Модел 2018
Бензински мотор
2,0 T-GDi (193 kW
2,0 T-GDi (193 kW
2,0 T-GDi (193 kW
2,0 T-GDi (193 kW
3.3 Т-GDi (276 kW

Пакет на опрема
/255 KS) 2WD A8
/255 KS) АWD A8
/255 KS) 2WD A8
/255 KS) АWD A8
/370 KS) АWD А8

Дизел мотор

ADVANCE
ADVANCE
GT-Line
GT-Line
GT
Пакет на опрема

2,2 CRDi (147 kW / 200 KS) 2WD A8
2,2 CRDi (147 kW / 200 KS) AWD A8
2,2 CRDi (147 kW / 200 KS) 2WD A8
2,2 CRDi (147 kW / 200 KS) AWD A8

ADVANCE
ADVANCE
GT-Line
GT-Line

Цена
2.347.782 МКД 37.990 EUR
2.472.000 МКД 40.400 EUR
3.089.382 МКД 49.990 EUR
3.306.300 МКД 53.500 EUR
3.701.820 МКД 59.990 EUR
Цена
(EUR)
2.468.910 МКД 39.950 EUR
2.617.230 МКД 42.350 EUR
3.274.782 МКД 52.990 EUR
3.398.382 МКД 54.990 EUR

ADVANCE
Безбедност: ABS+ESC+HAC систем за контрола на стабилизација на возилото, DTVC-динамичен систем за векторска
контрола,TPMS-контрола на притисок во пневматиците,7 воздушни перничиња, задна камера за помош при паркирање, задни
сензори за паркирање, далечинско централно заклучување со аларм.
Удобност: ISG-систем за автоматско гасење и стартување на моторот,Автоматски двозонски клима уред со автоматско
одмаглување,EPB-електрична паркирна кочница,Smart key-стартување на моторот со копче, DMS – селектор на модови на
возење,навигација со 7“ LCD дисплеј со RDS+DAB+SD Card +Apple car play+ Android Auto , аудио систем со 6
звучника,USB+AUX, аудио команди на управувач, темпомат, Bluetooth, ограничувач на брзина, возачко седиште со електрично
подесување по височина, инструмент табла со 3,5“ дисплеј и патен компјутер, управувач подесив по висина и длабочина,
управувач и рачка на менувач обложени со кожа, електрика на прозори напред и назад, електрика на ретровизори со греење,
сензор за дожд, внатрешен ретровизор со електронско затемнување, седишта со ECO кожа,пијано лак декорација во
внатрешноста, потпирач за рака на централна конзола со кутија, подесиви потпирачи за глава напред и назад, потпирач за
рака на задна клупа, делива задна клупа 60:40, сет за брза репарација на гуми.
Надворешност: LED дневни светла, LED задни светла, ретровизори со LED трепкачи и електрично склопување, алуминиумски
тркала 225/50R17 (2.2 CRDi) ,алуминиумски тркала 225/45R18 (2.0 T-GDi).
GT-Line
ADVANCE +
Безбедност: Предни сензори за паркирање, AVM- предни,задни и странични камери за помош при паркирање, BSD – систем
за детекција на мртов агол, LKAS-систем за одржување на возилото во лента,AEB-систем за автономно сопирање во градски
услови,”Smart Cruise Control”- адаптивен темпомат, “Limited-Slip Differential”- дистрибуција на еднаква сила кај задна оска при
вртење (кај RWD).
Удобност: Навигација со 8“ LCD дисплеј со RDS+DAB+SD Card +Apple car play+ Android Auto, „Harman/Cardon“ аудио систем
со активен „subwoofer“ и 15 звучници, инструмент табла со 7“ TFT LCD и “Head Up” дисплеј, електрично подесување на
управувач со меморија, кожени седишта,греење на предни и задни седишта, вентилација на предни седишта, електрично
подесување на возачко седиште со меморија и совозачко седиште, греење на управувач, надворешни ретровизори со
електронско затемнување, електронско отварање на задна врата,безжичен полнач на телефон, помошно алуминиумско
тркало.
Надворешност: Адаптивни предни Bi-LED светла,предна маска со спортски дизајн, предни и задни браници со спортски
дизајн, алуминиумски тркала 225/45R18.
GT
GT-Line +
Безбедност: Електронска контрола на суспензија, “Brembo” сопирачки,
Удобност: Kожени ”Nappa” седишта, лумбарно подесување на возачко седиште-“air cells” тип, подесување на страниците на
возачко седиште, сончев кров.
Надворешност: Алуминиумски тркала 225/40R19 (напред), 255/35R19 (назад).
Доплата за металик боја: 30.900 МКД (500 ЕUR)
Ценовникот важи од 15.11.2017 до објава на нов ценовник.
KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.

