
 

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 11/2022 

Mã văn bản: 20221114_ThongbaoCSBHxeVinFastVF8thang112022 

Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast xin thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 11/2022 đến Quý khách hàng. 

1. Thời gian áp dụng: Áp dụng từ ngày 14/11/2022 đến khi có thông báo mới nhất 

2. Đối tượng áp dụng:  

• Lựa chọn 1: Khách hàng mua VF 8 kèm pin (mua đứt pin) 

• Lựa chọn 2: Khách hàng thuê pin VF 8 

3. Quy định chi tiết: 

 

Nội dung 
Khách hàng VinFirst 

(06/01/- 06/04/2022) 
07/04 – 03/07/2022 04/07 – 31/08/2022 01/09 – 13/11/2022 Từ 14/11/2022 

I. Chính sách giá đối với Khách hàng mua VF 8 kèm pin (mua đứt pin)  -  Đơn vị: Đồng (Đã bao gồm VAT) 

1. Giá pin 176.000.000 176.000.000 176.000.000 330.000.000 330.000.000 

Giá VF 8 Eco kèm pin 1.233.100.000 1.233.100.000 1.285.000.000 1.439.000.000 1.459.000.000 

Giá VF 8 Plus kèm pin 1.413.500.000 1.413.500.000 1.465.000.000 1.619.000.000 1.639.000.000 

2. Ưu đãi 

• Voucher VinFast 150 triệu đồng 

• Gói ADAS và Smart Services giá 

132 triệu đồng 

• Voucher Vinpearl trị giá 118 triệu 

đồng 

• Tặng 01 sạc di động công suất 3,5 

kW 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

II. Chính sách giá với Khách hàng thuê pin.  -  Đơn vị: Đồng (Đã bao gồm VAT) 

1. Giá bán xe không pin      

Giá VF 8 Eco (không pin) 1.057.100.000 1.057.100.000 1.109.000.000 1.109.000.000 1.129.000.000 

Giá VF 8 Plus  (không pin) 1.237.500.000 1.237.500.000 1.289.000.000 1.289.000.000 1.309.000.000 



2. Ưu đãi 

• Voucher VinFast 150 triệu đồng 

• Gói ADAS và Smart Services giá 

132 triệu đồng 

• Voucher Vinpearl trị giá 118 triệu 

đồng 

• Tặng 01 sạc di động công suất 3,5 

kW 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

Tặng gói ADAS và Smart 

Services giá 132 triệu đồng 

3. Chính sách thuê pin 

• Gói linh hoạt: 990.000 VNĐ/tháng. Giá thuê phụ trội 1.980 VNĐ/km 

• Gói cố định ((không giới hạn số km/tháng): 2.189.000 VNĐ/tháng. 

• Mức phí chuyển đổi khi đổi gói cước: 4.120.000 VNĐ /lần. 

• Khách hàng được cố định giá thuê pin suốt đời 

• Gói cố định (không giới hạn số km/tháng): 4.950.000 

VNĐ/tháng 

• Khách hàng được cố định giá thuê pin suốt đời 

III. Quy định khác 

1. Quy định thanh toán 

bằng Voucher Vinhomes  

Khách hàng được sử dụng thêm 01 

Voucher Sống Xanh nếu là Khách 

hàng thuộc chương trình Sống Xanh 

• Khách hàng được sử dụng Voucher Vinhomes (Voucher không định danh) để thanh toán với tổng giá trị tối đa 150 triệu 

đồng đối với VF 8 Eco, và tối đa 200 triệu đồng với VF 8 Plus. Nếu tổng mệnh giá Voucher được thanh toán vượt quá 

các định mức trên, Khách hàng sẽ được VinFast hoàn lại phần giá trị voucher vượt quá được quy định cụ thể trong các 

trường hợp sau: 

o Đối với VF 8 Eco: 

▪ Khách hàng dùng 01 hoặc 02 voucher 70 triệu đồng: Không được hoàn tiền.  

▪ Khách hàng dùng 03 voucher 70 triệu: Được hoàn trả lại tiền thừa 60 triệu đồng. 

