
ЦЕНОВА ЛИСТА / 2022

Модел / Двигател         Макс. Мощност Скоростна кутия Задвижване Тип Врати Места Оборудване: Comfort Executive Limited

Smartstream 2.2D 4WD 194 hp 8-степенна автоматична AWD All Wheel Drive D-SUV 5 Врати 7 места      цена 94 990 103 600 111 600

Smartstream 1.6T Hybrid 4WD 230 hp 6-степенна автоматична AWD All Wheel Drive D-SUV 5 Врати 7 места 99 860 108 470 115 470

Smartstream 1.6T Plug-In Hybrid 4WD 265 hp 6-степенна автоматична AWD All Wheel Drive D-SUV 5 Врати 7 места 114 600 123 940 130 940

Посочените цени са в лева с ДДС.
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Стандартно оборудване "Comfort": 

Екстериор Интериор Удобство и комфорт Сигурност

17-инчови aлуминиеви джанти (за Hybrid) "Дигитален кокпит" с 12.3-inch TFT LCD дисплей Двузонов климатроник  Парктроник - преден и заден

18-инчови aлуминиеви джанти (за Diesel) Волан с регулиране по височина и дълбочина "Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло Камера за движение на заден ход

19-инчови aлуминиеви джанти (за Plug-In Hybrid) Облицован в кожа волан, с R-MDPS електроусилвател Kлиматична система за задните места с механичен контрол Светлинен асистент: автоматични фарове

Bi-LED основни фарове (LED за къси/дълги светлини)   Drive mode / Terrain mode - селектор за настройките Мултифункционален волан с аудио управление "Bluetooth" система за мобилен телефон

LED дневни светлини Преден подлакътник с отделение за предмети "Smart Cruise Control" система за контрол на дистанцията Advanced FCA (Car/Pedestrian/Cyclist mode) 

LED габаритни светлини Заден централен подлакътник с поставки за чаши "Speed Limiter" система за оганичаване на максималната скорост ABS+ ESC+ HAC+DBC (Downhill Brake Control)

LED Fog llamps front and rear 6:4 делими, плъзгащи се седалки за 2-ред места E-SHIFT - "Shift-by-wire" селектор за предавките MCB (Multi Collision Brake) защита от последващ удар

LED задни стоп-светлини "Walk-in" устройство на задните седалки "Paddle shifter" система за ръчно превключване на предавките TSA (Trailer Stability Assist) 

Странични огледала с вградени мигачи 5:5 делими, падащи облегалки за 3-ти ред места "Smart key" система за безключов достъп със "Start/Stop" бутон LFA (Lane Following Assist)

Ел. управляеми странични огледала с подгряване Допълнителни въздуховоди за 2-ри и 3-ти ред места Централно заключване с контрол от водача и предния пасажер HDA (Highway Driving Assist)

Ел. сгъваеми странични огледала Таванна конзола с лампи за четене "EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist)

Соларно челно стъкло Централна лампа за осветление на интериора Електро-хроматично огледало за обратно виждане TPMS(Tire Pressure Monitoring System)

Акустично челно стъкло с редуциращо шума покритие Централна конзола с метален акцент Сензор за дъжд - автоматични чистачки Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link" 

Подгряване на задното стъкло с таймер Вътрешни ръкохватки с метален акцент Електрически стъкла - предни и задни (предните с Auto-функция) 2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер

Радиаторна решетка със спортен дизайн Сенници с вградени огледала, с осветление Седалка за водача с електрическо регулиране в 6-посоки 2 x Airbag - странични за предните места 

Хром пакет за екстериора "Хром" пакет за интериора Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 2-посоки 1 x Airbag - централен, между предните седалки

Изпускателна система с прикрит накрайник - Черен цвят Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип Подгряване на предните седалки 2 x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати

Заден спойлер с LED трети стоп 12V изводи отпред на централната конзола и отзад Подгряване на волана Предни подглавници с регулиране в 4 посоки

