĂN
BỊ ẢNH HƯỞNG
BỞI COVID-19

C

hung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dại dịch Covid-19,
trong những ngày từ 8 - 15/4, SeABank với sự hỗ trợ
của Tập đoàn BRG và các nhà hảo tâm đã trao tặng
16.052 suất quà nhu yếu phẩm cho những người nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp 25 tỉnh thành của
đất nước. Tổng ngân sách thực hiện chương trình là gần 1,4
tỷ đồng.

“QUẸT THẺ
GIẢM LIỀN
ƯU ĐÃI
VÔ BIÊN”
CÙNG THẺ
SEABANK

Các suất quà bao gồm hơn 42 tấn gạo, hơn 115.000 gói mì
ăn liền và các nhu yếu phẩm cần thiết như dầu ăn, nước
tương, lạc... Tất cả các tặng phẩm lương thực đều được
cung cấp bởi hệ thống siêu thị BRG Mart thuộc Tập đoàn
BRG, BigC ... Việc trao tặng nhu yếu phẩm chính là một
hành động đẹp và ý nghĩa mà SeABank đã phần nào lan tỏa
được tính nhân đạo, lòng nhân ái tới cộng đồng.

Từ nay cho đến hết 31/12/2021, SeABank
triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt thẻ
giảm liền - Ưu đãi vô biên” cho khách
hàng.
Theo đó, chủ thẻ SeABank khi thanh toán
tại hệ thống siêu thị BRGMart tại Hà Nội,
Hải Dương, Hải Phòng sẽ được giảm giá
2% trên tổng hóa đơn mua.
Riêng tại Hapro Intershop Giảng Võ, từ
27/4/2020 - 31/3/2021, tùy từng loại thẻ
khách hàng mua rượu sẽ được nhận ưu
đãi giảm giá từ 5 - 20%, đồng thời được
miễn phí giao hàng tận nhà với đơn hàng
từ 1 triệu đồng.
Với mặt hàng thuốc, thiết bị y tế, từ
1/4/2020 - 31/5/2021, chủ thẻ khi mua
hàng tại nhà thuốc Hapharco với đơn hàng
từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng sẽ được
giảm 1% - 2% .
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SeABank còn kết hợp với hệ thống các
khách sạn, sân golf của TĐ BRG. Ngoài ra,
SeABank còn dành tặng khách hàng khi
sử dụng thẻ các ưu đãi giảm giá 3% trước
thuế VAT cho dịch vụ bảo trì, sửa chữa tại
Honda Tây Hồ; giảm 3% khi sử dụng dịch
vụ tại Honda Hải Phòng; giảm 10% khi
thanh toán mua hàng tại các cửa hàng
Chu Đậu; giảm 3 - 10% khi mua hàng tại
Thăng Long Wine và nhiều ưu đãi đặc biệt
khi mua vàng AJC trong những ngày lễ
lớn.

CÔNG TY PTF
TRIỂN KHAI
GÓI VAY ƯU ĐÃI
CHO CBNV TRONG
HỆ SINH THÁI BRG

L

à một thành viên trong hệ sinh thái của Tập Đoàn BRG,
với sứ mệnh cống hiến những giá trị phát triển bền vững
đến với cộng đồng, PTF hiện đang cung cấp sản phẩm
cho vay tiền mặt “CẦN TIỀN CÓ LIỀN” lên đến 80 triệu đồng với
lãi suất vô cùng hấp dẫn chỉ dành riêng cho toàn bộ CBNV thuộc
hơn 50 công ty con của Tập đoàn BRG.
Sản phẩm cho vay của PTF đang từng bước cải tiến để linh động
hơn, thủ tục đơn giản với thời gian giải ngân nhanh chóng hơn
nhằm giúp Quý CBNV trong Tập đoàn BRG hàng chủ động
nguồn tài chính trong tiêu dùng cá nhân cũng như các kế hoạch
gia đình trong năm 2020 từ việc sửa nhà, đầu tư giáo dục, chăm
sóc sức khỏe, đến kế hoạch hỏi, cưới... với những những trải
nghiệm tài chính tốt nhất.
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Theo đó, chỉ cần có hợp động lao động chính thức từ 6 tháng trở
lên, CBNV của BRG sẽ nhận được hoản vay gấp 4-10 lần lương,
tối đa lên đến 80 triệu đồng, và lãi suất chỉ từ 213đ/1triệu đ/ngày
với kỳ hạn vay từ 12 - 36 tháng.
Đặc biệt, PTF đã thiết kế trang web ww.vayuudai.ptf.com.vn để
CBNV của Tập Đoàn BRG có thể tiếp cận khoản vay dễ dàng và
nhận giải ngân một cách nhanh chóng nhất bằng một vài thao tác
vô cùng đơn giản.
Ngoài ra, CBNV của BRG cũng có thể gọi ngay số hotline 1900
2323 56 hoặc email: tuvanvay@ptf.com.vn để nhận được tư vấn
khoản vay ưu đãi.

