
ЦЕНОВА ЛИСТА

Януари - Юни 2019

Модел / Двигател Макс. Мощност Скоростна кутия Задвижване Купе Врати Цени: LX EX GT_Line

P 2,4i 16V GDI 7-seat 4x4 188 кс 6-степенна Автоматична  4x4 AWD All wheel drive D-SUV 5 Врати 69 960 80 800 94 860

D 2,2D 16V CRDi 7-seat 4x4 200 кс 6-степенна Механична  4x4 AWD All wheel drive D-SUV 5 Врати 71 995 81 795 n/a

D 2,2D 16V CRDi 7-seat 4x4 200 кс 8-степенна Автоматична  4x4 AWD All wheel drive D-SUV 5 врати 74 975 84 775 98 930

ОБОРУДВАНЕ

Оборудване "LX"

Интериор: Екстериор:

3ти ред седалки - 6+1 конфигурация 17-инчови алуминиеви джанти с гуми 235/65 R17

Двузонов климатроник LED Дневни светлини - вградени в основния фар

Допълнителни въздуховоди за 3-ти ред места Оптични фарове с ел. регулиране по височина

Жабка с осветление Странични огледала с ел. управление и подгряване

Волан с регулиране по височина и дълбочина, с електроусилвател Ел. Сгъваеми странични огледала с вградени мигачи 

Мултифункционален волан с управление на аудиосистемата "De-icer" система за размразяване на предните чистачки

Круиз контрол с управление от волана Фарове за мъгла - отпред и отзад

Bluetooth хендс-фрий система с гласови команди, с управление от волана Хромирани лайсни на вратите и рамка на радиаторната решетка

Drive mode select (ECO/Normal/Sport) активна настройка на волан и двигател за АТ моделите Хромирани външни ръкохватки на вратите

Flex steer система за избор на режим на волана (Normal; Comfort; Sport) за МТ моделите Радиаторна решетка със спортен дизайн 

Навигационна система с 8-инчов дисплей, поддържаща MP3+RDS+DAB LED трети стоп

Мултимедийна система с "Android auto" и "Apple Car Play" "Privacy Glass" затъмнени задни стъкла, от В-колоната назад

7-години ъпдейт за навигационната система Надлъжни рейки на покрива

AUX + USB входове за външни аудио източници Подгряване на задното стъкло с таймер

USB charger - извод за зареждане на електронни устройства Калобрани - предни и задни

Бордови компютър с 3,5-инчов "DOT Matrix" дисплей Спойлер на 5-та врата

12V изводи на средната конзола

Подгряване на предните седалки Сигурност:

Подгряване на задните седалки - лява и дясна Сензори за паркиране - отпред и отзад

Подгряване на волана Камера за движение на заден ход

Електрически стъкла - предни и задни със "Safety" функция Светлинен асистент: автоматични фарове + "Escort" функция

Auto Up/Down - функция на стъклото на водача за сваляни/вдигане с едно докосване ECM - електро-хроматично огледало за обратно виждане

Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ Сензор за дъжд - автоматични чистачки

Кожен пакет: облицовани в кожа волан и лост за скоростите DBC (Downhill Brake Control) асистент за контрол при спускане 

"Piano black" декорация на средната конзола и волана ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hillstart Assistant Control) 

Километражи, въздуховоди и волан с декорация полиран метал ABS (Anti-lock Brake System) + BAS (Brake Assistant System)

"Eco Dynamics" система за екологично шофиране с ISG (за 2,2D) ESS (Emergency Stop System)

Тапицерия на вратите покрита с термопласт-полимер намаляващ шума в купето VSM (Vehicle Stability Management) + TSA (Trailer Stability Assist)

2ри ред седалки - плъзгащи с 4:2:4 - делими, падащи облегалки TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Централен подлакътник за задните места с поставка за чаши "Active Hood" система за предпазване на пешеходци 

Механизъм за дистанционно сваляне на облегалките на 2ри ред от багажника при товарене Независимо окачване - "McPherson" отпред "Multy-Link" отзад 

50:50 - делими, падащи облегалки за 3-ти ред места AIRBAG - фронтални въздушни възглавници отпред

Поставки за чаши за 3-ти ред места AIRBAG - предни странични въздушни възглавници - за торса

Регулиране на шофьорската седалка по височина AIRBAG - въздушни възглавници - завеса за предни и задни врати

