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Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған KIA К5 / 2022 жылғы модель қатары

Comfort Luxe Style+ Prestige+

2.0 MPI, 150 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
EXS42G61F

12 990 000 тг
D944

14 190 000 тг
G02M

15 390 000 тг
G736, G02L

15 490 000 тг
G734, G02J

"Жылы опциялар" жиынтығы
Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Алдыңғы әйнекті электр жылыту

Электржетегі және жылытқышы бар артқы көріністің бүйірлік айнасы

Алдыңғы орындықтарды жылыту 

Артқы орындықтарды жылыту  

Рөл дөңгелегін жылыту

Экстерьер
215/55 R17 Continental шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дискілер 

Хромдалған есік тұтқалары (сыртқы)

Проекциялық жарықдиодты фаралар (LED)

Жарықдиодты (LED) тұманға қарсы фаралар

Жарықдиодты артқы шамдар (LED) 

Интерьер
Матамен қапталған орындықтар 

Былғарыдан құрамдастырылған орындықтар

Интерьер элементтері атлас хром және қара жылтыр
Металлға ұқсас  (Metal Paint) қоспалармен әрленген алдыңғы панель және есіктер 

Алдыңғы және есік ағашпен кірістірілген (Hydro Wood)

Есік бағаналары жасанды былғарыдан

Жарықдиодты ішкі жарық жиынтығы (LED)

Қауіпсіздік 
Тізе қауіпсіздік жастығы

Есікті балалардың байқаусызда ашуынан бұғаттайтын жүйе

Drive Wise қауіпсіздік және жүргізушіге көмек жүйесінің кешені 

Соқыр аймақты бақылайтын (BCW)

Тұрақтан артқы жүріспен шығып келе жатқан кезде бүйірден соғылудың алдын алу жүйесі (RCCW)

Жарықдиодты (LЕD) фаралар Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LЕD DRL) Диффузоры бар спорттық артқы бампер 

60/40 ара қатынасымен жиналатын, арқасы бар 
артқы орындықтар 

Жүк салғышты бекітуге арналған тор Былғарымен қапталған руль дөңгелегі мен БАҚ селекторы

Алдыңғы қауіпсіздік көпшігі
Бүйірлік көпшіктер және қауіпсіздік перделері
Бағыт тұрақтылығының жүйесі (ESC)
Белсенді басқарудың кіріктірілген жүйесі (VSM)

Жоғары көтерілу кездегі көмек жүйесі (HAC)
Шұғыл тежеу туралы ескерту жүйесі (ESS)
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі

Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)
Балалар креслосына арналған ISOFIX бекіткіші   
Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек 

Көп функционалды рөл дөңгелегі
Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth
Қозғалыс режимін таңдау жүйесі (Drive Mode Select)
Круизді бақылау 

Электр жетегі бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер
Auto қызметі бар жүргізушінің әйнек көтергіші
Жарық бергіші
Қашықтан басқарылатын орталық құлыбы бар кілт

Радио, USB жалғағышы бар аудиожүйе (6 динамик) 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған бөлек климатты бақылау
Артқы көрініс камерасы
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D944

Интерьер түстері
Салонды безендіру түрлері

G02M G736, G02L G734, G02J

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі  (SEA)

K5



Жабдықталымдары мен бағалары 
2022 ƫǀưǀ ƽǀǢƥƵǀưǢƥƲ KIA Ə5 / 2022 ƫǀưǢǀ ƱƳƩƪưǁ ǪƥƷƥƵǀ

Comfort Luxe Style+ Prestige+

2.0 MPI, 150 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
EXS42G61F

Жайлылық 
Жауын-шашын берілгісі

Екінші қатардағы орындықтарға ауа өткізгіштер 

Жүргізуші орындығың электр реттегіш (арқа бағытын қоса алғанда)

Жүргізуші орындығың жад қызметі бар 

Auto қызметі бар жүргізушінің және алдыңғы жолаушының әйнек көтергіштер

Тұраққа қоюдың алдыңғы және артқы бергіштері

4 камерасы бар айналаны шолу жүйесі 

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі қозғалтқышты түймешемен іске қосу

Жүк салғышты ашудың интеллектуалды жүйесі 

Қозғалтқышты қашықтан іске қосу 

Автоматты түрде қараңғылап бүркейтін салонның артқы көрініс айнасы (ЕСМ)

Артқы көрініс айналарын жинайтын электржетек  

Autohold функциясы бар электрлі тұрақ тежегіші (EPB) 

TFT 4.2" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі 

ƑƸưǁƷƭƱƪƩƭƥ 
Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар 8" мультимедиалық жүйесі
Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар 10.25" Navitel навигациясы бар мультимедиалық жүйесі, 
12 динамигі бар BOSE аудиожүйесі

Артқы қатардағы жолаушыларға арналған ұялы құрылғыға қуат беретін 2 USB жалғағышы

Style / GT Line жиынтығы 
235/45 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер

Спортқа негізделген радиатор торы

Алдыңғы бампердің спорттық дизайны

1-нші беттің бастауы
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Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. мамыр 3-нен 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.

«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. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес.

Алдыңғы жолаушының  орындығын электр реттегіш (арқа бағытын қоса алғанда)

Ұялы құрылғыларға арналған сымсыз қуат бергіш

12 990 000 тг
D944

14 190 000 тг
G02M

15 390 000 тг
G736, G02L

15 490 000 тг
G734, G02J

K5




