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CHUYẾN PHIÊU LƯU 70 NĂM ĐỘC NHẤT 
Vespa - một biểu tượng vượt thời gian về phong cách Ý, không bị trói buộc bởi những trào lưu của thời trang. Với thiết kế độc đáo 
và công nghệ hiện đại, Vespa luôn là một biểu tượng nổi bật và luôn tạo sự bất ngờ trong suốt 70 năm qua.
Hơn cả một chiếc xe tay ga thuần túy, Vespa là một người bạn đồng hành của vô số hành trình, một phương tiện thể hiện cá tính 
của người lái và là một tuyên ngôn về thiết kế, công nghệ và sự tự chủ. Là nguồn cảm hứng cho sự tự do của các thế hệ, Vespa 
mang trong mình những tính cách rất riêng: thanh lịch, táo bạo và phong cách. Và hơn thế, Vespa luôn mang lại cho cuộc sống 
của chúng ta những trải nghiệm đầy bất ngờ.
 
Vespa,
Tuyên ngôn về sự sang trọng và phá cách.



BỨT PHÁ VỚI TỰ DO VÀ HOÀI BÃO
Trong suốt 70 năm, Vespa đã và đang chiếm trọn trái tim và khối óc của khách hàng bằng những thông điệp về sự tự do. 
Phong cách truyền thông đầy sáng tạo đã giúp Vespa đứng vững trong tâm trí của người sử dụng. Trong lịch sử đầy màu sắc đó, 
Vespa luôn tiên phong trong những cuộc cách mạng về văn hóa và xã hội, những xu hướng trong âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật 
hay phong cách sống. Vespa đã vượt lên trên ảnh hưởng của những trào lưu thời trang ngắn ngủi và ngày nay, trong thời đại của 
truyền thông điện tử và mạng xã hội, Vespa vẫn luôn có sức ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu, xóa đi mọi rào cản để tiếp tục là một 
biểu tượng về thiết kế độc đáo, tinh thần dự do và các giá trị bền vững đối với môi trường. 





NGẬP TRÀN CẢM XÚC
Là thương hiệu toàn cầu uy tín đầu tiên về xe máy, Vespa là cầu nối giữa những thế hệ, tương tác với nhiều môi trường 
xã hội khác nhau và khởi xướng hàng loạt các hiện tượng văn hóa, đặc biệt là ghi dấu về một cá tính thương hiệu độc 
đáo trong các cộng đồng người yêu Vespa. Vespa đóng vai trò là mũi nhọn dẫn đầu về phong cách sống, âm nhạc và 
những cuộc cách mạng của giới trẻ. Vespa luôn là tâm điểm trong những sự kiện cộng đồng danh tiếng, đơn cử như 
“Ngày hội Vespa toàn cầu”. Và ngày nay, ở khắp mọi nơi trên thế giới, Vespa là một trong những sản phẩm được bán chạy 
nhất và biết đến nhiều nhất của nước Ý. 







70 NĂM NGẪU HỨNG CÙNG VESPA
Một biểu tượng về sự phá cách và độc đáo như Vespa không bao giờ phải bận tâm khi nhắc đến tuổi 
của mình. Bởi một khi đã đứng trên đỉnh cao của sự thành công kể từ năm 1946, dịp kỷ niệm 70 năm 
thành lập thương hiệu là một cột mốc đáng tự hào.

Hướng tới thị hiếu và phong cách không ngừng thay đổi của giới trẻ, Vespa luôn tiên phong trong việc 
đổi mới, sáng tạo và sự phá cách về kiểu dáng thiết kế.
Qua nhiều thập kỷ, chú ong nhỏ vẫn tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa tự chủ của mỗi thế hệ 
người dùng mới.

