Kia Stinger GT

Moc inspiracji.

Inspiracja rzadko bywa kwestią przypadku. Pojawia się, kiedy znajdujemy
się w nowym otoczeniu. Spoglądamy na świat świeżym okiem. Patrzymy
z innej perspektywy. Gdy jesteśmy w ruchu, uwalniamy drzemiący w nas
potencjał odkrywania nieznanego. Dlatego w Kia projektujemy samochody,
które inspirują i sprawiają, że dostrzegasz nowe horyzonty. Przekonaj się,
jak ekscytujące może być korzystanie z nowoczesnego samochodu.
Zapraszamy w fascynującą podróż.

Klasyczny styl
w nowoczesnym wydaniu.

Kia Stinger została stworzona przez prawdziwych entuzjastów motoryzacji.
Jej piękna linia nawiązuje do klasycznego ducha klasy Gran Turismo.
Ale to nie wszystko. Ten imponujący samochód zapowiada erę nowatorskiej
i niekonwencjonalnej stylistyki, wyjątkowych osiągów i ekscytujących
doznań z jazdy.

Witamy w świecie
Gran Turismo.

Eleganckie, starannie ukształtowane nadwozie Kia Stinger
to zapowiedź niezwykłych osiągów. Ten samochód demonstruje
pasję i ambicje projektantów.

Ponadczasowy Design.

Kia Stinger zawdzięcza niezrównany wygląd doskonałym proporcjom.
Długa maska silnika zwieńczona krótkim zwisem idealnie współgra z niską
linią dachu. Piękna, aerodynamiczna linia i napęd na wszystkie koła to tylko
niektóre atuty, które sprawiają, że samochód wzbudza ogromne emocje.

Wymarzone otoczenie.
Witamy w szlachetnym, klasycznym wnętrzu. Sportowa stylistyka idzie w parze
z najnowszymi rozwiązaniami wspierającymi kierowcę. Uwagę przyciągają stylowe,
okrągłe otwory wentylacyjne i inne elementy wykończenia z satynowego chromu.
Siedząc wygodnie w ergonomicznie wyprofilowanym fotelu kierowca ma łatwy
dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Prezentuje je nowoczesny zestaw
wskaźników typu Supervision lub wyświetlacz na szybie czołowej (Head-up Display).
Łatwą obsługę multimediów i nawigacji zapewnia 10,25-calowy ekran dotykowy.

Przejmij kontrolę.
Kia Stinger to samochód zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających
kierowcach. Dzięki wyjątkowo wygodnym fotelom i najnowszym układom
elektronicznym nawet najdłuższa podróż minie komfortowo i bezpiecznie.

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa.
Pozwala na niezależną regulację temperatury
dla kierowcy i pasażera jadącego z przodu,
a dzięki nawiewom dla pasażerów drugiego
rzędu tworzy komfortowe środowisko do
długich podróży.

Nakładki na progi. Zabezpieczają progi przed
uszkodzeniami. Chromowane wykończenie
idealnie komponuje się z wnętrzem Stingera.

Podparcia boczne fotela.
Zapewniają znakomite, pewne
trzymanie w zakrętach.

Podparcie odcinka
lędźwiowego regulowane
w 4 kierunkach. Sprawdza się
na długich trasach. Zapewnia
komfort i odpowiednie
podparcie dolnego odcinka
kręgosłupa.

Wysuwane siedzisko.
Przedłużane siedzisko
zapewnia lepsze, pełniejsze
podparcie ud kierowcy.
Poprawia wygodę i jest
korzystne dla zdrowia.
Szczególnie cenne podczas
długich podróży.

Łopatki przy kierownicy. Umożliwiają wygodną
i szybką zmianę biegów bez konieczności
odrywania dłoni od kierownicy. Zwiększają
zarówno dynamikę jazdy, jak i bezpieczeństwo
prowadzenia.

Funkcja zapamiętywania ustawień. Umożliwia
zapisanie w pamięci dwóch ustawień fotela
kierowcy, lusterek zewnętrznych, wyświetlacza
na szybie czołowej (Head-up Display) i cyfrowego wyświetlacza komputera pokładowego.

Wentylowane fotele przednie. Zapewniają
przyjemny chłód i poczucie świeżości w upalne
dni. Funkcja podgrzewania podnosi komfort
zimą. Perforowana tapicerka siedzisk i oparć
gwarantuje doskonały przepływ powietrza.

