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BỨT PHÁ CÔNG NGHỆ, DẪN BƯỚC TƯƠNG LAI

1863 x 691 x 1100 mm
1329 mm
145 mm
780 mm
90/90-12 44J  
120/70-12 58P  
117 kg
LED Projector
LED 
17 L
Ống lồng, lò xo trụ,
giảm chấn dầu
Giảm xóc đôi, lò xo trụ,
giảm chấn dầu
Đĩa, ABS | Đĩa



Hệ thống đèn pha chiếu sáng mạnh mẽ
LED Projector

Đèn hậu và đèn xi nhan
Full LED

Tiện nghi thoải mái trên mọi hành trình
Thể tích cốp sau 17 L

Tiện ích linh hoạt
Cốp để đồ phía trước

Động cơ 

IPM

Hệ thống phanh đĩa

ABS Continental

Tiêu chuẩn chống nước động cơ

IP67

An Toàn Đẳng Cấp
Sẵn Sàng Bứt Phá 

Sử dụng động cơ và Pin Lithium Ion đạt 
tiêu chuẩn IP67, VENTO có khả năng chịu 
ngập nước trong vòng 30 phút với mức 
ngập lên đến 0,5 m 



Khóa xe, định vị & 
tìm xe

Kích hoạt tính 
năng chống trộm

Kết nối ứng dụng với xe qua Bluetooth dễ dàng:
       Khởi động xe & mở cốp
       Vô hiệu hóa & thay thế chìa khóa thông minh

Rà soát lỗi xe

Lưu lịch sử hành trình 
trong 30 ngày

Công Nghệ PAAK
( PHONE AS A KEY )

Hệ thống cửa hàng/xưởng dịch vụ

Địa điểm đổi pin

Hướng dẫn sử dụng xe

Thông báo phiên bản cập nhật

TRA CỨU TRUNG TÂM DỊCH VỤ THÔNG TIN KẾT NỐI

Hiển thị trạng 
thái xe 

VẬN TỐC

80 KM/H
CÔNG SUẤT

4000 W
QUÃNG ĐƯỜNG

110 KM

Thách Thức Mọi Giới Hạn
Vận Hành Mạnh Mẽ

Khoá Thông Minh
(SMART KEY)

   Khởi động tính năng 
chống trộm từ xa

Khởi động
máy dễ dàng trong

phạm vi một mét

Mở cốp xe đơn giản
với nút bấm tiện lợi

Khách hàng tải ứng dụng
VinFast E-Scooter tại:

Chính sách thuê pin
Với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast triển khai chính sách cho thuê pin độc đáo và ưu việt. Bạn có thể lựa chọn gói 
thuê pin phù hợp với nhu cầu sử dụng: 

Gói thuê pin linh hoạt: 199.000 VNĐ/tháng cho quãng đường tối đa 
500 km/tháng. Trường hợp đi quá 500 km/tháng, Khách hàng sẽ trả 
thêm phí thuê pin theo đơn giá 406 VNĐ/km vượt.

Gói thuê pin cố định: Gói thuê pin cố định:
350.000 VNĐ/tháng, không giới hạn số km sử dụng.

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



Thông Số Kỹ Thuật
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.

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast
Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
In                bản tại công ty   GPXB số:     Số QĐXD:       cấp ngày 

ĐẶT HÀNG NGAY
TẠI ĐÂY

ĐỘNG CƠ THÔNG SỐ CƠ BẢN 
Công suất lớn nhất
Công suất danh định
Loại động cơ
Kiểu động cơ
Vận tốc tối đa
Tiêu chuẩn chống nước

4000 W
2200 W
Side motor
IPM
80 km/h
IP67

Dài x Rộng x Cao
Khoảng cách trục bánh trước - sau
Khoảng sáng gầm xe
Chiều cao yên
Kích thước lốp trước
Kích thước lốp sau
Khối lượng xe
Đèn pha
Đèn xi nhan/đèn hậu
Thể tích cốp
Giảm xóc trước

Giảm xóc sau

Phanh trước | Phanh sau
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LED Projector
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Ống lồng, lò xo trụ,
giảm chấn dầu
Giảm xóc đôi, lò xo trụ,
giảm chấn dầu
Đĩa, ABS | Đĩa

CÔNG NGHỆ PIN
Loại pin
Kích thước pin
Dung lượng pin
Khối lượng pin
Thời gian sạc đầy
Tuổi thọ của pin

Tự ngắt sạc khi đầy bình
Quãng đường đi được 1 lần sạc 
- tốc độ 30 km/h
Tiêu chuẩn chống nước

Pin Lithium - Ion 
110 x 150 x 385,5 mm
49,6 Ah/2 pin
9,8 kg/pin
5 ~ 6h
Dung lượng còn lại 70%
sau 2000 chu kỳ sạc/xả
Có
110 km

IP67

THÔNG SỐ TRÊN ĐỒNG HỒ
HIỂN THỊ (HMI)

Thông báo tin nhắn & cuộc gọi
Tốc độ
Chế độ lái
Thời gian
Dung lượng pin

TÍNH NĂNG THÔNG MINH

Định vị
Thống kê lịch sử hành trình, quãng đường, thiết lập vùng an toàn
Chẩn đoán lỗi từ xa (qua App)
Hiển thị thông tin và trạng thái xe
Bật/Tắt tính năng chống trộm sử dụng App

Chìa khóa thông minh Smart key
Tìm xe trong bãi đỗ bằng chìa khóa
Hiển thị thông tin pin
Tính năng xác thực pin

PHIÊN BẢN GIỚI HẠN