Kỷ niệm 70 năm của chuyến phiêu lưu độc nhất này cũng là một cơ hội để mang đến những ý tưởng 
mới và những sản phẩm mới dành cho giới hâm mộ Vespa trên toàn cầu: chiếc logo đặc biệt được ra 
đời từ những sáng kiến tuyệt vời và ba mẫu xe đặc biệt được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của 
Piaggio đại diện cho những tinh thần và tính cách khác nhau của Vespa.
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GRIGIO TITANIO

NERO VULCANO

MONTEBIANCO

ROSSO DRAGON

GTS Super là chiếc Vespa năng động nhất. Một sản phẩm mà thiết kế đặc trưng của dòng Vespa được bổ sung thêm những chi tiết đậm chất 
thể thao, ví dụ như những đường kẻ đặc trưng bên phải thân xe, vành xe màu đen, bảng đồng hồ trung tâm kiểu mới và bảng điều khiển 
kĩ thuật số với đèn nền màu đỏ, cổng USB. Động cơ 125cc và động cơ 150cc mạnh mẽ đảm bảo hiệu suất tốt nhất từ trước tới giờ của một 
chiếc Vespa.

VESPA GTS SUPER   





Vespa Primavera nổi bật nhờ kiểu dáng tinh tế và hiện đại, tương đồng với nét thiết kế đặc trưng của Vespa 946. Những đặc điểm tiêu biểu có 
thể kể đến khung xe mới với những tính năng tiên tiến giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Khoảng cách giữa tay lái và yên được nới rộng, 
chiều cao yên hợp lý giúp người lái dễ chống chân, đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối cho người lái và người ngồi sau. Khoang chứa đồ dưới yên 
giúp chứa vừa một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu. Đèn định vị sử dụng công nghệ LED, mặt đồng hồ điện tử mới, cho phép đo khoảng cách giữa 
từng điểm, cổng USB, khóa yên được mở bằng điện. Động cơ mới iget 4 kỳ 3V Euro 3 125 phân khối cải thiện đáng kể lượng tiêu hao nhiên 
liệu và dung lượng khí thải. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên phiên bản Primavera ABS với đường kính vành xe lớn hơn 
12” giúp nâng cao độ an toàn của xe.

BLU MIDNIGHT

MONTEBIANCO

NERO VULCANO

GRIGIO SETA

ROSSO DRAGON

VESPA PRIMAVERA



MONTEBIANCO

BLU MIDNIGHT

ROSSO MATT

VERDE MUSCHIO

ROSSO DRAGON

Trong nhịp sống hối hả của thời hiện đại, bạn cần một cá tính đủ mạnh để nổi bật và tạo dấu ấn tiêng. Vespa Sprint sở hữu nét quyến rũ của 
dòng xe Vespa truyền thống - một biểu tượng phong cách toàn cầu, một biểu tượng của phong cách sống nước Ý - được kết tinh từ sự lịch 
lãm và niềm vui sống. Thiết kế độc đáo vốn tạo nên sự thành công của các dòng xe Vespa nay trở nên mới mẻ hơn trên chiếc Vespa Sprint, 
kế thừa những đặc tính của Vespa S và tiên phong tạo xu thế trong phân khúc xe scooter “dáng nhỏ”. Đường nét mượt mà, kích thước nhỏ gọn, 
cùng sự tinh tế đến từng chi tiết giúp Vespa Sprint dễ dàng điều khiển, tăng tốc mạnh mẽ và mang một phong thái ấn tượng khi di chuyển 
trong đô thị. Cổng USB, khóa yên được mở bằng điện. Động cơ mới iget 4 kỳ 3V Euro 3 125 phân khối, hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp 
cải thiện đáng kể lượng tiêu hao nhiên liệu và dung lượng khí thải đồng thời nâng cao độ an toàn của xe. 

VESPA SPRINT

GRIGIO TITANIO

ARANCIO TAORMINA





 

                        Kiểu động cơ Iget xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van Iget xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van 3 van, xi-lanh đơn, 4 kỳ Iget xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van

Hệ thống cung cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử

Dung tích xy lanh           124,5 cc           124,5 cc           124,5 cc            |             154,8 cc 124,5 cc

Công suất cực đại 7,9 KW/7.700 vòng/phút 7,9 KW/7.700 vòng/phút  7,2 KW/7.750 vòng/phút | 8,7 KW/7.500 vòng/phút  7,9 KW/7.700 vòng/phút 

Mô - men xoắn cực đại 10,4 Nm/6.000 vòng/phút 10,4 Nm/6.000 vòng/phút 9,5 Nm/6.000 vòng/phút | 12 Nm/5000 vòng/phút 10,4 Nm/6.000 vòng/phút

