
Интерьер

Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған Kia Sorento / 2022 жылғы модель қатары

Luxe Style Premium

18 890 000 тг
G0KV

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | олық жетек | 7 орын 
GZW7L961G

20 190 000 тг
G0KX

"Жылы опциялар" жиынтығы 

Алдыңғы орындықтарды жылыту

Артқы орындықтарды жылыту  

Рөл дөңгелегін жылыту

Электржетегі және жылытқышы бар артқы көрініс айнасы

Екінші қатардағы орындықтарға ауа өткізгіштер 

Әйнек жуатын сұйықтықтың төменгі деңгей индикаторы 

Экстерьер

Артқы көрініс айнасын жинайтын электр жетек 

Хромдалған есік тұтқалары (сыртқы)

Алдыңғы және артқы бамперге күміс түстес декоративті қондырма 

Төбедегі рейлингтер 

235/60 R шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер 

235/55 R шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дискілер 

Рефлекторлық жарықдиодты фаралар (LED) 

Проекциялық жарықдиодты фаралар (LED)

Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар (LED)

Жарықдиодты артқы шамдар (LED) 

Артқы есік және бесінші есік әйнегінің барынша қараңғылануы 
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21 990 000 тг
G0LY

Интерьер

Матамен қапталған орындықтар

Былғарымен қапталған орындықтар

Nappa былғарымен қапталған орындықтар 

«Металлик тектес» ендірмелері бар алдыңғы панель элементтері  

«Ағаш тектес» ендірмелері бар алдыңғы панель элементтері  

Көлемді бедерлеме мен өрнегі бар алдыңғы панель элементтері  

Шанақтың алдыңғы және орталық бағандары матамен қапталған 

Жүк салғышты бекітуге арналған тор

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек | 5 орын 
GZW5L961G

Стандартты жабдық 
Экстерьер

Жайлылық 

Қауіпсіздік және технологиялар 

Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LED)  
Қосымша жарықдиодты стоп-сигнал (LED)

«Aero blade» әйнек тазартқыштары Артқы спойлер 

Көп функционалды рөл дөңгелегі
Жылдамдықты шектейтін круизді бақылау 
2 қатардағы орындықтарды бойлық бағытта механикалық 
реттеу
2 қатардағы стақан салғышы бар орталық шынтақ қойғыш  
Артқы көрініс камерасы

Жарықты өшіруді кідірту қызметі (Escort light)  
Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth  
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған 
бөлек климатты бақылау 
Рөл колонкасын биіктігі және шығымы бойынша 
реттеу 

Жауын-шашын берілгісі
Жарық берілгісі 
Қосымша шуыл оқшаулағышы бар алдыңғы әйнек  
Қозғалыс режимін таңдау жүйесі (Drive Mode Select)

Иммобилайзер және сигнализация  
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS)  
Бағыт тұрақтылығының жүйесі (ESC)
Шұғыл тежеу кезіндегі көмек жүйесі (BAS) 
Төмен қарай түсу кезіндегі көмек жүйесі (DBS)

Жоғары көтерілген кездегі көмек жүйесі (HAC)  
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (VSM) 
Тіркеменің бағыт тұрақтылығының жүйесі (ТSA)
Шұғыл тежеу туралы ескерту жүйесі (ESS) 
Артқы тұрақ берілгілері

Алдыңғы қауіпсіздік көпшігі
Бүйірлік қауіпсіздік көпшігі және қауіпсіздік перделері
Бала орындықтарына арналған ISOFIX бекіткіші бар 2-ші 
және 3-ші қатардағы орындықтар (болған жағдайда)   
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (ТРМS) 

Хроммен қапталған ішкі есік тұтқалары  
Жүк салғыш пердесі

Былғарымен қапталған руль дөңгелегі мен БАҚ селекторы 
Алдыңғы панельдегі қуат беруге арналған USB жалғағышы (2 дана)

Алдыңғы орындық арқасының бүйір жағындағы қуат беруге арналған 
USB жалғағышы (2 дана)

