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Bạc

Xám Meteor

Đen

Trắng

Nâu Equinox

Xanh Dương

Trắng Tuyết

Đỏ cam

Everest
Thế hệ Mới

Bạn đã sẵn sàng
trải nghiệm cùng Everest?

Công nghệ An toàn và
Hỗ trợ Người lái tiên tiến

Rộng rãi hơn, tiện nghi hơn và mạnh mẽ hơn.
Everest Thế hệ Mới mang một vóc dáng mạnh mẽ,
táo bạo cùng nội thất tiện nghi và êm ái, sẵn sàng
cho mọi hành trình dù đơn giản hay khắc nghiệt.
Những gì bạn cần, Everest đáp ứng.

Everest Titanium+ 4x4
Động cơ

2.0L Bi-Turbo
Công suất

Mô men xoắn

209.8 PS 500 Nm
Hộp số tự động 10 cấp

Everest Sport
Động cơ

2.0L Turbo
Công suất

Mô men xoắn

170 PS 405 Nm
Hộp số tự động 6 cấp

Chế độ Lái tùy chọn
Everest cho phép bạn lựa chọn một trong sáu chế
độ lái trên đường bằng hay địa hình, sẵn sàng làm
chủ mọi cung đường. Dù bạn đi đâu, làm gì, chỉ cần
một nút xoay là bạn sẽ dễ dàng vượt qua những địa
hình khó khăn nhất.

Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động
Thông minh (iACC) kết hợp Hệ thống Duy trì
Làn đường tiên tiến (1)
Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động Thông minh kết hợp cùng tính
năng Stop&Go giúp bạn duy trì tốc độ khi lái xe trên xa lộ, tự động giảm
tốc khi xe phía trước đi chậm hay dừng lại. Hệ thống Duy trì Làn đường sẽ
giúp chiếc xe của bạn luôn đi đúng làn đường.

Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm Cao cấp trên Everest (2)

Gài cầu điện tử
Everest Thế hệ Mới được trang bị tính năng Gài cầu
điện tử 4x4 ‘Shift on the Fly’, cho phép bạn chuyển
từ 1 cầu sang 2 cầu ngay cả khi xe đang chạy, đem
lại trải nghiệm lái oﬀ-road tuyệt vời.

Có thể cảnh báo những va chạm có thể xảy ra với các phương tiện
hay người đi bộ phía trước lộ trình của bạn, và nay được nâng cấp để
cảnh báo cả những va chạm khi xe rẽ tại các điểm giao lộ.

Camera 360° (3)
Từ màn hình trung tâm lớn, bạn có thể chọn nhiều chế độ quan sát
camera để mở rộng tầm nhìn hơn bao giờ hết, bao gồm chế độ xem
360 độ từ trên xuống, chế độ xem 180 độ chia vùng phía trước và
sau, chế độ xem chính diện phía trước.

Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khi Lùi Xe

Chuyển số điện tử
Được thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và nằm ngay ở vị
trí trung tâm tích hợp cùng tính năng đỗ xe tự động
tiên tiến, cần số điện tử E-shifter mới trên Everest
cho khả năng kiểm soát vận hành mượt mà hơn.

Everest có thể phát hiện khi có chướng ngại hoặc người đi bộ hoặc
một phương tiện ở phía sau bạn. Hệ thống sẽ phát ra âm thanh cảnh
báo và nếu bạn không kịp phản ứng, hệ thống sẽ kích hoạt phanh gấp.

(1) Các tính năng hỗ trợ người lái được trang bị trên xe chỉ mang tính trợ giúp, không thể thay thế sự tập
trung, đánh giá và ý thức lái xe an toàn của người lái. Tính năng có thể không hoạt động trong một số điều
kiện tốc độ, thời tiết và đường xá. Vui lòng tham khảo thêm và tuân thủ các thông tin trong sách hướng
dẫn sử dụng kèm theo xe. Luôn chú ý lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông đường bộ.
(2) Chức năng Hỗ trợ Cảnh báo Va chạm tại Giao lộ không thể phát hiện tất cả các phương tiện tại các điểm
giao lộ, người đi bộ hay đạp xe trên đường. Hệ thống chỉ có thể hỗ trợ tránh hoặc giảm thiểu tác động của
các va chạm và không thay thế ý thức lái xe an toàn của người lái.
(3) Chế độ hiển thị địa hình oﬀ-road chỉ được trang bị trên các phiên bản Everest 4x4 Thế hệ Mới và các chế
độ lái tùy chọn.

