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V I N F A S T

CÔNG TY Ô TÔ
THƯƠNG HIỆU
VIỆT NAM 

VinFast là công ty hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh ô tô – xe máy 
điện, thành lập năm 2017, là thành viên 
của Tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp tư 
nhân lớn nhất và là một trong những tập 
đoàn Công nghệ - Công nghiệp - Dịch vụ 
hàng đầu Việt Nam. Với sứ mệnh “Vì một 
cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”, 
Vingroup hướng tới mục tiêu xây dựng 
một thương hiệu ô tô đầy tự hào, phong 
cách, đẳng cấp, mang đậm tinh thần Việt 
Nam, với khát vọng vươn  tầm thế giới. 

Là một doanh nghiệp Việt Nam với tầm nhìn toàn cầu, VinFast được 
xây dựng để đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của thị trường nội địa 
Việt Nam – một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất 
Đông Nam Á, đồng thời trở thành một hãng xe tân tiến, có tên tuổi 
trên thị trường quốc tế. 



VinFast Leasing là công ty trực thuộc Công ty 
Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh 
VinFast. Với mong muốn mang lại những trải 
nghiệm tốt nhất về dịch vụ thuê xe chuyên 
nghiệp và chất lượng, VinFast Leasing cung cấp 
số lượng lớn các xe VinFast chính hãng đến thị 
trường trong nước và khu vực. VinFast Leasing 
cung cấp các dịch vụ bao gồm Cho thuê xe có 
lái/tự lái, ngắn hạn và dài hạn nhằm tiếp cận, đáp 
ứng nhu cầu đa dạng của Quý khách hàng. 

Dẫn đầu xu hướng với vai trò tiên phong, điều 
khác biệt làm nên tính chuyên nghiệp và đẳng 
cấp của VinFast Leasing chính là đội ngũ tài xế 
uy tín được đào tạo bài bản, có nghiệp vụ cao 
và khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Dịch 
vụ logistic, hậu mãi, hỗ trợ đạt chuẩn đẳng cấp 
quốc tế, VinFast Leasing hứa hẹn sẽ trở thành 
đơn vị dẫn đầu tại thị trường cho thuê xe tại Việt 
Nam cũng như khu vực và thế giới. 

Nghiên cứu đón đầu những nhu cầu và xu hướng của thị trường, VinFast Leasing luôn 
nỗ lực mang đến sản phẩm & dịch vụ tinh tế cùng những trải nghiệm tốt nhất cho khách 
hàng. Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo nghiệp vụ 
bài bản, luôn tận tâm, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của khách hàng trên từng cung 
đường. VinFast Leasing cung cấp các dịch vụ đa dạng, thuận tiện và linh hoạt tuyệt đối 
với 04 gói sản phẩm chính:

Dịch vụ thuê xe
ngắn hạn có người lái

Dịch vụ thuê xe
dài hạn có người lái

Dịch vụ thuê xe
ngắn hạn tự lái

Dịch vụ thuê xe
dài hạn tự lái

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ  
VINFAST LEASING



LÝ DO LỰA CHỌN  
VINFAST LEASING

Khác với các công ty cho thuê xe khác trên thị trường, VinFast 
Leasing sử dụng nguồn xe mới từ chính nhà sản xuất là thương 
hiệu xe VinFast, đảm bảo nguồn cung cấp xe dồi dào và ổn định. 
Với mục tiêu hội nhập công nghệ cao của thế giới, VinFast sẽ càng 
ngày càng tiến lên trên con đường tối ưu hoá kĩ thuật cũng như số 
lượng và chất lượng sản phẩm của mình.

Khả năng cung cấp số lượng 
xe không giới hạn.

2

Năm 2020, VinFast tiến tới phủ sóng toàn quốc với hệ thống gần 
120 showroom/đại lý và xưởng dịch vụ. VinFast Leasing sẽ từ đó 
vươn xa hơn, tiếp cận quý khách hàng trên toàn quốc. Chắc chắn 
rằng khách hàng sẽ thấy vô cùng thuận tiện trong việc lựa chọn 
phương tiện cũng như bảo trì khi đến với VinFast Leasing.

