NEW SORENTO

Hinnad ja varustused
KIA NEW SORENTO HINNAKIRI 22.05.2020
Vedu
4x4

Mootor

Varustustase

Käigukast

CO₂ emissioon

Kombineeritud kütusekulu

Hind

2,2 CRDI 8DCT

TX

Automaat

158

6,0

53 990

(g/km)

Kia sõiduautode garantii on 7 aastat või 150 000 km, esimesed 36 kuud on läbisõidupiiranguta. Kodulehel olevad hinnad sisaldavad
20% käibemaksu Toodud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad ning võivad esinduste lõikes erineda. Põhi- ja lisavarustuse valik
on informatiivne ning võib muutuda. KIA Auto AS jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük
ette teatamata.

www.kia.ee

Tehnilised andmed

Mootor
Käigukast
Mootori maht (l)
Mootori töömaht (cm³)

2,2 CRDI 8DCT
8-käiguline automaat
2,2
2199

Võimsus (kw/rpm)

148@3800

Võimsus (hj/rpm)

202@3800

Pöördemoment (Nm @ rpm)

440@1750-2750

Dünaamika
Tippkiirus

205

Kiirendus 0-100 km/h (s)

9,2

Kütusekulu (l/100 km) Kütusekulu on määratud NEDC testiga
Kütusekulu linnas

www.kia.ee

7,1

Tehnilised andmed
Kütusekulu (l/100 km) Kütusekulu on määratud NEDC testiga

2,2 CRDI 8DCT

Kütusekulu maanteel

5,4

Kütusekulu keskmine

6,0

CO2 emissioon

158

Kütusekulu keskmine (WLTP)
CO2 emissioon (WLTP)

6,831
179

Mõõdud
Uste arv

5

Istekohtade arv

7

Pikkus (mm)

4810

Laius (mm)

1900

Kõrgus (mm)

1700

www.kia.ee

Tehnilised andmed
Mõõdud

2,2 CRDI 8DCT

Teljevahe (mm)

2815

Kliirens (mm)

176

Kaalud, ruumid
Täismass (kg)

2620

Tühimass (kg)

2032

Piduriga haagis (kg)

2000

Pidurita haagis (kg)

750

Pakiruumi suurus (l)

142-1662

www.kia.ee

NEW SORENTO

Varustustasemed
Eksterjöör

TX

Tumendatud tagaklaasid ja tagumised küljeaknad

●

LED-päevasõidutuled

●

Automaatselt reguleeritava kõrgusega adaptiivsed Bi-LED esituled

●

LED-tagatuled

●

LED esimesed udutuled

●

Katusereelingud

●

Panoraamkatuseluuk

●

Metallikvärv
Interjöör

€ 450
TX

Supervision LED näidikuplokk 12,3" ekraaniga

●

Käetugi esiistmete vahel koos topsihoidjaga

●

Tagaistme keskmine käetugi

●

Panipaik pagasiruumi põhjakatte all

●

Pagasiruumi kate

●

Elektrooniline käiguvahetuslüliti

●

Nappa nahast istmekatted / must

●

7 istekohta

●

5 istekohta

€0

Rattad

TX

Täismõõtmetes tagavararatas valuveljel

●

Valuvelg 20” koos Continental rehvidega 255/45 R20

●

Mugavusvarustus

TX

Vihmasensoriga klaasipuhastid

●

Smart Key võtmeta käivitussüsteem

●

www.kia.ee

NEW SORENTO

Varustustasemed
Mugavusvarustus

TX

Pagasiruumi luugi luku avamine puldist

●

Automaatselt tumenev tahavaatepeegel

●

Komfortsuunatuled

●

Klaasipesuvedeliku lõppemise hoiatussignaal

●

Roolisoojendus

●

Istmesoojendused ees ja taga

●

Juhiistme kõrguse regulaator

●

Ventileeritavad elektriliselt juhitavad mälufunktsiooniga esiistmed, elektriliselt reguleeritav esiistmete nimmetugi

●

Elektriliselt juhitav mälufunktsiooniga juhiiste (10 suunas) ja elektriliselt juhitav kõrvalistuja iste (8 suunas)

●

Auto Defog-süsteem udu automaatseks kõrvaldamiseks esiklaasilt

●

Päevatulede automaatika

●

Eskorttuled

●

Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade

●

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid

●

Elektriliselt juhitavad aknatõstukid ees ja taga koos kinnikiilumiskaitsega

●

Reguleeritav sõidurežiim sport/normal/ECO

●

Püsikiirusehoidja koos pikivahehoidmise funktsiooniga (sisaldab Stop&Go funktsiooni)

●

Päiksekiirgust peegeldav esiklaas ja külgmised esiaknad

●

Käed-vabad tagaluugi avamine

●

Esiklaasinäidik (Head-Up display)

●

Intelligentne kliimaseadmete ühtlussüsteem

●

Juhtmevaba mobiiltelefoni laadija

●

Turvalisus
Tahavaatekaamera

www.kia.ee

TX
●

NEW SORENTO

Varustustasemed
Turvalisus

TX

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM)

●

ABS-EBD pidurid

●

Hädapidurivõimendi (BAS)

●

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)

●

Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)

●

Elektrooniline parkimispidur (EPB)

●

Juhi ja kaassõitja turvapadjad

●

Külgmised turvakardinad

●

Signalisatsioon + kesklukustus

●

Kiirustundlik uste lukustamissüsteem

●

Uste automaatne avanemine kokkupõrkel

●

TPMS - Rehvirõhu jälgimise süsteem

●

Isofix turvatooli kinnitussüsteem

●

Radari ja kaameraga autonoomne hädapidurdussüsteem (sisaldab eessõitjaga kokkupõrke ennetussüsteemi linn/maantee funktsiooniga, jalakäija tuvastussüsteemi)

●

Pimenurga hoiatussüsteem (BSD) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga (RCTA)

●

Blind Spot view monitor on cluster

●

Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS), sisaldab juhi väsimuse tuvastussüsteemi

●

Kaugjuhitav parkimine

●

Iseparkimissüsteem Smart Parking Assist System

●

360° parkimisabi süsteem

●

Audio ja kommunikatsioon

TX

Teekonnakompuuter

●

2 Bluetooth connections in same time

●

USB ühildavus

●

www.kia.ee

NEW SORENTO

Varustustasemed
Audio ja kommunikatsioon

TX

Bluetooth vabakäesüsteem ja hääljuhtimine

●

Helisüsteemi ja telefoni juhtimine roolilt

●

10,25" puutetundliku duaalekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem (sisaldab raadio+RDS, häältuvastusega Bluetooth ühendust, dünaamiliste joontega tahavaatekaamerat,
Apple CarPlay/Android Auto ühildavust)

●

BOSE Premium Sound System

●

Garantii

TX

7-aastane garantii

●

Interjöör
Nappa nahast istmekatted / must

www.kia.ee

TX
WK

●

