
Teramont mới
Đỉnh cao chủ động



7 chỗ ngồi rộng rãi
Từ phục vụ công việc, cho đến các chuyến hành trình trải 
nghiệm cùng với gia đình - Teramont đều có thể đáp ứng. 

Với kích thước lớn nhất phân khúc SUV của Volkswagen,    
3 hàng ghế linh hoạt, 7 chỗ ngồi thoải mái, kết nối con 
người và các công nghệ nâng cao hiệu suất như 4Motion. 

Teramont giống như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp 
trên bất cứ con đường nào bạn muốn đến. Mang đến 
những chuyến hành trình rộng mở không bao giờ kết thúc.



Diện mạo mới 

Sự kết hợp đỉnh cao của không gian 7 chỗ rộng rãi sánh 
cùng tiện nghi cao cấp. Thiết kế mới của Teramont mang 
đậm chất SUV – Mạnh mẽ, hiện đại và năng động

Không gian rộng rãi và linh hoạt

Với khoang hành lý rộng nhất phân khúc, Teramont linh 
hoạt thay đổi từ tiêu chuẩn đến mở rộng tối đa cho 
khoang hành lý lên đến 2.741 lít.

Tiện nghi vượt bậc 

Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic; hệ thống giải trí đa năng 
HD 8 inch có thể kết nối App-Connect và Smartphone, 
đồng hồ Digital Cockpit Pro,… Thế giới công nghệ kết nối 
cảm xúc của Teramont đang chào đón bạn thưởng lãm.

Công nghệ & An toàn

Với vô số tính năng hỗ trợ và bảo vệ được trang bị tiêu 
chuẩn trên Teramont, bạn chỉ cần tập trung vào niềm 
vui sau tay lái vì đã có Teramont chủ động cho mọi hành 
trình. 

Khả năng vận hành 

Tùy chọn các chế độ vận hành khác nhau với hệ thống dẫn 
động 4 bánh toàn thời gian biến thiên tự động. Teramont 
luôn sẵn sàng để khai mở những thách thức.



Những đường nét thiết kế mạnh mẽ, 
hiện đại nhưng đầy tinh tế, tạo ấn tượng 
mạnh ngay từ lần đầu bắt gặp.

4 Teramont

Diện mạo ấn tượng
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Mâm xe lớn 20 inch

Mâm xe Capricorn 
hợp kim 20 inch vô 
cùng tương thích với 
một chiếc SUV cỡ lớn.

Đèn hậu LED

Ấn tượng bởi thiết kế 
ngang mạnh mẽ.

Đèn trước LED 

Hệ thống đèn hiện đại hỗ trợ mọi điều kiện 
thời tiết xấu nhất như mưa bão và sương mù.

Lưới tản nhiệt và cản trước

Các thanh trang trí mạ chrome nằm ngang tạo 
nên sự chắc chắn cho lưới tản nhiệt, kết hợp 
cùng cản trước màu bạc làm nổi bật tính năng 
động và thể thao.
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Hiệu năng mạnh mẽ
Vận hành mạnh mẽ và kiểm soát những tình huống khó 
khăn với các công nghệ tiên tiến. Tự tin biến những 
hành trình không thể thành có thể với Teramont.

Hiệu suất động cơ

Động cơ TSI 2.0, sản sinh công suất cực đại 
220 Hp cùng với mô men xoắn tối đa lớn lên 
đến 350 Nm, mang lại khả năng tăng tốc và 
leo dốc vượt trội.