Oddaj się przyjemności.
Samochód o sportowym charakterze może być też wyjątkowo wygodny. Dzięki dużemu
rozstawowi osi udało się stworzyć niezwykle przestronne wnętrze. Zapewnia ono
wszystkim pasażerom komfortowe warunki podróżowania. Fotel kierowcy i pasażera
wyposażono w elektryczną regulację w 8 kierunkach. Dlatego jazda Kia Stinger to czysta
przyjemność. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, czy udajesz się na wielką
wyprawę.
Okno dachowe. Odsuwane okno dachowe ukazuje inną
perspektywę. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku,
by wnętrze rozświetliły promienie słońca.

Przestrzeń z tyłu. Obszerne wnętrze i wygodne siedzenia
gwarantują wysoki komfort podróżowania także pasażerom
jadącym z tyłu.

Nadzwyczajne doznania.

Każda wyprawa Kia Stinger dostarczy niezapomnianych wrażeń.
Dopracowaliśmy wszystkie detale tego niesamowitego samochodu.
Możesz zaufać naszym konstruktorom — podczas pokonywania zakrętów
i przy każdym przyspieszeniu. To oni opracowali nowoczesny napęd
na wszystkie koła AWD, a także stworzyli bezpieczne nadwozie
o aerodynamicznej linii. I oczywiście skonstruowali pełen wigoru, mocny silnik.

Szybsze bicie serca.
Silnik o mocy 366 KM zrobi wrażenie na niejednym kierowcy. W połączeniu
z 8-biegową skrzynią automatyczną oraz napędem na wszystkie koła zapewnia
niesamowite osiągi. W takim samochodzie frajda z jazdy jest najważniejsza.

3.3 l V6 twin-turbo. Niezwykle mocny silnik benzynowy
D-CVVT V6 z podwójnym turbodoładowaniem zapewnia
niesamowite przyspieszenie i potężny moment obrotowy
w szerokim zakresie prędkości obrotowych silnika. Aby zapewnić
wyjątkowe osiągi, zastosowano również zaawansowany układ
dolotowy i wydechowy.

8-biegowa przekładnia automatyczna. Zapewnia szybką
i płynną zmianę biegów. Tłumik drgań odśrodkowych nie tylko
zmniejsza hałas i drgania, ale również wpływa na zmniejszenie
zużycia paliwa.
Elektromechaniczny hamulec postojowy. W przeciwieństwie
do klasycznego hamulca postojowego, obsługiwanego tradycyjną
dźwignią, nie wymaga użycia siły. Aby włączyć hamulec, wystarczy pociągnąć przycisk w konsoli centralnej. Tryb Auto Hold
zapobiega toczeniu się pojazdu po zwolnieniu pedału hamulca.

Pełna kontrola
w każdych warunkach.

Stal o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości (AHSS) i stal
tłoczona na gorąco. Zastosowanie bardzo mocnej stali
konstrukcyjnej zdecydowanie podnosi sztywność i wytrzymałość
nadwozia Kia Stinger. Kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa
elementy nadwozia, takie jak: jednoelementowe obramowania
drzwi, wykonano ze stali tłoczonej na gorąco. Dzięki temu są one
wyjątkowo wytrzymałe i zdolne pochłaniać energię ewentualnego
uderzenia.
7 poduszek powietrznych. Aby chronić kierowcę i pasażerów
przed skutkami ewentualnej kolizji, Kia Stinger wyposażona jest
w 7 poduszek powietrznych: przednie kierowcy i pasażera, dwie
boczne, dwie kurtynowe oraz kolanową poduszkę powietrzną
kierowcy.
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy. Zmniejsza skutki
urazu kolan kierowcy w przypadku silnych kolizji czołowych.
Aktywna maska silnika z systemem ochrony pieszego.
Może ograniczyć obrażenia osoby potrąconej przez samochód.
Układ automatycznie wykrywa uderzenie w pieszego
i samoczynnie unosi maskę silnika.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy. Na podstawie
informacji o momencie obrotowym przekazywanym na koła
i warunkach jazdy optymalnie rozkłada siłę hamowania pomiędzy
poszczególne koła pojazdu.
Wybór trybu jazdy. Zmienia charakterystykę silnika, skrzyni
biegów, zawieszenia, układu kierowniczego i napędu. Modyfikuje
też brzmienie silnika. Można wybierać pomiędzy pięcioma
trybami: Comfort (domyślny, gwarantuje płynne przyspieszanie
i wygodę), Sport (większa dynamika), Sport+ (większa dynamika
kosztem mniejszej stabilizacji), Eco (oszczędność paliwa) i Smart
(inteligentne dostosowanie charakterystyk).

