


Kırmızı Metalik (AJR) Titanyum Gri Metalik (IM) Mavi Metalik (AAP)Siyah Metalik (9H) Vanilya Metalik (AYB)

RENK SEÇENEKLERİ

DONANIM TABLOSUTEKNİK ÖZELLİKLER

Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kullanılan görsel, mevcut 
araçtan farklılık gösterebilir. Bu broşürdeki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca ait teknik veriler, homologasyon test raporu, 
kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun EEC 93/116/EC direktifiyle uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez 
ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel donanım ve 
aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim tarihinden 
itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Yukarıda belirtilen 
donanım özellikleri 2017 model yılı araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr
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Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka 
E Blok No: 58 34771 Ümraniye/İSTANBUL   
Tel: 0216 656 26 00

DIŞ
18" çift renk alaşım jantlar 
Ön ve arka sis farları
Gündüz farları
Gövde rengi, elektrik kontrollü, ısıtmalı yan aynalar
Krom kapı kolları
Tavan rayı
Panoramik sunroof 
Arka park sensörü
İÇ
Gözlük saklama bölmesi
Aynalı sürücü ve yolcu güneşlikleri
Muhafaza kutulu ön kol dayama
Arka kol dayama
Ayarlanabilir ön ve arka koltuk başlıkları
Sürücü koltuğu yükseklik ayarı
Otomatik yanan kısa farlar
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu
Hız sabitleme sistemi ve sınırlama sistemi (Cruise Control)
Değişken direksiyon modu (Flex Steer)
Yol bilgisayarı
5" dokunmatik ekran ve multimedya sistemi
Geri görüş kamerası
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
Otomatik klima
Soğutmalı torpido gözü
Direksiyondan kumandalı radyo, MP3 çalar
AUX & USB girişleri
Bluetooth 
Sıkışmayı engelleyici, tek dokunma ile açılıp kapanan camlar
Orta konsolda bardaklık
Ön konsolda 12V güç kaynağı
Elektrikli ön ve arka camlar
Supervision gösterge paneli 
Ön koltuk arkasında cepler
Bagaj gizleme perdesi 
GÜVENLİK ve EMNİYET
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri
Aktif ön koltuk başlıkları
Çocuk güvenlik kilidi 
Uzaktan kumandalı merkezi kilit 
Sürücü ve yolcu ön hava yastığı
Yan ve perde hava yastıkları
Motor kilitleme sistemi (İmmobilizer)
ABS fren sistemi
HAC (Yokuş kalkış destek sistemi)
ESP (Elektronik dengeleme programı)
BAS (Fren destek sistemi)
VSM (ESP’li araç denge yönetim sistemi)
ESS (Acil fren sinyali)
TPMS (Lastik basınç sistemi)
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1.6L CRDI DCT
1.6L DCT

4 Silindir CRDI

1.582

77,2 X 84,5

136 / 4.000

300 / 1,750~2.500

Viraj demirli McPherson

Burulma kirişli aks

7ileri DCT

3,786

2,261

1,957

1,023

0,778

0,837

0,681

5,074

4.429 / 3.263

ABS + ESP

Hava soğutmalı disk / Disk

235 / 45 R18

4.140

1.800

1.606

1.040 / 994

962 / 963

1.410 / 1.390

2.570

840 / 730

143

182

11,1

6,0

4,7

5,2

135

1.350 - 1.492

5

54

354

994

MOTOR

Tip

Silindir hacmi (cc)

Çapxstrok (mm)

Maksimum güç (PS / d / d)

Maksimum tork (Nm / d / d)

SÜSPANSİYON

Ön

Arka

GÜÇ AKTARMA

Vites oranları

1. vites

2. vites

3. vites

4. vites

5. vites

6. vites

7. vites

Geri vites

Son dişli

FRENLER

Tip

Ön / Arka

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu

ÖLÇÜLER

 Uzunluk

Dış (mm) Genişlik

 Yükseklik

 Bacak mesafesi (ön/arka) 

İç (mm) Baş mesafesi (ön/arka)

 Omuz mesafesi (ön/arka)

Dingil mesafesi (mm)

İz genişliği (ön/arka) (mm)

Minimum yerden yükseklik (mm)

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s)

Hızlanma (sn) 0-100 km/s

YAKIT TÜKETİMİ

Şehir içi (L/100 km)

Şehir dışı (L/100 km)

Karışık (L/100 km)

CO2 emisyonu (Karışık, g/km)

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min/maks)

Oturma kapasitesi

Yakıt deposu kapasitesi (L)

Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda

  Koltuk yatay konumda