Джобове в облегалките на предните седалки Сензор за преобръщане - активира Airbag-а при преобръщане

Централен подлакътник отпред с отделение за предмети Предни подглавници - изтеглящи се,  с регулиране по височина

Таванна конзола с лампи за четене и отделение за очила Подглавници за 2-ри ред места с регулиране по височина

Сенници с вградени огледала и осветление + плъзгащи разширения Фиксирани подглавници за 3-ти ред места с автоматично сгъване

Централна лампа за осветление на интериора 3-точкови предпазни колани за всички места

Поставки за чаши на средната конзола Сензор за нивото на течността за чистачките

Отделения за багаж в корите на 4-те врати Auto lock - система за автоматично заключване на вратите в движение

Осветление за багажното отделение Шоков сензор за автоматично отключване при удар

Куки за укрепване на багаж в багажното отделение "Child safety" деактивиране на вътрешните ръкохватки на задните врати

Щора за багажното отделение "ISO-Fix" куки за закрепване на детска седалка на 2-ри ред

Малоразмерна резервна гума

Имобилайзер

Оборудване ЕХ - включва оборудването на "LX" със следните допълнения/промени:

Интериор: Екстериор:

Кожен салон "Smart Door" автоматично отваряне на 5-та врата

"Super Vision" километражи със 7-инчов TFT LCD дисплей за бордовия компютър 18-инчови алуминиеви джанти с гуми 235/60 R18

Амбиентно нощно осветление за интериора Bi-LED основни фарове

Алуминиеви декоративни прагове на вратите, предните с илюминация AFLS (Adaptive Front Lighting System) система за следене на завой

Алуминиеви спортни педали LED Задни стоп светлини

Ел. регулиране на шофьорската седалка в 8 направления

Ел. регулиране на седалката на предния пасажер в 8 направления

Електрическа лумбална упора за водача с регулиране в 2 направления Сигурност:

EPB електрическа ръчна спирачка DAA (Driver Attention Alert) система за предупреждение при умора на водача

Безжично индукционно зарядно устройство за мобилен телефон (само за AT моделите) LKAS(Lane Keeping Assist System)

"Smart key" система за безключов достъп до купето SLIF (Speed Limit Information) система разпознаваща знаците за ограничение 

START/STOP - бутон за безключово стартиране на двигателя "Auto Defoger" система против замъгляване на стъклата

Щори за допълнително затъмняване в корите на задните врати

Оборудване "GT_line"  - включва оборудването на "ЕX" със следните допълнения/промени:
"GT_Line" интериор включващ: "GT_Line" екстериор включващ:

Стъклен покрив с електрически люк - панорамен  - 19-инчови алуминиеви джанти с GT дизайн и гуми 235/55 R19
"Around View Monitor" система за наблюдение на 360

o 
около автомобила  - Спирачни апарати в червен цвят

"Smart Cruiz Control" - интелигентен темпомат с контрол на дистанцията  - 4-точкови LED фарове за мъгла

"Harman/Cardon" премиум саунд аудио система с външен усилвател и Sub-woofer  - Метални странични степенки

Електрическа седалка за водача с регулиране в 10 направления  - Хромиран накрайник на ауспуха със спортен дизайн

Електрическа лумбална упора за водача с регулиране в 4 направления "Smart Lights" автоматични дълги светлини 

Мемори пакет за седалката на водача и страничните огледала "Self Levelizer" самонивелиращо задно окачване

Електрическо регулиране на седалката на предния пасажер Соларни & акустични предни стъкла - челно и предни странични

Вентилирани предни седалки с функции охлаждане и затопляне

Спортен волан с перфорирана кожа и пера за смяна на предавките Сигурност:
Кожен салон със спортен дизайн и "GT_Line"  лого на седалките AEB (Autonomous Emergency Braking) система за автономно спиране 

Лост за скоростите с GT дизайн "Smart Parking Assist" асистент за автоматично паркиране

Допълнителни бутони за управление на пасажерската седалка от водача и пътника отзад BSD (Blind Spot Detection) система за контрол на мъртвата зона

Допълнителен пакет "Хром": скоростен лост; бутон на жабката и куки в багажното отделение RCA (Rear Cross Traffic Alert) предупреждение за напречен трафик отзад

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:

ОПЦИЯ: за LX за EX GT_Line
Боя Металик или Перлен ефект 1 141 1 141 1 141

Алармена система 300 300 300

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЛЕВА С ДДС.

