NEW SORENTO
Įranga ir kainos
NEW SORENTO kaina
Kėbulas
4x4

Variklis

Versija

Pavarų dėžė

CO₂ emisija

Vidutinės degalų sąnaudos

Kaina €

2,2 CRDI 8DCT

TX

Automatinė

158

6,0

53 990

Transmisija

(g/km)

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.kia.lt

Techniniai rodikliai

Variklis
Transmisija
Variklio darbo tūris (l)
Variklio darbo tūris (cm³)

2,2 CRDI 8DCT
8 pavarų automatinė greičių dėžė
2,2
2199

Variklio galia (kW/aps./min.)

148@3800

Variklio galia (AG/aps./min.)

202@3800

Sukimo momentas (Nm @ aps./min.)

440@1750-2750

Dinamika
Maksimalus greitis (km/h)

205

Pagreitėjimas 0–100 km/h (s)

9,2

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

www.kia.lt

7,1

Techniniai rodikliai
Degalų sąnaudos (l/100 km). Degalų sąnaudos nurodytos pagal NEDC atliktus bandymus

2,2 CRDI 8DCT

Degalų sąnaudos užmiestyje

5,4

Degalų sąnaudos vidutinės

6,0

CO2 emisija

158

Degalų sąnaudos vidutinės (WLTP)
CO2 emisija (WLTP)

6,831
179

Matmenys
Durų skaičius

5

Sėdimų vietų skaičius

7

Ilgis (mm)

4810

Plotis (mm)

1900

Aukštis (mm)

1700

www.kia.lt

Techniniai rodikliai
Matmenys

2,2 CRDI 8DCT

Atstumas tarp ašių (mm)

2815

Prošvaisa (mm)

176

Svoris, tūris
Bendroji automobilio masė (kg)

2620

Tuščio automobilio masė (kg)

2032

Maksimali tempiama masė (kg)

2000

Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg)

750

Bagažinės tūris (l)

www.kia.lt

142-1662

NEW SORENTO
Įrangos lygiai
Eksterjeras

TX

Tamsinti galinių šoninių durelių ir bagažinės dangčio langų stiklai

●

LED dienos žibintai

●

„Bi-LED“ prisitaikantys žibintai

●

LED galiniai žibintai

●

LED priekiniai rūko žibintai

●

Stogo rėmas bagažui

●

Panoraminis stoglangis

●

„Metallic“ dažų danga
Salonas

€ 450
TX

"Supervision" prietaisų skydelis su 12,3" monitoriumi ir LED apšvietimu

●

Ekologiška oda aptrauktas porankis

●

Atlenkiamas porankis galiniams keleiviams

●

Daiktadėžė bagažo skyriuje

●

Bagažo skyriaus uždangalas

●

Elektroninis pavarų jungiklis

●

„Nappa“ odinės sėdynės, juodos

●

7 vietų

●

5 vietų

€0

Ratai

TX

Normalaus dydžio atsarginis ratas

●

Lengvojo lydinio ratlankiai 20" su „Continental“ padangomis 255/45 R20

●

Komfortas

TX

Langų valytuvai su lietaus jutikliu

●

Variklio užvedimo sistema mygtuku „Smart Key"

●

www.kia.lt

NEW SORENTO
Įrangos lygiai
Komfortas

TX

Bagažinės dangčio nuotolinis atrakinimas pulteliu

●

Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis

●

Posūkio signalas su eismo juostos keitimo funkcija

●

Langų apiplovimo skysčio kiekio indikatorius

●

Šildomas vairas

●

Šildomos priekinės ir galinės sėdynės

●

Vairuotojo sėdynės aukščio reguliatorius

●

Elektra valdomos ir ventiliuojamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija, elektrareguliuojamu vairuotojo nugaros linkiu

●

Elektra valdoma vairuotojo sėdynė (10 krypčių) su atminties funkcija ir elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė (8 kryptimis)

●

Langų rasojimo kontrolės sistema „Auto Defog System“

●

Automatiniai dienos žibintai

●

Žibintai su „Palydėk mane“ funkcija

●

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė

●

Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami veidrodžiai su integruotu posūkių signalu ir apšvietimu

●

Elektra valdomi langai + apsauga nuo suspaudimo

●

Reguliuojamas važiavimo režimas: „Sport“, „Normal“, ECO

●

Adaptyvinė greičio palaikymo sistema su „Start / Stop“ funkcija

●

UV spindulių nepraleidžiantys priekinis ir šoniniai langai

●

Nuotoliniu būdu atidaroma bagažinė

●

Prietaisų rodmenų projektavimas ant priekinio stiklo

●

Išmanioji salono temperatūros kontrolės sistema

●

Telefono bevielio įkrovimo funkcija Qi

●

Saugumas ir technologijos
Galinio vaizdo kamera

www.kia.lt

TX
●

NEW SORENTO
Įrangos lygiai
Saugumas ir technologijos

TX

Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

●

Stabdžiai su ABS ir EBD

●

Stabdžių stiprintuvas (BAS)

●

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)

●

Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS)

●

Elektra valdomas rankinis stabdys (EPB)

●

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

●

Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės

●

Apsauginė signalizacija + centrinis užraktas

●

Automatinis durų užraktas pradėjus važiuoti

●

Avarinio durų atidarymo funkcija

●

TPMS - Padangų slėgio kontrolės sistema

●

Vaikiškos kėdutės tvirtinimas (ISOFIX)

●

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

●

Aklosios zonos kontrolės ir perspėjimo sistema ( BSD) su išvažiavimo atbulomis iš parkavimo vietos perspėjimo sistema (RCTA)

●

Blind Spot view monitor on cluster

●

Eismo juostos laikymosi kontrolės sistema (LKAS) su vairuotojo dėmesingumo kontrolės ir perspėjimo sistema

●

Nuotolinio parkavimo asistentas

●

Parkavimo sistema „Smart Park Assist“

●

360° apžvalgos vaizdo sistema

●

Garso ir komunikacijos įranga

TX

Borto kompiuteris

●

USB jungtys

●

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga su balso atpažinimo funkcija ir valdymu ant vairo

●

www.kia.lt

NEW SORENTO
Įrangos lygiai

Garso ir komunikacijos įranga

TX

2 Bluetooth connections in same time

●

Garso sistemos valdymas ant vairo su balso atpažinimo funkcija

●

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

●

BOSE Premium garso sistema

●

Garantija

TX

7 metų garantija

●

Interjeras
„Nappa“ odinės sėdynės, juodos

www.kia.lt

TX
WK

●

