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"Жылы опциялар"жиынтығы 
Алдыңғы орындықтарды жылыту

Артқы орындықтарды жылыту

Руль дөңгелегін жылыту

Экстерьері
245/50 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер

Электр жетегі бар люк

Интерьері
Табиғи ағаштан жасалған ендірмелер 

Nappa премиалды былғарысымен аралас қапталған орындықтар мен руль дөңгелегі

Nappa жоғары сапалы былғарыдан жасалған интерьер

Күдерімен қапталған төбе, тіреулер және күннен қорғайтын күнқағарлар

Алдыңғы орындықтардың екі секциялы орталық шынтақ қойғышы

Жүргізушіге көмек көрсетудің DRIVE WISE заманауи жүйелері 
Stop&Go функциясы бар интеллектуалды круизді бақылау (SCC) 

Бетпе-бет соқтығысудың алдын алу жүйесі (FCA) (тану деңгейі: автокөлік / жаяу жүргінші / велосипед)

Қозғалыс жолағынан шығудың алдын алу жүйесі (LKA)

Жолақтағы қозғалыс ассистенті (LFA)

Жасырын аймақты бақылау жүйесі (BCW)

Жасырын аймақты бақылау камералары (BVM)

Тұрақтан артқы жүріспен шығу кезіндегі бүйірлік соқтығысудың алдын алу жүйесі (RCCA)

Қауіпсіз шығу жүйесі (SEA)

Жүргізушінің назарын бақылау жүйесі (DAW)

Интеллектуалды негізгі жарықты басқару жүйесі (IFS)

Жайлылық
Электронды басқарылатын адаптивті аспа (ECS)

Алдыңғы әйнекке арналған проекциялық дисплей

4 камерасы бар айналаны шолу жүйесі

Lexicon аудиожүйесі: 16 динамик, сабвуфер және сыртқы күшейткіш

Интерьердің фондық жарығы (64 реңк)

Жад функциясы бар электр реттелетін руль бағаны

Автоматты түрде қараңғыланатын салонның артқы көрініс 
айнасы 
Круизді бақылау 
Smart Key кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты түймеше 
арқылы іске қосу 
Трансмиссияны электрондық басқару (Shift by Wire)

Электрлік тұрақ тежегіші (EPB) 
Интеллектуалды жүк салғышты ашу жүйесі  
Үш аймақтық климатты бақылау
Жаңбыр берілгісі 
Жарық берілгісі 

Apple Carplay және Android Auto қолдайтын,  14,5" дисплейі 
бар мультимедиа жүйесі; 
Динамикалық белгілеу сызығы бар артқы көрініс камерасы 
Алдыңғы және артқы тұрақ берілгілері

'Maurice Lacroix' аналогтық сағаты 
Былғарымен әрленген көп функциялы руль дөңгелегі

Аралас былғарымен қапталған орындықтар Ағашқа ұқсас ендірмелер 

Уақытша пайдаланылатын қосалқы дөңгелек 
ЭРА-ГЛОНАСС төтенше байланыс жүйесі және 
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі

Алдыңғы қауіпсіздік жастықшалары
Алдыңғы және артқы бүйірлік қауіпсіздік жастықшалары

Автоматты түрде қараңғыланатын, бүктеу мен реттеудің 
электр жетегі бар бүйірлік артқы көрініс айналары  
Жарықдиодты (LED) артқы шамдар

Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары Жарықдиодты шамдар жақын және алыс фаралар 
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Auto функциясы бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер 

Электр жетегі және жылытқышы бар артқы көрініс бүйірлік айналары

Бетпе-бет және сол жаққа бұрылу кезінде соқтығысудың алдын алу көмекшісі (FCA-JX)

Тұрақты қашықтан басқару жүйесі  (RSPA)

Тұрақтан артқы жүріспен шығу кезінде соқтығысудың алдын алу жүйесі (PCA)

Жасырын аймақта автокөлікпен соқтығысудың алдын алу жүйесі (BCA)

Жүргізушінің орындығын 20 бағытта және алдыңғы жолаушының орындығын 16 бағытта теңшеу жадысы бар электрмен реттеу

Қауіпсіздік перделері 
Жүргізуші тізесінің қауіпсіздік жастықшалары
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Артқы орындықтарды 14 (оң жақта) және 12 (сол жақта) бағытта электрмен реттеледі

Алдыңғы орындықтарды желдету

Артқы орындықтарды желдету

Ұялы телефонды орталық консольде сымсыз қуаттау

Артқы орындықтағы жолаушыларға арналған мультимедиа жүйесі

Мультимедианы басқару және климатты басқару жүйесі бар артқы орындықтардың орталық шынтақ қойғышы

Артқы жолаушыларға арналған айналар

TFT 12.3" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі

Артқы бүйірлік әйнектерге арналған механикалық перде

Электр жетегі бар артқы перде

Жеткізгіші бар алдыңғы және артқы есіктер 

1-нші беттің бастауы
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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.

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




