
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 2020 model yılı araçlar için geçerlidir. 
Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr

Bronz Kahve (L2B) Kuantum Sarı (YQM)

Gökyüzü Mavi (B3L)Fırtına Gri (H8G)

İnci Siyah (1K) İnci Beyaz (HW2)

Manyetik Kırmızı (AA9)Kozmik Mavi (CB7)

Gümüş Gri (KCS) Aytaşı Gri (CCS)
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İÇ DONANIM VE KONFOR PRESTIGE PRESTIGE  
DESIGN P.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi • •

ISG (Dur ve Kalk) sistemi • •

Sürüş modu seçimi • •

Yağmur sensörü • •

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu • •

Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli direksiyon • •

Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi • •

Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları • •

Isıtmalı direksiyon simidi - •

Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar • •

Yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu • •

Hafızalı sürücü koltuğu - •

Isıtmalı ön koltuklar - •

Saklama gözlü ön kol dayama • •

Arka kol dayama • •

60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar • •

Otomatik klima • •

12,3" full dijital gösterge bilgi ekranı • •

8" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi • -

10,25" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi • •

Apple CarPlay™ desteği • •

Geri görüş kamerası • •

Navigasyon sistemi - •

6 adet hoparlör • •

Bluetooth (Sesli kontrol sistemi) • •

USB ve AUX girişleri • •

Kablosuz şarj sistemi (Wireless charger) - •

Ön konsolda 12V elektrik güç kaynağı • •

Ön konsolda bardak tutucular • •

Gözlük saklama bölmesi • •

Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası • •

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası • •

Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen  
ön ve arka camlar • •

Elektrikli park freni • •

Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı - •

Bagaj perdesi • •

MOTOR 1.6L CRDI VGT (115PS)       1.6L CRDI VGT (136PS)       

Yakıt tipi Dizel

Silindir hacmi (cc) 1.598

ÇapxStrok (mm) 77,0x85,8

Maksimum güç (PS/d/d) 115/4.000 136/4.000

Maksimum tork (Nm/d/d) 300/1.500~2.500 320/2.000~2.250

SÜSPANSİYON

Ön Viraj demirli McPherson

Arka Çok nokta bağlantılı

GÜÇ AKTARMA 7 ileri DCT

Vites oranları

1. vites 3,786

2. vites 2,261

3. vites 1,957

4. vites 1,023

5. vites 0,778

6. vites 0,837

7. vites 0,681

Geri vites 5,074

Son dişli 4,429 (1,2,4,5) 
3,263 (3,6,7,R)

FRENLER

Tip ABS + ESP

Ön/arka Hava Soğutmalı Disk/Disk

GÖVDE TİPİ SUV

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu 235/45R18

ÖLÇÜLER

Dış

Uzunluk 4.395

Genişlik 1.826

Yükseklik 1.495

İç  
(ön/
arka)

Bacak mesafesi 1.073/883

Baş mesafesi 987/953

Omuz mesafesi 1.428/1.406

Dingil mesafesi 2.650

Dingil çıkıntısı (ön/arka) 905/840

Minimum yerden yükseklik 184

Minimum dönüş yarıçapı (m) 5,3

İz genişliği (ön/arka) 1.575/1.573(18")

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 190 198

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 11,1 10,1

Yaklaşma açısı 15,9° 15,9°

Uzaklaşma açısı 27,0° 27,0°

YAKIT TÜKETİMİ (L/100 km)

NEDC

Şehir içi 4,5 4,6

Şehir dışı 4,3 4,4

Karma 4,4 4,4

CO2 emisyonu (Karma, g/km) 115 117

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min/maks) 1.365/1.496

Oturma kapasitesi 5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 50

Bagaj kapasitesi (L)
Koltuklar dik 426

Koltuklar yatık 1.378

GÜVENLİK VE EMNİYET PRESTIGE PRESTIGE 
DESIGN P.

Hız sabitleyici (Cruise Control) • •

Boyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıkları • •

Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri • •

Üç noktalı arka emniyet kemerleri • •

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları • •

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı • •

Yan ve perde hava yastıkları • •

Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı • •

Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm • •

Çocuk güvenlik kilidi • •

Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) • •

EBD destekli ABS fren sistemi • •

HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) • •

ESC (Elektronik Dengeleme Programı) • •

BAS (Fren Destek Sistemi) • •

VSM (ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi) • •

TCS (Patinaj Engelleme Sistemi) • •

ESS (Acil Fren Sinyali) • •

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) • •

ABS fren sistemi • •

DIŞ DONANIM PRESTIGE PRESTIGE 
DESIGN P.

18" alüminyum alaşım jantlar • •

Lastik bakım kiti (TMK) • •

Projeksiyon tipi LED ön farlar • •

LED gündüz farları • •

Otomatik yanan farlar • •

Eve kadar aydınlatma sistemi (Follow-me Home) • •

LED arka stop lambaları • •

Projeksiyon tipi ön sis farları • •

LED arka sis farları • •

Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve  
katlanabilir yan aynalar • •

Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları • •

Gövde rengi kapı kolları • •

Elektrikli açılabilir yarı panoromik cam tavan • •

Tavan rayı • •

Arka park sensörü • •

Saten siyah radyatör ızgara ve krom çerçeve - •

Gövde rengi ön ve arka tampon • •

Çift egzos çıkışı • •

Spoiler • •

DONANIM TEKNİK ÖZELLİKLER


