
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.