Hệ thống showroom, bảo trì 
bảo dưỡng toàn quốc.
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Với mục tiêu trở thành một công ty cung cấp dịch vụ phương tiện 
hàng đầu, toàn bộ đội ngũ nhân viên tư vấn, chăm sóc của VinFast 
Leasing được đào tạo bài bản, nhiệt tình và thân thiện. Chúng tôi 
luôn cam kết đồng hành cùng Quý khách hàng trong mọi khung 
thời gian và trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.  

Dịch vụ chăm sóc sau bán 
hàng chuyên nghiệp.
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Khởi nguồn là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe thuộc VinFast, 
VinFast Leasing có hệ thống xe mới dự phòng luôn luôn sẵn sàng 
ở khắp các chi nhánh trên toàn quốc. Khi lựa chọn VinFast Leasing, 
khách hàng sẽ luôn được cung cấp những lựa chọn đa dạng về 
màu sắc và chủng loại...

Đội ngũ xe dự phòng luôn 
sẵn sàng.
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Hiện nay, VinFast nói chung và VinFast Leasing nói riêng đang hỗ 
trợ rất nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. Với giá thuê phù hợp 
và các chương trình ưu đãi hấp dẫn, khách hàng hoàn toàn có thể 
sử dụng dịch vụ theo hình thức thuận tiện nhất cùng chi phí bỏ ra 
phù hợp. 

Chính sách giá bán, cho 
thuê linh hoạt, cạnh tranh.
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Ngày 23/10/2019, tại Malacca (Malaysia), VinFast Lux SA2.0 và VinFast 
Lux A2.0 đã được Chương trình “Đánh giá xe mới khu vực Đông 
Nam Á” (ASEAN NCAP) trao chứng nhận an toàn ở mức cao nhất - 5 
sao. Đối với hạng mục Bảo vệ trẻ em (Child Occupant Protection), 
các mẫu xe của VinFast đều đạt được số điểm rất cao, trong đó bài 
test động với hai hình nhân trẻ em 18 tháng và 3 tuổi ngồi ở hàng 
ghế sau đạt điểm tuyệt đối. 

VinFast Fadil - dòng xe đô thị đa dụng cũng đạt chứng nhận an 
toàn ASEAN NCAP 4 sao - mức rất cao đối với một mẫu xe thuộc 
phân khúc A.

Trang thiết bị hiện đại, an 
toàn vượt trội hơn so với các 
dòng xe cùng phân khúc
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Ưu đãi tại các điểm đỗ 
tính phí tại các Trung tâm 
thương mại của Vingroup

Khi sử dụng dịch vụ VinFast Leasing, khách hàng sẽ nhận được 
những ưu đãi tại các điểm đỗ có tính phí, các Trung tâm thương 
mại thuộc Tập đoàn Vingroup. Tất cả đều thể hiện sự quan tâm 
chu đáo của VinFast Leasing đến khách hàng của mình từ những 
điều nhỏ nhất.
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Cam kết xe & đảm bảo an 
toàn chất lượng kỹ thuật 
tiêu ASEAN NCAP

Nhằm đem lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, 
VinFast Leasing sử dụng xe ô tô VinFast chính hãng, đảm bảo an 
toàn đạt tiêu chuẩn 5 sao của Chương trình đánh giá xe mới của 
Đông Nam Á  ASEAN NCAP. Với tinh thần và thái độ tận tâm vì lợi 
ích tối đa của khách hàng VinFast Leasing, cam kết đem lại dịch vụ 
cho thuê xe đẳng cấp quốc tế, trên thị trường Việt Nam
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GIỚI THIỆU DÒNG XE

Lux SA2.0 là chiếc xe hội tụ tinh hoa của nền công nghiệp ô tô: Thiết kế Ý -
Kỹ thuật Đức - Tiêu chuẩn quốc tế. 

ĐỘT PHÁ TƯ DUY THIẾT KẾ
Một chiếc xe được thiết kế vì khách hàng và do chính khách hàng bình chọn.

SẴN SÀNG BỨT PHÁ
Một sản phẩm không chỉ đáp ứng mà còn vượt kỳ vọng của người dân tại
Việt Nam về cả giá trị hữu hình và vô hình.

ĐẬM BẢN SẮC VIỆT
Thiết kế táo bạo, đẳng cấp nhưng vô cùng mềm mại với đặc trưng non nước Việt 
Nam, văn hoá Việt Nam.

