
Virtus
Chuẩn mực thời thượng
Sedan Đức tầm 1 tỷ duy nhất trong phân khúc
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Thiết kế trau chuốt theo Tinh thần thời thượng.

Kế thừa nét hấp dẫn vượt thời gian của kiểu dáng sedan thon dài sang trọng, phối cùng vẻ 
thể thao năng động của thiết kế đèn LED thời thượng và các đường gân 3D nổi bật tạo nên 
cho Virtus một diện mạo khác biệt.

Đường viền mạ chrome nổi bật
Sắc nét và vươn ngang một cách mạnh 
mẽ tạo nên diện mạo táo bạo kết nối các 
chi �ết ở đầu xe.

1

Thiết kế mâm 16 inch cá �nh4

Đèn sau LED ấn tượng
Nổi bật với thiết kế độc đáo và cá �nh vuốt cạnh sang hai bên với màu sắc chuyển tông huyền 
ảo.

5

Đèn pha và đèn ban ngày LED
Chức năng tự động bật tắt, điều chỉnh 
khoảng sáng, coming home/leaving 
home (phiên bản Luxury).

2

2 3 41

Khoảng sáng gầm 179mm
Lớn nhất trong phân khúc, mang lại lợi 
thế vận hành.

3

5
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Kết nối không dây được chú trọng
App-connect, Bluetooth, sạc điện 
thoại không dây.

1 Màn hình giải trí cảm ứng MIB 
Regio
Kích thước lớn 10 inch sắc nét.

2 Đồng hồ trung tâm Digital Cockpit 
(phiên bản Luxury)
Kích thước 8 inch có thể điều chỉnh, 
thay đổi giao diện.

3

3

Cruise Control
Hỗ trợ người lái ở cung đường dài 
cũng như lên dốc.

4

4

5

Điều hoà tự động Climatronic
Điều khiển cảm ứng có bộ lọc 
không khí.

5 Cửa sổ trời (phiên bản Luxury)
Chỉnh điện �ện nghi mang đến 
không gian thoải mái.

6 Khoang hành lý rộng rãi 512 lít
Phù hợp cho mọi chuyến hành 
trình.

7

Với chiều dài cơ sở lớn 2651 mm, không gian nội thất của Virtus rất rộng rãi. Kết nối công nghệ trọn 
vẹn mang đến một không gian mở nhưng là của riêng bạn.

Nội thất �ện nghi & kết nối công nghệ

1

2

Trendline | TL Comfortline | CL Highline HL

6

7
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Màu sắc

Đỏ Wild Chery Metallic Xanh Rising Metallic

Bạc Reflex MetallicTrắng Candy

Vàng Curcuma Metallic
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Hiệu quả vận hành tối đa
với mức �êu thụ nhiên liệu tối thiểu.
Là bộ máy chuẩn chất Đức, được phát triển dựa trên khung gầm MQB A0 và xây dựng với �nh thần chuẩn mực vẹn toàn, thì mang lại sự phấn khích bùng nổ 
khi cầm lái là không khó.

Trang bị Turbo tăng áp, phun nhiên liệu trực �ếp, biến thiên trục cam nạp và xả. Điều này tối ưu hóa 
lượng khí nạp và xả, tối ưu hoá khả năng vận hành và �ết kiệm nhiên liệu.

• Công suất 115Hp tại 5500 vòng/phút
• Mô-men xoắn 178 Nm tại 1750- 4500vòng/phút. 
• Hộp số tự động 6 cấp.
• Mức �êu thụ nhiêu liệu chỉ ở mức 6,64 lít/ 100km. (phiên bản Elegance – hỗn hợp)

•  Động cơ 1.0 TSI Turbo tăng áp.

Sở hữu các �nh năng hỗ trợ hàng đầu và cấu trúc khung 
xe chắc chắn với thép chịu lực cao - sự an toàn được di 
truyền trong DNA của Virtus.

• Cân bằng điện tử ESC

• Chống trượt khi tăng tốc ASR

• Hỗ trợ trả lái thông minh DSR

• Kiểm soát lực kéo EDTC

• Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC kết hợp với camera lùi

• Khoá vi sai điện tử EDL

• Cảnh báo áp suất lốp TPMS

• 6 túi khí (phiên bản Luxury)
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Thông số kỹ thuật

Hộp số

Virtus Elegance Virtus Luxury

Hàng ghế thứ 2

Cửa sổ trời

Hệ thống giải trí

Số lượng loa

Camera lùi  

Ghế người lái Chỉnh điện 6 hướng

Điều chỉnh độ nghiêng, gập 60:40

-       •

Màn hình hiển thị đa thông �n TFT Display 3.5"   Màn hình kỹ thuật số 8"

Màn hình cảm ứng 10", kết nối Apple CarPlay,
Android Auto, USB-type C, Bluetooth, Cổng sạc 12V

Sạc điện thoại không dây •       •

Đèn viền trang trí nội thất •       •

Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm •       •

8       8

AN TOÀN & HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

Túi khí an toàn 2 Túi khí an toàn  6 Túi khí an toàn

Hệ thống Cân bằng điện tử ESC •       •

Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR •       •

•       •

Khóa vi sai điện tử EDL •       •

Hệ thống kiểm soát lưc kéo EDTC

Cảm biến áp suất lốp TPMS •       •

Hệ thống khởi hành ngang dốc HSA •       •

Cảm biến tránh va chạm phía sau •       •

•       •

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS •       •

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD •       •

Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA •       •

Móc gắn ghế an toàn trẻ em •       •

Chức năng chống trộm  •       •

Chìa khóa mã hóa chống trộm   •       •

Kích thước tổng thể (mm)

Khoảng cách hai cầu xe (mm)

Khoảng sáng gầm xe (mm)

Dung �ch khoang hành lý (L)

Loại động cơ

Dung �ch xylanh (cc)

Công suất cực đại (hp/rpm)

Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm)

Tiêu chuẩn khí thải

Truyền động

Lốp xe trước/sau

Mâm dự phòng

NGOẠI THẤT

Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước

Cảm biến đèn pha tự động bật tắt

Đèn pha điều chỉnh được độ cao

Đèn LED chiếu sáng ban ngày

Đèn góc chiếu khi vào cua 

Đèn chào mừng 

Đèn chờ dẫn đường 

Cụm đèn phía sau 

Đèn sương mù trước/sau

Gương chiếu hậu 

NỘI THẤT  

Hệ thống kiểm soát hành trình 

Lẫy sang số trên vô lăng 

Điều hòa nhiệt độ 

Virtus Elegance Virtus Luxury

Chất liệu ghế 

4,561 x 1,752 x 1,507

2,651

179 (không tải)/ 145 (đủ tải)

521

TSI 1.0L

999

115/5,000- 5,500(85kW)

178/1,750-4,500

EURO 6

Số tự động 6 cấp

Dẫn động cầu trước

205/55 R16

15"

LED

-       •

Chỉnh tay

•       •

•       •

•       •

•       •

LED

•       •

Chỉnh điện/gập điện, �ch hợp đèn báo rẽ

•       •

•       •

Tự động, lọc gió

Da, màu đen Da (beige+ đen)
có lỗ thông hơi

* Các thông số trên đây có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu


