de la

149 EURO/lună
de la

(TVA inclus)

C Dobândă

0% anuală

Începând de la

21.747* EUR
(preţul include TVA)

Model

Versiune Preţ fără TVA Preţ cu TVA
Promoţie
Preţ promoțional
(euro)
(euro)
lansareP (euro) cu TVA (euro)
GT
19.115
22.747
1.000
21.747
GT
20.285
24.139
1.000
23.139

C E E D 1.6 T-GDI 6MT
C E E D 1.6 T-GDI 7DCT
C Program finanţare

partener

- 0% dobândă anuală, ofertă valabilă doar pentru persoane juridice. Avans 50%, perioada 84 luni.
- 3,5% dobândă anuală, ofertă valabilă pentru persoane fizice (finanţare în RON).
P Ofertă valabilă până la 31 martie 2019.

Motor
Cilindree
Putere
Cuplu maxim
Transmisie
Viteză maximă
Acceleraţie
Consum** urban
(NEDC)***
extra
mixt
Emisii CO2** urban
(NEDC)***
extra
mixt
Greutate maximă admisă
Dimensiuni
Ampatament
Garda minimă la sol
Nr. locuri
Capacitate portbagaj

1.6 T-GDI
cmc
kw(CP)
Nm
M/A
km/h
0-100 km/h (s)
l/100 km
l/100 km
l/100 km

g/km(-ISG/+ISG)
g/km(-ISG/+ISG)
g/km(-ISG/+ISG)
kg
(L x l x h)

mm
mm
litri

1.591
150 (204)
265
6MT
230
7,5
8,4
5,8
6,8
193
133
155
1.840

7DCT
225
7,4
7,1
5,7
6,2
163
130
142
1.870
4.310 x 1.800 x 1.447
2.650
140
5
395

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de 35 EUR fără TVA. Pachetul este
compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.
** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi
de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
*** Valorile de mai sus au fost testate conform procedeului noului standard WLTP, reconvertite în standard NEDC.

www.kia.ro
ISG + AMS2
Servodirecție (MDPS)
¨ Coloană de direcție reglabilă pe înălțime
și adâncime
¨ Discuri de frână (față) - 17’’
¨ Discuri de frână (spate) - 14’’
¨ Airbag-uri faţă pentru şofer şi pasager
¨ Airbag-uri laterale (pentru scaunele față)
și tip cortină (pentru scaunele față și spate)
¨ ABS (Anti-Lock Braking System) + ESC (Electric
Stability Control) + HAC (Hill Assist Control)
¨ EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking
Brake) cu funcție Autohold
¨ Jante aliaj + anvelope 18” (tip A)
¨ Kit pentru reparație anvelopă
¨ Anvelope Michelin
¨ Faruri halogen
¨ Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi
¨ Lumini de zi LED
¨ Lumini de poziție LED
¨ Spoiler spate cu al treilea stop LED
¨ Faruri de ceaţă spate LED
¨ Semnalizare schimbare direcție de mers pe oglinda
laterală
¨ Combinaţie lămpi spate LED
¨ Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite
(cu vedere panoramică pentru șofer)
¨ Oglinzi exterioare pliabile electric
¨ Geamuri față și parbriz cu tentă
¨ Geamuri spate și lunetă cu tentă
¨ Grilă radiator - negru cu ornamente cromate
tip GT
¨ Bandouri în culoarea caroseriei
¨ Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei
¨ Tapiţerie scaune piele întoarsă
¨ Scaun şofer reglabil pe înălţime
¨ Scaun pasager reglabil pe înălţime
¨ Suport lombar scaun șofer cu reglaj electric
(2 direcții)
¨ Suport lombar scaun pasager cu reglaj electric
(2 direcții)
¨ Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40%
¨ Cotieră centrală spate cu suport pahare
¨ Buzunar pe spătarul scaunului şoferului
¨ Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului
¨ Lumină citire față cu suport pentru ochelari
¨ Lumină iluminare habitaclu și portbagaj
¨ Geamuri față și spate cu acționare electrică
(cu sistem „Auto Up/Down & Safety“ pentru
geamurile din faţă)
¨ Mânere cromate interior portiere
¨ Fascie centrală - „Black High Glossy“

Volan îmbrăcat în piele (sport)
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (MT)
¨ Parasolar șofer și pasager cu oglindă
¨ Parasolar șofer și pasager iluminat
¨ Capac portbagaj
¨ Pedale din aliaj
¨ Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare
și funcție de glisare
¨ Planșă portbagaj
¨ Cârlige pentru bagaje în portbagaj
¨ Radio + RDS cu ecran LCD 7.0’’
¨ Difuzoare față și spate
¨ Tweetere
¨ AUX + USB
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Bluetooth w/ recunoaștere vocală/voice recognition
¨ Buton pornire motor
¨ Sistem de imobilizare
¨ Închidere centralizată
¨ Claxon bitonal
¨ Supervision Cluster 4.2’’
¨ Oglindă electrocromică - ECM
¨ Computer de bord
¨ Indicator nivel scăzut lichid de parbriz
¨ Pilot automat
¨ Sistem de asistare menținere bandă de rulare
(LKA - Asistență menținere bandă/LANE KEEPING
ASSIST)
¨ Sistem de asistență fază lungă
(HBA - Asistență fază lungă/HIGH BEAM ASSIST)
¨ Sistem de monitorizare și avertizare atenție șofer
(DAA - Avertizare atenție șofer/DRIVER
ATTENTION ALERT)
¨ Sistem de asistare evitare coliziune frontală cu
automobilul din față (FCA - Asistență evitare
coliziune față/FORWARD COLLISION-AVOIDANCE
ASSIST)
¨ TPMS
¨ Sistem de limitare a vitezei
(MSLA - Asistență manuală limită de viteză/
MANUAL SPEED LIMIT ASSIST)
¨ Sistem de asistare la parcare: paralel,
perpendicular, cu spatele
¨ Cameră vedere pentru marșarier
¨ Senzor de ploaie
¨ Izolație capotă
¨ Priză pe consola centrală
¨ Încărcător USB
¨ Suport pahare față
¨ Aer condiţionat automat
¨ Dezaburire automată parbriz

