
Стандартты жабдықтар
Жайлылық

Қауіпсіздік 

Интерьер

Экстерьер

"Жылы опциялар" жиынтығы 
Алдыңғы орындықтарды жылыту

Рульді жылыту

Жуу сұйықтығының төмен деңгейінің көрсеткіші

Электр жетегі және жылытқышы бар бүйірлік айналар

Экстерьері

235/65 R17 шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дискілер 

235/55 R19 шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дискілер 
Артқы көрініс айналарын бүктеудің электр жетегі және 
бұрылу көрсеткішінің қайталағыштары
Күндізгі жарықдиодты жүріс шамдары

Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар

Толық жарықдиодты фаралар

Артқы жарықдиодты шамдар

Төбедегі рейлингтер

Интерьері

Есік тұтқалары жылтыр емес хроммен әрленген

Орталық консольдің қара жылтыр жабыны

Руль дөңгелегі және былғарымен әрленген БАҚ селекторы

Матамен қапталған орындықтар

Түрлі түсті ақпараттық дисплейі бар 
4,2" сандық бақылау тақтасы

Көп функциялы руль дөңгелегі 
Ұялы құрылғыларды қосуға арналған  Bluetooth  
Руль арқылы басқаруды электр күшейткіш   
Алдыңғы және артқы электрлік әйнек көтергіштер 

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

6 динамик
Радио, RDS және USB кірісі бар аудиожүйе
Орталық құлыпты қашықтан басқару кілті 
Рульдік бағанды биіктігі мен шығымы бойынша реттеу

ЭРА-ГЛОНАСС жедел байланыс жүйесі 
Иммобилайзер
Шинаның қысымын бақылау жүйесі 
2-ші қатардағы ISOFIX балалар орындықтарына 
арналған бекіткіш

Тауға шығу кезіндегі көмек HAC 
Таудан түсу кезіндегі көмек DBC  
Тіркемені тұрақтандыру жүйесі TSC 
Артқы дискілік тежегіштер  

Тұрақтандыру жүйесі ЕSC
Бұғаттауға қарсы тежегіштер жүйесі ABS 
Алдыңғы бүйірлік жастықшалар мен қауіпсіздік перделері 
Алдыңғы қауіпсіздік жастықшалары

Артқы орындықтарды бүктеп жинау функциясы 60/40 Жүк бөлігінің пердесі Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған 12V розеткалары

Жарықдиодты тоқтату сигналы бар артқы спойлер «Aero blade» әйнек тазалағыштары
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Жабдықталымдары мен бағалары
Kia Sportage 2022 ж. шығарылған / 2022 модельдік жыл

Comfort Luxe

13 490 000 тг2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
GYWD2J61F  G517

Prestige

Проекциялық толық жарықдиодты фаралар

Артқы орындықтарды жылыту

235/60 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер 

Жасанды былғарымен қапталған орындықтар

Өрнектелген қызыл түсті жасанды былғары

Style

Әйнек тазалағыштар тұратын аймақта алдыңғы әйнекті жылыту 

Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Интерьер түстері
Салонды безендіру нұсқалары G517 G526 G664 G745

Қауіпсіздік
Уақытша пайдаланылатын қосалқы болат дөңгелек

Sportage

Спорттық металл педальдар

Classic

 12 890 000 тг
D200

D200

2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Толық жетек 
GYWD2J61G

14 190 000 тг
G517

14 890 000 тг
G526

14 190 000 тг
G526

15 890 000 тг
G664

16 390 000 тг
G745



Начало на стр. 1
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Sportage

Жайлылық
Булануға қарсы жүйесі бар бөлек климатты бақылау

Жүргізуші орындығының бел тіреуін электр реттеу

Smart Key кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты түймеше арқылы  іске қосу

Интеллектуалды жүк салғышты ашу жүйесі

Android Auto және Apple Carplay қолдайтын 8" түрлі түсті дисплейі бар мультимедиа

Динамикалық белгілеу сызығы бар артқы көрініс камерасы

Ұялы құрылғыларға қуат беруге арналған 2-ші қатардағы USB жалғағышы

Auto функциясы бар жүргізуші мен алдыңғы жолаушының әйнек көтергіші

Электрохромды артқы көрініс айнасы

Жарық берілгісі

Жаңбыр берілгісі

Жылдамдықты шектеу қызметі бар круиздік бақылау

Autohold функциясы бар EPB электр тұрақ тежегіші

Алдыңғы тұрақ берілгілері

Артқы тұрақ берілгілері

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.

Жабдықталымдары мен бағалары
Kia Sportage 2022 ж. шығарылған / 2022 модельдік жыл

ComfortClassic Luxe 

14 190 000 тг2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Толық жетек 
GYWD2J61G

14 890 000 тг
G517 G526

13 490 000 тг2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
GYWD2J61F

12 890 000 тг
D200

GDI (Gasoline Direct Injection) – тікелей отын бүрку қозғалтқышы.

MPI (Multi Point Injection) – таратылған отын бүркуі бар бензин қозғалтқышы.

Prestige 

15 890 000 тг
G664

14 190 000 тг
G526

Жүргізуші орындығын электр реттеу

12.3" түрлі түсті дисплейі бар, Android Auto және Apple Carplay қолдайтын, Navitel навигациясы бар мультимедиа

Style 

16 390 000 тг
G745

Жүргізушіге көмек көрсететін DRIVE WISE заманауи жүйелері 

Жасырын аймақты бақылау жүйесі (BCW) 

G517

Айналаны шолу мониторы (AVM)




