
Tưng bừng đón Giáng sinh với những mẫu xe được ưa chuộng nhất Honda Việt Nam

Hãy cùng đến HEAD ngay để thêm “sành điệu” và nhận nhiều “niềm vui”!

Một mùa giáng sinh an lành sắp tới kéo theo nhiều dự định và kế hoạch mua sắm để đón chào
một mùa lễ vui vẻ và ấm áp. Không khí sôi động đang lan tràn khắp các con phố, len qua từng
cửa hiệu để đến với mọi khách hàng Việt Nam. Cuối năm vẫn luôn là dịp để các hãng ô tô xe
máy gửi lời tri ân tới những khách hàng thân yêu sau một năm nỗ lực nhằm đem đến những sản
phẩm với chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Honda Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó
khi đem đến cho khách hàng chương trình khuyến mãi đầy hấp dẫn “Quà sành điệu triệu niềm
vui ” vào tháng 12 tới.

  

Cụ thể, mùa Giáng sinh này từ 01/12 đến hết 31/12/2015, khách hàng sẽ được nhận ngay phiếu
quà tặng trị giá 2.000.000đ khi mua MSX, 1.000.000đ khi mua LEAD hoặc FUTURE và
500.000đ khi mua Wave RSX/ Wave RSX FI tại các Cửa Hàng Bán Xe và Dịch Vụ do Honda
Ủy Nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.
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Nhận liền tay 2 triệu đồng với mẫu xe côn tay MSX125

  

Là mẫu xe côn tay đầu tiên của Honda xuất hiện tại thị trường Việt Nam, MSX125 đã đem đến
cái nhìn hoàn toàn mới cho người tiêu dùng Honda Việt Nam về phong cách chơi xe. Không chỉ
dừng lại ở những mẫu xe số tiện ích hay xe ga thời trang, Honda Việt Nam còn mở rộng thị
trường sang phân khúc xe côn tay, với kỳ vọng mang đến một xu hướng mới, góp phần vào việc
hoàn chỉnh phong cách sống của khách hàng và giúp việc chơi xe được phổ biến rộng rãi hơn
như là một thú vui lành mạnh. Về mặt thiết kế, MSX 125 được đánh giá cao bởi phong cách đậm
nét thể thao, hiện đại và đúng chất “đường phố”. Với kích thước hợp lý, MSX 125 còn là một
chiếc xe vô cùng tiện dụng, phù hợp với mọi điều kiện giao thông. Khả năng vận hành của
MSX125 được đánh giá là ổn định, tăng tốc tốt, dễ điều khiển và tiết kiệm nhiên liệu do được
trang bị khối động cơ 125 phân khối, xi-lanh đơn, 4 kỳ, 2 van, cho công suất 9,7 mã lực và
mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

  

Với những ai yêu thích mẫu xe côn tay này, Honda Việt Nam vui mừng thông báo bạn sẽ được
nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 2.000.000 VNĐ khi mua xe MSX125 tại bất kì HEAD nào trên
toàn quốc. Hãy cùng tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi cầm lái mẫu xe cá tính này!

  

Nhận quà Giáng sinh trị giá 1 triệu đồng ngay khi mua LEAD hoặc Future

  

Được coi là những mẫu xe tiêu biểu trong dòng xe ga và xe số của Honda Việt Nam, LEAD và
FUTURE kể từ khi ra mắt tại Việt Nam đã chiếm trọn được lòng tin của hàng triệu khách hàng.

  

Từ năm 2008 đến nay, LEAD đã đem đến niềm vui cầm lái cho 1 triệu khách hàng trên khắp
mọi miền tổ quốc. Sau chương trình tri ân khách hàng với dấu mốc đáng nhớ này trong tháng 11
vừa qua, Honda Việt Nam tiếp tục thỏa mãn niềm vui mua sắm của những khách hàng ưa thích
mẫu xe tiện ích nhưng vẫn thời trang này nhân dịp Giáng sinh. Thiết kế thanh lịch với hình chữ
V tinh tế in nổi ở mặt trước, kết hợp cùng cụm đèn pha sang trọng và mặt đồng hồ sắc nét tạo
nên một diện mạo đầy thu hút cho người đối diện.

  

Chiếc cốp phẳng 37 lít dường như đã là đặc trưng không thể nào lẫn của Honda LEAD với bất
cứ mẫu xe nào khác, tiện ích này được đánh giá là điểm khiến chiếc xe được yêu thích ngay từ
cái nhìn đầu tiên. Trong khi LEAD là mẫu xe của sự thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn thời trang thì
FUTURE lại mang vẻ đẹp thể thao và mạnh mẽ với hệ thống đèn chiếu sáng cường độ mạnh,
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kết hợp cùng logo 3D cao cấp cuốn hút và tem xe được thiết kế bằng những gam màu mạnh,
tôn lên được sự khỏe khoắn của xe.

  

Những khách hàng nào có mong muốn sở hữu một trong hai mẫu xe trên sẽ có cơ hội được tặng
phiếu quà tặng trị giá 1.000.000 đồng trong tháng Giáng sinh này. Đây là lời tri ân mà Honda
Việt Nam muốn nhắn gửi đến những khách hàng sẽ đồng hành cùng những mẫu xe sáng giá
này của hãng trong tương lai.

  

Mua xe Wave RXS/Wave RSX FI với phiếu quà tặng 500.000 nghìn đồng

  

Bên cạnh MXS125, LEAD và FUTURE, Honda Việt Nam còn mong muốn gửi lời tri ấn tới những
khách hàng yêu thích xe Wave RSX/Wave RSXFI. Đây là một trong những mẫu xe chủ đạo
trong dòng xe số của Honda Việt Nam với tính năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, tiện ích cao và
kiểu dáng thời trang luôn làm hài lòng khách hàng Việt Nam. Khi mua mẫu xe này tại HEAD
trên toàn quốc, khách hàng sẽ nhận được một phiếu mua hàng trị giá 500.000 nghìn đồng. Đây
là cơ hội để giành tặng cho khách hàng thêm niềm vui trong mùa Giáng sinh ấm áp này.

  

Giờ đây, tất cả khách hàng dù xe ga, xe số hay dòng xe tay côn mới của Honda Việt Nam cũng
sẽ không chỉ được sở hữu mẫu xe mình ưa thích mà còn được nhận những phần quà Giáng
sinh hấp dẫn. Honda Việt Nam hy vọng đây là cơ hội giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn hơn
sự ấm áp và an lành của một mùa lễ mới đang sắp đến.

Hãy cùng đến HEAD ngay để thêm “sành điệu” và nhận nhiều “niềm vui”!
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