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ЦЕНОВА ЛИСТА / 2022

Оборудване:

Comfort

Executive

GT_Line

Цени

105 950

114 950

-

-

5 места

112 990

121 990

141 800

-

5 врати

5 места

112 800

121 800

-

-

5 врати

5 места

119 990

128 990

147 990

-

5 врати

5 места

-

-

-

162 400

Модел / Двигател

Гориво

Мощност

Батерия

Скоростна кутия

Задвижване

Тип

Врати

Места

EV6 125 KW RWD

Eл. ток

170 кс

58 kWh

Automatic

Задно задвижване

Crossover

5 врати

5 места

EV6 168 KW RWD Long Range

Eл. ток

228 кс

77.4 kWh

Automatic

Задно задвижване

Crossover

5 врати

EV6 173 KW AWD

Eл. ток

234 кс

58 kWh

Automatic

AWD Перманентно 4х4

Crossover

EV6 239 KW AWD Long Range

Eл. ток

325 кс

77.4 kWh

Automatic

AWD Перманентно 4х4

Crossover

EV6 e-GT 430 KW AWD Long Range Eл. ток

585 кс

77.4 kWh

Automatic

AWD Перманентно 4х4

Crossover

e-GT

Посочените цени са в лева с ДДС

Срок за доставка: ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 365 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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Стандартно оборудване "Comfort":

Екстериор

Интериор

Удобство и комфорт

Сигурност

19-инчови aлуминиеви джанти с гуми 235/55 R19
Основни фарове с индиректни LED светлини

"Full Digital cockpit" 12,3-инчов LCD инструментален панел

Двузонов климатроник отпред

Парктроник - заден

2-лъчев волан с регулиране по височина и дълбочина

Въздуховоди разположени на B-колоните за задните места

LED дневни светлини

Камера за заден ход с динамично навигиране

E-SHIFT - "Shift-by-wire" селектор за предавките

"Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло

Светлинен асистент: автоматични фарове

LED габаритни светлини

Полу-кожен салон: рамки на седалките в "Еко" кожа

"EPB" Електрическа ръчна спирачка с "Auto-hold" функция

Сензор за дъжд - автоматични чистачки

Full LED задни стоп светлини

Волан облицован във "Vegan" еко-кожа

Мултифункционален волан с аудио управление

FCA (Forward Collision Assist) Car/Pedestrian/Cyclist

LED задни светлини за мъгла

Преден подлакътник с отделение за предмети

Advanced "Smart Cruise Control" със "Stop&Go" функция

ABS+ ESC+ BAS+HAC+VSM

Ел. управляеми, отопляеми странични огледала

6:4 делими, падащи задни облегалки за 3 пасажера

MSLA (Manual Speed Limit Assist) оганичител на скоростта

MCB (Multi Collision Brake)

Ел. сгъваеми странични огледала с вградени мигачи

Джобове за документи на облегалките на предните седалки

"Bluetooth" система за мобилен телефон с гласови команди

LFA (Lane Following Assist)

"Piano-Black" екстериорна декорация за:

Заден централен подлакътник с поставки за чаши

"Drive mode select" настройка на режима на шофиране

LKA (Lane Keeping Assist)

- странични огледала

Отвор за ски интегриран със задния подлакътник

Електро-хроматично огледало за обратно виждане

ISLA (Inteligent Speed Llimit Assist)

- A, B и C-колоните

Механизми за дистанционно сваляне на задните облегалки

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

TPMS(Tire Pressure Monitoring System)

- рамки и лайсни в основата на стъклата

Таванна конзола отпред с LED спот светлини, сензорен тип

Електрически стъкла - предни и задни ( предните с Auto функция)

ESS (Emergency Stop Signal)

Акустично челно стъкло с редуциращо шума покритие

2 x LED светлини за осветление на интериора за 2-ри ред

Регулиране на предните седалки по височина

Независимо окачване: "McPherson" + "Multi-link"

Интегрирани външни ръкохватки в цвета на купето

Централна конзола с метален акцент

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

2 x Airbag - челни за водача и предния пасажер

Радиаторна решетка с интегриран "Tiger nose" дизайн

Вътрешни ръкохватки с метален акцент

Подгряване на предните седалки

2 x Airbag - странични за предните места

Странични прагове в черен цвят

Отделение за допълнителен багаж под централната конзола

Подгряване на волана

1 x Airbag - централен, между предните седалки (без GT)

Сребристи декоративни лайсни в долната част на вратите Сенници с вградени огледала, LED осветление и изтегляне

