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               BẢNG GIÁ XE TOYOTA 
 

DÒNG XE GIÁ (VNĐ) HÌNH ẢNH 

Camry – XỨNG TẦM DOANH NHÂN   
Camry 2.5HV 
 Động cơ Hybrid: 2.5L  
 Trang bị gói công nghệ an toàn TSS và camera 360 
 Hệ thống âm thanh: màn hình cảm ứng 9”, 9 loa 

JBL 
 Hộp số tự động vô cấp E-CVT 

1.460.000.000 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Camry 2.5Q 
 Động cơ xăng: 2.5L 
 Trang bị gói công nghệ an toàn TSS và camera 360 
 Hệ thống âm thanh: màn hình cảm ứng 9”,9 loa JBL 
 Hộp số tự động 8 cấp 

1.370.000.000 

Camry 2.0Q 
 Động cơ xăng 2.0L 
 Trang bị gói công nghệ an toàn TSS 
 Hệ thống âm thanh: màn hình cảm ứng 9”,9 loa JBL 
 Hộp số tự động vô cấp VCT 

1.185.000.000 

Camry 2.0G 
 Động cơ xăng 2.0L 
 Hệ thống âm thanh: màn hình cảm ứng 7”, 6 loa 
 Hộp số tự động vô cấp CVT 

1.070.000.000 

      Corolla Altis – ĐẬM CHẤT CHƠI NGỜI CHUẨN MỰC   

 

 
 

 Corolla Altis 1.8HV 
 Động cơ Hybrid:1.8L 
 Khoảng sáng gầm xe: 149mm 
 3 chế đọ lái: thường, thể thao, EV 
 Mâm 17” 

 
860.000.000 

   Corolla Altis 1.8V 
 Động cơ xăng: 1.8L 
 Khoảng sáng gầm xe:128mm 
 Mâm 17” 

 
765.000.000 

Corolla Altis 1.8G 
 Động cơ xăng:1.8L 
 Khoảng sáng gầm xe:128mm 
 Mâm 16” 

 
719.000.000 

 Vios – KHỞI XƯỚNG TRÀO LƯU   
 




Vios 1.5G - CVT 
 Động cơ xăng 1.5L 
 Hộp số tự động vô cấp 
 Hệ thống giải trí:mà hình cảm ứng, 6 loa 
 7 túi khí 
Chất liệu ghế: Da 

592.000.000 

 
 

Vios 1.5E – CVT   
 Động cơ xăng 1.5L 
 Hộp số tự động vô cấp 
 Hệ thống giải trí: mà hình cảm ứng, 4 loa 
 3 túi khí 
 Chất liệu ghế: Da 

542.000.000 

Vios 1.5E - MT 
 Động cơ xăng 1.5L 
 Hộp số sàn 5 cấp 
 Hệ thống giải trí: DVD mà hình cảm ứng, 4 loa 
 3 túi khí 
 Chất liệu ghế: PVC 

489.000.000 

     Innova –  HÀNH TRÌNH TRỌN VẸN   

  Innova 2.0G 
 Động cơ 2.0 mạnh  mẽ 
 Hộp số tự  động  6 cấp 
 2 dàn  lạnh  tự  động , màn  hình giải  trí 8 inch 
 Chìa khóa thông  minh, khời động bằng  nút bấm 

 
870.000.000 

 

   
  Innova 2.0E 
  Động cơ 2.0 mạnh mẽ 

 Hộp số sàn 5 cấp 
 2 dàn lạnh chỉnh cơ, màn hình giải trí 7 
inch 
 Chìa khóa cơ 
 
 
 
 
 

 
755.000.000 

       
Corolla Cross – DẪN ĐẦU XU THẾ 

  



  

 Corolla Cross 1.8HV 
 Động cơ Hybrid 1.8L 
 Mâm 18” 
 Cụm đèn gần xa và chiếu sáng ban ngày:LED 

Tiện nghi: điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 9”, 6 
loa, cửa sổ trời 
Hệ thống an toàn TSS và camera 360 

 

 
936.000.000 

 
 
 

 
 
 
 
 

  Corolla Cross 1.8V 
   Động cơ xăng 1.8L 
 Mâm 18” 
 Cụm đèn gần xa và chiếu sáng ban ngày:LED 

    Tiện nghi: điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 9”, 6 
loa, cửa sổ trời 

   Hệ thống an toàn TSS và camera 360 

 

 

846.000.000 

   Corolla Cross 1.8G 
 Động cơ xăng 1.8L 
 Mâm 17” 
 Cụm đèn gần xa và chiếu sáng ban ngày:Halogen 
 Tiện nghi: điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 7”, 6 

loa 

 
 

746.000.000 

 
 Fortuner – KIẾN TẠO HÀNH TRÌNH   

Fortuner 2.8 Legender Dầu 
 Động cơ dầu 2.8L 
 Hệ thống giải trí: màn hình cảm ứng 8”, 11 loa JBL 
 Hộp số tự động 06 cấp, dẫn động 2 cầu bán thời 

gian 
 Đèn trước LED 
 Chất liệu ghế: Da 
 Mâm 18” 

 

 
1.459.000.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortuner 2.4 Legender Dầu 
 Động cơ dầu 2.8L 
 Hệ thống giải trí: màn hình cảm ứng 8”, 11 loa JBL 
 Hộp số tự động 06 cấp 
 Đèn trước LED 
 Chất liệu ghế: Da 
 Mâm 18” 

 
 
 

1.248.000.000 

Fortuner 2.4AT 
 Động cơ dầu 2.4L 
 Hệ thống giải trí: màn hình cảm ứng 8”, 6 loa 
 Hộp số tự động 06 cấp, dẫn động cầu sau 
 Đèn trước LED 
 Chất liệu ghế: Da 
Mâm 18” 

 
 

1.107.000.000 

Fortuner 2.4MT Dầu 
 Động cơ dầu 2.4L 
 Hệ thống giải trí: DVD, màn hình cảm ứng 7”, 6 loa 
 Hộp số sàn 06 cấp, dẫn động cầu sau 
 Đèn trước LED 
 Chất liệu ghế: Nỉ 
 Mâm 17” 

 
 

1.015.000.000 

 Veloz Cross  và Avanza 2022   
Veloz Cross Top 
 Động cơ xăng 1.5L 
 Mâm 17” 
 Hệ thống ấm thanh: màn hình 9”, 6 loa 
 6 túi khí 
 Ghế da pha nỉ 
 Có 3 chế độ lái: bình thường, tiết kiệm, thể thao 
 Có sạc không dây, phanh tay tự động và điều hòa 

tự động 

 
 

698.000.000 

 

 
 

Avanza MT 
 Động cơ xăng 1.5L 
 Mâm 16” 
 Hệ thống âm thanh: màn hình 8”, 4 loa 
 2 túi khí 
 Ghế nỉ  

 
558.000.000 

 
 Raize – KHUẤY ĐẢO CUỘC CHƠI   

Raize 1.0 Turbo 
 Động cơ xăng 1.0 turbo 
 Mâm 17” 
 Cụm đèn trước Full LED 
 Hệ thống âm thanh: màn hình cảm ứng 9”, 6 loa 
 An toàn: 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh 

báo phương  tiện cắt ngang 

 
547.000.000 

 

 
 

 


