STINGER MY21

ĮRANGA IR KAINOS
KIA STINGER MY21 KAINA 2021.11.04

KĖBULAS
4x4

Modelis

Pavarų dėžė

Vidutinės degalų sąnaudos

CO₂ emisija

Kaina €

3,3 T-GDI GT 8AT

8AT

10,9

247

51 990

KIA automobiliams taikoma 7 metų iki 150 000 km ridos garantija arba pirmieji 36 mėnesiai be ridos apribojimų. Pateiktos kainos
yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. KIA Auto AS pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio
pardavimą be išankstinio pranešimo.

www.kiavilnius.lt

(g/km)

€

Techniniai rodikliai
Variklis
Transmisija
Varantieji ratai
Variklio darbo tūris (l)
Variklio darbo tūris (cm³)

3,3 T-GDI 366 AG 4WD
8 pavarų automatinė greičių dėžė
Keturi varantieji ratai
3,3
3342

Variklio galia (kW/aps./min.)

269@6000

Variklio galia (AG/aps./min.)

366@6000

Sukimo momentas (Nm @ aps./min.)

510@1300-4500

Dinamika
Maksimalus greitis (km/h)

270

Pagreitėjimas 0–100 km/h (s)

5,4

Degalų sąnaudos (l/100 km). Degalų sąnaudos nurodytos pagal NEDC atliktus bandymus
Degalų sąnaudos vidutinės (WLTP)

10,9

CO2 emisija (WLTP)

247

Matmenys
Durų skaičius
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5

Techniniai rodikliai
Matmenys
Sėdimų vietų skaičius

3,3 T-GDI 366 AG 4WD
5

Ilgis (mm)

4830

Plotis (mm)

1870

Aukštis (mm)

1400

Atstumas tarp ašių (mm)

2905

Prošvaisa (mm)

130

Svoris, tūris
Bendroji automobilio masė (kg)
Tuščio automobilio masė (kg)

2325
1834-1905

Maksimali tempiama masė (kg)

1000

Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg)

750

Degalų bako talpa (l)

60

Bagažinės tūris (l)
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406-1114

STINGER MY21
Įrangos lygiai
Eksterjeras

GT

Kėbulo spalvos bamperiai

●

Kėbulo spalvos durų rankenos

●

LED dienos žibintai

●

LED galiniai žibintai

●

LED rūko žibintai

●

Žibintų automatinė funkcija (įjungimas / išjungimas sutemus)

●

„Bi-LED“ prisitaikantys žibintai

●

Panoraminis stoglangis

●

Chromuoti išoriniai veidrodėliai

●

LED žemės apšvietimas atidarius priekines dureles

●

Salono apdailos versijos
„Nappa“ odinės sėdynės, juodos

GT
WK

●

„Nappa“ odinės sėdynės, raudonos

WK/SACA01

0€

Zomšos odos sėdynių apmušalai su raudonais dygsniais

WK/SACA06

0€

Salonas

GT

„Chamude Suede“ stogo apdaila

●

Porankis tarp priekinių sėdynių

●

Atlenkiamas porankis galiniams keleiviams

●

Kosmetiniai veidrodėliai su apšvietimu

●

Sportinis „D-cut“ oda aptrauktas vairas

●

Aliuminio pedalai

●

Centrinės konsolės „Real Aluminium“ apdaila

●

„Supervision“ prietaisų skydelis su 7" monitoriumi ir LED apšvietimu

●
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STINGER MY21
Įrangos lygiai
Ratai

GT

Lengvojo lydinio ratlankiai 19" su „Continental“ padangomis priekyje 225/40 R19, atgal 255/35 R19 (GT)

●

Laikinas atsarginis ratas

●

Komfortas

GT

Automatinė artimųjų / tolimųjų šviesų perjungimo funkcija

●

Variklio užvedimo sistema mygtuku „Smart Key"

●

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė

●

Pavarų dėžės valdymo svirtelės ant vairo

●

Adaptyvinė greičio palaikymo sistema su „Start / Stop“ funkcija

●

Šoniniuose veidrodėliuose integruoti posūkio žibintai

●

Posūkio signalo pakartojimo funkcija keičiant eismo juostą

●

Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami veidrodėliai su integruotu posūkių signalu ir apšvietimu (atminties funkcija)

●

Žiemos paketas (šildomos priekinės sėdynės ir vairas)

●

Galinių sėdynių šildymas (du intensyvumo lygiai)