VinFast Lux SA 2.0 đạt tổng điểm 84,46 trên thang điểm 100 - 
được xếp hạng 5 sao - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá 
mức độ an toàn của Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông 
Nam Á - ASEAN NCAP 

Thông số kĩ thuật 

KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG

Dài x rộng x cao (mm) 4.940 x 1.960 x 1.773

Chiều dài cơ sở (mm) 2.933

Tự trọng/tải trọng (kg) 2.140/710

Khoảng sáng gầm xe (mm) 195

ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH

Động cơ

Loại động cơ
Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, 
phun nhiên liệu trực tiếp

Công suất tối đa (Hp/rpm) 228/ 5.000-6.000

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 350/ 1.750-4.500

Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời Có

Hộp số Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời

Dẫn động 2 cầu (AWD)

NỘI THẤT

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ
• Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm
• Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu
• Cấu hình ghế: 12 hướng (8 hướng  điện + 4 hướng đệm lưng)
• Nội thất: Tùy chọn 1 trong 3
   Màu Đen - Taplo ốp nhôm - Trần nỉ màu đen
   Màu Be - Taplo ốp gỗ - Trần nỉ màu be
   Màu Nâu - Taplo ốp nhôm - Trần nỉ màu đen
• Vô lăng: Chỉnh tay 4 hướng, bọc da, tích hợp điều khiển âm     
   thanh, đàm thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình
• Hệ thống điều hòa: 2 vùng độc lập, lọc gió & kiểm soát chất 
   lượng không khí bằng ion

• Hệ thống giải trí: Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4”, màu
• Chức năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) - 
  GPS Navigation  
• Chức năng sạc điện không dây (điện thoại, thiết bị ngoại vi) 
• Kết nối Wifi  
• Hệ thống âm thanh: 13 loa có âm ly  
• Hệ thống ánh sáng trang trí
• Đèn chiếu bậc cửa/ đèn chiếu khoang để chân/ đèn trang trí 
   quanh xe (táp lô, táp bi cửa xe)
• Ổ điện xoay chiều 230V  
• Ốp bậc cửa xe, có logo VinFast  
• Chỗ để chân ghế lái được ốp bằng thép không gỉ 

NGOẠI THẤT

• Đèn LED: đèn phía trước (chiếu xa/gần); đèn chiếu sáng ban 
  ngày; đèn phanh thứ 3 trên cao, đèn hậu
• Gương chiếu hậu: chỉnh điện, gập điện, báo 
  tích hợp báo rẽ LED, tự sấy gương & tự điều chỉnh khi lùi

AN TOÀN & AN NINH

• Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)  
• Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD)  
• Chức năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)  
• Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)  
• Chức năng chống trượt (TCS)  
• Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)  
• Chức năng hỗ trợ xuống dốc (HDC)  
• Chức năng chống lật (ROM)  
• Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS)  

• Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe & Chức năng cảnh báo điểm mù 
• Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe:   
• Camera lùi   
• Camera 360 độ (Tích hợp với màn hình)  
• Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển  
• Cốp xe có chức năng đóng/mở điện   
• Hệ thống túi khí: 6 túi khí 
• Hệ thống cảnh báo chống trộm & chìa khóa mã hóa 
 

Lưu ý quan trọng:
Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, các thông tin trong tài 
liệu này sẽ không được dùng như là tài liệu hợp đồng đối với một xe cụ thể được bán cho khách hàng trong tương lai. 

• Kính cách nhiệt tối màu (2 kính cửa sổ hàng ghế sau, 2 kính ô 
  thoáng sau & kính sau)
• La-zăng hợp kim nhôm: 20 inch
• Ống xả đôi
• Màu xe (tùy chọn 1 trong 8 màu)
  Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc



GIỚI THIỆU DÒNG XE

Lux A2.0 là chiếc xe tiềm năng dành riêng cho những khách hàng tinh tế.
Từ đầu xe bề thế, đuôi xe vuốt về sau kiểu cổ điển đến vành và lốp xe lớn, tất cả sự khác 
biệt đã tạo nên một Lux A2.0 hài hoà.

ĐỘT PHÁ TƯ DUY THIẾT KẾ
Một chiếc xe được thiết kế vì khách hàng và do chính khách hàng bình chọn.

KHOẺ KHOẮN VÀ TINH TẾ
Sự kết hợp giữa hình dáng khỏe khoắn và cấu trúc hoàn hảo tạo nên vẻ ngoài rất hiện 
đại, bền vững với thời gian cho Lux A2.0.