Style+

20 790 000 тг
G0KZ

Comfort

17 690 000 тг
G0M2

Prestige

20 990 000 тг
G0LZ

G0M2 G0KV G0KX G0KZ

Интерьер түстері 
Салонды безендіру нұсқалары G0LZ G0LY

Алдыңғы есік терезелеріне арналған акустикалық үлдір 

Екінші қатарға арналған қуат беретін USB жалғағышы 

Sorento



Қозғалыс жолағынан шығып кетудің алдын алу жүйесі (LKA)

Жолақтағы қозғалыс ассистенті (LFA)

Жасырын аймақта автокөлікпен соғылудың алдын алу жүйесі (ВСА)

Жасырын аймақтағы суреттерді аспаптар панеліне шығару камерасы (BVM)

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

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі (SEA)

Жүргізушінің назарын бақылау жүйесі (DAW)

Қашыққа түсетін жарықты басқару ассистенті (HBA)

Жайлылық 
Auto қызметі бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер

Атермалды алдыңғы және бүйірлік алдыңғы әйнектер 

Жүк салғышты ашудың интеллектуалды жүйесі (Smart Tailgate)

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі қозғалтқышты түймешемен іске қосу

1-нші беттің бастауы
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Қозғалтқышты қашықтан іске қосу (Smart Key арналған)

Apple Carplay / Android Auto қолдауы бар 8" мультимедиа жүйесі

Apple Carplay / Android Auto қолдауы бар және Navitel навигациясы бар 
10.25" мультимедиа жүйесі

4 камерасы бар айналаны шолу жүйесі (AVM)

6 динамигі бар аудиожүйе 

12 динамигі бар BOSE аудиожүйесі

Mood Lamp интерьерге атмосфералық жарық беру  

Артқы көріністің электрхромды айнасы (ЕСМ)

Жүргізушінің орындығын 10 электр реттегіш (2 арқа бағытын қоса алғанда)

Жүргізушінің орындығын 14 электр реттегіш (4 арқа бағытын қоса алғанда), 
жад қызметі бар 

Алдыңғы жолаушы орындығын 10 электр реттегіш (2 арқа бағытын қоса алғанда)

Алдыңғы орындықтардың вентиляциясы

Жүк салғыш жақтан 2 қатар орындықтарын қашықтан жинау 

3 қатар орындықтарын 50/50 жинау

Үшінші қатардағы орындықтарға арналған кондиционер

2 қатарға арналған күннен қорғайтын перделер 

Ұялы құрылғыларға арналған сымсыз қуат бергіш

Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған Kia Sorento / 2022 жылғы модель қатары

Luxe Style Premium

G0KV

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек | 7 орын 
GZW7L961G G0LY

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек | 5 орын 
GZW5L961G

Style+Comfort

G0M2

Prestige

G0LZ

18 890 000 тг

21 990 000 тг

17 690 000 тг

20 990 000 тг

Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. қыркүйек 1-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.     

Қауіпсіздік және технологиялар 

TFT 4.2" дисплейі бар аспаптық панель

TFT 12.3" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі

Алдыңғы әйнектің арналған проекциялық дисплейі (HUD) 

Алдыңғы тұрақ берілгілері

Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек 

Электрлі Child Lock 

Артқы қатардағы жолаушылар туралы ескерту  (ROA) 

Шанақтың биіктігін автоматты түрде тегістеу жүйесі

Тежегіштің тұрақ аяғы

Электрлі тұрақ тежегіші  (EPB)

Жақсартылған рөлдік жүйе: электркүшейткіш, рөлдік сөре де орнатылған (R-MDPS)

Drive Wise қауіпсіздік және жүргізушіге көмек жүйесінің кешені
Қарама-қарсы соғылудың алдын алу жүйесі (FCA) 
(тану деңгейі: автокөлік/жаяу жүргінші)

20 190 000 тг
G0KX

20 790 000 тг
G0KZ

Sorento

* Apple Carplay және Android Auto дұрыс жұмыс істеуі үшін түпнұсқа кабельді пайдалану ұсынылады