Декоративни гардове на предна и задна броня - сив цвят 12V извод в багажното отделение Регулиране на предните седалки по височина 3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина

Странични прагове - Черен цвят Осветление за багажното отделение Механизъм за дистанционно сваляне на облегалките на 2-ри ред 2 подглавника за 3-ти ред места

"Аеро" чистачки с регулируем интервал Куки за укрепване на багаж в багажника USB charger - отпред и отзад Сензор за нивото на течността за чистачките

Високо-монтирана задна чистачка "скрит тип" Щора за багажното отделение "Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки 

Калобрани - предни и задни "Iso-Fix" система за 3-ти ред места

Надлъжни рейки на покрива "Eco driving" технологии: Инфотеймънт & свързаност "Battery saver" система предпазваща акумулатора

ISG - Stop&Start система за екологично шофиране 10.25-инчова Навигационна система с RDS+DAB+ UVO Connect Малоразмерна резервна гума със стоманена джанта

AMS (Alternator Management Sysytem) "Tom-Tom" Live services + Apple car play  + Android Auto Имобилайзер

AdBlue/Urea solution - технология намаляваща емисиите Аудиосистема със 6 тонколони

 на дизеловите двигатели USB свързаност

Oпционален пакет "Premium" за ниво "Comfort"

Интериор Сигурност

Кожен салон BSD (Blind Spot Detection) система за следене на мъртвата зона назад от автомобила

"Piano Black" декорация на централната конзола BCA (Blind-Spot collision-avoidance assist) система асистираща водача при възникваща опастност

A/B - колони тапицирани в текстил за "Премиум" атмосфера Системата подпомага водача със светлинен и звуков сигнал, и прилага спирачно усилие при необходимост  

Хоризонтална лайсна на таблото с 3D дизайн в цвят "Brushed aluminum" 
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Стандартно оборудване "Executive"

Включва оборудването на "Comfort" със следните допълнения/промени:

Екстериор Интериор Удобство и комфорт Сигурност

19-инчови, aлуминиеви джанти с гуми 235/55R19 Кожен салон: седалки с естествена кожа Ел. регулиране на седалката на предния пасажер в 6-посоки BSD (Blind Spot Detection)

"Smart Door" (hands-free) елетрическа 5-та врата "Piano Black" декорация на централната конзола Подгряване на задните седалки - лява и дясна BCA (Blind-Spot Collision-avoidance Assist);rear

Соларни стъкла за предните врати Лайсна на таблото с 3D дизайн и цвят "Brushed aluminum" Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон

"Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната Декоративни панели на вратите с 3D дизайн Амбиентно осветление за интериора със 7 основни цвята и 64 тоналности

A/B - колони тапицирани в текстил за "Премиум" атмосфера Щори за допълнително затъмняване в корите на задните врати

USB charger - за багажното отделение

Инфотеймънт & свързаност

"BOSE" премиум-саунд аудио система с технология подобряваща качеството на звука  

Система от 12 висококачествени тонколони, външен усилвател и Sub-woofer

"BOSE Centerpoint" конвертира звука за постигане на наситен "Surround-stereo" звук

"BOSE Dynamic Speed Compensation" анализира звука и го донастройва според скоростта на шофиране

"Executive" Специализирано оборудване:       

  19-инчови, aлуминиеви джанти "BOSE" премиум-саунд аудио система    Лайсна на таблото с 3D дизайн и цвят "Brushed aluminum" Амбиентно осветление за интериора

  235/55R19

Опционално оборудване за "Executive": 

Екстериор Екстериор Safety

20-инчови, aлуминиеви джанти (за 2,2D) Стъклен покрив с електрически люк - панорамен Grey Color Pack (GCP) - Двуцветен кожен салон BCA (Blind-Spot Collision-avoidance Assist);rear

      255/45R 20
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Стандартно оборудване "Limited "

