


Създаден за тези, които живеят на пълни обороти, преодоляват грани-
ци и се впускат във всяко приключение, КИА Стоник внася свежест 
и динамика в сегмента на компактните кросоувъри. С мускулесто 
тяло, спортен стайлинг, вълнуващо управление и перфектно път-
но поведение – новият компактен кросоувър завладява всички, 
които живеят в пъти повече.

На гребена на вълната



От пръв поглед Стоник създава свои правила, с външност, която предизвиква 
традиционното. Динамичната му, спортна визия е подчертана от 3-измерна 
форма на радиаторната решетка, вертикално позиционираните фарове за 

мъгла и интегрираните LED ‘Daytime Running Lights’ дневни светлини. До-
бавете и 20 двуцветни екстериорни комбинации, както и 9 едноцветни, 

и получавате стил, който просто казва: „Моят живот. Моите правила.”

Излез извън ограниченията



Да живееш на мига означава да нямаш задръжки, точно това, което 
очакваш от новия КИА Стоник. Изящните контури привличат погледа 
и галят сетивата, създават уют и настроение, превръщат шофира-
нето в истинско удоволствие. D-формата на волана и бутоните за 
управление са в перфектна хармония с Вас. Това, което остава  
е да споделите приятната атмосфера с Вашите приятели.

Остани верен на себе си



Да си информиран е модерно! Особено, когато управлявате любимия си КИА Сто-
ник. А той се е погрижил за това без да отвлича вниманието Ви от пътя. Bluetooth 

технологията предлага hands-free достъп до смарт телефона Ви, използвайки гла-
сово разпознаване, докато съвременната информационна система с плаващ цветен 

сензорен дисплей, Ви държи в пълна информираност и забавление.

 Възползвай се
от всяка секунда

7" colour screen navigation system

Bluetooth

Digital Audio Broadcasting (DAB+)

Voice recognition

3.5-inch Supervision Cluster

Rear USB Charging port

Aux & USB Front Charger



Специалните моменти в живота са още по-вълнуващи, когато са 
споделени с приятелите. Ето защо Стоник с готовност ще приеме 
Вашите гости, като им предложи комфортно и уютно пътуване, 
а модерните развлекателни системи, климатроник и отопляеми-
те предни седалки, ще гарантират незабравимо удоволствие от 
всяко споделено пътешествие.

Споделено с приятели



Където и да сте, каквото и да правите, можете да бъдете сигурни, 
че КИА Стоник предпазва Вас и Вашите приятели. Той е конструиран, 
така че да Ви спести неприятностите по време на планираната почив-
ка, по пътя Ви до офиса, препускането из градския трафик или коман-
дировка, благодарение на поредица иновативни сиситеми и асистенти за 
сигурност и безопасност, с които е оборудван.

Пази това, което обичаш

1. Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW): Система за предупреждение за пресичащи отзад автомобили, която установява наличието на на-
пречно движещи се автомобили при излизане на заден ход на път с натоварен трафик.

2. Blind-Spot Collision Warning (BCW): Система за контрол на мъртвата зона.

3. Lane Departure Warning (LDW): Система за оставане в лентата на движение, която установява позицията на автомобила към маркировката на 
пътната лента и при необходимост предприема автоматично коригиращо действие.

4. High Beam Assist (HBA): Система за автоматично включване и изключване на дългите светлини.

5. Driver Attention Warning (DAW): Система за предупреждение при загуба на внимание и сънливост от страна на водача. DAW следи редица де-
тайли в поведението на автомобила, като при установена нередност активира предупредителен звуков сигнал.

1. Hill-start Assist Control (HAC): Система за подмогане потеглянето по наклон.

2. Vehicle Stability Management (VSM): Система за управление стабилността на автомобила с ESC. VSM осигурява ста-
билност при спиране и навлизане в завои, като отчита загуба на тяга и автоматично включва ESC, помагайки на водача 
да запази траекторията на автомобила.

3. Cornering Brake Control: Спирачната система регулира спирачното усилие на различните колела при завиване с цел 
оптимално следване на траекторията на движение и повишаване стабилността при шофиране.

4. Torque Vectoring by Braking: Система за подобряване на стабилността при завой, чрез управление на въртящия момент на 
отделните колела.

С технологията Drive Wise на КИА можете да бъдете сигурни навсякъде и по 
всяко време. Без значение дали паркирате, маневрирате из задръстените 

градски улици или шофирате по магистрали, Drive Wise се грижи за Вас - 
алармира при възникване на проблем, предупреждава Ви за пресичащи 
отзад обекти, връща Ви в правилната пътна лента и Ви сигнализира при 

загуба на внимание и сънливост.

Бъди подготвен 
за неочкваното

1 1 33 4

2 2 4 5

3 +



След като вече знаете на какво е способен Стоник, е време 
да вземете някои вълнуващи решения. А добрата новина е, 

че разполагате с над 100 опции за персонализация, което 
означава, че със сигурност ще намерите и подчертаете 
своя индивидуализъм!

Избери своя стил



Освежи ежедневието 
с цветна палитра
Clear White _ UD Signal Red _ BEG

Aurora Black Pearl _ ABP

Silky Silver _ 4SS Smoke Blue _ EU3Platinum Graphite _ ABT Deep Sienna Brown _ SENUrban Green _ URG Most Yellow _ MYW



Комбинирай цветно

Green package Gray package

Orange package Bronze package



Комбинирай цветно

Black one-tone Interior

Dark grey one-tone InteriorTwo-tone grey Interior

Тwo-tone Grey 
artificial leather trim

Standard cloth

Standard cloth

Black one-tone Interior

Black 
artificial leather trim



Живей на пълни обороти

Гуми и джанти

Стоманени джанти 15” 

Алуминиеви джанти 15” 

Алуминиеви джанти 17” 

(мм)

Обща дължина 4,140 Overhang (front/rear) 830/730

Обща ширина 1,760 Leg room (front/rear) 1,070/850

Обща височина **1,520 Head room (front/rear) 996/975

Междуосие 2,580 Shoulder room (front/rear) 1,375/1,355

Wheel tread (front/rear) *1,532/1,539 Min. ground clearance *183
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КИА МоТорс БългАрИя - софИя
София 1138, бул. “Цариградско шосе” 144, Т 0700 14 777

www.kia.bg