12V изводи отпред на централната конзола

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

Заден спойлер с LED трети стоп

Поставаки за чаши на средната конзола, отворен тип

USB charger

Предни подглавници с регулиране в 4 посоки (без GT)

Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал

LED осветление за багажното отделение

2 USB-C чарджъра разположени в предните облегалки

3 подглавника за 2-ри ред с регулиране по височина

Активни клапи намаляващи въздушното съпротивление

Кора за багажното отделение

Безжично индукционно зарядно за мобилен телефон

"Battery saver" система предпазваща акумулатора

Подгряване на задното стъкло с таймер

Отделение за предмети под кората на багажника

12V извод в багажното отделение

Сензор за нивото на течността за чистачките

Куки за укрепване на багаж в багажника

Дигитален часовник

Тонирани стъкла

"Iso Fix" - система за закрепване на детски седалки
"Child Safety" блокировка на задните врати

Щора за багажното отделение

TMK: Temporary Mobilit Kit (комплект: компресор + пяна)
Инфотеймънт & свързаност

ECALL (Europe)

"Eco driving" технологии:

Навигационна система с 12.3-инчов мултифункционален дисплей

Имобилайзер

BHS (Battery Heating System) система за подгряване на силовата батерията

"Android auto" & "Apple Car Play" свързаност

AMS (Alternator Management Sysytem) контрол на натоварването на алтернатора

Система за озвучение с 6-високоговорителя

"Paddle shifter" система за контрол на нивото на регенерация с пера на волана

"KIA Connect" телеметрия и свързаност:

https://kia.bg/bg/serviz/uvo-connect

"Multi-charging" система позволяваща бързо зареждане с 800V или 400V без външен адаптер

- "Kia Live" ви предоставя постоянен поток от информация в реално време

i-Pedal (Intelligent Pedal): управление на ускорение/забавяне/спиране чрез педала на газта

- Дистанционно управление на различни основни функции – през "KIA Connect" апликацията
- Информация за диагностични данни в реално време и функционална статистика за вашия автомобил
USB конектор

"Comfort" специализирано оборудване:
19-инчови алуминиеви джанти

"Digital cockpit" с интегриран 12,3" LCD панел

"Shift-by-wire" селектор за предавките

Би-функционален интегриран панел съчетаващ управление инфотеймънт системата и контрол на климата

Режима на конзолата може да се променя
от контрол на климата към контрол на
инфотеймънт системата
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Стандартно оборудване "Executive"
Включва оборудването на "Comfort" със следните допълнения/промени:

Екстериор

Интериор

"Smart Door" (hands-free) елетрическа 5-та врата

Климатизация с термопомпа: енерго-ефективна климатична система:

Седалка на водача с ел. регулиране в 6-посоки (без GT)

Парктроник - преден и заден

Автоматични външни ръкохватки с "Pop-up" функция

- подобрява пробега на автомобила при температури под 10oC

IMS (Integrated memory system) система (без GT):

"Drive Wise" пакет за сигурност:

Соларни стъкла с увеличена UV и температурна защита

V2L (Vehicle to Load) и V2V (Vehicle to Vehicle) ел. система, включваща:

- Памет за седалка на водача (без GT)

- BCA (Blind-spot Collision-avoidance Aassist); rear

Ламинирани предни стъкла, редуциращи външния шум

- Двупосочен трансформатор позволяващ споделянето на енергия

- Позиция на страничните огледала (без GT)

- HDA (Highway Driving Assist)

"Privacy Glass" затъмнени задни стъкла след B-колоната

Удобство и комфорт

Сигурност

- Допълнителен контакт разположен под задните сдалки

Премиум сeдалка за водача с "Релакс" функция (без GT) Електрическа "Child Safety" блокировка на задните врати

позволява отдаване на до 3.5 kW ток към външни консуматори

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

"Executive" специализирано оборудване:

Автоматични външни ръкохватки с "Pop-up" функция

V2V (Vehicle to Vehicle) споделяне на енергия

IMS (Integrated memory system) мемори пакет за водача

1m
Approach within 1m of vehicle with smart key

Door handle is automatically
deployed

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

"Smart Door" (hands-free) елетрическа 5-та врата

BCA е сейфти функция която следи за
наличието на автомобили в "сляпата" зона
и предупреждава чрез светлинени звуков
сигнал за възможен сблъсък

Fully
open
Step 3
Step 2
Step 1

Допълнителна фукнция на системата е
автоматичното прилагане на спирачно
усилие , ако при излизане от парко място
възникне опасност за сблъсък с движещ се
автомобил в "сляпата" зона.

