


Fadil là chiếc xe đô thị mang phong cách châu Âu, 
với kiểu dáng thiết kế thể thao và năng động.

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

Vành xe bằng hợp kim nhôm đúc thể thao hòa quyện 
hoàn hảo cùng phong cách Châu Âu thanh lịch.

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



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

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.

Nội thất mô phỏng tạo hình tổ ong độc đáo cùng chất liệu da sang trọng 
xứng tầm với phong cách mạnh mẽ tạo ra bởi dáng vẻ bên ngoài. Thêm vào đó, 
hệ thống giải trí thông minh khiến chiếc xe càng trở nên ấn tượng và nổi bật.



Kết hợp

Dung tích xi lanh (cc) 1.399

Tự động vô cấp - CVT

Cầu trước - FWD

Điều chỉnh phạm vi chiếu sáng

Đèn sương mù phía trước

Kính cửa sổ chỉnh điện  4 cửa, lên/xuống một chạm kính lái

Mâm đúc
hợp kim nhôm 15"

Mâm đúc 
hợp kim nhôm 

2 màu đen/xám 15"

Mâm đúc 
hợp kim nhôm 

2 màu đen/xám 15"

Màn hình cảm ứng 7"
kết nối điện thoại

Apple CarPlay

Bộ căng đai khẩn cấp, hạn chế lực cho hàng ghế trước

Cảnh báo thắt dây an toàn cho hàng ghế trước/sau  

Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX cho hàng ghế thứ hai  

Điều chỉnh ghế lái 

Điều chỉnh ghế hành khách trước

Hàng ghế sau gập cơ, chia tỷ lệ

Điều chỉnh cơ 2 hướng

60/40

Chỉnh cơ 6 hướng

Chỉnh cơ 4 hướng

Màn hình cảm ứng 7"
kết nối điện thoại

Apple CarPlay

Tự động có
cảm ứng độ ẩm

Viền

Trong đô thị 7,11

5,11Ngoài đô thị