KIA MOTORS MACEDONIA , ул.Перо Наков 25 , 1000 Скопје , Македонија Тел.: ++ 389 2 2580 300 Тел./Факс: ++389 2 2580 302

e-mail : sales@kiamotors.com.mk , web: www.kiamotors.com.mk

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Мотор
Тип на мотор
Број на цилиндри
Зафатнина(ccm)
Моќност (kW/KS)
Вртежен момент (Nm при vrt./min)
Максимална брзина (km/h)
Забрзување 0 – 100 km/h (s)

2.0 T-GDi
EURO 6

3.3 T-GDi V6
EURO 6

2.2 CRDi
EURO 6

Бензински
4 цилиндри
1.998

Бензински
6 цилиндри
3342

Дизел
4 цилиндри
2199

193 / 255
360 / 1400-4000
АT: 240

276 / 370
520 / 1300-4500
АT: 270

147 / 200
445 / 1750-2750
АТ: 230

АT: 6,0

АT: 4,9

АT: 7,6

Менувач

Автоматски (АТ) 8-степени

Подвозје
Напред

McPherson подпирање, спирални пружини , гасни амортизери и попречни стабилизатори

Назад

Multi-link, спирални пружини и гасни амортизери

Сопирачки
Изведба
Напред / назад

Дијагонален хидрауличен систем со засилување на сопирање
Диск / Диск

Систем на сопирање
225/45R18,
225/40R19 (напред)
255/35R19 (назад)
(резервно помошно тркало)
8.0J x 18";
8.0J x 19" (напред)
8.5J x 19" (назад)

Димензии на пневматици

Димензии на тркала
Управување

ABS , ESC
225/45R18,
225/40R19 (напред)
255/35R19 (назад)
(резервно помошно тркало)
8.0J x 18";
8.0J x 19" (напред)
8.5J x 19" (назад)

225/50R17,
225/45R18
(резервно помошно тркало)
7.0J x 17";
8.0J x 18"

Управувач со електро механичко засилување

Димензии на возилото
Должина (mm)

4830

Ширина (mm)

1870

Висина (mm)
Меѓуосовинско растојание (mm)

1400
2905

Висина на возилото од тло (mm)

130

Менувач
Најголема дозволена маса на возилото(kg)
Најголема дозволена маса на приколка (kg)
Најголема дозволена маса на приколка без
сопирачки(kg)

АT

АT

2250
1500
750

2325
1500
750

Минимален радиус на вртење (m)

АT
2325
1500
750

-

Зафатнина на багажен простор(l)

406

- со спуштена задна клупа

1114

Зафатнина на резервоар за гориво (l)

60

Погрошувачка на гориво
(стандард 1999/100/EEC)

АT

АT

АT

Отворен пат (l/100km)

6,4

7,8

4,8

Комбинирано (l/100km)

7,9

9,9

5,6

Во град (l/100km)

10,6

13,6

6,9

Емисија на CO2 (g/km)

181

225

146

Производителот го задржува правото за промена на податоците без претходна најава.
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