Ръчно
позиционирайте
желаната
височина и
задръжте бутона
за 3 секунди

Опционални пакети за "Executive"
20-инчови алуминиеви джанти

Пакет "Premium"

Full LED оптични фарове, матрични

Пакет "Sound" (*комбинация с пакет "Premium")

*само за "Long Range" моделите

Кожен салон: седалки във "Vegan" кожа

(само в комбинация с пакет "Premium")

"MERIDIAN" премиум съраунд аудио система

PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; reverse

Система от 9 тонколони, външен усилвател и Sub-woofer

SVM (Surround View Monitor)

ASD engine sound generator with threе settings

BVM (Blind-spot View Monitor)

Аратурно табло с "Geonic" 3D-принт дизайн
Амбиентно осветление за интериора
Вентилирани предни седалки

"DriveWise Plus" pack (only with "Premium" pack)

(Intelligent front-light system)

255/45 R20
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Стандартно оборудване "GT_Line "
Включва оборудването на "Executive " със следните допълнения/промени:

Екстериор

Интериор

Удобство и комфорт

Стъклен покрив с електрически люк - панорамен

"GT_Line " интериор включващ:

"Surround View Monitor" система за наблюдение на 360o

20-инчови алуминиеви джанти с аеродинамичен дизайн

- D-образен спортен волан

Предни седалки с електрическо регулиране в 6 посоки (без GT)

"Head-Up Display" с добавена реалност

Full LED матрични оптични фарове, с адаптивен сноп

- Спортни седалки с "GT_Line" дизайн

Подгряване на задните седалки - лява и дясна

IFS (Intelligent Front-lighting System) Bi-LED

"GT_Line" екстериор включващ:

- Комбиниран салон: "Vegan" кожа + "Aлкантара"

Вентилирани предни седалки с oхлаждане и oтопление (без GT)

- адаптивни дълги светлини с матрична LED технология

- Арматурно табло с 3D-принтиран материал "Geonic"

Сензорни бутони за подгряване/вентилация на седалките (без GT)

PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; reverse

- Радиаторна решетка с "GT_Line " дизайн

Сигурност
R-MDPS спортен електро-усилвател на волана

- Предна и задна броня със спортен дизайн

- Декоративни прагове за купето от неръждаем метал

Премиум предни седалки с "Релакс" функция (без GT)

BVM (Blind-spot View Monitor)

- Въздухозаборници на предната броня в цвета на купето

- Спортни педали с неръждаемо метално покритие

RSPA (Remote Smart Parking Assist)

Advanced HDA (Highway Driving Assist 2)

- Странични декоративни прагове в цвета на купето

Амбиентно осветление за интериора: 7 цвята и 64 вариации

FCA-JX (Forward Collision Avoindance Assist - junction)

- "GT_Line " лого

Средна част на вратите облицоване във "VEGAN" кожа

(предупреждава за възможен сблъсък в зона на завой)

Инфотеймънт & свързаност
"MERIDIAN" Премиум съраунд аудио система
Система от 9 тонколони, външен усилвател и Sub-woofer
VDS (Virtual Driving Sound) генератор на звук от двигател в интериора

Стандартно оборудване "e-GT "

ASD (Active Sound Design) Активно управление на звуко-разпределението в интериора за подтискане на външните шумове

Включва оборудването на "GT_Line " със следните допълнения/промени:
21-инчови алуминиеви джанти с "GT" дизайн

Спортни седалки в "Алкантара" с подсилена странична опора

"Sport Drive Mode" интегриран контрол на задвижването

ECS (Electronic Control Suspension) адаптивно окачване

Спортни спирачни апарати в цвят "Neon green"

Декоративни шевове на седалките в цвят "Neon green"

Допълнителен "Drive mode" бутон на волана за "GT" режим

- Автоматично регулира твърдостта на амортесьорите

Спортен дифузьор на задната броня

Интегрирани в седалките подглавници - фиксирани

- Твърдостта може да се настройва от DMS системата

"GT " лого

LSD (Limited Slip Rear Differential) - Elctronic control
- дифиренциал с ограничено приплъзване с ел. контрол

"GT_Line " & "e-GT" special equipment:
20-инчови джанти с "GT_Line" дизайн

BVM(Blind-Spot View Monitor)

за "GT_Line "

"Surround View Monitor"

Crashpad & console mood lamp

3-D view
255/45 R20

ECS регулира твърдостта на
ASD engine sound generator

Картина от камерата се появява на мястото на
километража или оборотомера в зависимост от

21-инчови джанти с "GT" дизайн

ECS adaptive suspension

Предоставя различни режими на картината

окачването, като изчислява скорост,
пътната обстановка, позиция на волана,

Engine sound

мигача който е включен

и ускорението или спирането.