ĐẬM BẢN SẮC VIỆT
Thiết kế táo bạo, đẳng cấp nhưng vô cùng mềm mại với đặc trưng non nước
Việt Nam, văn hoá Việt Nam.

VinFast Lux A 2.0 đạt tổng điểm 88,15 trên thang điểm 100 - được 
xếp hạng 5 sao - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá mức độ 
an toàn của Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam 
Á - ASEAN NCAP 

Nổi bật tại đầu xe là Logo chữ V mạ 
chrome đặt trên nền đen, dải đèn LED viền 
trang trí toả lên từ gốc logo vuốt ngang hết 
phần đầu xe mang đến hiệu ứng ánh sáng 
ngang mạnh mẽ, càng tạo ra sự bí ẩn cho 
chiếc xe. Thêm vào đó. thanh chrome bất 
đối xứng trên lưới tản nhiệt bên trái logo 
tạo hình chữ “F” trong từ VinFast một cách 
rất kheo léo tạo nên dấu ấn đặc trưng của 
sản phẩm ô tô mang thương hiệu VinFast.

Vành đúc cỡ lớn lên đến 20” (*) với 7 chấu 
đơn khoẻ khoắn đầy ấn tượng cùng biểu 
tượng logo chữ V đặc trưng tại trung tâm 
mang lại hình ảnh trẻ trung, thể thao đầy 
phong cách.

* Phiên bản Cao Cấp

Dải đèn LED viền trang trí với phần hiệu 
ứng ánh sáng ngang mạnh mẽ, kết hợp 
với đèn định vị và đèn xi nhan, mang lại vẻ 
rất hài hoà, mượt mà và thanh thoát. Đèn 
pha lớn được thiết kế hạ thấp xuống và 
đặt ẩn vào cửa hút gió khiến LUX SA2.0 trở 
nên đầy kiêu hãnh và bí ẩn.

Dấu ấn đặc trưng Đuôi xe độc đáoCụm đèn hiện đại

Tại khu vực trung tâm là trái tim nội thất, màn hình cảm ứng 
10.4””, nơi khách hàng có thể tuỳ chọn với màn hình thể hiện 
hình ảnh cảnh đẹp Việt Nam

Màn hình cảm ứng 

Dải đèn LED trang trí nội thất chạy dài trong khoang loái tạo nên 
một sự kết nối hoàn hảo từ bảng điều khiển trung tâm tới cửa xe, 
làm nổi bật những đường nét mềm mại.

Đèn trang trí nội thất



Nổi bật tại đầu xe là Logo chữ V mạ 
chrome đặt trên nền đen, dải đèn LED viền 
trang trí toả lên từ gốc logo vuốt ngang hết 
phần đầu xe mang đến hiệu ứng ánh sáng 
ngang mạnh mẽ, càng tạo ra sự bí ẩn cho 
chiếc xe. Thêm vào đó. thanh chrome bất 
đối xứng trên lưới tản nhiệt bên trái logo 
tạo hình chữ “F” trong từ VinFast một cách 
rất kheo léo tạo nên dấu ấn đặc trưng của 
sản phẩm ô tô mang thương hiệu VinFast.

Đuôi xe đặc trưng của VinFast LUX A2.0 
được thiết kế với các đường gân và góc 
cạnh rõ ràng. Cụm đèn phản quan và đèn 
sương mù hậu cùng với ống xả đặt phẳng 
mặt với tấm cản sau mang đến cảm giác 
khí động học.

Mũi xe được thiết kế mô phỏng mũi máy 
bay, bề thế phía trước đầu xe và độc đáo 
khi nhìn ở góc nhìn nghiêng. Đèn pha được 
đặt thấp hơn so với thông thường với dải 
đèn viền LED ban ngày thanh mảnh tạo 
cảm giá bí ẩn, sang trọng và thời thượng 
cho chiếc LUX A2.0.

Dấu ấn đặc trưng Đuôi xe độc đáoCụm đèn hiện đại

Tại khu vực trung tâm là trái tim nội thất, màn hình cảm ứng 
10.4””, nơi khách hàng có thể tuỳ chọn với màn hình thể hiện 
hình ảnh cảnh đẹp Việt Nam

Màn hình cảm ứng 

Dải đèn LED trang trí nội thất chạy dài trong khoang loái tạo nên 
một sự kết nối hoàn hảo từ bảng điều khiển trung tâm tới cửa xe, 
làm nổi bật những đường nét mềm mại.