▪ Khách hàng dùng 01 voucher 150 triệu: Không được hoàn tiền. 

▪ Khách hàng dùng 01 voucher 200 triệu đồng: Được hoàn trả lại tiền thừa 50 triệu 

o Đối với VF 8 Plus: 

▪ Khách hàng dùng 01 hoặc 02 voucher 70 triệu đồng: Không được hoàn tiền. 

▪ Khách hàng dùng 03 voucher 70 triệu: Được hoàn trả lại tiền thừa 10 triệu đồng. 

▪ Khách hàng dùng 01 voucher 150 triệu và 01 voucher 70 triệu: Được hoàn trả lại tiền thừa 20 triệu đồng. 

▪ Khách hàng dùng 01 voucher 200 triệu đồng: Không được hoàn tiền. 

▪ Khách hàng dùng 02 voucher 150 triệu: Được hoàn trả lại tiền thừa 100 triệu đồng 

• Khách hàng được sử dụng thêm 01 Voucher Sống Xanh (Voucher định dạng) nếu là Khách hàng thuộc chương trình 

Sống Xanh 

2. Chính sách thu cũ đổi 

mới 
Giảm 30 triệu đồng/xe cho Khách hàng đổi từ xe xăng VinFast sang xe điện VinFast thông qua Smart Solution 

 

 

 



* Ghi chú:  

• VinFast dành tặng gói Dịch vụ thông minh Smart Services và Hỗ trợ lái nâng cao ADAS trị giá 132 triệu đồng cho tất cả Khách hàng ký hợp đồng đặt cọc VF 8 từ ngày 14/11/2022. 

• Khách hàng được linh hoạt sử dụng Voucher Vinhomes để thanh toán mua xe. Cụ thể, Khách hàng đặt cọc VF 8 từ ngày 07/04/2022 được sử dụng Voucher Vinhomes (không định danh) 

để thanh toán, và nếu tổng mệnh giá Voucher được thanh toán lớn hơn 150 triệu đối với VF 8 Eco và 200 triệu đối với VF 8 Plus, Khách hàng sẽ được VinFast hoàn lại khoản tiền có giá 

trị đúng bằng phần giá trị Voucher vượt quá. Theo đó, Khách hàng có thể nhận được khoản tiền thừa lên tới 100 triệu đồng trong các tình huống thanh toán bằng Voucher được quy 

định rõ trong bảng giá trên. Chính sách thanh toán và hoàn tiền độc đáo này được áp dụng song song với chính sách thanh toán bằng oucher “Sống Xanh” và chính sách “Thu cũ đổi 

mới”. 

• Trong chính sách giá mới áp dụng kể từ ngày 14/11/2022, VinFast cũng chính thức tăng giá xe lên 20 triệu đồng cho cả hai phiên bản VF 8 Eco và VF 8 Plus, trong cả 2 trường hợp Khách 

hàng lựa chọn thuê pin, hoặc mua pin. Theo đó, mức giá niêm yết mới không bao gồm pin của phiên bản VF 8 Eco, VF 8 Plus lần lượt là 1,129 tỷ đồng và 1,309 tỷ đồng; và mức giá kèm 

pin tương ứng là 1,459 tỷ đồng và 1,639 tỷ đồng.  

• Nhằm tri ân những Khách hàng tiên phong, VinFast tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi giá mua pin chỉ còn 176 triệu đồng (thấp hơn 154 triệu đồng so với mức giá niêm yết) dành cho 

những Khách hàng ký hợp đồng đặt cọc VF 8 trước ngày 01/09/2022. Với những Khách hàng thuê pin, chính sách giá thuê pin dành cho cả 2 phiên bản VF 8 Eco và VF 8 plus là không 

thay đổi.  

 

Vui lòng liên hệ Showroom và Nhà Phân Phối để có thêm thông tin chi tiết. 

Hotline: 1900 232389 

 


	Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast xin thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast VF 8 tháng 11/2022 đến Quý khách hàng.

