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ยี่หอ/รุน Toyota Avanza 1.5S AT Honda Freed EL  White Suzuki Ertiga GX AT Chevrolet Spin

ราคา 699,000 959,000 689,000 762,000

ไฟหนา มัลติรีเฟล็กเตอร มัลติรีเฟล็กเตอร มัลติรีเฟล็กเตอร ระบบ follow me home

แผงไฟทาย มัลติรีเฟล็กเตอร มัลติรีเฟล็กเตอร มัลติรีเฟล็กเตอร ND

กระจกมองขาง ปรับไฟฟา สีเดียวกับตัวรถ พรอมไฟเล้ียว พรอมไฟเล้ียว *

ท่ีปดนํ้าฝน ดานหนา/หลัง ปรับตั้งได 3 ระดับ/ มี พรอมท่ีฉีดนํ้า ดานหนา/หลัง ปรับตั้งได 2 ระดับ/ มี พรอมท่ีฉีดนํ้า ดานหนาปรับระดับได

สปอยเลอรหลัง พรอมไฟเบรกดวงท่ี 3 แบบ LED * พรอมไฟเบรกดวงท่ี 3 ND

พวงมาลัย

พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPSปรับสูง-

ต่ําได พรอมสวิตซควบคุมเคร่ืองเสียง

พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPS พรอม

สวิตซควบคุมเคร่ืองเสียง

พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPSปรับสูง-ต่ํา

ได พรอมสวิตซควบคุมเคร่ืองเสียง

พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPSปรับสูง-

ต่ําได

เบาะและแผงประตู ผาแบบสปอรต สีเทาเขม หนังแทและวัสดุหนังสังเคราะห ผา ผา

เบาะน่ัง แถวหนา เล่ือน และปรับเอนได ปรับระดับสูง-ต่ําได ปรับระดับสูง-ต่ําได ปรับระดับสูง-ต่ําได

เบาะน่ัง แถวสอง

แยกพับ 50/50 เล่ือนและปรับเอนได

พรอมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว แบบแยกอิสระ

แยกพับ 60/40 เล่ือนและปรับเอนได

พรอมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว

แยกพับ 40/60 เล่ือนและปรับเอนได

พรอมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว

เบาะน่ัง แถวสาม

พนักพิงแยกพับ 50/50 มีหมอนรอง

ศีรษะ พรอมระบบพับ และยกขึ้น 2

จังหวะ แบบปรับพับได พนักพิงศีรษะ 2 ตําแหนง

แบบปรับพับได แยกกัน พับลงแนบพ้ืน

ได

แผงบังแดด

ดานผูขับขี่ และ ดานผูโดยสารตอนหนา

 พรอมกระจก

ดานผูขับขี่ และ ดานผูโดยสารตอนหนา

 พรอมกระจก

ดานผูขับขี่ และ ดานผูโดยสารตอนหนา

พรอมกระจก

ดานผูขับขี่ และ ดานผูโดยสารตอน

หนา พรอมกระจก

ท่ีวางขวดนํ้า 14 จุด * 7 จุด *

มาตรวัดระยะทาง แบบดิจิตอล เรืองแสง 4 มาตรวัด แบบดิจิตอล

จอแสดงผลขอมูลการขับขี่ * มีมาตรวัดอัตราส้ินเปลืองนํ้ามัน * *

http://www.nonneenun.com/


ยี่หอ/รุน Toyota Avanza 1.5S AT Honda Freed EL  White Suzuki Ertiga GX AT Chevrolet Spin

กระจกหนาตาง ปรับไฟฟา (ทุกบาน) * * *

เซ็นทรัลล็อก * * * *

แผงควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ

แยกสวนผูโดยสารตอนหนา และตอน

หลัง

อัตโนมัติ แยกสวนผูโดยสารตอนหนา

และตอนหลัง แยกสวนผูโดยสารตอนหนา และตอนหลัง

แยกสวนผูโดยสารตอนหนา และตอน

หลัง

เคร่ืองเสียง 

วิทยุ 2 DIN CD 1 แผน MP3/WMA 4

ลําโพง

วิทยุ MP3 พรอมจอ 7 น้ิวแบบสัมผัส 4

 ลําโพง

วิทยุ 2 DIN CD MP3  4 ลําโพงหนา 2

ลําโพงหลัง วิทยุ  CD 1 แผน MP3/WMA 4 ลําโพง

ชองตอ USB / iPod / AUX * * * *

กุญแจรีโมท พรอม IMMOBILIZER พรอม IMMOBILIZER พรอม IMMOBILIZER พรอม IMMOBILIZER

กลองมองหลัง - * - -

สัญญาณกะระยะถอยหลัง * ND ND ND

ไฟเบรกดวงท่ีสาม * * ND ND

ระบบถุงลม(SRS Airbag) ดานผูขับขี่ + ดานผูโดยสาร ดานผูขับขี่ + ดานผูโดยสาร ดานผูขับขี่ + ดานผูโดยสาร ดานผูขับขี่ + ดานผูโดยสาร

ระบบเบรก ABS * * * *

ระบบกระจายแรงเบรก EBD * * * -

ลักษณะพิเศษ ขับเคล่ือนลอหลัง

ประตูขางหลังแบบสไลด ซาย-ขวา

ระบบไฟฟาพรอมควบคุมดวยรีโมท

รวบรวมขอมูลโดย ศรพรหม ตันวัฒนเสรี www.NonNeeNun.com

หมายเหตุ ND = ไมมีขอมูล
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