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Địa chỉ: Số 109, Ngõ 53, Phố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội (Tổng kho kim khí)
Hotline: 0936 386 622

3S i-TRUCKS NISU

3S D SQUARE VIỆT HẢI

3S D SQUARE BNN

3S i-TRUCKS THĂNG LONG

CHI NHÁNH i-TRUCKS THĂNG LONG

3S i-TRUCKS VIỆT PHÁT

3S i-TRUCKS THIÊN HOÀ AN

3S i-TRUCKS TRUNG SƠN

3S i-TRUCKS HỒNG AN

3S i-TRUCKS ĐẠI THỊNH

Địa chỉ: Km 12+300, Quốc lộ 1A, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline: 0903 243 826

Địa chỉ: Km 6, đường Võ Văn Kiệt, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Hotline: 091 322 5922

Địa chỉ: Km 18+900, đường tránh Vinh, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An
Hotline: 0919 220 028 - 0916 583 884

Địa chỉ: Số 8, Quốc lộ 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Hotline: 0931 589 002

Địa chỉ: Lô 01 cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội (Mặt đường 32)
Hotline: 0979 861 551

3S i-TRUCKS HÙNG PHƯỢNG
Địa chỉ: Thôn Riễu, Xã Dĩnh trì, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
Hotline: 0914 384 270

Địa chỉ: Km 14 + 600, Quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội (938 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông)
Hotline: 0934 611 122

Địa chỉ: Km 29 + 500, Đại Lộ Thăng Long, Thôn 2, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
Hotline: 0904 010 022

Địa chỉ: Số 192 Nguyễn Văn Linh, Xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
Hotline: 0908 433 339

Địa chỉ: Km 753, Quốc lộ 1A, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị
Hotline: 0942 139 559 / 0935 859 919

Địa chỉ: Lô 01, Quốc Lộ 1A, Thôn Quá Giáng, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
Hotline: 0906 574 578

3S i-TRUCKS VIỆT HẢI
Địa chỉ: 1104 đường 23/10 (km số 5), xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Hotline: 0941 972 277

3S i-TRUCKS AN VIỆT

CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA XE ISUZU



3S i-TRUCKS GREEN KA

3S i-TRUCKS AN KHÁNH

Địa chỉ: Số 1691/3N Quốc lộ 1A, Khu Phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0988 048 999

3S i-TRUCKS AN LẠC 
Địa chỉ: Lô 01, đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 0923 867 869

3S i-TRUCKS TẤN PHÁT
Địa chỉ: Số 795, KP4, Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 0908 475 798

3S i-TRUCKS TÂY BẮC SÀI GÒN
Địa chỉ: 43/7A, Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0969 724 247

 3S D SQUARE AN LẠC
Địa chỉ: Số 44 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. HCM
Hotline: 0923 867 869

3S D SQUARE LỘC PHÁT 
Địa chỉ: Số 578 Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 0946 411 411

Địa chỉ: L03-16 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Cần Thơ
Hotline: 0772 65 65 65

CHI NHÁNH i-TRUCKS AN KHÁNH
Địa chỉ: Quốc lộ 1A – ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Huyện Cai Lậy,Tiền Giang
Hotline: 0833 65 65 65

3S i-TRUCKS CẨM PHONG
Địa chỉ: Số 515 Quốc Lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Hotline: 0947 23 26 27

3S i-TRUCKS THANH THẢO
Địa chỉ: Số 362 Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, TP.Cà Mau, Cà Mau
Hotline: 0843 414 383

3S D SQUARE NAM BÌNH
Địa chỉ: Số 378, Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Hotline: 0917 321 122 - 0916 321 122

3S i-TRUCKS BẮC QUANG
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 0948 872 112

3S i-TRUCKS VÂN NAM
Địa chỉ: Số 111/2 Đường số 18, KP. 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM
Hotline: 0903 621 949

CHI NHÁNH i-TRUCKS VÂN NAM
Địa chỉ: Số 79/4 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0938 621 649

CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA XE ISUZU



Tập tài liệu này nêu ra nh ng uy định ảo hành dành 
cho chi c xe mới c a u  khách, cùng ới nh ng thông 
tin có ích cho ch  xe và người lái xe. C n mang theo và 
gi  gìn c n thận uy n sách cùng ới chi c xe c a u  
khách. Hãy uất trình cho trạm ảo hành c a u u m i 
khi a ch a ảo hành. Nên giao cuốn sách này cùng ới 
chi c xe khi u  khách bán xe cho ch  mới đ  gi p cho 
h  c  nh ng thông tin  ảo hành e.
Thông tin đư c trình bày trong ổ này có th  đư c thay 
đổi mà không c n áo trước.

u u Việt Nam gi  uy n a đổi các đi u khoản và đi u 
kiện ảo hành đối ới ản ph m c a mình c ng như có 
uy n thay đổi các đặc đi m c a xe mà không chịu trách 

nhiệm phải áp ụng các thay đổi tương ứng đối ới các 
e đã án trước đ y.







Qui chế bảo hành này áp dụng cho những xe do Công ty TNHH 
Ô Tô Isuzu Việt Nam (IVC) sản xuất và các loại xe Isuzu nhập 
khẩu vào Việt Nam có sự uỷ nhiệm bảo hành của công ty Isuzu 
Nhật Bản, đã đăng ký và sử dụng một cách hợp lệ tại Việt Nam.



