
Những điểm nổi bật
VF 8 & VF 9



 Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách 
hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm 
từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast

 Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.



Mẫu ô tô điện thông minh VF 8 sở hữu tỉ lệ thiết kế hiện đại tạo nên bởi triết lý 
“Cân bằng động”. Những khối cong mềm mại được chấm phá bởi các đường 
thẳng sắc nét tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, mang đầy hơi thở của tương lai. 
Các đường nét cân đối với nhau tạo nên sự hài hòa - sự hài hòa với chính 
chiếc xe và môi trường xung quanh.



Kích thước tổng thể Quãng đường chạy một

lần sạc đầy (Tiêu chuẩn WLTP)

Dài x Rộng x Cao


4.750 x 1.900 x 1.660 (mm)

2 phiên bản pin: 460 Km và 510 Km


(Mục tiêu dự kiến)



Hệ truyền động

Công suất tối đa
 Thời gian tăng tốc 0 - 100km/h
Mô-men xoắn cực đại
 2 Motor (Loại 150 kW)


Dẫn động 2 cầu toàn thời gian


(AWD)

300 kW - 402 hp <5,5s


(Mục tiêu dự kiến)

640 Nm

 Phiên bản VF 8 Plus



Thiết kế để đạt

những tiêu chuẩn an toàn cao nhất

ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5*

Hệ thống túi khí Túi khí trước ghế lái & ghế phụ phía 
trước

2 Túi khí bên hông hàng ghế sau 2

Túi khí rèm 2 Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước 2

Túi khí bên hông hàng ghế trước 2 Túi khí trung tâm hàng ghế trước 1



Dịch vụ thông minh (Smart Service)
 Trợ lý ả

 Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast

 Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ 

 Trò chơi điện t

 Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, ưu đãi, sự kiện

 Tiện ích văn phòng





Tính năng ADAS
 Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc

 Hỗ trợ lái trên cao tố

 Tự động chuyển là

 Hỗ trợ đỗ xe toàn phần

 Tự đỗ x

 Triệu tập xe





 Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập 
nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast

 Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.



Với vóc dáng bề thế của một chiếc SUV cỡ lớn, thiết kế của VF 9 giúp 
tối ưu tính khí động học, gia tăng quãng đường đi được:

 “Hốc gió” trên nắp ca-pô và cản trướ
 Tay nắm cửa liền mạch với thân x
 Đường nóc xe vuốt về phía sau cùng kính thân xe thuôn gọn

 Phiên bản VF 9 Plus



Kích thước tổng thể

Quãng đường chạy một 
lần sạc đầy

(Tiêu chuẩn WLTP)

Dài x Rộng x Cao


5.120 x 2.000 x 1.721 (mm)


2 phiên bản pin: 485 km và 680 km


(Mục tiêu dự kiến)





Hệ truyền động
Công suất tối đa
 Tăng tốc 0 - 100km/hMô-men xoắn cực đại
 2 Motor (Loại 150 kW)


Dẫn động 2 cầu toàn thời gian


(AWD)

300 kW - 402 hp <6.5s


(Mục tiêu dự kiến)

640Nm

 Phiên bản VF 9 Plus



ASEAN NCAP 5* EURO NCAP 5* NHTSA 5*

Hệ thống túi khí Túi khí trước lái & hành khách phía trước 2 Túi khí bên hông hàng ghế sau 2

Túi khí rèm 2 Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước 2

Túi khí bên hông hàng ghế trước 2 Túi khí trung tâm hàng ghế trước 1

Thiết kế để đạt

những tiêu chuẩn an toàn cao nhất





 Phiên bản VF 9 Plus

Dịch vụ thông minh (Smart Service)
 Trợ lý ả

 Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast

 Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ 

 Trò chơi điện t

 Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, ưu đãi, sự kiện

 Tiện ích văn phòng



 Phiên bản VF 9 Plus

Tính năng ADAS

 Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc

 Hỗ trợ lái trên cao tố

 Tự động chuyển là

 Hỗ trợ đỗ xe toàn phần

 Tự đỗ x

 Triệu tập xe



 Phiên bản VF 9 Plus



Thông số kỹ thuật

STT Tính năng VF 8 VF 9

Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao)

Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy

(Tiêu chuẩn WLTP)

Hệ truyền động

Thiết kế để đạt

những tiêu chuẩn an toàn cao nhất

Hệ thống túi khí

Dịch vụ thông minh


(Smart Service)

Tính năng ADAS

4.750 x 1.900 x 1.660 (mm)

2 phiên bản pin: 460 Km và 510 Km


(Mục tiêu dự kiến)

Công suất tối đa: 300 kW - 402 hp


Mô-men xoắn cực đại: 640Nm


Tăng tốc 0 - 100km/h: <5,5s 


2 Motor (Loại 150 kW), AWD

Túi khí trước lái & hành khách phía trước: 2


Túi khí rèm: 2


Túi khí bên hông hàng ghế trước: 2


Túi khí bên hồng hàng ghế sau: 2


Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước: 2


Túi khí trung tâm hàng ghế trước: 1

Túi khí trước lái & hành khách phía trước: 2


Túi khí rèm: 2


Túi khí bên hông hàng ghế trước: 2


Túi khí bên hồng hàng ghế sau: 2


Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước: 2


Túi khí trung tâm hàng ghế trước: 1

Trợ lý ảo


Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast


Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ


Chơi trò chơi điện tử


Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, ưu đãi, sự kiện

Tiện ích văn phòng

Trợ lý ảo


Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast


Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ


Chơi trò chơi điện tử


Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, ưu đãi, sự kiện


Tiện ích văn phòng

Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc


Hỗ trợ lái trên cao tốc


Tự động chuyển làn


Hỗ trợ đỗ xe toàn phần


Tự đỗ xe


Triệu tập xe

Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc


Hỗ trợ lái trên cao tốc


Tự động chuyển làn


Hỗ trợ đỗ xe toàn phần


Tự đỗ xe


Triệu tập xe

ASEAN NCAP 5*


EURO NCAP 5*


NHTSA 5*

ASEAN NCAP 5*


EURO NCAP 5*


NHTSA 5*

Công suất tối đa: 300 kW - 402 hp


Mô-men xoắn cực đại: 640 Nm


Tăng tốc 0-100km/h: 6,5s 


2 Motor (Loại 150 kW), AWD

2 phiên bản pin: 485 Km và 680 Km


(Mục tiêu dự kiến)

5.120 x 2.000 x 1.721 (mm) 

 Thông số của phiên bản VF 8 Plus & VF 9 Plu
 Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương 

thức cập nhật phần mềm từ xa hoặc qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast
 Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.



Đặt cọc ngay

Ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng đồng 
hành khai phóng kỷ nguyên xe điện toàn cầu. 

Từ 1.057.100.000VNĐ

Bảo hành 10 năm
Giá xe không bao gồm gói tính năng ADAS và Smart Service


Áp dụng từ 06.01đến hết 06.04.2022

(Giá xe đã bao gồm VAT)

Từ 1443.200.000VNĐ

Đặt cọc 10 Triệu VNĐ

Nhận Voucher lên đến 250 Triệu VNĐ


Tặng gói tính năng ADAS và Smart Service trị giá 132 Triệu VNĐ

Tặng gói nghỉ dưỡng tại Biệt thự biển Vinpearl dành cho 4 người trong 7 ngày khi mua xe

ĐẶT CỌC NGAY

1900 23 23 89

reserve.vinfastauto.com
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