●

Priekinių valytuvų atitirpinimo funkcija

●

Langų valytuvai su lietaus jutikliu

●

Elektroninis stovėjimo stabdys su „Auto Hold“ funkcija

●

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatine priekinių ir galinių durų langų atidarymo / uždarymo funkcija

●

UV ir infraraudonuosius spindulius atspindintys priekinis, šoniniai ir galiniai langai

●

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė (10 krypčių) ir elektrareguliuojamu vairuotojo nugaros linkiu

●

Elektra valdoma keleivio sėdynė (10 krypčių) ir elektrareguliuojamu vairuotojo nugaros linkiu

●

Ventiliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

●

Telefono bevielio įkrovimo funkcija Qi

●

Reguliuojamas važiavimo režimas SMART/ECO/COMFORT/SPORT/SPORT+

●

Prietaisų rodmenų projektavimas ant priekinio stiklo

●
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STINGER MY21
Įrangos lygiai
Komfortas

GT

Elektra valdomas vairo aukštis ir atstumas su atminties funkcija

●

Pneumatinis vairuotojo sėdynės ir nugaros pločio reguliavimas

●

Elektra reguliuojama pakaba (ECS)

●

Nuotolinis automobilio variklio užvedimas raktelio pagalba

●

Saugumas ir technologijos

GT

Savaime užsilenkiantys veidrodėliai (ECM)

●

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM)

●

Stabdžiai su ABS ir EBD

●

ESC + Kilimo įkalnėn sistema (HAS)

●

Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS)

●

Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

●

TPMS - Padangų slėgio kontrolės sistema

●

Galinio vaizdo kamera (naudojama vairavimo režimu, veikia iki 20 km/h)

●

Priekiniai parkavimo davikliai ir gale

●

360° apžvalgos sistema

●

Aklosios zonos vaizdas prietaisų skydelyje

●

Avarinio stabdymo sistema – miesto ir priemiesčio režimai, pėsčiųjų aptikimo sistema (tik su AT)

●

Automatinis durų užraktas pradėjus važiuoti

●

Priekinės ir šoninės oro pagalvės ir užuolaidinės oro pagalvės

●

Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė

●

Priekinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija

●

Vaikiškos kėdutės tvirtinimo sistema ISOFIX (galinėje sėdynėje)

●

Neužsegtų saugos diržų perspėjimo indikatorius visoms sėdynėms

●

Avarinio durų atidarymo funkcija

●
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STINGER MY21
Įrangos lygiai
Saugumas ir technologijos

GT

Apsauginė signalizacija + centrinis užraktas

●

Eismo juostos palaikymo sistema

●

Kelio ženklų atpažinimo sistema

●

Susidūrimo kaktomuša įspėjimo ir prevencijos sistema su automobilį / pėsčiąjį / dviratį atpažinimo funkcija

●

„Start/Stop“ sistema

●

Vairuotojo dėmesingumo perspėjimo funkcija

●

„Brembo™“ raudonai dažytos stabdžių apkabos su didelio skersmens stabdžių diskais

●

Elektrinis vairo (R-MDPS) stiprintuvas su kintamu pavaros perdavimo laipsniu (VGR)

●

Garso ir komunikacijos įranga

GT

USB jungtys

●

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga

●

7“ TFT LCD kelionės kompiuteris

●

10,25" dviejų dalių lietimui jautrus ekranas su audio ir navigacijos įranga (kartu su radiju, RDS, DAB, "Bluetooth" sistema su valdymo balsu funkcija, galinio vaizdo kamera su
dinaminėmis gairėmis, Apple CarPlay/Android Auto jungtys irHarman/Kardon garso sistema)

●

Garantija

GT

7 metų garantija

●

Automobilio kėbulo spalvos

GT

Snow White Pearl (SWP)

SWP

500 €

Silky Silver (4SS), „Metallic“ dažų danga

4SS

500 €

Aurora Black (ABP)

ABP

500 €

Ceramic Silver (C4S)

C4S

500 €

High Chroma Red (H4R)

H4R

500 €

Micro Blue (M6B)

M6B

500 €

Deep Chroma Blue (D9B)

D9B

500 €
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STINGER MY21
Įrangos lygiai
Automobilio kėbulo spalvos

GT

Panthera Metal (P2M)

P2M

500 €

Neon Orange (N2O)

N2O

0€

Ascot Green (ACG)

ACG

500 €
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