СРОК НА ДОСТАВКА: Ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 150 дни. Моля свържете се с нашите Консултанти за детайли.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК: до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител, описани в сервизната книжка.
- На основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил допълнително се заплаща еко такса в размер на 138 лв. с ДДС.

ЦЕНА НА ОПЦИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕРИ 2.4i Gasoline 2.2D Diesel

6AT 6MT 8AT

Екстериор (mm) Дължина x Широчина x Височина 4 800 x 1 890 x 1 690 4 800 x 1 890 x 1 690

Междуосие 2 780 2 780

Минимален просвет (mm) 185 185

Минимален диаметър на завой (m) 11.1 11.1

Обем на багажника по VDA (Ltr) Минимум (Багжно пространство) 1 662 / 605 / 142 1 662 / 605 / 142

ДВИГАТЕЛИ 2.4i Gasoline 2.2D Diesel

6AT 6MT 8AT

Общи характеристики Работен обем (cc) 2 359 2 199

Диаметър и ход на буталото (mm) 88,0 x 97,0 85,4 x 96,0

Компресия 11.3 16.0

Макс. мощност (ps / rpm) 188 / 6000 200 / 3800

(kw / rpm) 138 / 6000 147 / 3800

Върт. момент (Nm / rpm) 240 / 4000 440 / 1750

Хибридна система / комбинирано Макс. мощност (ps / rpm) …. ….

(kw / rpm) …. ….

Върт. Момент (Nm / rpm) …. ….

Система за Газоразпределение 16-Valve DOHC 16-Valve HLA

Система на впръскване GDI (Gasoline Direct Injection) TCI (Turbo Charged Intercooler)

Гориво 95H Unleaded Gasoline Euro Diesel

Ниво на вредни емисии EURO 6 EURO 6

ТРАНСМИСИЯ 2.4i Gasoline 2.2D Diesel

6AT 6MT 8AT

Предаване 4WD 4WD

4WD система Active On-Demand 4WD Active On-Demand 4WD

Скоростна кутия Тип 6AT 6МТ 8АТ

Съединител Тип       Torque Converter     Dry single plate   Torque Converter        

ТЕГЛО 2.4i Gasoline 2.2D Diesel

6AT 6MT 8AT

 Собствено тегло (kg)  Мин. 1 875 1 857 1 878

 Тегло - Пълен (kg) 2 520 2 590 2 620

 Доп. тегло за теглене (kg) Без спирачки! 750 750 750

Със спирачки! 2 000 2 500 2 000

ДИНАМИКА 2.4i Gasoline 2.2D Diesel

6AT 6MT 8AT

Макс. скорост (km/h) 196 205 205

Макс скорост на елктродвигателя (km/h) .... ….

Макс. пробег в ел. режим (km) .... ….

Ускорение (sec) 0 → 100 km/h 10.5 9.0 9.4

  60 → 100 km/h 5.9 6.4 5.0

Спирачен път (с ABS) 100 → 0 km/h (m) 35.0 35.0 35.0

РАЗХОД НА ГОРИВО & CO2 2.4i Gasoline 2.2D Diesel

6AT 6MT 8AT

Резервоар Обем (Ltr) 70 70 70

Разход Градско 12.4 7.1 7.3

на гориво (Ltr/100km) Извън-градско 7.3 5.3 6.0

Комбиниран 9.2 6.0 6.5

CO2 (g/km) Градско 288 185 192

 Извън-градско 170 139 156

Комбиниран 213 159 170

ЦВЯТ/Код/ Интериор /Код/

Black

/WK/

Clear White /UD/ Aurora Black /ABP/ Gravity Blue /B4U/ Steel Gray /KLG/

Beige

/BHH/

Snow White Pearl /SWP/ Silky Silver /4SS/ Espresso Brown /DN9/               Platinum graphite /ABT/

- Всички посочени данни са предоставени от производителя  и се отнасят за продуктовата гама глобално. Те могат да варират за различните райони и нива на оборудване.

 За това най-учтиво Ви молим, преди подписването на договор да потърсите подробна информация от нашите консултанти за параметрите, които са важни за Вас

- На представянето на автомобила влияние оказват: качеството на горивото; редовната поддръжка съгласно предписанията; стилът на управление; натоварването и други... 

Всички посочени данни и цени са валидни в момента на печатането. КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.

                     0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - www.kia.bg


