


LỰA CHỌN 1 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
KHI MUA ONLINE

Tiêu Chuẩn

Nâng Cao

Cao Cấp

LỰA CHỌN 2

- Giá bán tại Lựa chọn 1 và 2 đã bao gồm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho xe VinFast Lux
- Không áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe VinFast Fadil và President
- Vui lòng liên hệ Showroom và Nhà phân phối để có thêm thông tin chi tiết

ÁP DỤNG TỪ 09/08 - 31/08/2021

Tiêu Chuẩn

Nâng Cao

Cao Cấp

Giá đã bao gồm VAT - Đơn vị tính: VNĐ

Tiêu Chuẩn

Nâng Cao

425.000.000
Tặng 03 năm

bảo dưỡng miễn phí
trị giá 7.800.000

Tặng 03 năm
bảo dưỡng miễn phí

trị giá 18.700.000

Tặng 03 năm
bảo dưỡng miễn phí

trị giá 23.000.000

459.000.000

499.000.000

1.363.240.000

1.262.490.000

1.532.625.000

979.640.000

1.060.200.000

1.193.770.000

425.000.000

459.000.000

499.000.000

1.642.968.000

1.552.090.000

1.835.693.000

1.115.120.000

1.206.240.000

1.358.554.000

382.500.000

413.100.000

449.100.000

1.218.840.000

1.126.165.000

1.371.600.000

881.695.000

948.575.000

1.074.450.000Cao Cấp

QUÉT QR CODE MUA XE ONLINE
NHẬN THÊM 03 NĂM BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ

VinFast Lux SA2.0: Giảm 100 triệu đồng bản Tiêu chuẩn; giảm 80 triệu đồng bản Nâng cao & Cao cấp

“Bão lãnh lãi suất vượt trội”

Hỗ trợ lãi suất 2 năm đầu và
bảo lãnh lãi suất không vượt quá 10,5%

từ năm thứ 3 tới năm thứ 8 

Giảm tương đương 10%
so với Lựa chọn 1

(Giá xuất hóa đơn)
Không trừ vào giá bán

Chính sách bán hàng có thể được cập nhật theo chính sách của VinFast tại từng thời điểm

Trả thẳng 100% giá trị xe
DÒNG XE / PHIÊN BẢN

CHÍNH SÁCH GIÁ
THÔNG THƯỜNG

(giá bán lẻ niêm yết)

CHÍNH SÁCH GIÁ KÍCH CẦU THÁNG 8



CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHÁC
(Áp dụng cho tất cả các dòng xe xăng)

Chính sách bán hàng có thể được cập nhật theo chính sách
của VinFast tại từng thời điểm

- Bảo hành xe Fadil: 3 năm hoặc 100.000km

- Bảo hành xe Lux và President: 5 năm hoặc 165.000km (Tùy theo điều kiện nào đến trước)

- Miễn phí gửi xe 6h/lần tại Vinhomes, Vincom

- Cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành

- Áp dụng đồng thời Chương trình “Voucher Vinhomes - Đẳng cấp  Tinh hoa”:  70.000.000 VND áp dụng cho xe Fadil; 

  150.000.000 VND áp dụng cho xe Lux A2.0; 200.000.000 VND áp dụng cho xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 

- Miễn phí gửi xe theo tháng cho các chủ nhân nhà Vinhomes

- Áp dụng đồng thời Chính sách "Đổi cũ lấy mới - Lên đời  xe sang": Mức ưu đãi 10.000.000 VND khi mua xe Fadil; 

   30.000.000 VND khi mua xe Lux A2.0; 50.000.000 VND khi mua xe Lux SA2.0 

- Miễn phí 5 năm bảo dưỡng (hoặc 75.000 km, tùy điều kiện nào đến trước)

- Quyền lợi Hội viên Pearl Club 03 năm của Vinpearl

- Đặc quyền ưu tiên phục vụ: Ưu tiên phục vụ khi vào xưởng không cần đặt lịch hẹn trước; Dịch vụ hỗ trợ

nhận và giao xe tại nhà khi bảo dưỡng sửa chữa; Được quyền sử dụng xe Lux SA2.0 thay thế trong thời gian sửa chữa xe

GIÁ BÁN LẺ NIÊM YẾT
4.600.000.000 VNĐ

GIÁ ƯU ĐÃI
3.800.000.000 VNĐ

ĐỘNG CƠ V8 6.2L



Chính sách bán hàng có thể được cập nhật theo chính sách
của VinFast tại từng thời điểm

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (LPTB)

CHÍNH SÁCH BÁN LẺ THÔNG THƯỜNG
- Giá bán lẻ áp dụng cho xe không kèm pin: 690.000.000 VNĐ / xe

- Phí thuê bao pin cố định: 1.450.000 VNĐ / tháng + 998 VNĐ / km nếu đi nhiều hơn 1.400 km / tháng

- Quỹ “Vì tương lai xanh” của Tập đoàn Vingroup dành tặng 30.000.000 VNĐ / xe áp dụng cho khách hàng chuyển đổi từ xe  động cơ xăng sang xe ô tô điện VF e34 thông qua 

dịch vụ “Đổi cũ lấy mới” Smart Solution

- Mức đặt cọc 10.000.000 VNĐ / xe

   + Khách hàng được chuyển nhượng / chuyển giao, chấm dứt Thỏa thuận đặt cọc và rút lại Tiền Đặt Cọc theo quy trình và hướng dẫn của VinFast

   + Khách hàng có quyền chuyển đổi Tiền Đặt Cọc từ ô tô điện VF e34 sang ô tô điện VF e35 hoặc VF e36

- Thời gian áp dụng: đến hết ngày 15/09/2021

- Mức đặt cọc 50.000.000 VNĐ / xe

   + Khách hàng được ưu đãi 100% LPTB khi nhận xe. Trường hợp Chính phủ thông qua chính sách miễn LPTB cho xe điện, Khách hàng tiếp tục được ưu đãi lên tới 82 triệu 

đồng trừ thẳng vào giá xe

   + Khách hàng được chuyển nhượng / chuyển giao hợp đồng nhưng không được hoàn / rút lại Tiền Đặt Cọc với bất kỳ lí do gì hoặc chuyển đổi Tiền Đặt Cọc sang xe khác

Ô TÔ ĐIỆN THÔNG MINH
ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM 

Đặt cọc ngay

  

Chi phí thuê pin và sạc điện
hàng tháng bằng chi phí xăng

Xe được bảo hành 10 năm

Đặt cọc 10 triệu đồng
Hoàn cọc nếu không nhận xe

Đặt cọc 50 triệu đồng
Ưu đãi 100% LPTB khi nhận xe

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT LÊN TỚI





1900 23 23 89 vinfastauto.com
TRA CỨU HỆ THỐNG
SHOWROOM, ĐẠI LÝ