Przed siebie.
Inspiracja klasyczną stylistyką Gran Turismo zaowocowała stworzeniem
starannie dopracowanego samochodu. Kia Stinger charakteryzuje się piękną
linią, znakomitymi własnościami aerodynamicznymi oraz niskim poziomem
hałasu opływającego powietrza. Dopracowany kształt nadwozia minimalizuje
opór i zwiększa stabilność pojazdu. Z kolei wnętrze zaprojektowano tak, by jak
najlepiej izolować kierowcę i pasażerów od dźwięków z zewnątrz.

Zderzak przedni z wlotami powietrza.
Wloty w zderzaku ograniczają opór
aerodynamiczny. Optymalizują przepływ
powietrza, kierując je bezpośrednio na chłodnicę
i przednie hamulce. Powietrze jest kierowane
także do nadkoli przednich, co dodatkowo
zmniejsza opór i chłodzi hamulce. Poprawia
też stabilność podczas jazdy oraz zmniejsza
zużycie paliwa i poziom hałasu.

Tylny dyfuzor powietrza. Zlokalizowany pod
zderzakiem. Optymalizuje przepływ powietrza
wokół tylnej części pojazdu. Rozwiązanie
inspirowane dyfuzorami samochodów
wyścigowych. Zmniejsza zawirowania
powstające w wyniku stykania się powietrza
o niskim ciśnieniu spod pojazdu z powietrzem
zewnętrznym o wyższym ciśnieniu.

Pokrywa bagażnika z dyskretnym spojlerem.
Piękna sylwetka Kia Stinger zwieńczona
pokrywą bagażnika o aerodynamicznym
kształcie podnosi stabilność pojazdu
i optymalizuje przepływ powietrza podczas
jazdy z wysokimi prędkościami.

Aerodynamiczne rozwiązania. Kia Stinger
wyróżnia się elegancką, opływową linią
nadwozia. Tymczasem jej podwozie także
skrywa rozwiązania aerodynamiczne.
Osłony pod silnikiem i skrzynią biegów,
osłony wzdłużne po obu stronach pojazdu
oraz pod zawieszeniem tylnym zmniejszają
opór powietrza podczas szybkiej jazdy.

Starannie wyciszone wnętrze. Każdy element
zaprojektowano tak, by w możliwie najwyższym
stopniu wytłumić hałas i drgania. Zastosowano
dodatkową izolację przedziału silnika i deski
rozdzielczej. Komfort i mniejszy hałas
zapewniają również nowe materiały izolacyjne.
Również lusterka zewnętrzne i drzwi starannie
ukształtowano dla zminimalizowania poziomu
hałasu i oporu powietrza.

Inteligentna pomoc.
DriveWise to propozycja Kia w dziedzinie poprawy
bezpieczeństwa jazdy. To rozwiązanie z grupy
zaawansowanych systemów wspierających kierowcę.
W inteligentny sposób ogranicza stres i ryzyko podczas
prowadzenia pojazdu. Wspomaga prowadzącego
w trudnych sytuacjach, podnosząc bezpieczeństwo
pasażerów i pieszych.

System autonomicznego hamowania.
Wykrywa pojazdy poprzedzające, pieszych
na jezdni oraz rowerzystów. Dzięki kamerze
monitoruje odległość między pojazdami i ich
prędkość. W przypadku ryzyka kolizji ostrzega
kierowcę wizualnie. W przypadku braku reakcji
kierowcy samochód hamuje automatycznie,
zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego
skutki.

