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Экстерьері

Жабдықталымдары мен бағалары
Carnival 2022 жылы шығарылған / 2022 модельдік жыл

Prestige

3.5 MPI, 249 а. к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек | 8 орын 
HSB8J961J

23 990 000 тг

"Жылы опциялар" жиынтығы 
Алдыңғы орындықтарды жылыту

Алдыңғы әйнегін электрмен жылыту

Алдыңғы әйнегін жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Электр жетегі және жылытқышы бар бүйірлік айналар

Руль дөңгелегін жылыту

Экстерьері

Электр жетегі және қашықтықтан басқарылатын жылжымалы артқы бүйір есіктер

Интеллектуалды жүк салғышты және жылжымалы артқы бүйірлік есіктерді ашу жүйесі

Артқы көрініс айналарын бүктеуге арналған электр жетек

Хроммен әрленген радиатор торы

Хроммен әрленген артқы тірек

Төбедегі рейлингтер

235/60 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер

Проекциялық жарықдиодты (LED) фаралар

Жарықдиодты (LED) тұманға қарсы шамдар

Жарықдиодты (LED) артқы шамдар

Интерьері
Екінші қатардағы 3 бөлек орындық, алынбалы, қозғалыс барысына қарсы орнату мүмкіндігі бар

Жасанды былғарымен қапталған орындықтар

Жоғарыға көтерілу кезіндегі көмек жүйесі (HAC)  
Біріктірілген белсенді басқару жүйесі (VSM) 
Алдыңғы қауіпсіздік жастықшалары

Бүйірлік жастықшалар мен қауіпсіздік перделері
Жүргізуші тізесінің қауіпсіздік жастықшасы
Балалар орындықтарына арналған 2-ші және 3-ші 
қатардағы ISOFIX орындықтары 

ЭРА-ГЛОНАСС жедел байланыс жүйесі  
Шина қысымын бақылау жүйесі (TPMS)  
Уақытша пайдаланылатын қосалқы болат 
дөңгелегі

Круизді бақылау
Бойлық бағытта 2-ші қатардағы орындықтарды реттеу 
Үшінші қатардағы орындықтар еденге 60/40 арақатынаста 
бүктеледі

Қозғалыс режимдерін таңдау жүйесі (Drive Mode Select) 
Электр тұрақ тежегіші (EPB)

Алдыңғы панельде қуат беретін екі USB қосқышы бар
Алдыңғы орындықтың артқы бүйір жағында қуат 
беретін USB қосқышы бар

Жүк салғыштағы 12V розетка Екінші және үшінші қатардағы балаларға арналған Isofix 
орындықтарына бекітпелер

Жарықдиодты (LED) күндізгі жүріс  шамдары Қосымша (LED) жарықдиодты тоқтату сигналы
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G667, G764

Былғарымен қапталған руль дөңгелегі

Алдыңғы панель ағаш құрылымына сәйкес ендірмемен әрленген (Hydrographics)

Жүк салғыштың бүйірлік панеліндегі органайзер

Жүк салғышты бекітуге арналған тор

Carnival

Ұялы құрылғыларды қосуға арналған Bluetooth 
Рульдік бағанды биіктігі мен шығымы бойынша реттеу

Жүргізушіге көмек көрсетудің DRIVE WISE заманауи жүйелері 
Жасырын аймақты бақылау жүйесі (BCW)

Артқы жүріспен тұрақтан шығу кезінде бүйірлік соқтығысудың алдын алу жүйесі (RCCW)

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі: тек ескерту (SEW)

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі: ескерту және артқы есіктерді құлыптау (SEA)

Тұрақтан артқы жүріспен шығу кезінде соқтығысудың алдын алу жүйесі (PCA)
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Жүргізуші мен алдыңғы жолаушы үшін бөлек климатты бақылау

Екінші және үшінші орындықтар үшін климатты бақылау

Auto функциясы бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер 

Жаңбыр берілгісі

Smart Key кілтсіз кіру және түймеше арқылы қозғалтқышты іске қосу жүйесі

Қозғалтқышты кілт арқылы қашықтан іске қосу (Smart Key үшін)

Apple Carplay / Android Auto қолдайтын Navitel 12,3" навигациялық жүйесі 

12 динамигі бар BOSE аудиожүйесі

1-нші беттің бастауы
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TFT 4.2" дисплейі бар Supervision аспаптар панелі

Орталық консольдегі 220в Розетка

Үшінші қатардағы жолаушыларға арналған қуат беретін екі USB жалғағышы

Ұялы телефондарға арналған сымсыз қуат бергіш 

4 камерасы бар айналаны шолып қарау жүйесі (AVM)

Артқы тұрақ берілгілері

Алдыңғы тұрақ берілгілері

Автоматты қараңғыланатын салон айнасы (ECM)

Екінші және үшінші қатарларға арналған күннен қорғайтын перделер

Артқы қатардағы жолаушылар туралы ескерту (ROA)

Жүргізуші орындығын жад теңшеулері қызметі бар 12 бағытта электрмен реттеу

Жолаушы орындығын 8 бағытта электрмен реттеу

Ұсынылған бөлшек сауда бағалары 2022 жылдың 1 қараша бастап жарамды. Өзекті арнайы ұсыныстарды ескерген кездегі нақты бағасын www.kia.com.kz сайтынан және ресми Kia дилерлерінен 
нақтылаңыз. Kia брендінің кез келген өнімін сатып алу жеке сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің берілген суреті сатылатын көліктен өзгеше болуы мүмкін. 

«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағында алуға болады. Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар туралы ақпаратты, көрсетілген 
жабдықталымдардағы автокөлік модельдерін сатып алу мүмкіндігі, бағалар, ықтимал пайда мен сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес.
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