MÃNH LIỆT TINH THẦN VIỆT NAM

MẠNH MẼ ĐẦY CUỐN HÚT
VinFast LUX SA2.0 sở hữu một ngoại thất với tỉ lệ
hoàn hảo, chiều dài cơ sở lớn, nắp capô mạnh mẽ
hướng ra trước ra một cách vừa phải và rộng,
tạo nên một chiếc xe hội tụ đầy đủ những
thành tố tuyệt vời nhất

DẤU ẤN ĐẶC TRƯNG
Nổi bật tại đầu xe là Logo chữ V mạ chrome đặt trên nền đen. Từ đó, dải đèn LED
viền trang trí tỏa 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 khéo léo tạo nên dấu ấn đặc trưng của
sản phẩm ô tô thương hiệu VinFast

CỤM ĐÈN HIỆN ĐẠI
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 dáng vẻ rất hài hòa, 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

VÀNH XE THỂ THAO CỠ LỚN
Vành đúc cỡ lớn lên đến 20 inch(*) với 7 chấu kép 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
* Tuỳ chọn ở bản cao cấp nhất

MÀN HÌNH CẢM ỨNG 10.4 INCH
Tại khu vực trung tâm là trái tim nội thất, màn hình cảm ứng 10.4 inch,
nơi khách hàng có thể tùy chọn với màn hình hiển thị hình ảnh
cảnh đẹp Việt Nam hoặc cá nhân hoá với hình ảnh của mình

ĐÈN TRANG TRÍ NỘI THẤT
Dải đèn LED trang trí nội thất chạy dài trong khoang lái 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

TẠO CÁ TÍNH RIÊNG CHO

CỦA BẠN

MÀU NGOẠI THẤT

ĐỎ RE11
Mystique Red

XANH BL11
Luxury Blue

BẠC SI11
De Sat Silver

ĐEN BL11
Jet Black

NÂU BR11
Cormorant Brown

CAM OR11
Action Orange

XÁM GR11
Neptune Grey

TRẮNG WH11
Brahminy White

MÀU NỘI THẤT

MÀU BE
Light Beige
Ảnh chụp và màu sắc của xe có thể khác so với thực tế

MÀU ĐEN
Black

MÀU NÂU
Saddle Brown

THÔNG SỐ

THÔNG TIN CHI TIẾT

BẢN TIÊU CHUẨN

Dài x Rộng x Cao (mm)
Kích thước

BẢN CAO CẤP
4.940 x 1.960 x 1.773

Chiều dài cơ sở (mm)

2.933
192

Khoảng sáng gầm xe (mm)
Động cơ

Động cơ &
Vận hành

Công suất tối đa (Hp/rpm)

228/5.000-6.000

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)

350/1.750-4.500

Tự động tắt động cơ tạm thời

Hệ thống treo trước
Hệ thống treo sau
Đèn phía trước
Đèn phía sau

ZF - Tự động 8 cấp
Cầu sau (RWD)

Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng. Thanh ổn định ngang, giám chấn khí nén
Đèn chiếu xa/gần & đèn ban ngày LED, tự động bật/tắt, đèn sương mù tích
hợp chức năng chiếu góc, đèn chờ dẫn đường
Cụm đèn hậu và đèn phanh thứ 3 trên cao LED
Có

Gương chiếu hậu

Chỉnh điện, gập điện, tự điều chỉnh khi lùi, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương

Kính cách nhiệt tối màu

Không

Cốp xe đóng/mở điện, đá đóng/mở cốp

Không

Có

Lốp & La-zăng hợp kim nhôm

19 Inch

20 Inch

Da tổng hợp

Da cao cấp

Điều chỉnh ghế lái và ghế hành khách trước

Có

Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu
Hệ thống điều hòa

Có
Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình
Tự động, hai vùng độc lập, lọc không khí bằng ion

Màn hình cảm ứng 10.4", màu
Tích hợp bản đồ & chức năng chỉ đường

Có
Không

Kết nối điện thoại thông minh & điều khiển bằng giọng nói
Hệ thống loa

Có
Có

8 loa

13 loa, có Amplifer

Wifi hotspot và sạc không dây

Không

Có

Đèn trang trí nội thất

Không

Có

Hệ thống phanh

Phanh trước: Đĩa tản nhiệt; Phanh sau: Đĩa đặc

Hệ thống ABS, EBD, BA

Có

Hệ thống ESC, TCS, HSA, ROM
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC
An toàn, an
ninh

Có

Chỉnh điện 4 hướng + chỉnh cơ 2 hướng Chỉnh điện 8 hướng + đệm lưng 4 hướng

Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm
Vô lăng bọc da chỉnh cơ 4 hướng

Giải trí

Hai cầu (AWD)

Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm

Đèn chào mừng

Chất liệu bọc ghế

Nội thất

Có

Hộp số
Dẫn động

Ngoại thất

2.0L, DOHC, I-4, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp

Có
Không

Đèn báo phanh khẩn cấp ESS
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước (x2 cảm biến)

Không

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (x4 cảm biến)
Camera lùi
Hệ thống cảnh báo điểm mù
Chức năng an ninh

Có
Có
Có
Có

Có

360 độ

Không

Có

Tự động khoá cửa, báo chống trộm, mã hoá chìa khoá

Hệ thống túi khí
Các thông tin chi tiết & hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. VinFast có quyền sửa đổi mà không báo trước

6 túi khí