System automatycznie zmieniający tor jazdy
w przypadku braku reakcji kierowcy na
możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany
pasa. Wykorzystuje kamerę przednią i tylny
czujnik radarowy. Ostrzega przed pojazdami
znajdującymi się w strefie niewidocznej
w lusterkach zewnętrznych. Jeżeli przy
włączonym kierunkowskazie układ wykrywa
zbliżające się pojazdy na równoległych
pasach, ostrzega kierowcę lampką w lusterku
zewnętrznym. Jeżeli po rozpoczęciu manewru
zmiany pasa inny pojazd znajduje się w
tzw. martwym polu widzenia, system pozwala
uniknąć zderzenia.
Asystent martwego pola rozszerzony
o funkcję wyświetlania obrazu z kamer
bocznych. Zaprojektowany w celu poprawienia
widoczności w tzw. martwym polu. Układ
korzysta z kamer bocznych i wyświetla
na ekranie deski rozdzielczej obszar niewidoczny w lusterku, po stronie włączonego
kierunkowskazu.

System audio-wizualnego ostrzegania
w momencie nadjeżdżania z tyłu
pojazdu podczas otwierania drzwi. Układ
zaprojektowano z myślą o ostrzeganiu
dźwiękowym i wizualnym pasażerów
wysiadających z tyłu w przypadku wykrycia
nadjeżdżającego pojazdu.

System rozpoznający znaki ograniczeń
prędkości. Informuje kierowcę o limicie
prędkości na danym odcinku. Kamera na
szybie czołowej rozpoznaje znaki ograniczenia
prędkości i zakazu wyprzedzania. System
prezentuje odpowiednie informacje na ekranie
systemu nawigacji i wyświetlaczu cyfrowym
zestawu wskaźników.

Bezpieczeństwo. System DriveWise wykrywa zagrożenia już na
początkowym etapie. Zmniejsza ryzyko wypadku, a tym samym
zwiększa bezpieczeństwo.
Wygoda. System DriveWise nie rozprasza uwagi i informuje tylko
o tym, co najważniejsze. Korzystając z jego wsparcia kierowca może
jeszcze bardziej skoncentrować się na prowadzeniu.
Wydajność. Rozwiązania DriveWise wpływają na oszczędność
paliwa i czasu.

Asystent jazdy utrzymujący pojazd pośrodku
pasa ruchu oraz asystent utrzymania pasa
ruchu. Asystent jazdy utrzymuje pojazd
pośrodku pasa ruchu, wykorzystuje obraz
z kamery i działa do prędkości 130 km/h.
Asystent utrzymania pasa ruchu dba o to,
by nieświadomie nie zjechać ze swojego pasa.
Dzięki kamerze umieszczonej na szybie czołowej
system monitoruje znaki poziome na jezdni.
W przypadku nieświadomego przekroczenia
linii wyznaczającej pas ruchu ostrzega, a nawet
kieruje pojazd z powrotem na właściwy pas.

Asystent jazdy po autostradzie. Ułatwia jazdę
drogami szybkiego ruchu. Dzięki niemu Kia
Stinger automatycznie utrzymuje odpowiednią
odległość od pojazdu poprzedzającego, a także
jedzie pośrodku pasa ruchu. Asystent odpowiada
za kierowanie, przyspieszanie i zwalnianie
podczas jazdy wybranym pasem ruchu.
W określonych sytuacjach system automatycznie
dostosuje prędkość jazdy do ograniczenia
prędkości ustalonego na podstawie danych
z nawigacji.

Aktywny tempomat zasilany danymi
z nawigacji. Wejście w zakręt z nadmierną
prędkością może być niebezpieczne.
Aby temu przeciwdziałać, układ wykorzystuje
dane z systemu nawigacji. Zmniejsza prędkość
przy pokonywaniu zakrętów, a następnie
przywraca wcześniej zadaną prędkość.

Stała łączność ze światem.
Wyjątkowe rozwiązania technologiczne zastosowane w Kia Stinger
pomagają kierowcy utrzymać koncentrację, a także uprzyjemniają podróż.
10,25-calowy ekran systemu nawigacji oraz wyświetlacz komputera
pokładowego typu Supervision są czytelne i intuicyjne w obsłudze.

System nawigacji z 10,25-calowym ekranem. Nowoczesny i elegancki system nawigacji obejmuje m.in. czytelny ekran dotykowy
o przekątnej 10,25 cali. Zapewnia również łatwy i wygodny dostęp do multimediów. Pokazuje wskazówki systemu nawigacji
i współpracuje z systemem nagłośnienia pojazdu.

