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PCX 125cc chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 15 tháng 9 năm 2010, được coi
là mẫu xe “toàn cầu” khi mang thiết kế phù hợp với cả vóc dáng cao lớn của người châu Âu và
vóc dáng thấp bé của người châu Á. Dòng xe chiến lược toàn cầu này ngay khi về Việt Nam đã
nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng ưa thích kiểu dáng sang trọng nhưng vẫn
gần gũi và tiện ích. Mẫu xe là sự phá cách đầy mạnh mẽ trong diện mạo nhưng vẫn đảm bảo
được sự cân bằng trong khả năng vận hành, nhằm đem đến sự thoải mái cao nhất cho người
dùng. Với những điểm mạnh vốn có đó, kể từ khi ra mắt tại Việt Nam năm 2010, PCX 125cc đã
trở thành mẫu xe cá tính dành cho nam giới được ưu chuộng nhất của Honda Việt Nam.

Vào ngày 19/12/2015, Honda Việt Nam tiếp tục giới thiệu phiên bản mới PCX 125cc với mong
muốn tiếp tục đem đến cho khách hàng một mẫu xe được tích hợp công nghệ tiên tiến vượt
trội_hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key trên phiên bản cao cấp; thiết kế với kiểu
dáng sang trọng kết hợp hài hòa với những gam màu mới thời thượng, nam tính là XANH LAM
và XANH LỤC; áp dụng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km hấp dẫn.
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PCX 125cc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên “điểm nhấn” đầy thú vị và độc đáo cho người dùngtrong phân khúc xe tay ga cỡ lớn của thị trường Việt Nam.   Tích hợp hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key

Sau SH 125i/150i, PCX 125cc phiên bản cao cấp là dòng xe tiếp theo được trang bị Hệ thốngkhóa thông minh Honda SMART Key. Hệ thống này được đánh giá là công nghệ đột phá vớikhả năng chống trộm ưu việt thay cho hệ thống khóa thông thường hiện nay. Bên cạnh đó thiếtbị điều khiển FOB được thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều tính năng cao cấp cho người sửdụng.  - Khả năng chống trộm tối ưu: Honda SMART Key không sử dụng chìa khóa truyền thống. Hệthống điện của xe được mở/tắt thông qua kết nối không dây từ thiết bị điều khiển FOB thôngminh đến ECU (bộ vi xử lý trung tâm) của Hệ thống khóa thông minh và xe. Do đó các phươngthức đấu điện hay phá ổ khóa trái phép hoàn toàn được ngăn chặn, giúp tối ưu hóa khả năngchống trộm cho xe.  - Tiện ích cao cấp: Ba tính năng ưu việt cùng được tích hợp trên thiết bị điều khiển FOB baogồm chức năng mở/tắt xe từ xa, hệ thống xác định vị trí xe thông minh và hệ thống báo độngchống trộm mang lại sự tiện lợi vượt trội và trải nghiệm giống như sử dụng cho ô tô.  - Thiết kế thời trang: Ổ khóa & chìa khóa thông thường được thay thế hoàn toàn bằng núm xoaykhởi động có viền ánh sáng LED cao cấp bao quanh và thiết bị điều khiển FOB nhỏ gọn, tinhtế. Honda SMART Key mang lại sự an tâm và mức độ thỏa mãn cao hơn cho người sử dụng.  Tăng thêm vẻ lịch lãm với hai màu mới

Bên cạnh sự đổi mới về công nghệ, Honda Việt Nam còn đổi mới về diện mạo nhằm đa dạngphong cách và lựa chọn hơn cho khách hàng. Bổ sung vào bộ sưu tập màu sắc lần này là haimàu đậm vẻ nam tính XANH LAM và XANH LỤC. Đây cũng là hai màu đã từng được áp dụngtrên mẫu mới ra mắt của Honda SH125i/150i và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ kháchhàng bởi sự lịch lãm, đẳng cấp toát lên phong cách người dùng.  Chế độ bảo hành mới hấp dẫn  Ngoài những nỗ lực phát triển về chất lượng của sản phẩm, Honda Việt Nam còn không ngừngđổi mới dịch vụ để đem lại những lợi ích cao nhất đến người dùng. Với chế độ bảo hành mới 3năm hoặc 30.000 km, vừa chính thức được áp dụng lần đầu tiên lên mẫu xe mới ra mắt AirBlade 125cc, Honda Việt Nam coi đây như là lời cam kết cho một chất lượng sản phẩm và dịchvụ hậu mãi tuyệt hảo.  Tỏa sáng cùng bộ phụ kiện chính hãng

Đặc biệt, nhằm tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng và khẳng định đẳng cấp cũng như sự cátính của mẫu xe hơn, Honda Việt Nam cũng sẽ giới thiệu bộ phụ kiện PCX 125cc chính hãngđến từ Honda x Endurance (*) bao gồm 17 loại phụ kiện, mang những nét trang trí đặc trưngđầy nổi bật. Những “mảnh ghép” này được kỳ vọng sẽ nâng tầm phong cách của người dùng vàtạo nên sự hoàn hảo trong trải nghiệm cầm lái mẫu xe cá tính này.  (*) Endurance là công ty chuyên về sản xuất kinh doanh phụ tùng, phụ kiện xe máy và đua xeđược thành lập từ năm 1983 với đối tác chính là công ty Honda Racing. Endurance đã từnggiành được nhiều giải đua trên thế giới và nổi tiếng với dòng ống xả giành cho xe đua và xephân khối lớn. Nay Endurance chính thức hợp tác với Honda Việt Nam để cho ra đời những phụkiện độc đáo, nhằm tạo nên phong cách và nét cá tính cho người dùng.  PCX 125cc mới được giới thiệu với 02 phiên bản: Tiêu chuẩn và Cao cấp:          STT  Phiên bản  Màu sắc  Giá bán lẻ đề xuất(Đã bao gồm thuế GTGT)      1  Tiêu chuẩn  Đen, Đỏ, Xanh Lam  51.990.000 đồng      2  Cao cấp  Đen mờ, Bạc mờ, Xanh lục  55.490.000 đồng              Honda Việt Nam sẽ chính thức phân phối phiên bản mới của PCX 125cc vào ngày 19/12/2015thông qua các Cửa hàng Bán xe & Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc  Vận hành tốt, mạnh mẽ; thiết kế nam tính độc đáo; công nghệ tiên tiến vượt trội cùng gói bảohành hấp dẫn, tất cả những yếu tố trên chính là điểm nhấn giúp mẫu xe tay ga cỡ lớn PCX125cc tiếp tục khẳng định được vị thế và niềm kiêu hãnh của mình trên thị trường Việt Nam.  
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