Bình điện và còi lắp đặt trên các xe Isuzu sẽ 
được bảo hành 6 tháng hoặc 10.000km tính 
từ ngày giao xe cho khách hàng, tùy theo điều 
kiện nào đến trước



 
 
 
 
 
 

 

Bất kỳ những sai sót nào trên lớp sơn nguyên 
thuỷ của chiếc xe, được xác định bắt nguồn từ 
khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc do quá trình 
lắp ráp gây ra, sẽ được bảo hành 12 tháng hoặc 
20.000km tuỳ theo điều kiện nào đến trước, tính 
từ ngày giao xe cho người mua để sử dụng đầu 
tiên, hoặc ngày đầu tiên mà chiếc xe được đưa 
vào sử dụng, tuỳ theo ngày nào đến trước.

Hư hỏng xảy ra đối với các thiết bị lắp thêm 
như, các phụ kiện (accessories), dàn máy CD, 
DVD, màn hình, cảm biến lùi, camera lùi, ổ 
khóa nắp thùng xe, v.v..., được xác định bắt 
nguồn từ khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc 
quá trình lắp ráp gây ra, sẽ được bảo hành 12 
tháng hoặc 20.000 km tuỳ theo điều kiện nào 
đến trước, tính từ ngày giao xe cho người mua để 
sử dụng đầu tiên. 

Thời hạn bảo hành đối với các thiết bị lắp thêm

Tất cả các loại thùng xe do IVC sản xuất sẽ được 
bảo hành 12 tháng tính từ ngày giao xe cho 
người mua để sử dụng đầu tiên.

Để được sửa chữa bảo hành, Quý khách hãy 
mang xe đến một trạm bảo hành của đại lý 
Isuzu khi vẫn còn trong thời hạnh bảo hành, 
xuất trình quyển sổ này cho trạm bảo hành 
để được kiểm tra xe và nhận được các điều 
ch nh hoặc sửa chữa cần thiết. Tuy nhiên,

Thời hạn bảo hành đối với thùng sau





Các bộ phận, chi tiết do mài mòn tự nhiên theo 
thời gian sẽ không được bảo hành: bạc đạn các 
loại, đót kim phun, má phanh, … các chi tiết nội 
thất như da bọc ghế, bọc trần, … 

i n t ng mài m n  ma sát th o thời gian

 h ng ho c tai nạn o va chạm  s  ng sai 
ui định  t   tha  đ i ết c u

Tai nạn hoặc hư hỏng do va chạm, hoả hoạn, 
trộm cắp, phá hoại, bạo động, chất nổ hoặc do 
các vật thể khác đụng vào, sử dụng sai quy định 
hoặc sử dụng xe một cách khác thường, ví dụ 
như: lái xe leo lề, chở quá tải, đua xe hoặc tham 
gia các cuộc đua tranh tài. Hơn nữa, qui chế 
bảo hành cũng không được áp dụng khi đồng hồ 
báo cự ly bị dừng lại hoặc bị sửa đổi. Việc sử 
dụng xe một cách hợp lý được trình bày trong 
“Sổ tay hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng”.

 h ng ho c bị n m n b  m t ho c o tác 
đ ng c a m i t ờng

Do những vật thể từ trên trời rơi xuống (như: hoá 
chất, nhựa cây...), đá, mưa đá, động đất, nước 
hoặc lụt, bão, để xe lâu dưới ánh nắng mặt trời...
Do côn trùng và động vật phá hoại dẫn đến các 
bộ phận, chi tiết trên xe bị hư hỏng. Các hiện 
tượng vật lý thông thường như ngưng tụ hơi nước 
trên thân vỏ khi chênh lệch nhiệt độ, đóng 
băng đường ống, … sẽ không được bảo hành.

Vỏ và ruột xe không thuộc qui chế bảo hành của 
Isuzu mà do các nhà sản xuất vỏ ruột xe bảo 
hành.

 



Việc tiếp tục vận hành xe khi các đèn báo lỗi 
bật trên hệ thống cảnh báo dẫn đến hư hỏng 
sẽ không được bảo hành

au chùi, làm sạch, bôi trơn, thay các loại  
lọc, bougie, bố thắng bị mòn .... và thực 
hiện các yêu cầu bảo dưỡng thông thường 
khác.



- Bugi xông máy
- Bố thắng , dây thắng tay, đĩa bố, mâm ép, 

bạc đạn ly hợp
- Các loại chụp bụi
- Dây cu roa các loại (trừ dây cu roa cam)
- Các loại bóng điện, cầu chì
- Chổi gạt và cao su gạt nước mưa
- Các ống cao su dẫn chất lỏng và chất khí
- Các loại bạc đạn, cup pen xy lanh thắng,   

ly hợp, vòng đồng tốc hộp số 
- Các lại phốt, vòng đệm bằng cao su
- Các loại pin điều khiển từ xa





Tiếng động bình thường, xe rung, sự ăn mòn hay bị giảm giá 
trị tự nhiên như ngả màu, biến dạng, tỳ vết, không được bảo 
hành.










