


GIỚI THIỆU Evo200
& Evo200 Lite

Cùng Evo200 chúng ta tiếp tục viết nên những cột 
mốc mới của hành trình xanh tại khắp mọi miền 
trên mảnh đất hình chữ S.

Evo200
ĐỘNG CƠ BỨT PHÁ - VƯƠN XA MẠNH MẼ 

Chinh phục phạm vi di chuyển vượt trội cùng vận tốc lý tưởng. Dù di chuyển trong đô thị hay 
đi đường xa, Evo200 luôn mang đến sự tin tưởng và hài lòng. 

Vượt qua quãng đường di chuyển dài
chỉ trong 1 lần sạc.

Quãng đường

203 Km
Vận hành mạnh mẽ và tăng tốc từ 0 - 50km/h chỉ 
trong 14 giây.

Vận tốc

70 Km/h

Công suất

2500 W
Động cơ điện đặt tại bánh sau mang đến trải nghiệm 
đầy bứt phá đồng thời tối ưu hiệu suất vận hành, 
tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm khí thải và
ô nhiễm tiếng ồn. 

Evo200

Evo200 Lite là phiên bản đặc biệt dành cho 
học sinh giữ nguyên thiết kế tinh tế, thời trang 
của Evo200. Có bạn đồng hành Evo200 Lite 
chu đáo, tin cậy và an toàn, mọi trải nghiệm 
sẽ tràn đầy sự phóng khoáng và năng lượng 
tích cực. Cùng Evo200 Lite, bất cứ ai cũng 
được là chính mình!

Đại diện cho sự khai mở, khai phóng mới của 
kỷ nguyên xe máy điện - Evo200 là mẫu xe lý 
tưởng từ kiểu dáng đến trải nghiệm tốc độ, 
phạm vi di chuyển. Phom dáng nhỏ gọn đầy 
tinh tế, thiết kế đẹp mắt phóng khoáng, đây là 
mẫu xe tuyệt vời để người Việt bứt phá mọi
giới hạn, trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng lướt 
đi trên mọi hành trình, tự tin khám phá những 
điều thú vị trong cuộc sống.



Evo200 Lite

Evo200 LITE
VẬN HÀNH ÊM ÁI - ĐI KHẮP MUÔN NƠI 

Động cơ bền bỉ cùng vận tốc thích hợp để di chuyển trong đô thị, Evo200 Lite ghi điểm 
với quãng đường di chuyển đầy ấn tượng.

Chỉ với 1 lần sạc bạn có thể thoải mái đi 
khắp mọi nơi.

Quãng đường

205 Km

Tăng tốc từ 0 - 45km/h chỉ trong 14 giây.

Vận tốc

49 Km/h

Công suất

2450 W
Động cơ điện đặt tại bánh sau mang đến trải nghiệm 
đầy bứt phá đồng thời tối ưu hiệu suất vận hành,
tiết kiệm năng lượng, không gây ô nhiễm khí thải và
ô nhiễm tiếng ồn. 

CÔNG NGHỆ AN TOÀN ĐỈNH CAO

HỆ THỐNG ĐÈN LED
Công nghệ chiếu sáng Full LED đảm 
bảo an toàn khi di chuyển trong điều 
kiện thiếu ánh sáng

CHUẨN CHỐNG NƯỚC IP67
Đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, vận hành ổn 
định ở điều kiện ngập nước 0,5m trong thời gian 
30 phút

PHANH ĐĨA TÍCH HỢP
Phanh đĩa tích hợp ở bánh trước kết hợp 
phanh cơ ở bánh sau, hỗ trợ giảm tốc 
hiệu quả, đảm bảo an toàn

HỆ THỐNG GIẢM XÓC
Hệ thống giảm xóc cao cấp đem đến sự 
vận hành êm ái trên mọi địa hình



TÍNH NĂNG THÔNG MINH VƯỢT TRỘI

Hiển thị thông tin, 
trạng thái vận hành 
của xe

Kết nối, sạc pin tại
trạm sạc VinFast

Hiển thị
thông tin pin

Định vị GPS toàn cầu, thống kê 
quãng đường, lịch sử hành trình
& thiết lập vùng an toàn

Chẩn đoán và cảnh báo lỗi để 
khắc phục sự cố kịp thời trong 
quá trình vận hành.

Pin LFP xe máy điện thế hệ mới

CÔNG NGHỆ PIN ƯU VIỆT

19.900.000 VNĐ
(GỒM VAT)

GIÁ BÁN PIN KÈM XE

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
*Truy cập website vinfastauto.com để tìm hiểu chi tiết 

điều khoản 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 đời

70%

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)



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.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