Hệ dẫn động 4MOTION

Công nghệ trứ danh 4Motion – hệ dẫn 
động 4 bánh toàn thời gian biến thiên. 
Giúp luân chuyển và phân bổ lực kéo hiệu 
quả, mang đến việc chủ động kiểm soát và 
ổn định cho mọi hành trình.
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Hộp số tự động 8 cấp

Sự tiện lợi của hộp số tự động, kết hợp với chức năng sang 
số thể thao, đi cùng với hiệu năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tùy chọn cấu hình lái xe

Lựa chọn các chế độ vận hành khác nhau với hệ thống dẫn 
động 4 bánh toàn thời gian biến thiên. Tận hưởng các lựa 
chọn có thể tùy chỉnh cá nhân hóa để tối ưu hóa sự thoải mái 
khi lái xe, hiệu suất và khả năng xử lý trên mọi địa hình.
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Mở rộng không gian bởi chính bạn

Teramont có thể thay đổi khoảng để chân hay các hàng 
ghế chỉ trong nháy mắt, để bạn thoải mái sắp xếp hành 
lý và tự do tận hưởng mọi hành trình phía trước.
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7 chỗ ngồi, 3 hàng ghế

Không gian thông minh cho 7 người với các ghế cải tiến 
và có thể gập linh hoạt.

Sàn phẳng hoàn toàn

Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 của Teramont có thể gập phẳng 
hoàn toàn, cho khả năng tải hàng hóa lên đến 2.741 lít.

Vào hàng ghế thứ 3 dễ dàng

Khả năng hỗ trợ ra vào xe tiện lợi cho hành khách ở hàng 
ghế thứ 3 thông qua việc trượt và gập hàng ghế thứ 2 
trong cùng một thao tác.

Đa dạng điều chỉnh cho hàng ghế thứ 2

Chia băng ghế theo tỉ lệ 60:40 với nhiều lựa chọn để 
điều chỉnh: khoảng để chân, độ tựa lưng và chỗ gác tay.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa*
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Cuộc cách mạng của sự tiện nghi
Tiện nghi được thiết kế bởi sự thấu hiểu, đi cùng với công nghệ đánh thức 
giác quan. Tất cả được gói gém hài hòa trong Teramont - một chiếc xe mang 
đến lời cam kết về sức mạnh và sự tự do, như chính ngôi nhà của bạn.

Nội thất cao cấp

Được kết hợp hài hòa và tinh tế từ 
chất liệu da cao cấp của ghế ngồi 
đến các chi tiết ốp gỗ, mạ chrome 
sang trọng, mang đến cảm giác thư 
thái cho người sử dụng.

17 hộc đựng đồ

Sự tiện lợi được nhân lên đến 17 lần. 
Teramont đảm bảo luôn có đủ không 
gian cho vật dụng của mọi người.
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Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof

Thế giới rộng lớn được mang đến cho cả 7 chỗ ngồi. Hãy tận hưởng nó chỉ với một 
nút bấm để trượt hoặc nghiêng cửa sổ trời, không khí trong lành sẽ xuất hiện.

Hệ thống giải trí đa chức năng

Bạn thỏa mình khám phá các tiện ích giải trí thông qua màn hình Discover Media 
có khả năng kết nối wifi, app-connect không dây, điều khiển cảm ứng, điều khiển 
cử chỉ Gesture control,…
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Teramont cung cấp một hệ thống an toàn và khả năng hỗ trợ người lái để 
chống lại những nguy cơ tiềm ẩn khi lái xe mỗi ngày. Đó là sự đảm bảo 
rằng bạn có thể tự do tận hưởng tất cả những hành trình phía trước.

Công nghệ sánh cùng an toàn
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Công nghệ sánh cùng an toàn Cấu trúc thân xe cứng chắc 

Vùng co rụm trước sau hấp thụ lực va chạm trong khi 
khoang hành khách cứng chắc giúp phân tán lực và 
bảo vệ người ngồi trong xe

*****Đánh giá an toàn 5 sao bởi Cơ Quan Quản Lý An 
Toàn Giao Thông Hoa Kỳ (NHTSA)*****

Rear View Camera

Đưa xe vào những chỗ đậu xe khó khăn 
nhất một cách nhanh chóng và dễ dàng. 
Các hướng dẫn hiển thị rõ ràng bằng vạch 
trên màn hình kết hợp âm thanh báo.

Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC

Các cảm biến xung quanh xe giúp bạn tiến hoặc lùi xe vào 
điểm đỗ. Tín hiệu âm thanh và hệ thống hiển thị trên màn 
hình cho biết còn bao nhiêu khoảng trống xung quanh xe.



