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НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
LX
EX
TX

1,6i 16V GDI

6MT

132

161/4850

5,3 1212 4140 1800 1618 2570 143

238

54

185

11,0

9,1

6,3

7,3 EU5 170

29 980

37 000

45 884

1,6i 16V GDI Aut

6AT

132

161/4850

5,3 1245 4140 1800 1618 2570 143

238

54

180

11,7

9,6

6,5

7,6 EU5 176

32 960

39 980

48 864

1,6D 16V CRDi

6MT

128

260/1900

5,3 1308 4140 1800 1618 2570 143

238

54

180

11,2

6,1

4,4

5,0 EU5 132

33 996

39 896

48 890

1,6D 16V CRDi Aut
6AT
128
260/1900 5,3 1331 4140 1800 1618 2570 143 238 54 177 12,2 7,5 5,2 6,0 EU5 158
36 976 42 876 51 870
ОБОРУДВАНЕ
Оборудване LX:
Интериор:
Екстериор:
Климатична система
16" Стоманени джанти с гуми 205/60 R16, с декоративни тасове
Жабка с осветление
LED Дневни светлини и LED габаритни светлини
Волан с регулиране по височина и дълбочина, с Електроусилвател
Странични огледала - Ел-управляеми
"Flex steer" система за избор на режим на волана (Normal; Comfort; Sport)
Калобрани - Предни и Задни
Мултифункционален волан с управление на Аудиосистемата
LED Задни Стоп светлини
"Shift indicator" индикатор за смяна на предавките (само за MT моделите)
LED Трети стоп
"Active ECO" бутон за екологичен режим на шофиране (само за AT моделите)
Фарове за мъгла, конвенционални - отпред и отзад
3.0ARD Аудиосистема с DAB RDS Радио + MP3 със 6 тонколони и USB+AUX входове
Тонирани стъкла
Борд Компютър с "Dot-Matrix" дисплей
Надлъжни Рейки на покрива
Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ
Дигитален часовник разположен в централната част на таблото
Сигурност:
Електрически стъкла - Предни и Задни, с Ауто-функция за Водача
Светлинен асистент: Автоматични фарове + "Escort" функция на светлините
Регулиране на шофьорската седалка по височина
ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hillstart Assistant Control)
Отделение за предмети в седалката на предния пасажер
ABS (Anti-lock Brake System) + ESS (Emergency Stop System)
Преден подлакътник с отделение за предмети
VSM (Vehicle Stability Management)
Таванна конзола с лампи за четене и държач за очила
TPMS - Система за контрол на налягането в гумите
Сенници с вградени огледала, с осветление
AIRBAG - фронтални въздушни възглавници за водача и предния пасажер
Лампа за централнo осветление на интериора
AIRBAG - Предни странични въздушни възглавници - за торса
Поставка за чаши отпред
AIRBAG - Странични въздушни възглавници - Завеса за предни и задни врати
Джобове на вратите - предни и задни с отделения за бутилки
Предни и Задни подглавници с регулиране по височина
6:4 Делими, Падащи задни облегалки
Автоматично заключване на вратите при движение
Кора покриваща багажното отделение
Сензор за автоматично отключване на вратите при удар
12V извод на централната конзола
"ISO Fix" - система за закрепване на детски седалки на задния ред
Осветление за багажното отделение
14" Временнo резервно колело - спестяващо място
Куки за укрепване на багажа в багажното отделение
Имобилайзер
Оборудване ЕХ - включва оборудването на "LX" със следните допълнения/промени:
Интериор:
Екстериор:
Климатроник с Йонизатор за въздуха
17" Алуминиеви лети джанти с гуми 215/55 R17
Жабка с Охлаждаща функция
HID "Xenon" - Фарове с автоматично регулиране по височина
"Gen 3,0B" Hi-End Аудиосистема с DAB RDS Радио + MP3 с цветен 4.3" TFT LCD дисплей
Система за измиване на фаровете
Кожен пакет: Облицовани в кожа Волан и Лост за скоростите
Ел. сгъваеми Странични огледала - с вградени мигачи
Круиз контрол с управление от волана + "Speed limiter" система за контрол на скоростта