Включва оборудването на "Executive " със следните допълнения/промени:

Екстериор Интериор Удобство и комфорт Управление и стабилност 

Стъклен покрив с електрически люк - панорамен Седалки в естествена кожа "Nappa" с 3D релефни шарки "Surround View Monitor" система за наблюдение на 360
o 

"Self Levelizer" самонивелиращо задно окачване

Метални странични степенки LED спотове на таванната конзола - сензорен тип IMS (Integrated memory system) система включваща: Head-Up Display

Спортни педали с неръждаемо метално покритие - Памет за седалка на водача Rear Cross Traffic Alert

Декоративни прагове за купето от неръждаема стомана - Позицията на страничните огледала PCA (Parking Collision-Avoidance Assist) ; Reverse

Таван облицован в черен текстил - Настройките на "Head-up" дисплея BVM(Blind-Spot View Monitor) камера с дисплей за

LED осветление за багажното отделение Лумбална опора за водача с ел. регулиране в 4-посоки наблюдение на мъртвата зона при пускане на мигача

Седалка на водача с ел. изтегляне на седалищната част

Лумбална опора за пасажера с ел. регулиране в 2-посоки

Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление

RSPA (Remote Smart Parking Assist) система за дистанционно паркиране/изтегляне на автомобила (само за 2,2D)

"Limited" Специализирано оборудване:

BVM(Blind-Spot View Monitor)        Head-Up Display Функции на Head-Up Display

- посоки на навигация

- пътна информация

- активни асистиращи системи

- информация за ограничения на скоростта

- обстановка в "сляпата" зона отзад 

Картина от камерата се появява на мястото на        Прожекционен тип - картината се проектора на челното стъкло

километража или оборотомера в зависимост от 

мигача който е включен

       "Surround View Monitor"            IMS (Integrated memory system)    PCA (Parking Collision-Avoidance Assist) ; Reverse
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Персонализация

Опционално оборудване: Цена на опцията: Comfort Executive Limited

Боя металик или перлен ефект 1 174 1 174 1 174

Алармена система 300 300 300

Допълнителен Имобилайзер 300 300 300

Стъклен покрив с електрически люк - панорамен n/a 4 200 S

Пакет "Premium" за ниво на оборудване "Comfort" 6 000 - -

Grey Color Pack (GCP) Двуцветен кожен салон: седалки в Сива кожа / рамки на седалките - Черен цвят n/a option n/a

19-инчови джанти 2 400 S S

20-инчови джанти (само за 2,2D) 4 500 2 100 2 100

Посочените цени са в лева с ДДС.

Цветове:

Pure White (UD) Silky Silver (4SS) Aurora Black Pearl (ABP) Steel Grey (KLG) Mineral Blue (M4B)

          Snow White Pearl (SWP) Runway Red (CR5) Gravity Blue (B4U) Platinum Graphite (ABT) Essence Brown (BE2)

Black textile - one tone Black leather - one tone Grey color package Black premium leather

WK WK GCP WK
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Технически данни

Двигатели Smartstream Smartstream Smartstream

2.2 CRDi 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI P-HEV

Тип на двигателя Турбо-Дизел, 4-цилиндров, Редови Бензин-Турбо, 4-цилиндров, Редови + Електродвигател

Горивна система CRDI (Common Rail Direct Injection) GDI (Gasoline Direct Injection)  Променлив ток GDI (Gasoline Direct Injection) Променлив ток

Работен обем (cm
3
) 2 151 1 598 .... 1 598 ....