Đỏ Aurora
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Màu sắc đa dạng



Đen Pearl

Xanh Nephrite

Trắng Pure

Xanh Tourmaline

Xám Platinum
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Thông số kỹ thuật 
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Hệ thống an ninh

Cảnh báo chống trộm / cảnh báo trong xe / cảnh báo kéo xe

Trang bị nội thất và tiện ích 

Ghế bọc da cao cấp màu Đen hoặc Nâu

Chỉnh điện (trượt / ngả / chỉnh độ cao / sưởi) ghế trước

Bơm hơi tựa lưng / nhớ vị trí ghế lái 

Đồng hồ thông tin kỹ thuật số “Digital Cockpit Pro”

Điều hòa nhiệt độ Climate control

Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động

Hệ thống giải trí & các cổng giao tiếp

Màn hình cảm ứng giải trí “Discover Media” 8 inch 

6 loa tiêu chuẩn

Kết nối Bluetooth / App-connect / wifi / wifi hostpot

Kết nối App- Connect không dây / sạc điện thoại không dây

Trang bị ngoại thất (Exterior)

Thanh trang trí mạ chrome lưới tản nhiệt / cửa / cốp xe 

Ốp bậc cửa bằng tấm kim loại / giá nóc xe màu bạc

Cụm đèn LED phía trước/ sau/ đèn ban ngày

Tự động bật tắt / coming home / leaving home

Chức năng điều chỉnh khoảng chiếu sáng 

Đèn mở rộng góc chiếu khi rẽ và hỗ trợ thời tiết xấu 

Gương chiếu hậu 

Chỉnh điện / gập điện / tự sấy / tự động chỉnh khi lùi xe

Tích hợp đèn báo rẽ / đèn Surround

Cửa xe & Cốp xe 

Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh KESSY

Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof 

Cửa sổ chỉnh điện, chống kẹt 4 cửa

Rèm che nắng cửa sổ phía sau 

Cốp đóng mở điều khiển điện / chống kẹt / chỉnh độ cao

Mở / đóng cốp từ trong xe hoặc chìa khóa

Hệ thống gạt mưa 

Gạt mưa tự động / chức năng tự gạt khi lùi

* Các thông số trên đây có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu

Kích thước và trọng lượng 

Kích thước tổng thể (mm) 5.097 x 1.990 x 1.777

Chiều dài cơ sở  (mm) 2.978

Trọng lượng không tải (kg) 2.060

Dung tích bình nhiên liệu (lít) 74

Khoảng sáng gầm xe (mm) 235

Thể tích khoang hành lý  (lít) 

Tiêu chuẩn 583

Sau hàng ghế thứ 2/ Sau hàng ghế thứ 1 1.571 / 2.741

Động cơ và vận hành 

Dung tích xy lanh (cm3) 1.984

Loại động cơ TSI (Turbo tăng áp và phun nhiên liệu kép)

Công suất cực đại Hp/(vòng/phút) 220 @ 4.500-6.200

Mô men xoắn cực đại Nm/(vòng/phút) 350 @ 1.600-4400

Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp 10,7

Hộp số và hệ thống dẫn động 

Hộp số Tự động 8 cấp

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION 

Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ 

Hệ thống treo

Treo trước độc lập McPherson và thanh cân bằng 

Treo sau độc lập, 4 thanh liên kết, thanh cân bằng 

Mâm xe/lốp xe

Lốp xe 255/50 R20 109V

Bánh dự phòng / Khóa chống trộm bánh xe

Hệ thống theo dõi áp suất lốp TPMS 

Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái 

Phanh đĩa thông gió trước / sau

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hệ thống cân bằng điện tử ESC

Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR

Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL

Hệ thống hỗ trợ phanh gấp BA 

Phanh tay điện tử  EPB

Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA 

Hỗ trợ xuống dốc HDC

Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC

Phanh hỗ trợ đỗ xe Maneuver Braking

Camera lùi / chức năng rửa camera lùi

06 túi khí (2 phía trước / 2 bên hông / 2 túi khí rèm)


