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Dobândă anuală

C

0%
6 luni

☺

CASCO GRATUIT

Începând de la

DIESEL BENZINĂ

Model

33.800* EUR

(preţul include TVA)

Versiune

Preţ fără TVA
(euro)

Preţ cu TVA
(euro)

Stinger 2.0 T-GDI 8AT RWD
Stinger 2.0 T-GDI 8AT RWD
Stinger 3.3 T-GDI 8AT AWD

TREND-Line
GT-Line
GT

28.403
31.750
40.500

33.800
37.783
48.195

Stinger 2.2 CRDI 8AT RWD
Stinger 2.2 CRDI 8AT RWD
Stinger 2.2 CRDI 8AT AWD
Stinger 2.2 CRDI 8AT AWD

TREND-Line
GT-Line
TREND-Line
GT-Line

29.990
33.100
31.450
34.560

35.688
39.389
37.426
41.126

C Program finanţare

partener

- 0% dobândă anuală.

☺ Ofertă valabilă la achitarea integrală a vehiculului și nu se aplică în sistem de finanțare.

Motor
Tip motor
Cilindree
Putere
Cuplu maxim
Transmisie

2.0 T-GDI

3.3 T-GDI

2.2 CRDI

4 cilindri în linie turbo
V6 Twin-Turbo
4 cilindri în linie turbo
1.998
3.342
2.199
255/188/6.200
370/272/6.000
200/147/3.800
36.0(260)/1.400-4.000 52.0(376)/1.300-4.500
44.5/1.750-2.750
Rear-wheel Drive
All-wheel Drive (AWD) Rear-wheel Drive All-wheel Drive (AWD)
8AT
(RWD)
Permanent 4WD
(RWD)
Permanent 4WD
Viteză maximă km/h
240
270
230
Acceleraţie
0-100 km/h (s)
6,0
4,9
7,6
Consum** urban l/100 km
10,6/11,2
13,6
6,9/6,6
7,9/7,9
17“/18“ (2.2 CRDI) extra
l/100 km
6,4/6,7
7,8
4,8/4,9
5,5/5,6
18“/19“ (2.0 T-GDI) mixt
l/100 km
7,9/8,3
9,9
5,6/5,6
6,4/6,4
Emisii CO2** urban g/km
243/255
307
181/179
208/208
17“/18“ (2.2 CRDI) extra g/km
147/152
177
127/130
144/147
18“/19“ (2.0 T-GDI) mixt g/km
181/190
225
146/147
167/169
Greutate max. kg
2.185
2.260
2.260
2.325
Dimensiuni
L x l x h)
4.830 x 1.870 x 1.400
Nr. locuri
5
Cap. portbagaj
litri
406 l (TMK / w / tavă sub portbagaj)
cmc
CP/kW/rpm
kg.m/rpm
Automată

* 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.
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ISG + AMS 1.5
SuspensiI - TUNNING MODE - HARD
¨ Servodirecţie - MDPS (RACK & PINION)
¨ Coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi adâncime
¨ Discuri frână faţă - 17’’ (2.2 CRDI)
¨ Discuri frână faţă - 18’’ (2.0 şi 3.3 T-GDI)
¨ Discuri frână spate - 17’’ (2.2 CRDI)
¨ Discuri frână spate - 18’’ (2.0 şi 3.3 T-GDI)
¨ Airbag pentru şofer şi pasager
¨ Airbag lateral (pentru scaunele faţă) şi tip cortină
(pentru scaunele faţă şi spate)
¨ Airbag genunchi şofer
¨ ABS + ESC + HAC
¨ AEB (CITY & URBAN & PEDESTRIAN MODE)
¨ Frână de parcare electrică
(EPB - Electric parking brake)
¨ Jante aliaj 17’’ + anvelope 17’’
(numai pentru 2.2 CRDI)
¨ Jante aliaj 18’’ + anvelope 18’’
(numai pentru 2.0 T-GDI)
¨ Kit pentru reparaţie anvelopă
¨ Anvelope Bridgestone (numai pentru 2.2 CRDI)
¨ Anvelope Continental (numai pentru 2.0 T-GDI)
¨ Faruri halogen (bi-funcţionale)
¨ Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi
¨ Lumini de zi tip LED
¨ Lumini de poziţie tip LED
¨ Lumini semnalizare schimbare direcţie de mers
pe oglinda laterală
¨ Combinaţie lumini spate tip LED
¨ Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
¨ Oglinzi exterioare pliabile
¨ Geamuri atermice
¨ Parbriz cu bandă de protecţie solară
¨ Grilă radiator neagră cu accente cromate
¨ Bandouri în culoarea caroseriei
¨ Ţeavă de evacuare cu ornamente cromate
(numai pentru 2.2 CRDI)
¨ Ţeavă dublă de evacuare cu ornamente cromate
(numai pentru T-GDI)
¨ Mânere exterioare portiere cromate
¨ Tapiţerie din piele artificială
¨ Scaun şofer cu reglaje electrice
¨ Scaun şofer și pasager reglabile pe înălţime
¨ Banchetă spate fracționabilă 60:40
¨ Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare
¨ Buzunare pe spătarele scaunelor față
¨ Lumină citire față tip LED cu suport pentru ochelari
¨ Lumină interior tip LED

