
Ini Dia Beberapa Jenis Mobil SUV Keren Murah Di Indonesia 2018  

Di Indonesia sekarang sudah mulai bermunculannya beberapa mobil SUV murah. Munculnya beberapa 

mobil SUV yang murah ini merupakan salah satu bentuk strategi dari para produsen didalam bersaing 

dipasar otomotif Tanah Air, terlebih pada segmen mobil jenis SUV. Selain itu meningkatnya secara 

drastis animo konsumen terhadap mobil jenis SUV murah di Indonesia. Sehingga jangan heran jika mobil 

SUV yang dulunya dikenal mahal kini beberapa jenisnya ditawarkan dengan harga murah. Dengan 

tawaran harga yang sangat terjangkau ini pastinya membuat banyak konsumen akan merasa tertarik 

untuk memilikinya, terlebih mobil mobil SUV murah itu memiliki tampilan yang keren.  

Berikut beberapa jenis mobil mpv murah di Indonesia 2018 diantaranya yaitu :  

1. Glory 580 

Glory 580 ini merupakan SUV buatan pabrikan China yang hadir dengan spesifikasi super 

tangguh dan memiliki tampilan bodi yang elegan dan sporty. Mobil ini terlihat semakin gagah 

dengan sentuhan baru pada bagian headlamp dengan tatapan lampu utamanya yang agresif. 

Soal harga untuk Glory 580 yang masih baru dibandrol dengan harga mulai dari Rp. 200 juta 

hingga Rp. 300 juta 

 

2. Toyota Rush  

Toyota Rush juga SUV buatan pabrikan Jepang yang memiliki ukuran mini. Tampilan eksterior 

dari mobil ini cukup gagah dan pada ruang kabinnya dilengkapi dengan fitur fitur fungsional 

sehingga menambah semakin canggih dan dipastikan penumpangnya akan merasa betah untuk 

berlama lama didalam kabin karena merasa nyaman. Mobil ini mampu menyemburkan tenaga 

yang powerfull karena dibekali dengan mesin 3SZ-VE dengan kapasitas 1,5 Liter dengan 4 

silinder segaris yang memiliki 16 katup tipe DOHC dengan sistem VVT-i. Bicara soal harga Toyota 

Rush baru dibandrol dengan harga mulai dari Rp. 234 juta hingga Rp. 259 juta. Sedangkan untuk 

yang bekas dibandrol dengan harga mulai dari Rp. 130 juta hingga Rp. 180 juta untuk mobil 

tahun produksi 2011 keatas. 

 

3. Daihatsu Terios  

Daihatsu Terios juga merupakan SUV buatan pabrikan Jepang yang desain eksteriornya itu hadir 

dengan sentuhan yang cukup gagah dan elegan. Untuk dapur pacunya mobil ini dibekali dengan 

mesin yang tangguh dan lengkap fiturnya. Harga untuk Daihatsu Terios yang baru mulai dari Rp. 

191 juta hingga Rp. 248 juta. Sedangkan untuk mobil yang bekasnya dibandrol dengan harga 

sekitar Rp. 150 jutaan untuk tahun produksi 2013.  

 

4. Honda CR – V 

Honda CR – V ini merupakan SUV yang bisa dikatakan sebagai tipe mobil yang elegan dan 

mewah. Kemewahannya bisa terlihat dari desain eksteriornya dan bodynya itu memancarkan 

kesan sporty sehingga membuat tampilan mobil ini lebih keren dan menarik. Yang keren tidak 

hanya itu saja karena ruang kabinnyan itu leluasa dan nyaman karena adanya fitur fitur canggih 

yang tersemat pada dashboard bagian depannya. Harga untuk Honda CR - V yang baru mulai 
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dari Rp. 432 juta hingga Rp. 506 juta. Sedangkan untuk mobil yang bekasnya dibandrol dengan 

harga sekitar Rp. 150 juta hingga Rp. 190 juta untuk tahun produksi 2008 - 2010. Sedangkan 

untuk mobil tahun produksi 2013 dibandrol dengan harga Rp. 280 juta. 

 

Itulah beberapa jenis mobil SUV Keren Murah di Indonesia 2018. Selain itu masih ada mobil SUV murah 

dan keren lainnya seperti Honda HR-V dan Chevrolet Captiva.  

 