Đèn trang trí nội thất

Thông số kĩ thuật 

KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG

Dài x rộng x cao (mm) 4.973 x 1.900 x 1.500

Chiều dài cơ sở (mm) 2.968

Tự trọng/tải trọng (kg) 1.795/535

Khoảng sáng gầm xe (mm) 150

ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH

Động cơ

Loại động cơ
Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, 
phun nhiên liệu trực tiếp 

Công suất tối đa (Hp/rpm) 228/ 5.000-6.000

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 350/ 1.750-4.500

Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời Có

Hộp số Tự động 8 cấp ZF

Dẫn động Cầu sau (RWD)

NỘI THẤT

• Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm
• Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu
• Cấu hình ghế: 12 hướng (8 hướng  điện + 4 hướng đệm lưng)
• Nội thất: Tùy chọn 1 trong 3
   Màu Đen - Taplo ốp nhôm - Trần nỉ màu đen
   Màu Be - Taplo ốp gỗ - Trần nỉ màu be
   Màu Nâu - Taplo ốp nhôm - Trần nỉ màu đen
• Vô lăng: Chỉnh tay 4 hướng, bọc da, tích hợp điều khiển âm     
   thanh, đàm thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình
• Hệ thống điều hòa: 2 vùng độc lập, lọc gió & kiểm soát chất 
   lượng không khí bằng ion
• Hệ thống giải trí: Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4”, màu

• Chức năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) - 
  GPS Navigation  
• Chức năng sạc điện không dây (điện thoại, thiết bị ngoại vi) 
• Kết nối Wifi  
• Hệ thống âm thanh: 13 loa có âm ly  
• Hệ thống ánh sáng trang trí
• Đèn chiếu bậc cửa/ đèn chiếu khoang để chân/ đèn trang trí 
   quanh xe (táp lô, táp bi cửa xe)
• Ổ điện xoay chiều 230V  
• Ốp bậc cửa xe, có logo VinFast  
• Chỗ để chân ghế lái được ốp bằng thép không gỉ 

NGOẠI THẤT

• Đèn LED: đèn phía trước (chiếu xa/gần); đèn chiếu sáng ban 
  ngày; đèn phanh thứ 3 trên cao, đèn hậu
• Gương chiếu hậu: chỉnh điện, gập điện, báo 
  tích hợp báo rẽ LED, tự sấy gương & tự điều chỉnh khi lùi

AN TOÀN & AN NINH

• Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)  
• Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD)  
• Chức năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)  
• Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)  
• Chức năng chống trượt (TCS)  
• Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)  
• Chức năng hỗ trợ xuống dốc (HDC)  
• Chức năng chống lật (ROM)  
• Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS)  

• Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe & Chức năng cảnh báo điểm mù 
• Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe:   
• Camera lùi   
• Camera 360 độ (Tích hợp với màn hình)  
• Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển  
• Cốp xe có chức năng đóng/mở điện   
• Hệ thống túi khí: 6 túi khí 
• Hệ thống cảnh báo chống trộm & chìa khóa mã hóa 
 

Lưu ý quan trọng:
Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, các thông tin trong tài 
liệu này sẽ không được dùng như là tài liệu hợp đồng đối với một xe cụ thể được bán cho khách hàng trong tương lai. 

• Kính cách nhiệt tối màu (2 kính cửa sổ hàng ghế sau & kính sau)
• La-zăng hợp kim nhôm: 19 inch
• Ống xả đôi
• Màu xe (tùy chọn 1 trong 8 màu)
  Trắng, Đen, Cam, Nâu, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc



GIỚI THIỆU DÒNG XE

Lưới tản nhiệt đầu xe tạo hình chữ V tích 
hợp logo đặc trưng của Vinfast

Dấu ấn đặc trưng

Tính năng an toàn vượt trội với hệ 
thống cân bằng điện tử, chống lật, 
camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành 
ngang dốc

An toàn vượt trội

Vành xe bằng hợp kim nhôm đúc 
thể thao hoà quyện hoàn hảo cùng 
phong cách châu Âu thanh lịch