Аеро-динамични предни чистачки с намалено съпротивление
"Bluetooth" Хендс фрий система с гласови команди, с управление от волана
Подгряване на предните седалки
Сигурност:
Заден подлакътник с вградени поставки за чаши
Парктроник - Заден
12V извод в багажното отделение
Камера за движение на заден ход
Органайзер за дребни предмети под кората на багажното отделение
ECM Електро-Хроматично огледало за обратно виждане
Оборудване ТХ - включва оборудването на "ЕX" със следните допълнения/промени:
Интериор:
Екстериор:
"Smart key" - Система за безключов достъп до купето
Стъклен покрив с Електрически Люк - Панорамен
START/STOP - Бутон за безключово стартиране на двигателя
18" Алуминиеви лети джанти с гуми 235/45 R18
Навигационна система с цветен "Touch-Screen" дисплей
Хромирани външни ръкохватки на вратите
7-годишен безплатен ъпдейт на картата за Навигация
"Piano-Black" Декорация на предната броня и Лайсните на вртатите
"Super Vision" километражи с 4,3" Цветен TFT LCD дисплей за Борд компютъра
"Privacy Glass" фабрично затъмнени задни стъкла - от B-колоната назад
"Infinity Sound" премиум Аудио-система с външен Усилвател и "Sub Woofer"
Соларни стъкла (за Челното стъкло и предните врати)
"Piano-Black" Интериорна декорация за централната конзола, волана и вратите
Кожена облицовка на сенника на Километражите
Сигурност:
Кожен салон - Седалки в естествена кожа, Врати и Подлакътнци в ЕКО Кожа
"Smart lights" Автоматични дълги светлини
Подгряване на Волана
"LDWS" - Система за предупреждение при напускане на лентата
Вентилирана Шофьорска седалка
Сензор за нивото на течността в чистачките
Шофьорска седалка с Елeктрическо регулиране в 8-посоки + Ел. Лумбална упора
Парктроник - Преден и Заден
Подгряване на Задните седалки - Лява и Дясна
Амбиентно осветление в Интериора (на предните тонколони и държачи за бутилки)
"Хром" пакет за интериора
ЦЕНА НА ОПЦИЯТА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ПРИ ПОРЪЧКА НА АВТОМОБИЛ:
ОПЦИЯ:
за"LX" за"EX" за"TX"
Боя Металик или Перлен ефект
761
761
761
Двуцветна цветова комбинация на автомобила (покрива и огледалата в различен цвят)
1161
1161
n/a
Алармена система
300
300
300
16-инчови Алуминиеви лети джанти с гуми 205/60 R16
840
option
n/a
18-инчови Алуминиеви лети джанти с гуми 235/45 R18
n/a
986
S
Парктроник - Заден
610
S
S
"Smart Park" система - Асистент за автоматично паркиране + преден Парктроник
n/a
1620
980
Стъклен покрив с Електрически люк - Панорамен
n/a
2310
S
Пакет за пушачи: Пепелник и Запалка
84
84
84
Подгряване на седалките - Предни & Задни (лява и дясна)
1210
610
S
Навигационна система с цветен "Touch-Screen" дисплей
n/a
2200
S
"Smart lights" Автоматични дълги светлини
n/a
2800
S
Кожен салон
n/a
4200
S
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 146 лв. с ДДС.
- Всички посочени данни са предоставени от производителя и касаят 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
- Качеството на използваното гориво, редовната техническа поддръжка съгласно предписанията на производителя, стилът на управление на автомобила и други...
оказват съществено влияние върху разхода на гориво, нивото на вредните емисии от двигателя и поведението на автомобила.
Всички посочени данни и цени са валидни в момента на печатането. КИА МОТОРС България АД си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.
0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - www.kia.bg; регионални телефони: 02/9628402; 032/945510; 042/655001; 044/667716; 052/500333;
054/830971; 056/887133; 056/874274; 058/600403; 062/600397; 064/800862; 066/861616; 082/845766; 082/875555; 0431/63047