Lumini portiere față
Lumini portbagaj şi torpedou tip LED
¨ Geamuri electrice faţă şi spate (cu sistem Auto
Up/Down & Safety pentru geamurile față)
¨ Mânere interioare portiere „satin chrome“
¨ Consolă centrală - „Black High Glossy“
¨ Volan îmbrăcat în piele
¨ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
cu ornamente cromate
¨ Parasolar șofer și pasager cu oglindă și iluminare
¨ Capac portbagaj
¨ Cotieră centrală cu spațiu de depozitare,
îmbrăcată în piele artificială
¨ Spațiu depozitare sub podeaua portbagajului
¨ Plasă bagaje în portbagaj
¨ Cârlige bagaje în portbagaj
¨ Navigaţie 7“ + RDS + DAB + SD CARD
¨ Boxe față și spate
¨ Tweetere
¨ AUX + USB
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Bluetooth w/Recunoaştere vocală
(Voice Recongnition)
¨ Smart Key + Buton de pornire motor
¨ Sistem de imobilizare
¨ Închidere centralizată
¨ Display 3.5“ pe panoul de instrumente
¨ Oglindă electrocromică ECM
¨ Indicator nivel scăzut lichid de spălare parbriz
¨ Sistem de limitare a vitezei
¨ Smart Cruise Control
¨ Sistem de asistenţă pentru păstrarea benzii
de rulare (LKAS - Lane Keeping Assistant System)
¨ TPMS
¨ Funcție informare limită de viteză - SLIF (Speed
Limit Information Function) + Camera & Digital Map
¨ Senzori parcare spate
¨ Cameră vedere spate
¨ Senzor de ploaie
¨ Izolaţie capotă
¨ Priză pe consola centrală
¨ Priză pentru locurile din spate
¨ Încărcător USB
¨ Suport pahare faţă
¨ Trailer Package
¨ Climatizare automată
¨ Ventilaţie pentru locurile spate
¨ Dezaburire automată parbriz

¨

¨

¨

¨
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Coloană de direcţie reglabilă electric pe înălţime
şi adâncime, cu funcţie de memorare poziţie scaune
¨ Jante aliaj 18’’ + anvelope 18’’ - tip B
¨ Anvelope Continental
¨ Oglinzi exterioare cu ornamente cromate
¨ Oglinzi exterioare electrice şi încălzite
¨ Grilă radiator neagră cu accente cromate tip B
¨ Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei
¨ Tapiţerie din piele
¨ Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de
memorare a poziţiei şi scaun pasager cu reglaje
electrice
¨ Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice

¨

Suspensii - DAMPING FORCE ECS (Electronic Control
Suspension/Control electronic suspensie)
¨ Servodirecție VGR (Variable Gear Ratio Rack/
Servoasistare variabilă)
¨ Jante aliaj 19’’ + anvelope 19’’ - tip B
¨ Faruri LED (bi-funcționale) + lumini suplimentare
de viraj
¨ Tapiţerie din piele - NAPPA

¨

¨

¨

Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice
Extindere electrică pernă scaun şofer
¨ Scaune şofer şi pasager încălzite
¨ Lumină spaţiu picioare faţă tip LED
¨ Consolă centrală „Aluminium“
¨ Volan îmbrăcat în piele perforată
¨ Volan încălzit
¨ Pedale din aluminiu
¨ Navigaţie 8“ + RDS + DAB + SD CARD
¨ Tweetere + amplificator extern + difuzor faţă
¨ Supervision Cluster 7“
¨ Head-Up Display (tip TFT-LCD)
¨ Senzori parcare faţă şi spate
¨

Suport lombar scaun şofer cu perne de aer
Reglare suporţi laterali scaun şofer, spătar scaun
cu acționare electrică
¨ Scaune încălzite față și spate
¨ Scaune față ventilate
¨ Tweetere față și spate + amplificator extern
+ difuzor faţă
¨ Boxe Harman Kardon
¨
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Nr.
1

2

3

4

Cod

Preţ

PK0009

308€

PK0001

657€

Pack 0010
Senzori parcare faţă şi spate
Scaune încălzite faţă şi spate
Volan încălzit
Lumină spațiu picioare față tip LED
Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei
şi scaun pasager cu reglaje electrice
Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice
Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice
Tapiţerie din piele
Scaune faţă ventilate
Coloană de direcţie reglabilă electric pe înălţime şi adâncime,
cu funcţie de memorare poziţie scaune
Head-Up Display (tip TFT-LCD)
Oglinzi exterioare electrice şi încălzite

