Dịch vụ chăm sóc xe mùa nóng

Những ngày nắng nóng đang đến rất nhanh. Để chuẩn bị sẵn
sàng cho chiếc Porsche của bạn, chúng tôi hân hạnh giới
thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt Dịch vụ chăm sóc xe mùa
nóng với các phụ kiện chọn lọc, mang lại những hành trình dễ
chịu và thoải mái vào bất cứ lúc nào.
Dịch vụ chăm sóc xe mùa nóng bao gồm kiểm tra toàn diện
và kiểm tra chức năng tất cả các thiết bị liên quan trên chiếc
Porsche, được thực hiện bởi đội ngũ Kỹ thuật viên hàng đầu
của chúng tôi. Quá trình kiểm tra đặc biệt lưu ý đến hệ thống
làm mát động cơ và hệ thống điều hòa không khí. Hệ thống
điều hòa không khí được thông qua quá trình bảo trì và kiểm
tra khả năng vận hành gắt gao để đảm bảo việc làm mát đạt
mức tối ưu. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống sẽ được vệ sinh và
chống khuẩn giúp duy trì bầu không khí thoáng sạch trong xe.
Chúc bạn những trải nghiệm tuyệt vời cùng Porsche!
Chương trình áp dụng từ 21.03.2018 đến 04.05.2018.
Vui lòng liên hệ Đội ngũ Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm
chi tiết.
Trung Tâm Porsche Sài Gòn, điện thoại: (028) 5 4141 911
Trung Tâm Porsche Hà Nội, điện thoại: (024) 6 2888 911
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Gói dịch vụ chăm sóc xe mùa nóng

Phim cách nhiệt

Gói chăm sóc chuyên biệt cho xe Porsche trong mùa nắng nóng, bao gồm các dịch vụ sau:

Phim cách nhiệt đa lớp siêu mỏng KONICA MINOLTA với công nghệ tiên tiến mang đến hiệu quả ưu việt vượt xa sự
mong đợi. Nhờ khả năng giảm nhiệt đáng kể, phim cách nhiệt giúp cho không gian bên trong xe luôn dịu mát một cách
đáng kinh ngạc. Hành khách cũng được bảo vệ khỏi tia cực tím gây hại cho da và mắt. Sản phẩm có nhiều sắc độ để
lựa chọn.

Kiểm tra chức năng toàn bộ hệ thống điều hòa không
khí và hệ thống thông gió
Kiểm tra mức ga lạnh và bổ sung nếu cần
Thông hơi và khử khuẩn hệ thống lạnh
Kiểm tra và vệ sinh lọc gió điều hòa

Khử mùi khoang hành khách với Tunap 289 micrologic
Kiểm tra 24 điểm kỹ thuật trên xe (gồm động cơ, hệ thống
treo, khung gầm, hệ thống đèn, nội ngoại thất)
Vệ sinh nội ngoại thất xe
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Chống nhiệt từ tia hồng ngoại đến 70% và ngăn tia cực tím đến 99%
Nhiệt độ trong xe giảm đến 20°C
Tăng cường tính chịu lực của kính chắn gió
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Túi giữ mát

Bình giữ nhiệt

Túi giữ mát tiện dụng dung tích 12 lít, kết nối điện công suất 12 vôn, dùng để giữ mát thức ăn và đồ uống. Phụ kiện được
sáng chế bởi Porsche, bao gồm bộ bảo vệ pin sạc.

Sản phẩm sử dụng vật liệu giữ nhiệt xuất sắc của hãng
Helios (Đức), với chất thép không gỉ hai lớp chất lượng
cao. Nắp bình với logo Porsche chạm khắc la-de, có thể
dùng như tách để uống. Thân bình được khắc chữ
'PORSCHE'. Dung tích: 750 ml.
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Bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ hai lớp dùng cho thức
uống ấm và lạnh, là thiết kế đặc biệt của bộ sưu tập
#Porsche. Nắp nhựa in logo chữ 'PORSCHE', có thể sử
dụng an toàn trong máy rửa chén. Dung tích: 350 ml.
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Ly giữ nhiệt
Ly giữ nhiệt cao cấp bằng thép không gỉ hai lớp, với logo Porsche được dập nổi sắc nét trên thân ly. Nắp chống đổ 100%,
có in logo chữ 'PORSCHE'. Sản phẩm dùng cho cả thức uống nóng và lạnh. An toàn sử dụng trong máy rửa chén. Dung
tích: 450 ml. Màu sắc: Bạc và Cam Lava.
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Bảng giá
Gói dịch vụ chăm sóc xe mùa nóng

Giá tiêu chuẩn

Gói dịch vụ bao gồm bảo dưỡng hệ thống điều hòa
không khí và kiểm tra 24 điểm kỹ thuật

3.243.600

(Không bao gồm ga lạnh và dầu máy nén, tặng kèm 1 chai xịt khử
khuẩn nội thất Tunap 289 micrologic)

Ưu đãi

20%

Giá ưu đãi

Giá tiêu chuẩn

Ưu đãi

Giá ưu đãi

Gói cao cấp

từ 12.155.000
đến 19.305.000

10%

từ 10.939.500
đến 17.374.500

Gói tối ưu

từ 15.015.000
đến 22.165.000

10%

từ 13.513.500
đến 19.948.500

từ 1.430.000
đến 4.290.000

10%

từ 1.287.000
đến 3.861.000

Cửa sổ trời

6.116.000

20%

4.800.000

Bình giữ nhiệt

1.650.000

15%

1.400.000

847.000

15%

700.000

Ly giữ nhiệt - màu Bạc

1.320.000

15%

1.100.000

Ly giữ nhiệt - màu Cam Lava

1.320.000

15%

1.100.000

Tham khảo hình ảnh tại trang 6, 7 và 8.

Tham khảo hình ảnh tại trang 5.
Giá trên đã bao gồm 10% VAT và áp dụng từ 21.03.2018 đến 04.05.2018. Đơn vị tiền tệ: VNĐ
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Giá ưu đãi

Túi giữ mát

Bình giữ nhiệt - Bộ sưu tập #Porsche

Giá tiêu chuẩn

Ưu đãi

2.500.000

Tham khảo hình ảnh tại trang 4.

Phim cách nhiệt

Sản phẩm

Giá trên đã bao gồm 10% VAT và áp dụng từ 21.03.2018 đến 04.05.2018. Đơn vị tiền tệ: VNĐ
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Porsche khuyến nghị quý khách sử dụng phụ tùng và phụ
kiện Porsche chính hãng.

Màu sắc và vật liệu có thể khác với thực tế.

Porsche không chịu trách nhiệm cho mọi hư hỏng do sử dụng
sản phẩm không chính hãng.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm có thể thay
đổi theo từng thị trường dựa trên quy định và sự hạn chế của
từng quốc gia.

Porsche có quyền điều chỉnh các thông số kỹ thuật mà không
cần báo trước.

Hình ảnh minh họa có thể mô tả những thiết bị gắn thêm
không thuộc các gói phụ kiện riêng biệt.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Trung Tâm Porsche Sài Gòn
802 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
ĐT: (+84 28) 5 4141 911
Trung Tâm Porsche Hà Nội
562 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
ĐT: (+84 24) 6 2888 911
Website: www.porsche-vietnam.com

