
Ценовник

• Цените изразени во евра се од информативен карактер • Цената на лизинг ратата е со учество од 20% и рок на отплата од 84 месеци 
• Каско осигурувањето е пресметано со франшиза од 500 EUR • Ценовникот важи од 01.11.2021 до објава на нов ценовник.
• Kia Motors Macedonia го задржува правото за промена на цените или опремата без претходна најава.

Мотор Менувач Пакет
Опрема Цена Каско

осигурување
Лизинг

финансирање

                    Бензин

1.6 T-GDi 204 KS DCT7 GT 31.950 EUR
1.974.510 МКД

209 EUR
12.916 МКД

366 EUR
22.619 МКД

Моделска година 2022



Безбедност
Систем за избегнување фронтален удар со препознавање на возила, пешаци и велосипеди - FCA

Систем за одржување на возилото во лента - LKAS

Систем за следење на лента - LFA

Систем за избегнување на слепа точка - BCA

Автоматска регулација на долги светла - HBA

Предупредување за замор кај возач - DAW

Електронска контрола за стабилизација - ESC

Електронска дистрибуција на сила на сопирање - EBD 

Асистенција при тргнување на нагорнина - HAC

Систем за контрола на притисок во пневматиците - TPMS

Централно заклучување со волуметарски алармен систем

Предни и задни паркинг сензори со графички приказ и звучен сигнал

Задна камера за помош при паркирање со динамично водење за позиција на автомобилот

Воздушни перници (2х предни, 2х странични и 2х завеси)

 

Ентериер и удобност
Автоматски клима уред со две независни зони и автоматско одмаглување на стакла
Мултимедијален систем со 10.25“ LCD дисплеј осетлив на допир, Навигација, Android Auto, Apple CarPlay,
JBL аудио систем со 7 звучници и активен Ѕubwoofer
Bluetooth за конекција со мобилен телефон, Audio Streaming, USB конектори

Отклучување на автомобилот и стартување на моторот со копче - Smart Key

Безжичен полнач за мобилни телефони

Систем за автоматско паркирање - Smart Parking Assist

Копче за менување на режимот на возење (Normal / Sport)

Мултифункционален управувач со греење

Палки за менувачот поставени на управувачот

Управувач подесив по височина и длабочина и менувач обложени со кожа

Дигитална инструмент табла со 12.3" LCD дисплеј

Електрика на предни и задни стакла

Потпирач за рака на централна конзола со USB конектори за задна клупа

Електрична паркинг сопирачка

Возачко седиште подесиво по височина

Адаптивен темпомат и ограничувач на брзина

Автоматска контрола на светла и бришачи

Внатрешен ретровизор со електронско затемнување

Делива задна клупа 40:20:40

Кожени седишта со греење (напред и назад)

Електрично подесување на возачко седиште со меморија

Лумбарно подесување на возачко и совозачко седиште

Електрично отворање на петта врата

Сет за брза репарација на пневматици

ISOFix за детски седишта

GT внатрешност (спортски управувач, алуминиумски педали, GT спортски седишта и црна кровна облога)

Стандардна опрема



Екстериер
Предни и задни светла со LED технологија

Странични ретровизори со греење, електрично склопување и интегрирани LED трепкачи

Tркала од лесна легура 18” GT (225/40/R18) 

Дополнително затемнети стакла назад и петта врата

GT надворешност (преден и заден одбојник, странични прагови)

Избор на бои

• Доплата за металик боја: 500 ЕUR (30.900 МКД) 

Experience Green [EXG]

Infra Red [AA9]

Lunar Silver [CSS] Penta Metal [H8G]Blue Flame [B3L]

Orange Fusion [RNG]

Deluxe White [HW2]Black Pearl [1K]



Мотор 1.6 T-GDi EURO 6d

Тип Бензин

Зафатнина (ccm) 1591

Број на цилиндри 4 цилиндри

Моќност (kW/KS при врт/min) (150) 204/6.000

Вртежен момент (Nm при врт/мин) 265 / 1500-4500

Максимална брзина (km/h) 225 

Забрзување 0 - 100 km/h (s) 7.5

Менувач Автоматски (DCT) 7 степени

Димензии на пневматици 225/40R18

Димензии на тркала 7.5Jx18"

Потрошувачка

Отворен пат (l/100 km) 5.8

Комбинирано (l/100 km) 6.8

Во град (l/100 km) 8.4

Eмисија на CO2 (g/km) 163

Дозволена маса а возилото (kg) 1.870

Зафатнина на багажен простор (l) 360

Зафатнина на резервоар за гориво (l) 50

Технички карактеристики

KIA MOTORS MACEDONIA
ул.Перо Наков 25, 1000 Скопје, Македонија 
Тел.: ++ 389 2 2580 300 Тел./Факс: ++389 2 2580 302
e-mail : sales@kiamotors.com.mk  www.kiamotors.com.mk

Димензии


