
Bứt phá
Công nghệ

Dẫn bước
tương lai

VINFASTAUTO.COM 1900 23 23 89



đầy tinh tế
Phóng khoáng

56.000.000VNĐ

(GIÁ BÁN ĐÃ BAO GỒM SẠC VÀ VAT)



Vận hành mạnh mẽ
Thách thức mọi giới hạn

160 KM
QUÃNG ĐƯỜNG

89 KM/H
VẬN TỐC

5200 W
CÔNG SUẤT



Chất lượng vượt trội
Tiện nghi hiện đại

Hệ thống đèn pha LED Projector nâng cao 
khả năng chiếu sáng, an toàn di chuyển 
vào ban đêm. 

HỆ THỐNG ĐÈN FULL LED & 
ĐÈN PHA PROJECTOR

THỂ TÍCH 
CỐP MỞ 
RỘNG
TỚI 25 L



Công nghệ pin bứt phá
An tâm tận hưởng

(giá đã bao gồm phí VAT) Không giới hạn quãng đường 
di chuyển

350.000VNĐ

CHỈ VỚI

GÓI THUÊ PIN CỐ ĐỊNH

CHÍNH SÁCH
THUÊ PIN ĐÁP ỨNG
MỌI NHU CẦU

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

Tăng tuổi thọ pin lên tới 
2000 lần sạc xả

Tăng quãng đường 
di chuyển

Ổn định & an toàn hơn, chống 
cháy nổ trong mọi trường hợp 

Giảm ô nhiễm 
môi trường

Chính sách
thuê bao pin

Miễn phí
đặt cọc pin

Miễn phí bảo dưỡng và 
thay thế pin khi khả năng 
sạc xả xuống dưới 70%

Bảo hành pin 
trọn đời70%

Pin LFP xe máy điện thế hệ mới
19.900.000 VNĐ

(GỒM VAT)

GIÁ BÁN PIN KÈM XE



Công nghệ thông minh
Kết nối mọi hành trình
Công nghệ tiên tiến mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới so với việc vận hành các dòng xe thông thường, giúp 
cuộc sống chở nên dễ dàng hơn. Trải nghiệm lối sống công nghệ trong tầm tay.

HỆ THỐNG CHÌA KHÓA THÔNG MINH

Không cần ổ khóa điều khiển

Được trang bị cảm biến tự động để khởi 
động và tắt máy trong phạm vi một mét

Đa tính năng trên một chìa khóa: mở và 
khóa cổ xe, cốp xe và khởi động tính năng 
chống trộm

SMART KEY

Tự động chuẩn đoán và cảnh báo lỗi giúp 
người cầm lái chủ động trên mọi hành trình

Định vị xe (GPS) toàn cầu

Quản lý mọi hành trình

Tự động cập nhật phần mềm trên xe thông 
qua app trên điện thoại

HMI
HỆ THỐNG KẾT NỐI THÔNG MINH

Điều khiển xe dễ dàng bằng một chạm qua 
App điện thoại không cần chìa khóa

Khởi động và tắt máy linh hoạt

Bật và tắt tính năng chống trộm từ xa

Mở cốp tiện lợi

PAAK 
HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

(PHONE AS A KEY)

Khách hàng tải ứng dụng 
VinFast E-Scooter tại:

Android iOS



An toàn đẳng cấp
Sẵn sàng bứt phá

Trang bị hệ thống phanh ABS tại 
bánh trước giúp giảm trơn trượt 
trong quá trình di chuyển, đảm 
bảo an toàn trên mọi địa hình

HỆ THỐNG
PHANH ABS 
CONTIONENTAL

Êm ái trên 
mọi địa hình

GIẢM XÓC
KAIFA

Tiêu chuẩn chống nước động cơ IP67. Hoạt động ổn định 
ngay cả khi xe ngập nước 0,5 m trong thời gian 30 phút*.

TIÊU CHUẨN CHỐNG NƯỚC 
ĐỘNG CƠ IP67

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Theo điều kiện vận hành tiêu chuẩn của VinFast.



Thông số
kĩ thuật
Bảo hành 
chính hãng

năm

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

1 pin LFP
3,5
28
Khoảng 6h
1000
Dưới sàn để chân
160
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)
Giảm xóc trước
Giảm xóc sau
Phanh trước
Phanh sau
Đèn pha trước
Đèn xi nhan - Đèn hậu

1329
25
1863 x 692 x 1100
135
780
90/90-12 I 120/70-12
130
122
Ống lồng, giảm chấn thủy lực
Giảm xóc đôi, giảm chấn thủy lực
Phanh đĩa ABS
Phanh đĩa 
LED Projector
LED

Động cơ

Hệ thống Pin

Thông số cơ bản

Công suất danh định (W)
Công suất tối đa (W)
Loại động cơ
Tốc độ tối đa (km/h)*
Tiêu chuẩn chống nước

3000
5200
Side Motor
89
IP67

ĐẶT MUA XE TẠI ĐÂY

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 65kg và di chuyển với vận tốc 30km/h

03
Trắng ngọc trai Xanh ngọc Vàng Cam đỏ Đỏ tươi Đen bóng