TỔNG CÔNG TY
HAPRO PHẤN ĐẤU
TRỞ THÀNH
THƯƠNG HIỆU UY TÍN
VÀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
TRONG KHU VỰC

V

ới lĩnh vực kinh doanh đa ngành lấy hoạt động xuất nhập
khẩu làm mũi nhọn, nhiều năm qua Tổng công ty Thương
mại Hà Nội (Hapro) thuộc Tập đoàn BRG đã và đang
khẳng định thương hiệu mạnh tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới, góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu,
hàng năm đạt xấp xỉ 70% tổng doanh thu. Mặt khác, sau khi tiến
hành cổ phần hóa và trở thành thành viên Tập đoàn BRG, Hapro
tiếp tục khẳng định thương hiệu và phát huy vai trò là một doanh
nghiệp kinh tế, thương mại dịch vụ lớn của Thủ đô Hà Nội.
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Tính đến nay, Hapro đã nhiều lần được xướng tên tại các lễ trao
giải toàn quốc như 05 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia; 14
năm liên tiếp đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh; 14 năm liền đạt
danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”, nhiều năm liền nằm
trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hay đạt nhiều giải
thưởng uy tín khác như Sao vàng đất Việt, Doanh nghiệp bán lẻ
uy tín 2018, Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ tiêu biểu,...
Hiểu được giá trị khi đạt được các giải thưởng quý giá này, tập
thể Ban Lãnh đạo và CBNV Hapro luôn tự nâng cao ý thức trách
nhiệm về mọi mặt để cùng gìn giữ và phấn đấu đưa thương hiệu
Hapro trở thành thương hiệu uy tín và phát triển bền vững hơn
nữa trong thời kỳ mới.

VINAMOTOR
TIẾP SỨC
KHÁCH HÀNG
ĐẨY LÙI CORONA

V

ới hơn 50 năm lịch sử, Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô
Việt Nam (Vinamotor) là một trong những lá cờ đầu trong
chặng đường phát triển của nền Công nghiệp ôtô Việt
Nam. Nhận thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã
hội; Vinamotor đã kết hợp cùng Ngân hàng SeABank triển khai
chương trình “Tiếp sức Khách hàng đẩy lùi Corona” với mục tiêu
đồng hành và chia sẻ nỗi lo về kinh tế cùng các Quý khách hàng
chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19.
Chương trình “Tiếp sức Khách hàng đẩy lùi Corona” hướng đến
những ưu đãi vô cùng đặc biệt về giá xe cũng như các chương
trình hỗ trợ tài chính nhằm đảm bảo Khách hàng nhận được
những quyền lợi tối đa khi mua xe tải 1,9 tấn và xe tải 3,5 tấn
Vinamotor Cabstar trong tháng Tư.
Vinamotor Cabstar là dòng xe tải nhẹ với đặc điểm nổi trội sử
dụng động cơ Nissan ZD30D14-4N đạt tiêu chuẩn khí thải Euro
4. Công suất mạnh mẽ đạt 140PS kết hợp với hộp số FAST 6
cấp độ cho khả năng vận hành mượt mà. Xe phù hợp với việc
vận chuyển hàng hóa các tuyến liên tỉnh, khu vực nội đô ven đô,
khu công nghiệp,…Thùng xe được gia cố chắc chắn, có kích
thước lớn, khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu dáng thùng:
thùng kín, thùng bạt, thùng kín cửa hông,…với chiều dài lòng
thùng lên đến 4,3m.
Mức giá ưu đãi của Chương trình đối với xe tải Vinamotor
Cabstar là: 375.000.000 VNĐ (Ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
– Chi phí đã bao gồm thuế VAT (10%), chưa bao gồm thùng xe
theo nhu cầu Khách hàng và chi phí đăng ký xe. Mức giá mới sau
ưu đãi là vô cùng cạnh tranh trong phân khúc xe tải nhẹ khi giảm
gần trăm triệu so với giá niêm yết.
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Đồng thời, đối tác Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank
cũng chung tay hỗ trợ Khách hàng vay mua xe Vinamotor khi áp
dụng mức lãi suất ưu đãi 0% trong 06 tháng đầu, và hỗ trợ cho
vay lên đến 70% giá trị xe. Đây là động thái tích cực từ Nhà sản
xuất Vinamotor và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank để
thúc đẩy các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu đầu tư xe cho
hoạt động kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh với mức chi phí
ban đầu hợp lý và tiết kiệm.