7-calowy cyfrowy wyświetlacz komputera pokładowego. Wyświetlacz wysokiej rozdzielczości prezentuje rozmaite dane.
Od średniego zużycia paliwa, poprzez poziom ciśnienia powietrza w kołach, aż po podpowiedzi systemu nawigacji.
Albo zupełnie inne. Sam możesz wybrać.
Bezprzewodowa ładowarka urządzeń mobilnych. Aby wygodnie naładować smartfona z obsługą ładowarek bezprzewodowych,
wystarczy umieścić go na ładowarce w konsoli centralnej. Po zakończonej jeździe układ przypomina kierowcy o urządzeniu
pozostawionym na ładowarce.

Kia Connect i usługi Kia Live.
Pozostań w kontakcie.
Stały kontakt ze światem daje niemal nieograniczone możliwości. Takie, które zachęcają do realizowania
ambitnych pomysłów. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Aplikacja i usługi
pokładowe Kia Connect zapewniają te możliwości, czytelnie dostarczając przydatne informacje.
System nawigacji online zapewnia aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na temat natężenia ruchu,
lokalizacji stacji ładowania, dostępnych miejsc postojowych, prognozę pogody oraz informacje
o punktach użyteczności publicznej (POI). Dzięki aplikacji Kia Connect można przesłać dane profilu
użytkownika, otrzymywać podpowiedzi nawigacyjne od miejsca zaparkowania aż do finalnego celu
podróży, korzystać z trybu współdzielenia auta, funkcji odnajdywania samochodu na rozległym
parkingu, sterowania zamkami i innych udogodnień. Takie możliwości mogą zmienić zwykłą jazdę
w inspirującą podróż.

Zawsze na bieżąco. Usługi pokładowe Kia Connect zapewniają
dostęp do ważnych i szczegółowych informacji na temat podróży.
Dane na temat natężenia ruchu w czasie rzeczywistym umożliwiają
wyszukanie najszybszej trasy do miejsca docelowego, stałe dostosowywanie trasy do zmieniających się warunków oraz aktualizowanie szacowanego czasu dojazdu. Usługi Kia Live umożliwiają
śledzenie pogody, sprawdzanie dostępności miejsc parkingowych,
wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) i stacji
ładowania. Ustawienia pojazdu można zmieniać lub przywracać,
korzystając z funkcji Transferu profilu użytkownika. Funkcja
Kalendarz zewnętrzny umożliwia dostęp do kalendarza
w smartfonie poprzez ekran systemu nawigacji. System może
pobierać z kalendarza lokalizacje zaplanowanych spotkań
i wyznaczać do nich trasy dojazdu.

Wygodne łączenie. Aplikacja Kia Connect na smartfon zapewnia
łączność z samochodem, nawet kiedy użytkownik jest z dala od
niego. Funkcja Znajdź mój samochód pozwala odnaleźć pojazd
na wielkich parkingach lub w labiryncie nieznanych uliczek.
Nawigacja z funkcją ostatniej mili umożliwia dokładne wskazywanie
drogi od miejsca zaparkowania aż do faktycznego celu.
Funkcja Współdzielenia auta monitoruje pojazd po oddaniu go, np.
pracownikowi parkingu. Dzięki funkcji Wyślij do samochodu można
z wyprzedzeniem zaplanować podróż, a za pomocą funkcji Stan
pojazdu sprawdzić, czy jest do niej gotowy. Za pomocą funkcji
Sterowanie drzwiami można zdalnie blokować i odblokowywać
zamki pojazdu. Sekcja Moje podróże zawiera podsumowanie
wcześniejszych jazd.

Usługi informacyjne i kontrolne dostępne są bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia
obowiązywania pierwotnej umowy zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania
można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com. Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym
obejmującym transmisję danych.

Bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe. Aplikacja Kia Connect
może przekazywać powiadomienia zdalne. Pomaga w ten sposób
utrzymać bezpieczeństwo i sprawność pojazdu. Sekcja Stan pojazdu
zawiera kompletny raport na temat samochodu. Obejmuje poziom
naładowania akumulatora i inne ważne informacje diagnostyczne,
a także informuje o tym, czy okna są otwarte czy zamknięte.
Aplikacja Kia Connect wysyła również ważne powiadomienia
alarmowe. Informuje także o pozostawieniu uruchomionego
pojazdu w trybie parkingowym (P) z otwartymi drzwiami.

Przedstawione ekrany mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać najnowszej wersji aplikacji i usług pokładowych Kia Connect.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów lub informacji prawnych należy zapoznać się z Warunkami korzystania z aplikacji i usług Kia Connect.