PK0010

2.645€

Pack 0011
Senzori parcare faţă şi spate
Scaune încălzite faţă şi spate
Volan încălzit
Lumină spațiu picioare față tip LED
Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei
şi scaun pasager cu reglaje electrice
Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice
Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice
Tapiţerie din piele
Scaune faţă ventilate
Coloană de direcţie reglabilă electric pe înălţime şi adâncime,
cu funcţie de memorare poziţie scaune
Head-Up Display (tip TFT-LCD)
Oglinzi exterioare electrice şi încălzite
Faruri LED (bi-funcționale) + lumini suplimentare de viraj
Navigaţie 8“ + RDS + DAB + SD CARD
Boxe Harman Kardon
Tweetere față și spate + amplificator extern + difuzor faţă

PK0011

4.749€

Pack 0009 (disponibil pentru 2.2 CRDI)
Jante aliaj 18’’ + anvelope 18“
Anvelope Continental
Pack 0001
Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice
Scaune încălzite pentru șofer și pasager
Lumină spațiu picioare față tip LED
Volan încălzit
Senzori parcare faţă şi spate

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

www.kia.ro

Nr.
5

6
7

Cod
Pack 0004
Senzori parcare faţă şi spate
Scaune încălzite faţă şi spate
Volan încălzit
Lumină spațiu picioare față tip LED
Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei
şi scaun pasager cu reglaje electrice
Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice
Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice
Tapiţerie din piele
Scaune faţă ventilate
Coloană de direcţie reglabilă electric pe înălţime şi adâncime,
cu funcţie de memorare poziţie scaune
Head-Up Display (tip TFT-LCD)
Oglinzi exterioare electrice şi încălzite
Faruri LED (bi-funcționale) + lumini suplimentare de viraj
Navigaţie 8“ + RDS + DAB + SD CARD
Boxe Harman Kardon
Tweetere față și spate + amplificator extern + difuzor faţă
Sistem detectare punct mort (BSD - Blind Spot Detection)
Încărcător wireless
Roată de rezervă de dimensiuni reduse din aliaj
Trapă acţionată electric

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Preţ

PK0004

5.306€

EWBA04
ETCA38

155€
696€
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Nr.
1

2

3
4
5
6
7

Cod
Pack 0014
Faruri LED (bi-funcționale) + lumini suplimentare de viraj
Scaune încălzite faţă şi spate
Scaune faţă ventilate
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă
Boxe Harman Kardon
Tweetere față și spate + amplificator extern + difuzor faţă
Tapiţerie din piele - NAPPA

PK0014

3.378€

Pack 0015
Faruri LED (bi-funcționale) + lumini suplimentare de viraj
Scaune încălzite faţă şi spate
Scaune faţă ventilate
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă
Boxe Harman Kardon
Tweetere față și spate + amplificator extern + difuzor faţă
Tapiţerie din piele - NAPPA
Sistem detectare punct mort (BSD - Blind Spot Detection)
AVM (Sistem monitorizare 360°/Arround View Monitoring System)
Încărcător wireless

PK0015

4.554€

Jante din aliaj de 19“ + anvelope 19“ (numai pentru 2.0 T-DGI)
Roată de rezervă de dimensiuni reduse din aliaj
Trapă acţionată electric
Color Pack A - Dark Red
Color Pack B - Light Grey

EWAAU1
EWBA04
ETCA38
SACA01
SACA02

232€
155€
696€
400€
400€

Cod

Preţ

PK0005

1.176€

EWBA04
ETCA38
SACA01
SACA02

155€
696€
400€
400€

Nr.
1

2
3
4
5

Preţ

Pack 0005
Sistem detectare punct mort (BSD - Blind Spot Detection)
AVM (Sistem monitorizare 360°/Arround View Monitoring System)
Încărcător wireless
Roată de rezervă de dimensiuni reduse din aliaj
Trapă acţionată electric
Color Pack A - Dark Red
Color Pack B - Light Grey

EWAAU1 obligatoriu cu PK0014 sau PK0015

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.
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Snow White Pearl

Silky Silver

Aurora Black

Ceramic Silver

High Chroma Red

Sunset Yellow

Micro Blue

Deep Chroma Blue

Panthera Metal

SNOW WHITE PEARL (SWP)
SILKY SILVER (4SS)
AURORA BLACK (ABP)
CERAMIC SILVER (C4S)
HIGH CHROMA RED (H4R)
SUNSET YELLOW (S7Y)
MICRO BLUE (M6B)
DEEP CHROMA BLUE (D9B)
PANTHERA METAL (P2M)

Solid
Metalic
Pearl
Pearl Metalic
Pearl
Pearl Metalic
Pearl Metalic
Pearl Metalic
Pearl Metalic

Tapiţerie din piele artificială - neagră
Tapiţerie din piele - neagră
Tapiţerie din piele artificială - maro
Tapiţerie din piele - maro
Tapiţerie din piele - NAPPA
Color Pack A - Dark Red
Color Pack B - Light Grey
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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.

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.

