Модел / Двигател
STINGER 3.3T AWD
-

Макс. Мощност
366 hp

Гориво

Скоростна кутия

Задвижване

Тип

Врати

Бензин

8-степенна автоматична

AWD перманентно 4x4

Спортен седан

5 врати

Опционално оборудване:
Боя металик или перлен ефект
Алармена система
Допълнителен Имобилайзер
Red Color Pack (RCP) - седалки в червена кожа
Sport Color Pack (SLS) - комбиниран интериор: седалки в черна кожа + велур с червени шевове и колани
Всички посочени цени са в лева с ДДС.

Ценова листа / 2022

Оборудване:
цена:
Цена на опцията:

GT
118 400
GT
1 680
300
300
опция
опция

Стандартно оборудване

Екстериор

Интериор

Удобство и комфорт

Сигурност

18-инчови aлуминиеви джанти с гуми 225/45 R18

3-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина

Двузонов климатроник + климатична система за задните места

Парктроник - преден и заден

Би-оптични, халогенни основни фарове

R-MDPS електроусилвател за волана

Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло

Камера за движение на заден ход

LED дневни светлини

Кожен пакет: волан и лост за скоростите

"EPB" Електрическа ръчна спирачка

Светлинен асистент: автоматични фарове

LED габаритни светлини

Кожен салон: седалки и подлакътници в "ECO" кожа

"Auto-hold" система

Електро-хроматично огледало за обратно виждане

LED задни стоп-светлини

Предни седалки с електрическо регулиране

Мултифункционален волан с аудио управление

Сензор за дъжд - автоматични чистачки

Странични огледала с вградени мигачи

Регулиране на предните седалки по височина

"Smart Cruise Control" система за контрол на дистанцията

"Bluetooth" система за мобилен телефон

Ел. управляеми странични огледала с подгряване 6:4 делими, падащи задни облегалки

"Speed Limiter" система за оганичаване на максималната скорост ABS+ ESC+ HAC

Ел. сгъваеми странични огледала

Преден подлакътник с отделение за предмети

DMS (Drive Mode Select) система с 5 режима на настройките

AEB (City / Urban / Pedestrian) автономно спиране

Светлини за зоната около предните врати

Заден централен подлакътник с поставки за чаши

"Paddle shifter" система за ръчно превключване на предавките

"Active Hood" система предпазваща пешеходците

Соларни стъкла

Джобове в панелите на предните седалки

Борд компютър с 3,5" LCD дисплей + реостат за яркостта

LKAS (Lane Keeping Assist System)

Хром пакет за екстериора

Таванна конзола с LED лампи за четене

Централно заключване с дистанционно управление

SLIF (Speed Limit Information Function)

Външни ръкохватки хромирани наполовина

Поставка за очила, вградена в таванната конзола

"Smart key" система за безключов достъп + "Start/Stop" бутон

TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Хромирани лайстни на вратите

LED централно осветление за интериора

Електрически стъкла - предни и задни (предните с Auto-функция) 4x Airbag за предните места - челни + старнични

Хромирана рамка на радиаторната решетка

LED осветление в зоната на краката на предните места

Подгряване на предните седалки

2x Airbag тип "Завеса" за предните и задни врати

Заден спойлер

LED осветление за багажното отделение

Подгряване на Волана

1x Airbag предпазващ колената на водача

LED трети стоп

"Piano Black" декорация на централната конзола

Въздуховоди за 2-ри ред места

Предните подглавници с регулиране в 4 посоки

Подгряване на задното стъкло с таймер

Сенници с вградени огледала, с осветление

ISG - Stop&Start система за екологично шофиране

Задни подглавници с регулиране по височина

Изпускателна система с хромирани накрайници

12V изводи отпред на централната конзола и отзад

AMS - система контролираща натоварването на aлтернатора

Индикатор за ниско ниво на течноста за чистачките

Спортни въздухозаборници на калниците
"Аеро" чистачки с регулируем интервал

Жабка с осветление
Хром пакет за интериора

"Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки
"Battery saver" система предпазваща акумулатора

Органайзер за предмети под кората на багажника

Инфотеймънт & свързаност

Малоразмерна резервна гума с алуминиева джанта

Куки за укрепване на багаж в багажника

Навигационна система с RDS + DAB + SD CARD(COMPACT)

Имобилайзер

Поставаки за чаши на средната конзола, затворен тип

TomTom Live services + Apple car play + Android Auto

USB порт за зареждане, отпред и отзад

Система от 6-тонколони: 2 отпред; 2 отзад и 2 високо-честотни
Aux & USB входове за външни аудиоизточници
"Electric Sound Generator" генератор на спортен звук в интериора с управление от DMS

"Premium pack"
Екстериор

Интериор

Удобство и комфорт

Сигурност

Bi-LED фарове

Кожен салон: седалки с естествена кожа

Мемори пакет за шофьорската седалка

Head-Up Display

AFLS (система за следене на посоката в завой)

Електрическо регулиране на кормилната колона

Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление

"Smart Power Tailgate" автоматична 5-та врата

Лумбална опора за водача и предния пасажер

Подгряване на задните седалки - лява и дясна
Инфотеймънт & свързаност
8-инчова навигационна система
"Harman/Cardon" премиум саунд аудио система
Система от 9-тонколони с външен усилвател и Sub-woofer под предните седалки
"Clary-Fi" технология за подобряване на качеството на звука при декомпресиране на MP3

Стандартно оборудване "GT"
Включва следните специализирани допълнения/промени:

Екстериор

Интериор

Удобство и комфорт

Управление и стабилност

19-инчови алуминиеви джанти с "GT" дизайн

Седалки с финна естествена кожа "Nappa"

