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Lưu ý: Hình ảnh có thể khác với thực tế và các thông tin
sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(*) Theo điều kiện vận hành tiêu chuẩn của VinFast:
xe chở 1 người 65 kg và di chuyển với vận tốc 30 km/h.

ĐẶT CỌC XE 
TẠI ĐÂY

BẢO HÀNH 
CHÍNH HÃNG 

03 NĂM

Đèn pha trước

Đèn xi nhan - Đèn hậu

LED Projector 

LED

Hệ thống chiếu sáng

Công suất danh định (W)

Công suất tối đa (W)

Loại động cơ

Tốc độ tối đa (km/h)*

Tiêu chuẩn chống nước

Động cơ

1800

3000

Inhub

78

IP67

Giảm xóc trước 

Giảm xóc sau 

Phanh trước

Phanh sau

Hệ thống khung / Giảm xóc / Phanh

Ống lồng 
Giảm chấn thủy lực

Giảm xóc đôi 
Giảm chấn thủy lực

Phanh đĩa

Phanh cơ

Loại Pin

Công suất / Dung lượng 
(kWh)

Trọng lượng Pin (kg)

Thời gian sạc tiêu chuẩn

Loại sạc (W)

Vị trí lắp pin

Quãng đường đi được 
1 lần sạc (km)*

Tiêu chuẩn chống nước

Hệ thống pin

1 pin LFP

3,5 

28

Khoảng 6 giờ

1000 

Dưới sàn để chân

198 

IP67

Khoảng cách trục bánh 
Trước - Sau (mm)

Thể tích cốp (L)

Dài x Rộng x Cao (mm)

Khoảng sáng gầm (mm)

Chiều cao yên (mm)

Kích thước lốp 
Trước - Sau

Tải trọng (kg)

Trọng lượng xe và Pin 
(kg)

Kích thước cơ bản

1320 

25

1912 x 693 x 1128

135

770

90/90-14 | 120/70-14 

130

110

Màu xe

Trắng ngọc trai

Bạc

Xanh rêu

Đỏ rượu vang

Đen bóng

29.900.000 VNĐ
(Giá bán xe đã bao gồm sạc và VAT)
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Hệ thống đèn pha LED Projector
nâng cao khả năng chiếu sáng

Thể tích cốp
mở rộng tới 25 L

Tiêu chuẩn 
chống nước 
IP67*
(*) Thông tin chi tiết vui lòng xem tại sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Công suất tối đa
3000 W

(*) Theo điều kiện vận hành tiêu chuẩn của VinFast

Điều kiện vận hành tiêu chuẩn: xe chở 1 người 65 kg 
di chuyển với vận tốc 30 km/h

Vận tốc tối đa lên tới
78 KM/H

Eco & Sport hai chế độ lái linh hoạt 
trên mọi địa hình

Quãng đường di chuyển
198 KM*

Kết nối thông minh tích hợp Esim và ứng dụng 
VinFast E-Scooter với nhiều tính năng:

Hiển thị 
thông tin xe

Chuẩn đoán lỗi

Thống kê lịch sử 
hành trình

Thống kê 
quãng đường

Định vị xe 
(GPS) toàn cầu

Thiết lập vùng 
an toàn

Hiển thị 
thông tin pin

KHÁCH HÀNG TẢI ỨNG DỤNG 
VINFAST E-SCOOTER TẠI:

iOS Android

Chính sách
mua pin

Chính sách
thuê pin

Giá bán pin kèm xe Gói thuê pin linh hoạt Gói thuê pin cố định

19.900.000 VNĐ Chỉ với 189.000 VNĐ Chỉ với 350.000 VNĐ

Giới hạn quãng đường
di chuyển 500 km/tháng

Không giới hạn quãng đường 
di chuyển

Truy cập vinfastauto.com để tìm hiểu chi tiết điều khoản Chính sách thuê bao pin

Miễn phí đặt cọc pin

Bảo hành pin trọn đời

Miễn phí bảo dưỡng và
thay thế pin khi khả năng 
sạc xả xuống dưới 70%
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Không giới hạn
quãng đường di chuyển

Khách hàng được cố định giá thuê Pin
suốt vòng đời sản phẩm tại thời điểm ký hợp đồng

350.000đ
CHỈ VỚI

(Giá đã bao gồm VAT)

19.900.000 VNĐ


