Стандартты жабдық
Жайлылық
Көп функционалды рөл дөңгелегі
Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth
Артқы орындықтың арқасын механикалық реттеу
Рөл арқылы басқаруды электр күшейткіш
Алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер

Жүргізушінің орындығын биіктігі бойынша реттеу
Артқы жолаушыларға арналған үрлеу дефлекторлары
Кондиционер
Drive Mode Select қозғалыс режимін таңдау жүйесі (автоматты
трансмиссиясы бар түрлері)

6 динамик
Радио/RDS/МР3, USB жалғағышы бар аудиожүйе
Орталық құлыпты қашықтан басқаратын кілт
Рөл колонкасын биіктігі және шығымы бойынша реттеу

Жоғары көтерілген кездегі көмек жүйесі (HAC)
Биіктен түскен кездегі көмек жүйесі (DBC)
Тіркемені тұрақтандыру жүйесі (TSC)
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (VSM)

Тұрақтылық жүйесі (ESC)
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS)
Алдыңғы бүйірлік жастықшалар және қауіпсіздік перделері
Алдыңғы қауіпсіздік жастықшалар

Жүк салғыш бөлігінің пердесі

60/40 ара қатынасымен жиналатын артқы орындықтар

Қауіпсіздік
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі
Иммобилайзер
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі
ISOFIX балалар креслосына арналған 2 қатардағы бекіткіш

Интерьер
Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған 12V розетка

Экстерьер
Жарықдиодты стоп-сигналы бар артқы спойлер

«Aero blade» әйнек тазартқыштар

Жабдықталымдары мен бағалары

2022 жылы шығарылған Kia Sportage/ 2021 жылғы модель қатары

2.4 GDI, 184 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек
F1W5L6A1G

Luxe
13 090 000 тг

G0BM

Luxe +
13 490 000 тг
GJJO

Prestige
13 990 000 тг

G09Q

«Жылы опциялар» жиынтығы
Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту
Рульді жылыту
Алдыңғы әйнектің әйнек тазартқыштары тұратын аймағын жылыту
Жуу сұйықтығының төменгі деңгей индикаторы
Электржетегі және жылытқышы бар бүйірлік айналар
Экстерьер
225/60 R17 шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дискілер
Артқы көрініс айнасын жинайтын электр жетек және бұрылыс көрсеткішінің қайталағыштары
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары
Тұманға қарсы фаралар
Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар
Толық жарықдиодты фаралар
Артқы жарықдиодты шамдар
Төбедегі рейлингтер
Артқы есік және бесінші есік әйнектерін толық қараңғылау
Газ шығаратын түтіктің екі қондырмасы (қозғалтқышы 2.4 нұсқасына ғана арналған)
Бүйірлік хромдалған молдинг (қозғалтқышы 2.4 нұсқасына ғана арналған)
Алдыңғы және артқы бамперлердегі күміс түстес ендірмелер (қозғалтқышы 2.4 нұсқасына ғана арналған)
Интерьер
Табалдырықтағы алюминий ендірмелер
Жылтыр емес хроммен қапталған есік тұтқалары
Қара жылтырмен қапталған орталық консоль
Рөл дөңгелегі және былғарымен қапталған БАК селекторы
Матамен қапталған орындықтар
Былғарымен қапталған орындықтар
TFT 4.2" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі
Қауіпсіздік
Ұлғайтылған алдыңғы 17" тежегіш дискілер
Бұрылыстарда тарту күшін басқару жүйесі, АТСС (толық жетекті түрінде ғана)
Уақытша пайдаланылатын болаттан жасалған қосалқы дөңгелек
Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек
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14 890 000 тг
H00A

300 000 тг

"Қызыл тігіссіз салонның жеңіл қаптамасы" қосымша жиынтығы
Интерьер түстері
Салонды безендіру түрлері

GT Line

H06B, H06L

GIHX, G0BM

GJJI, GJJO

GJJJ, G09Q

H00A | H06B, H06L

1-нші беттің бастауы
Жабдықталымдары мен бағалары
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2.4 GDI, 184 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек
F1W5L6A1G

Luxe

Luxe +

Prestige

13 090 000 тг

13 490 000 тг

13 990 000 тг

G0BM

GJJO

G09Q

GT Line
14 890 000 тг
H00A

Жайлылық
Булануға қарсы жүйесі бар бөлек климатты бақылау
Алдыңғы орындықтарға арналған вентиляция
Жүргізуші орындығының бел тірегішін электр реттегіш
Жүргізушінің алдыңғы орындығын электр реттегіш: жүргізушінікі 10, жолаушынікі 8
Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты түймешемен іске қосу
Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар 8" түрлі түсті дисплейі бар мультимедиа
Динамикалық белгі сызығы бар артқы көрініс камералары
Ұялы құрылғыларды қуаттауға арналған екінші қатар орындықтарындағы USB жалғағышы
Ұялы құрылғыларға арналған сымсыз қуаттау
Auto қызметі бар жүргізушінің және алдыңғы жолаушының әйнек көтергіштері
Артқы көрініс айнасын жинайтын электр жетек
Жарық бергіші
Жауын бергіші
Жылдамдықты шектейтін қызметі бар круизді бақылау
Autohold қызметі бар ЕРВ электр тұрақ тежегіші
Алдыңғы тұрақ бергіштері
Артқы тұрақ бергіштері
GT Line жиынтығы
«GT Line» дизайнды 245/45R19 шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дискілер
Сыртқы элементтері жылтыр емес хроммен қапталған
«GT Line» жылтыр қара торы
«GT Line» қызыл жиегімен қапталған салон
Спорттық, төменгі жағы бөлінген руль дөңгелегі
Рөл арқылы берілістерді ауыстырып қосу түймешелері
Спорттық металл педальдар
Жүк салғыштың табалдырығы тоттанбайтын болатпен қапталған
Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. ақпанның 7-нен 28-не дейін жарамды. Kia өнімдерінің өзекті бағалары туралы толық ақпарат алу үшін www.kia.com.kz сайтында және Kia дилерлеріне хабарласыңыз. Kia брендінің кез келген өнімін сатып алу
жеке сату-сатып алу шартына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің ұсынылған суреті сатылатын автокөліктен өзгеше болуы мүмкін.
GDI (Gasoline Direct Injection) – отынды тікелей бүріккіші бар қозғалтқыш.
MPI (Multi Point Injection) – отынды үлестіретін бүріккіші бар бензин қозғалтқыш.
«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарлар Қазақстан Республикасының аумағында қолжетімді. Қазақстан Республикасының
аумағынан тыс субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар, көрсетілген жабдықталымдағы, бағадағы автокөлік модельдерін ықтимал сатып алу мүмкіндігі, ықтимал тиімділіктер және
сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді.
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