Uczta dla zmysłów.
Gran Turismo to synonim dobrego stylu i przyjemności z prowadzenia.
Dlatego nie zabraknie tu systemu dźwiękowego Harman Kardon®,
który gwarantuje nieskazitelne brzmienie ulubionej muzyki.

System nagłośnienia Harman Kardon® Premium
z 15 głośnikami. System o mocy 720 W zapewnia dźwięk
światowej klasy. W jego skład wchodzi 15 głośników, w tym
głośniki niskotonowe, umieszczone pod fotelem kierowcy
i pasażera. Technologia Clari-FiTM to gwarancja doskonałego
cyfrowego brzmienia, natomiast funkcja przestrzenna
QuantumLogicTM Surround Sound wypełnia wnętrze
krystalicznie czystym, wielowymiarowym dźwiękiem.

Wyświetlacz na szybie czołowej (Head-up Display). 8-calowy kolorowy wyświetlacz o regulowanej wysokości prezentuje najważniejsze
dane na szybie czołowej, na wprost oczu kierowcy. Dane te obejmują aktualną prędkość jazdy, podpowiedzi systemu nawigacji,
ustawienia inteligentnego tempomatu oraz układu monitorowania martwego pola. To zaawansowane rozwiązanie zapewnia zachowanie
pełnej koncentracji na prowadzeniu.

Wewnętrzna
tonacja.

Nasycona i kontrastowa kolorystyka wnętrza
Kia Stinger oddaje ducha klasy Gran Turismo.
Elegancję i ekskluzywność wnętrza podkreślają
kontrastujące przeszycia tapicerki skórzanej
Nappa oraz elementy wykończenia wykonane
z aluminium.

Czarna tapicerka zamszowo-skórzana. Zamszowe obicie deski
rozdzielczej. Czerwone przeszycia foteli, na desce rozdzielczej,
boczkach drzwi i kole kierownicy. Czerwone pasy bezpieczeństwa.

Aluminiowe wykończenie konsoli centralnej.

Tapicerka czarna, delikatna skóra typu „nappa”. Skórzane
obicie deski rozdzielczej. Ciemno-szare przeszycia foteli, na desce
rozdzielczej, boczkach drzwi i kole kierownicy. Wentylowane fotele
przednie.

Tapicerka czerwona, delikatna skóra typu „nappa”. Skórzane
obicie deski rozdzielczej. Czerwone przeszycia foteli, na boczkach
drzwi i kole kierownicy. Czarne przeszycia na desce rozdzielczej.
Wentylowane fotele przednie.

Kolory nadwozia

Snow White Pearl (SWP)

Neon Orange (N2O)

Panthera Metal (P2M)

Deep Chroma Blue (D9B)

Silky Silver (4SS)

Hi Chroma Red (H4R)

Aurora Black Pearl (ABP)

Ascot Green (ACG)

Ceramic Silver (C4S)

Micro Blue (M6B)

Wymiary nadwozia (mm)

Koła

19″ obręcze kół
ze stopu metali lekkich

Szczegółowe dane techniczne oraz informacje na temat wersji wyposażenia dostępnych na rynku polskim znajdują się w cenniku.
Informacje na temat zużycia energii i innych parametrów w zależności od opon zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/740 są dostępne
na stronie internetowej www.kia.com. Informacje na temat opon są wyłącznie poglądowe.

7 lat spokoju.

7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego
napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV.
Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego
napięcia marki Kia w pojazdach elektrycznych (EV),
pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu
plug-in (PHEV) zaprojektowano z myślą o dużej
trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją
Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji
pojazdu lub przez 150 000 km przebiegu,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W przypadku akumulatorów niskiego napięcia

(48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid
(MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od
daty pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów.
W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70%
pojemności akumulatorów. Utrata pojemności
akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV
nie jest objęta gwarancją.
Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności,
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji
Kia znajduje się na stronie www.kia.com.

W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów napędowych. Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności akumulatorów
pojazdów typu HEV i MHEV. Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kia.com.

7-letnia gwarancja Kia.
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń
przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był
regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna
i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje
w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według
stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane
przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego
z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na
fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest
prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych
pojazdów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com/pl oraz uzyskają
w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia +48 801 542 542
www.kia.com