Макс. мощност (ps / rpm) 194 / 3 800 180 / 5500 60.1 / 1600-2000 180 / 5500 91 / 2100 - 3300

(kw / rpm) 142 / 3 800 132.2 / 5500 44.2 / 1600-2000 132.2 / 5500 66.9 / 2100 - 3300

Макс. въртящ момент (Nm / rpm) 440 / 1 750 - 2 750 265 / 1500 - 4500 264 / 0-1600 265 / 1500 - 4500 304 / 0 - 2100

Хибридна система / Комбинирано Diesel Hybrid Plug-In Hybrid

Макс. мощност (ps ) .... 230 265

(kw ) .... 169 195

Макс. въртящ момент (Nm / rpm) .... 350 350

Силова Електроника 2.2 CRDi 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI P-HEV

Електродвигател Тип .... PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)

Силова батерия Тип .... Lithum-Ion Polymer Battery Lithum-Ion Polymer Battery 

Високо-волтов Пакет Мощност / Капацитет / Напрежение .... 1.49 kWh / 5.5 Ah / 270 V 13.8 kWh / 38 Ah / 360 V

Зареждане Тип .... Самозареждане чрез рекуперация Самозареждане + зарядно на  променлив ток EU Type-2

On - board charger (трансформатор) .... ..... 3.3kW, 220V

Hybrid Starter Generator .... 13 kW / 43.2 Nm 13 kW / 43.2 Nm

Задвижване 2.2 CRDi 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI P-HEV

Предаване 4WD 4WD 4WD

4WD система Active On-Demand 4x4 Active On-Demand 4x4 Active On-Demand 4x4

Скоростна кутия Тип 8-степенна автоматична 6-степенна автоматична 6-степенна автоматична

Съединител Тип  DCT (Dual Wet Cluch Transmission) Fluid Clutch Fluid Clutch

Тегло 2.2 CRDi 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI P-HEV

Собствено тегло Минимум (kg) 1 909 1 922 2 057

Тегло - пълен Максимум (kg) 2 600 2 610 2 680

Допустимо тегло Със спирачки (kg) 2 500 1 650 1 500

За теглене (kg) Без спирачки (kg) 750 750 750

Размери 2.2 CRDi 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI P-HEV

Дължина / Ширина / Височина (mm) 4810 / 1900 / 1700 4810 / 1900 / 1700 4810 / 1900 / 1700

Междуосие (mm) 2815 2810 2810

Минимален клиренс (mm) 176 174 174

Обем на багажника след: 3-ти / 2-ри / 1-ви ред (L) 187 / 616 / 2011 179 / 608 / 1996 175 / 604 / 1988

Динамични показатели 2.2 CRDi 1.6 T-GDI HEV 1.6 T-GDI P-HEV

Максимална скорост (km/h) 205 193 193

Макс скорост на елктродвигателя (km/h) …. макс. 120 km/h макс. 140 km/h

Макс. пробег в ел. режим Макс. пробег при заредена батерия (km) …. до 1.5 km до 57

Ускорение 0 → 100 km/h (sec) 9.2 9.0 8.7

80 → 120 km/h (sec) 6.4 6.0 5.7

Спирачен път 100 → 0 km/h (m) 35 35 35

Разход на гориво Задвижване 4WD 4WD 4WD

Резервоар Вместимост (L) 67 67 47

Консумация на гориво WLTP LOW phase (L/100km) 8.184 / 8.562 6.984 / 7.191 8.305

MID phase (L/100km) 6.326 / 6.535 5.781 / 6.361 6.624

HIGH phase (L/100km) 5.566 / 5.636 5.726 / 6.239 6.574

EXTRA HIGH phase (L/100km) 6.638 / 6.852 8.306 / 9.287 8.711

Combined (L/100km) 6.450 / 6.641 6.820 / 7.472 7.573

Weighted, Combined (L/100km) - - 1.583

CO2 Weighted, Combined (gr/km) 169.00 / 174.00 155.00 / 170.00 38.37
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Срок за доставка: ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 150 дни. Моля свържете се с нашите консултанти за детайли.

Гаранция: 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.

- 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 отпечатването. КИА БЪЛГАРИЯ си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.

0700 14 777 - КИА БЪЛГАРИЯ - www.kia.bg 
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