¨

¨

¨

¨

www.kia.ro

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cod
Faruri LED (bi-funcționale)
Oglinzi exterioare „High Glossy“
Parbriz cu sistem de încălzire
Geamuri spate și lunetă fumurii
Trapă acționată electric
Funcție memorare poziție scaun șofer
Scaune încălzite pentru șofer și pasager
Scaune încălzite față și spate
Lumină citire față LED cu suport pentru ochelari
Lumină citire LED
Geamuri față și spate cu acționare electrică
(cu sistem Auto Up/Down & Safety“ pentru toate geamurile)
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (7DCT)
Volan încălzit
Plasă pentru bagaje în portbagaj
Radio + RDS + DAB cu ecran 7.0’’
Navigație 8.0’’ + RDS + SD CARD
Navigație 8.0’’ + RDS + DAB + SD CARD
Difuzoare JBL
Sistem audio premium (tweetere + amplificator extern + difuzor central)
Smart Cruise Control (numai pentru 7DCT)
Padele schimbare viteze (numai pentru 7DCT)
Sistem avertizare pericol coliziune în punctul mort
(BCW - BLIND-SPOT COLISSION WARNING)
Sistem de asistare evitare coliziune frontală cu automobilul sau
pietonul din față (FCA - FORWARD COLLISION- AVOIDANCE ASSIST)
Sistem inteligent de limitare a vitezei
(ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING)
Duze spălare parbriz încălzite
Sistem asistenţă păstrare bandă de rulare
(LFA - LANE FOLLOWING ASSIST) (numai pentru 7DCT)
Priză în portbagaj
Încărcător wireless pentru smartpone
Apărători noroi
Sistem cârlig remorcare (doar cablaj)
PTC (Positive Temperature Coefficient)

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Preţ

ELAA74
ESAA04
EGAA08
EGBA27
ETCA52
S1CA03
SVAA31
SVAA73
TLAA19
TLSD02

464€
15€
155€
39€
696€
255€
108€
186€
23€
23€

TDAA34
TTBB58
TTCA01
TSXJ01
VMAAPB
VMAAFC
VMAAFD
VMBA01
VMCF43
VDDA07
VDEB01

108€
54€
77€
15€
418€
650€
758€
387€
90€
387€
77€

VDGA03

387€

VDGD07

155€

VDGG02
VDXB01

77€
15€

VDJAA1
VGFK01
VGFP01
VGXB02
VGXD02
VCDD01

160€
8€
93€
15€
46€
23€

www.kia.ro

EGAA08 obligatoriu cu VDXB01
ETCA52 obligatoriu cu TLAA19
SVAA31 obligatoiu cu TTCA01
SVAA73 obligatoriu cu TTCA01, TDAA34
TLAA19 obligatoriu cu ETCA52
TLSD02 obligatoriu cu ETCA52
TTCA01 obligatoriu cu SVAA73, SVAA31
Obligatoriu împreună VMBA01, VMCF43
VMBA01 obligatoriu cu VMAAFC sau VMAAFD
VDDA07 obligatoriu cu TTBB58
VDEB01 obligatoriu cu TTBB58
VDGD07 obligatoriu cu VDDA07
VDGD07 incompatibil cu VDEB01
VDGG02 obligatoriu cu VMAAFC sau VMAAFD
VDHAA2 obligatoriu cu TDAA31
VDJAA1 obligatoriu cu VDDA07

www.kia.ro

Deluxe White

Black Pearl

Sparkling Silver

Track Red

Dark Penta Metal

Lunar Silver

Blue Flame

Orange Fusion

DELUXE WHITE (HW2)
BLACK PEARL (1K)
SPARKLING SILVER (KCS)
TRACK RED (FRD)
DARK PENTA METAL (H8G)
LUNAR SILVER (CSS)
BLUE FLAME (B3L)
ORANGE FUSION (RNG)

BLACK

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Metalic
Metalic
Metalic
Solid
Metalic
Metalic
Metalic
Metalic

89€
89€
89€
S
89€
89€
89€
89€

S

www.kia.ro

Siguranță de 5 stele
La Kia nu ne preocupă doar ca vehiculele noastre să aibă un aspect
modern, să beneficieze de motoare economice cu performanţe
deosebite şi să fie foarte utile scopului pentru care au fost
proiectate. Siguranţa pasagerilor este foarte importantă pentru
noi, de aceea acest model Kia a fost dotat cu cele mai moderne
sisteme de siguranţă activă şi pasivă, obţinând 5 stele la testele
EuroNCAP.

Garanţie integrală 7 ani*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de
producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai
bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
vehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită
şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea
regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

ANI GARANȚIE

C A L I TAT E A R E D E F I N I T Ă

7 ani Update Hărţi
Programul este valabil numai pentru vehiculele noi Kia, produse
după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu dispozitivele de
navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale
hărţilor, întrucât vehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de
hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este
afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea
datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq.

KAR - Kia Asistență Rutieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR –
Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit la un preţ avantajos. Dacă
veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier,
vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR
şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în
peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul:
transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, vehicul de
înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.

