
The Kia Stonic



Управлението на мечтания автомобил сега 
се превръща в реалност. С гамата на Stonic. 
Независимо дали ще изберете базовата LX 
модификация или вълнуващата GT Line версия, 
със сигурност ще се насладите на един изцяло 
нов свят на възможности, модерни технологии 
и съвременни системи за сигурност.

Разшири
хоризонта



От пръв поглед Stonic 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. Ако добавите и атрактивните 
двуцветни екстериорни комбинации получавате 
стил, който просто казва: „Моят живот. Моите 
правила.

Излез извън 
ограниченията



"Да живееш на мига" означава точно това, 
което очаквате от Kia Stonic. Изящните контури 
привличат погледа и галят сетивата, създават уют 
и настроение, превръщат шофирането 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



Създаден за тези, които живеят на пълни обороти, 
преодоляват граници и се наслаждават на всяко 
приключение, Kia Stonic GT Line доставя истинска 
наслада от управлението. С агресивен дизайн и 
подчертана индивидуалност, Kia Stonic GT Line 
комбинира безупречно управление и отлично 
пътно поведение. За всички, които живеят 
в пъти повече.

Улови
момента



Предна броня с възможност за персонализация

Двойни ауспухови тръби

Алуминиеви джанти GT Line 

Когато стане въпрос за приключение, Kia Stonic GT Line подава заявка със стил и характеристики, 
които притежава. Погледнете го и се насладете на впечатляващата предна решетка, отличителната 
предна броня с вградени LED светлини, въздухозаборници в комбинация с цвета на покрива и 
17” алуминиеви джанти със спортен дизайн. Атрактивният екстериор на модела е подчертан и от 
двойните ауспухови тръби, аеродинамичен дифузьор и GT Line емблема върху задния капак. 

Един поглед е достатъчен, за да разберете, че Stonic GT Line със сигурност ще бъде част 
от вашето следващо приключение!  

Впусни се в 
приключение



Да си информиран е модерно! Особено, когато управлявате любимия 
си Kia Stonic. 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 гласово разпознаване, докато съвременната 
информационна система с плаващ цветен сензорен дисплей, ви държи в 
пълна информираност и забавление.

Възползвай се
от всяка секунда

4.2-inch supervision cluster 

USB front charger Rear USB charging port 

8" colour screen navigation system



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

Споделено 
с приятели



1. Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) & Rear Cross-Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) : Система за предупреждение за 
пресичащи отзад автомобили, която установява наличието на напречно движещи се автомобили при излизане на заден ход на път с 
натоварен трафик.
2. Blind-Spot Collision Warning (BCW) & Blind-Spot Collision -Avoidance Assist (BCA): Система за контрол на мъртвата зона.
3. Lane Keeping Assist (LKA): Система за оставане в лентата на движение, която установява позицията на автомобила към маркировка-
та 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 детайли в поведението на автомобила, като при установена нередност активира предупредителен звуков сигнал.

1. Hill-start Assist Control (HAC): Система за подпомагане потеглянето по наклон.
2. Vehicle Stability Management (VSM): Система за управление стабилността на автомобила с ESC. VSM осигурява стабилност при спиране и навлиза-
не 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 траек-
торията 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.
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Бъди подготвен 
за неочакваното
С технологията Drive Wise на Kia 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.

Пази това, 
което обичаш
Където и да сте, каквото и да правите, можете да бъдете сигурни, 
че Kia Stonic предпазва вас и вашите приятели. Той е конструиран 
така, че да ви спести неприятностите по време на планираната 
почивка, по пътя ви до офиса, препускането из градския трафик 
или командировка, благодарение на поредица иновативни сиситеми 
и асистенти за сигурност и безопасност, с които е оборудван.



След като вече знаете на какво е способен 
Stonic, 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



Smoke BlueMost Yellow Signal Red Sporty Blue 

Освежи ежедневието 
с цветна палитра

Baseline & GT Line Baseline
Clear White Silky Silver Perennial Gray Urban Green 

Aurora Black Pearl



Yellow package

Orange package

Gray package

Blue package

Комбинирай
цветно



Black one-tone Interior

Dark grey one-tone Interior

Standard cloth

Standard cloth

Two-tone grey Interior

Тwo-tone Grey 
artificial leather trim

Black one-tone Interior

Black 
artificial leather trim

Комбинирай
стилно



Engines 1.0 T-GDI 1.2 DPI*
Transmission 6-speed MT 6-speed iMT MHEV 7-speed DCT 6-speed iMT MHEV 7-speed DCT MHEV 5-speed MT

Driveline 2WD 2WD

Fuel type Gasoline with Gasoline Particle Filter (GPF) Gasoline with Gasoline  
Particle Filter (GPF)

Engine type 12 (four per cylinder) 12 (four per cylinder)

Engine displacement (cc) 998 998 998 998 998 1,197 

Max. power (PS/rpm) 100 100 100 120 120 84

Max. torque (Nm/rpm) 172/1,500 ~ 4,000 172/1,500 ~ 4,000 172/1,500 ~ 4,000 172/1,500 ~ 4,000 200/2,000 ~ 3,500 117.7/4,200

Top speed (kph) 183 183 180 185 185 165

CO2 combined (urban) (g/km) 135–127 110–108 125–119.49 110–103 115–108.32 150–148

CO2 combined (extra-urban) (g/km) 97–90 96–89 105–91.82 97–89 103–96.08 107–97

CO2 combined (combined) (g/km) 111–104 101–96 112–102 102–94 107–96 123–116

CO2 combined (combined) (g/km)* 133–122 129–119 135 128–116 129 139–125

Fuel consumption (urban) (/100 km) 5.9–5.6 4.8–4.7 5.5–5.225 4.8–4.5 5.0–4.736 6.6–6.5

Fuel consumption (extra-urban) (/100 km) 4.2–4.0 4.2–3.9 4.6–4.015 4.2–3.9 4.5–3.883 4.7–4.2

Fuel consumption (combined) (/100 km) 4.9–4.5 4.4–4.2 4.9–4.46 4.5–4.1 4.7–4.198 5.4–5.1

Fuel consumption (combined) (/100 km)* 5.854–5.381 5.682–5.244 5.952 5.627–5.09 5.673 6.131–5.518

Kerb weight (kg) (max.) 1,223 1,253 1,258 1,253 1,288 1,183

Gross vehicle weight (kg) 1,650 1,680 1,680 1,680 1,710 1,600

Max. tow weight (kg) – braked 900 900 900 900 900 910

Max. tow weight (kg) – unbraked 450 450 450 450 450 450

*1.2 DPI is not available for Stonic GT Line.

Отличи се
от тълпата

Wheels

First row Second row
Headroom (mm) 996 975
Legroom (mm) 1,070 850
Shoulder room (mm) 1,375 1,355

Overall length (mm) 4,140 Overall width (mm) 1,760
Overall height (mm) 
without roof rack

1,485 (15" & 16")  
1,505 (17")

Wheelbase (mm) 2,580

Front overhang (mm) 830 Rear overhang (mm) 730
Fuel tank (litres) 45
Luggage (VDA) 352

1,531
1,760

1,539830 7302,580
4,140

1
,5
2
0
*

Dimensions (mm) 

*With roof rack

InteriorDimensions and capacities

17-inch Alloy Wheel 17-inch Alloy Black Wheels 17-inch Alloy Wheels
(GT Line only)

15-inch Alloy Wheel 16-inch Alloy Wheel15-inch steel wheel



КИА БЪЛГАРИЯ
София 1138, 
бул. “Цариградско шосе” 144, 
Т 0700 14 777
www.kia.bg