"Supervision" километражи с цветен 7" LCD дисплей

Variable Gear Ratio (VGR) система за волана

Електрически люк - панорамен

Ел. лумбална опора за водача с въздушна възглавница

Електрическо регулиране на кормилната колона

(волан с променливо предавателно отношение)

Спортни предна и задна броня

Допълнителна странична опора за водача с ел.регулиранеИнтегрирана мемори система с 2 режима за:

Head-Up Display

Дифузьор за въздушния поток на задната броня

Амбиентно осветление за интериора със 7 основни цвята

Електро-хроматични външни огледала

и 64 тоналности

-

Седалка на водача

Blind Spot Detection

-

Външни огледала

Rear Cross Traffic Alert

Спортна изпускателна система

Лумбална опора за водача с регулиране в 4-посоки

-

Позиция на кормилната колона

Dynamic Torque Vectoring Control

Bi-LED фарове

Седалка на водача с ел. изтегляне на седалищната част

-

Настройки на Head-up дисплея

(контролира задните колела при завиване)

AFLS (система за следене на посоката в завой)

Лумбална опора за пасажера с регулиране в 4-посоки

-

Бордовия компютър

LED задни мигачи

Декоративни прагове за купето от неръждаема стомана

Подгряване на задните седалки - лява и дясна

Спортно (ECS) окачване с електрическо регулиране
Brembo® спортна спирачна система

Странични огледала с хромирани капачки

Алуиниева декорация на централната конзола

Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон

LSD диференциал отзад

Радиаторна решетка със спортен дизайн

D-образен 3-лъчев спортен волан с перфорирана кожа

Външни ръкохватки в цвета на купето

Таван облицован в черен велур

Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление
"Around View Monitor" система от камери за наблюдение на 360 o

"Smart Power Tailgate" автоматична 5-та врата

Колони облицовани в черен велур

BVM (Blind-Spot View Monitor) камери с дисплей за наблюдение на мъртвата зона при пускане на мигача

Хромирани въздухозаборници на калниците

Спортни педали с неръждаемо метално покритие
Инфотеймънт & свързаност
10.25-инчова навигационна система с RDS + DAB + TMS
"Harman/Cardon" премиум саунд аудио система
Система от 15-тонколони с външен усилвател и Sub-woofer под предните седалки
"Clary-Fi" технология за подобряване на качеството на звука при декомпресиране на MP3

"GT" специализирано оборудване:
19-инчови джанти

D-образен 3-лъчев спортен волан с перфорирана кожа

Brembo® спирачна система

LSD диференциал с ограничено приплъзване

ECS (електронен контрол на окачването)

Увеличени спирачни дискове
Отпред (4-бутални): Φ350
Отзад (2-бутални): Φ340

Гуми отпред: 225/40R19
Гуми отзад: 255/35R19
Описание на опционалното оборудване :
Interior

Red Color Pack (RCP) - седалки в червена кожа

Sport Color Pack (SLS) - комбиниран интериор: седалки в черна кожа + велур с червени шевове и колани

Персонализация

Екстериор

Snow White Pearl /SWP/

High Chroma Red /H4R/

Aurora Black /ABP/

Micro Blue /M6B/

Silky Silver /4SS/

Neon Orange /N20/
стандартен цвят

Ceramic Silver /C4S/

Deep Chroma Blue /D9B/

Panthera Metal /P2M/

Ascot Green /ACG/

Интериор

Black NAPPA leather /WK/
стандартен интериор

"Red color pack" NAPPA leather /RCP/

"Sport package" suede leather with red stiches /SLS/

Технически данни
Двигатели

3.3 T-GDI

Тип на двигателя

Twin-turbocharged V6

Работен обем

(cm3)

Макс. Мощност

(hp / rpm)

Макс. въртящ момент

(Nm / rpm)

3342
366 / 6 000
510 Nm / 1 300 - 4 500 rpm

Горивна система

GDI (Gasoline Direct Injection)

Норма на вредни емисии

Euro 6

Задвижване

3.3 T-GDI

Предаване

All-wheel Drive (AWD)

4WD система

Перманентно 4x4

Скоростна кутия

Тип

8-степенна автоматична

Съединител

Тип

Torque Converter

Тегло

3.3 T-GDI

Собствено тегло

Минимум (kg)

1 905

Тегло - пълен

Максимум (kg)

2 325

Допустимо тегло

Със спирачки (kg)

1 000

за теглене (kg)

Без спирачки (kg)

750

Размери

3.3 T-GDI

Дължина

( mm )

4 830

Ширина

( mm )

1 870

Височина

( mm )

1 400

Междуосие

( mm )

2 905

Минимален Клиренс

( mm )

Обем на багажника

( ltr )

130
406 / 1114

Динамични показатели

3.3 T-GDI

Максимална скорост

(km/h)

270

Ускорение

0 → 100 km/h (sec)

5.4

80 → 120 km/h (sec)

3.5

Спирачен път

100 → 0 km/h (m)

35

Разход на гориво

Задвижване

Резервоар

Вместимост (ltr)

Консумация на гориво

Градско (ltr/100km)

Консумация на гориво (по WLTP)

Извън - градско (ltr/100km)

Нисък цикъл (Ltr/100km)

17.3

Комбиниран (ltr/100km)

Среден цикъл (Ltr/100km)

10.8

Градско (gr / km)

Висок цикъл (Ltr/100km)

9.2

Емисии CO2-комбинирани (g/km)

247

CO2

AWD
60

Извън - градско (gr / km)
Комбиниран (gr / km)

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