Thể thao và năng động

Fadil mang đến cho khách hàng  vẻ 
ngoài thể thao và còn sở hữu nội thất 
đầy phong cách, thiết kế 5 cửa với 
hàng ghế sau có thể gập một phần 
60/40 hoặc gập hoàn toàn, giúp 
mang đến khoang hành lý vô cùng 
ấn tượng đến 1.013 lít

Khoang hành lý rộng rãi

Bảng điều khiển trung tâm theo phong cách 
buồng lái kéo cùng màn hình cảm ứng 7” với 
chức năng kết nối thông minh, mang thế giới của 
điện thoại thông minh vào buồng lái của Fadil

Hệ thống giải tri hiện đại

Thông số kĩ thuật 

KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG

Dài x rộng x cao (mm) 3.676 x 1.632 x 1.530

Chiều dài cơ sở (mm) 2.385

Tự trọng/tải trọng (kg) 993/386

Khoảng sáng gầm xe (mm) 150

ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH

Động cơ

Loại động cơ 1,4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng

Công suất tối đa (Hp/rpm) 98/6.200

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 128/4.400

Hộp số Vô cấp, CVT

Dẫn động Cầu trước

NỘI THẤT

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ
• Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm
• Màn hình đa thông tin: Màn hình cảm ứng 7”, kết nối điện thoại
• Cấu hình ghế: 6 hướng (8 hướng  điện + 4 hướng đệm lưng)
• Vô lăng: Chỉnh tay 2 hướng, bọc da, tích hợp điều khiển âm     
   thanh, đàm thoại rảnh tay
• Hệ thống điều hòa: Tự động có cảm biến độ ẩm

• Hệ thống giải trí: Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4”, màu
• Hệ thống âm thanh: AM/FM, MP3, 6 loa  
• Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay
• Gương trên tấm chắn nắng
• Đèn trần trước/sau
• Thảm lót sàn

NGOẠI THẤT

• Đèn LED: đèn phía trước (chiếu xa/gần); đèn chiếu sáng ban 
  ngày; đèn phanh thứ 3 trên cao, đèn hậu
• Gương chiếu hậu: chỉnh điện, gập điện, báo 
  tích hợp báo rẽ LED,

AN TOÀN & AN NINH

• Hệ thống phanh trước/ sau: Đĩa /tang trống
• Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
• Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD
• Hệ thống cân bằng điện tử ESC
• Chức năng kiểm soát lực kéo TCS
• Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA
• Chức năng chống lật ROM
• Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe (Bộ)

• Camera lùi tích hợp cùng màn hình
• Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước
• Ảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế
• Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX
• Hệ thống túi khí: 6 túi khí
• Khóa cửa tự động khi xe di chuyển
• Chìa khóa mã hóa
• Cảnh báo chống trộm

Lưu ý quan trọng:
Các thông số kỹ thuật nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, các thông tin trong tài 
liệu này sẽ không được dùng như là tài liệu hợp đồng đối với một xe cụ thể được bán cho khách hàng trong tương lai. 

• La-zăng: Mâm đúc hợp kim nhôm 2 màu
• Màu xe (tùy chọn 1 trong 6 màu)
  Trắng, Cam, Xanh, Xám, Đỏ, Bạc



HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH 
ASEAN 2020

2020 đánh dấu cột mốc quan trọng của 
Việt Nam trên vai trò Chủ tịch ASEAN với 
thông điệp “ASEAN gắn kết và chủ động 
thích ứng”. VinFast Leasing vinh dự trở 
thành đơn vị đồng hành tài trợ xe VinFast 
Lux A 2.0 & SA 2.0 làm phương tiện di 
chuyển chính thức của  Hội nghị thượng 
đỉnh ASEAN 2020 và hội nghị AIPA 41. 
VinFast Leasing tiếp tục được các đơn vị 
cơ quan nhà nước Việt Nam tín nhiệm 
chọn làm đơn vị cung cấp xe công vụ. 



ĐỐI TÁC
& KHÁCH HÀNG

DI CENTERS CTY VẬN TẢI ĐỨC VINH

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
VÀ SẢN XUẤT VINSMART

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

TẬP ĐOÀN VINGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
TÀI NĂNG BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
VÀ KINH DOANH VINFAST



VINFAST LEASING JOINT STOCK COMPANY
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Viet Hung Ward, Long Bien District
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