само за "GT"
Панорамен покрив (Tilt & Sliding)
Front top view

Deactivated
255/40 R21

Activated

Rear top view
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Персонализация

Опционално оборудване:

Цена на опцията:

Comfort

Executive

GT_Line

GT

1 141

1 141

1 141

1 141

Алармена система

300

300

300

300

Допълнителен Имобилайзер

300

300

300

300

Пакет "Premium": кожен салон - седалки във "Vegan" кожа; амбиентно освелтение в интериора; вентилирани предни седалки

-

8 000

4 200

-

Електрически люк - панорамен (само в комбинация с пакет "Premium")

-

2 200

S

S

Full LED оптични фарове, матрични с адаптивен сноп (само в комбинация с пакет "Premium")

-

2 800

S

S

Боя металик или перлен ефект

"Sound" pack: "MERIDIAN" премиум-саунд аудио система с 9-тонколони и външен усилвател (само в комбинация с пакет "Premium")

-

2 600

S

S

Пакет "DriveWise Plus": PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; reverse; SVM (Surround View Monitor) w/ 360o overview; BVM (Blind-spot View Monitor) (само в комбинация с пакет "Premium")

-

3 200

S

S

Посочените цени са в лева с ДДС
Цветове за оборудване "Comfort" и "Executive":

Deluxe white pearl (HW2)

Yacht blue /DU3/

Aurora black pearl /ABP/

Deep forest /G4E/

Gravity blue / B4U/

Steel gray /KLG/

Runway red /CR5/

Moonscape /KLM/

Glacier /GLB/

Runway red /CR5/

Yacht blue /DU3/

Interstellar gray /AGT/

Urban yellow /UBY/

Цветове за оборудване "GT_Line" и "GT" :

Deluxe white pearl (HW2)

Aurora black pearl /ABP/

Moonscape /KLM/

Интериорни комбинации:

Saturn Black /WK/
Comfort & Executive

Characoal grey /CVH/
Executive + "Premium" pack

Dark green /CGP/
Executive + "Premium" pack

Black semi-leather /WK/
"GT_Line" standard

Characoal grey leather /CVH/
"GT_Line" optional with leather pack

Saturn black /WK/
"e-GT"
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
РАЗМЕРИ
Екстериор
Междуосие
Минимален просвет
Обем на багажника - отпред
Обем на багажника - отзад

Дължина x Широчина x Височина ( mm )
( mm )
( mm )
( ltr. VDA )
Вдигнати / Свалени седалки ( ltr. VDA )

125 KW RWD
Standard Range

ДВИГАТЕЛ
Електродвигатели
Преден - мощност
Преден - въртящ момент
Заден - мощност
Заден - въртящ момент

тип
(kW / rpm)
(Nm / rpm)
(kW / rpm)
(Nm / rpm)

Системни показатели - комбинирано
Макс. мощност
(ps )
(kw )
Макс. въртящ момент
(Nm )
СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
Електродвигатели
Силова Батерия
тип
Високо-Волтов Пакет
Мощност / Капацитет / Волтаж
Зареждане
Съвместима инфраструктура за зареждане
Зарядна мощност от мрежата
Моно-фазен ток / 3-фазен ток
Максимална зарядна мощност
(Хиперчарджър на постоянен ток)
Време за зареждане
Зареждане от мрежата
Зареждане от мрежата
DC чарджър (10 ~ 80%)
Ултра-бърз чарджър (800V)

(10 ~ 100%) с ICCB (In Cable Control Box)
с/11kW вграден чарджър (3-фазен Wallbox)
50kW (Max 125A)
350kW (Max 200A)

V2L и V2V споделяне на енергия Макс. 3,6 kW
Спомагателен Акумолатор 12V Капацитет (Ah)
ЗАДВИЖВАНЕ
Тип задвижване
4WD система
Скоростна кутия

Спирачен път

168 KW RWD
Long Range
4,695 x 1,890 x 1,550
2 900
160
50
480 / 1 260

(km/h)
(km)
0 → 100 km/h (sec)
80 → 120 km/h (sec)
100 → 0 km/h (m)

КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ & CO2
Батерия
Капацитет (kWh)
Консумация на енергия
Нисък цикъл (Wh/km)
Среден цикъл (Wh/km)
Висок цикъл (Wh/km)
Свръх-висок цикъл (Wh/km)
Комбиниран цикъл (Wh/km)
CO2
Комбиниран (g/km)

173 KW AWD
Standard Range
4,695 x 1,890 x 1,550
2 900
160
20
480 / 1 260

125 / 3600-7400
350 / 0-3400

168 KW RWD
173 KW AWD
Long Range
Standard Range
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR (PMSM)
53.1 / 2000-4600
255 / 0-1800
168 / 4600-9200
119.5 / 3400-7200
350 / 0-4400
350 / 0-3200

System power
170
125
350

System power
228
168
350

Standard Range
....
Li-ion Battery
58 kWh / 111.2 Ah / 522.7 V

System power
234
173
605

Long Range
Standard Range
Електродвигател работещ на променлив ток
Li-ion Battery
Li-ion Battery
77.4 kWh / 111.2 Ah / 697 V
58 kWh / 111.2 Ah / 522.7 V

239 KW AWD
Long Range
4,695 x 1,890 x 1,550
2 900
160
20
480 / 1 260

e-GT 430 KW AWD
Long Range
4,695 x 1,890 x 1,545
2 900
155
20
480 / 1 260

239 KW AWD
Long Range

e-GT 430 KW AWD
Long Range

73.9 / 2800-6200
255 / 0-2600
165.4 / 4600-9200
350 / 0-4400

160 / 4400-9000
350 / 0-4200
270 / 6800-9400
390 /0-6600

System power
325
239
605

System power
585
430
740

Long Range

Long Range

Li-ion Battery
Li-ion Battery
77.4 kWh / 111.2 Ah / 697 V 77.4 kWh / 111.2 Ah / 697 V

Снадартна моно-фазна или 3-фазна мрежа / Хиперчарджър на постоянен ток 400 V или 800 V (без нужда от допълнителен адаптер)
7 kW / 10.5 kW
7 kW / 10.5 kW
7 kW / 10.5 kW
7 kW / 10.5 kW
7 kW / 10.5 kW
180kW
240kW
180kW
240kW
240kW
24h 40m (230V / 12A)
5h 55m (230V / 16A)
63m

60 Ah

32h 45m (230V / 12A)
7h 20m (230V / 16A)
73m

24h 40m (230V / 12A)
32h 45m (230V / 12A)
5h 55m (230V / 16A)
7h 20m (230V / 16A)
63m
73m
от 10 % до 80 % за 18 минути
заряд за 100 km пробег (по WLTP) за 4.5 минути
споделя до 3,6 kW ако заряда на батерията не е по-малко от 20%
60 Ah
60 Ah
60 Ah

32h 45m (230V / 12A)
7h 20m (230V / 16A)
73m

60 Ah

Standard Range
RWD задно задвижване
-

Long Range
RWD задно задвижване
-

Standard Range
1 800
2 340
750
750

Long Range
1 910
2 425
1 600
750

Standard Range
1 905
2 445
750
750

Long Range
2 015
2 530
1 600
750

Long Range
2 125
2 610
1 800
750

125 KW RWD
185
до 394 km
8.5
6.5
43

168 KW RWD
185
до 528 km
7.3
5.0
43

173 KW AWD
188
до 371 km
6.2
4.9
43

239 KW AWD
188
до 506 km
5.2
3.7
43

e-GT 430 KW AWD
260
до 406 km
3.5
2.0
41

7AT
58
166 Wh/km
0

4WD
77.4
165 Wh/km
0

4WD
58
176 Wh/km
0

4WD
77.4
172 Wh/km
0

4WD
77.4
227 Wh/km
0

тип

ТЕГЛО
Собствено тегло (kg)
Мин. (kg)
Тегло - Пълен (kg)
Макс. (kg)
Допустимо тегло за теглене (kg) Със спирачки (kg)
Без спирачки (kg)
ДИНАМИКА
Максимална скорост
Максимален пробег
Ускорение

125 KW RWD
Standard Range
4,695 x 1,890 x 1,550
2 900
160
50
490 / 1 300

Standard Range
Long Range
Long Range
4WD
4WD
4WD
Активна 4x4 система с два двигателя / Електронно управление и синхронизация
Едностепенна, тип "Редуктор"
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Срок за доставка: ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 365 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

8