Hệ thống làm mát Làm mát bằng gió cưỡng bức Làm mát bằng gió cưỡng bức Làm mát bằng gió cưỡng bức Làm mát bằng gió cưỡng bức

Hệ thống truyền động Tự động/ Vô cấp Tự động/ Vô cấp Tự động/ Vô cấp Tự động/ Vô cấp

Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm xóc sau Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Hệ thống phanh trước Phanh đĩa đường kính 200 mm Phanh đĩa đường kính 200 mm ABS Phanh đĩa đường kính 220 mm Phanh đĩa đường kính 200 mm ABS

Hệ thống phanh sau Phanh tang trống đường kính 140 mm Phanh tang trống đường kính 140 mm Phanh đĩa đường kính 220 mm Phanh tang trống đường kính 140 mm

Lốp (không săm) trước Lốp không săm 110/70 - 11” Lốp không săm 110/70 - 12” Lốp không săm 120/70 - 12” Lốp không săm 110/70 - 12” 

Lốp (không săm) sau Lốp không săm 120/70 - 11” Lốp không săm 120/70 - 12” Lốp không săm 130/70 - 12” Lốp không săm 120/70 - 12”

Chiều dài 1.852 mm 1.852 mm 1.950 mm 1.863 mm

Chiều rộng 680 mm 680 mm 740 mm 695 mm

Trọng lượng khô 120 kg 120 kg 140 kg 120 kg

Chiều cao yên 780 mm 790 mm 800 mm 790 mm
Dung tích bình xăng 9 lít 9 lít 9 lít 9 lít

Primavera 125 Primavera 125 ABS



 

                        Kiểu động cơ Iget xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van Iget xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van 3 van, xi-lanh đơn, 4 kỳ Iget xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van

Hệ thống cung cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử

Dung tích xy lanh           124,5 cc           124,5 cc           124,5 cc            |             154,8 cc 124,5 cc

Công suất cực đại 7,9 KW/7.700 vòng/phút 7,9 KW/7.700 vòng/phút  7,2 KW/7.750 vòng/phút | 8,7 KW/7.500 vòng/phút  7,9 KW/7.700 vòng/phút 

Mô - men xoắn cực đại 10,4 Nm/6.000 vòng/phút 10,4 Nm/6.000 vòng/phút 9,5 Nm/6.000 vòng/phút | 12 Nm/5000 vòng/phút 10,4 Nm/6.000 vòng/phút

Hệ thống làm mát Làm mát bằng gió cưỡng bức Làm mát bằng gió cưỡng bức Làm mát bằng gió cưỡng bức Làm mát bằng gió cưỡng bức

Hệ thống truyền động Tự động/ Vô cấp Tự động/ Vô cấp Tự động/ Vô cấp Tự động/ Vô cấp

Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép 
kết hợp với lò xo ống lồng

Giảm xóc sau Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Giảm chấn hiệu ứng kép 
với lò xo ống lồng 4 vị trí điều chỉnh

Hệ thống phanh trước Phanh đĩa đường kính 200 mm Phanh đĩa đường kính 200 mm ABS Phanh đĩa đường kính 220 mm Phanh đĩa đường kính 200 mm ABS

Hệ thống phanh sau Phanh tang trống đường kính 140 mm Phanh tang trống đường kính 140 mm Phanh đĩa đường kính 220 mm Phanh tang trống đường kính 140 mm

Lốp (không săm) trước Lốp không săm 110/70 - 11” Lốp không săm 110/70 - 12” Lốp không săm 120/70 - 12” Lốp không săm 110/70 - 12” 

Lốp (không săm) sau Lốp không săm 120/70 - 11” Lốp không săm 120/70 - 12” Lốp không săm 130/70 - 12” Lốp không săm 120/70 - 12”

Chiều dài 1.852 mm 1.852 mm 1.950 mm 1.863 mm

Chiều rộng 680 mm 680 mm 740 mm 695 mm

Trọng lượng khô 120 kg 120 kg 140 kg 120 kg

Chiều cao yên 780 mm 790 mm 800 mm 790 mm
Dung tích bình xăng 9 lít 9 lít 9 lít 9 lít

Sprint 125 ABSGTS Super 3V i.e.



A BETTER LIFE FOR THE 
CHILDREN OF THE WORLD
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