KIA Sorento 2,2 CRDi TX 8DCT

Soodushind

51 690 €

Pakkumine nr. 067 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number)
Mudel

Veoskeem

Mootor

Varustusaste

Hind koos lisavarustusega

Kia Sorento 2,2 CRDi TX 8DCT
Värv: Platinum Graphite (ABT)

4x4

2,2 CRDI 8DCT (202 hj)

TX

51 690 €

Tehnilised andmed
Mõõdud

Mootor
Käigukast:
Mootori maht (l):
Võimsus (kw/rpm):
Mootori töömaht (cm³):
Võimsus (hj/rpm):
Pöördemoment (Nm @ rpm):

8-käiguline topeltsiduriga käigukast
2,2
148/3800
2199
202/3800
440/1750-2750

Dünaamika
Tippkiirus
Kiirendus 0-100 km/h (s)

5
7
4810
1900
1700
2815
176

Kaalud, ruumid
205
9,2

Täismass (kg):
Tühimass (kg):
Piduriga haagis (kg):
Pidurita haagis (kg):
Katusereelingute kandevõime (kg):
Kütusepaak (l):
Pakiruumi suurus (l):

Kütusekulu (l/100 km) Kütusekulu on Määratud NEDC testiga
Kütusekulu linnas:
Kütusekulu maanteel:
Kütusekulu keskmine
CO2 emissioon:
Kütusekulu keskmine (WLTP):

Uste arv
Istekohtade arv
Pikkus (mm)
Laius (mm)
Körgus (mm)
Teljevahe (mm)
Kliirens (mm)

7,1
5,4
6,0
158
6,831

2600
1819-1954
2500
750
100
67
187-2011

Interjöör: Nappa nahast istmekatted / must

Standardvarustus
Eksterjöör

Interjöör

Platinum Graphite (ABT)
• Kerevärvi pamprid
• Eesmised ja tagumised porikaitsmed
• Tagaspoiler
• „Glossy black“ kõrgläikega iluvõre tüüp C
• Kerevärvi välispeeglid
• Komfortsuunatuled
• Valgusanduriga lähitulede automaatika
• LED-päevasõidutuled
• Bi-LED esituled
• Eesmised udutuled
• Katusereelingud

Tekstiilist istmekatted
• Käetugi esiistmete vahel
• Tagaistme keskmine käetugi
• Nahkrool ja käigukangi nupp
• Salongi õhufilter
• High Glossy kõrgläikega dekoor interjööris
• Toonitud tagaklaasid
• 3,5" TFT LCD ekraanigateekonna kompuuter

Mugavusvarustus

Turvalisus

• Intelligentne kliimaseadmete ühtlussüsteem
• Käed-vabad tagaluugi avamine
• Juhtmevaba mobiiltelefoni laadija
• Esiklaasinäidik (Head- Up display)
• Päiksekiirgust peegeldav esiklaas ja külgmised esiaknad
Pagasiruumi luugi luku avamine puldist
• Vihmasensoriga klaasipuhastid
• Smart Key võtmeta käivitussüsteem
• Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
• Püsikiirusehoidja koos pikivahehoidmise funktsiooniga (sisaldab
Stop&Go funktsiooni)
• Päevatulede automaatika
• Reguleeritav sõidurežiim sport/normal/ECO
Elektriliselt juhitavad aknatõstukid ees ja taga koos
kinnikiilumiskaitsega
• Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega
küljepeeglid
• Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade
• Eskorttuled
• Auto Defog-süsteem udu automaatseks kõrvaldamiseks esiklaasilt
• Komfortsuunatuled
• Elektriliselt juhitav mälufunktsiooniga juhiiste (10 suunas) ja
elektriliselt juhitav kõrvalistuja iste (8 suunas)
• Ventileeritavad elektriliselt juhitavad mälufunktsiooniga esiistmed,
elektriliselt reguleeritav esiistmete nimmetugi
• Juhiistme kÕrguse regulaator
• Istmesoojendused ees ja taga
• Roolisoojendus
• Klaasipesuvedeliku Iõppemise hoiatussignaal
• Haagise suurendatud veovõime
• Elektrooniline käiguvahetuslüliti
• 7 istekohta
• Supervision LED näidikuplokk 12,3” ekraaniga
• Käetugi esiistmete vahel koos topsihoidjaga
• Tagaistme keskmine käetugi
• Panipaik pagasiruumi põhjakatte all
• Pagasiruumi kate
• Nappa nahast istmekatted / must

• Kiirustundlik uste lukustamissüsteem
• Tahavaatekaamera
• Pimenurga hoiatussüsteem (BSD) koos tagant ristsuunas
Iäheneva sõiduki hoiatussüsteemiga (RCTA)
• 360º parkimisabi süsteem
• Kaugjuhitav parkimine
• Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM)
• ABS-EBD pidurid
• Hädapidurivõimendi (BAS)
• Elektrooniline
stabiilsuskontroll (ESC)
• Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)
• Elektrooniline parkimispidur (EPB)
• Juhi ja kaassõitja turvapadjad
Külgmised turvakardinad
• Signalisatsioon + kesklukustus
• Uste automaatne avanemine kokkupõrkel
• Pimenurga kaamerapilt näidikuteploki ekraanil
• TPMS - Rehvirõhu jälgimise süsteem
• Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS), sisaldab juhi väsimuse
tuvastussüsteemi
• Radari ja kaameraga autonoomne hädapidurdussüsteem
(sisaldab eessõitjaga kokkupõrke ennetussüsteemi linn/maantee
funktsiooniga, jalakäija tuvastussüsteemi)
• Isofix turvatooli kinnitussüsteem

Audio ja kommunikatsioon

Rattad

• 2 Bluetooth connections in same time
• Helisüsteemi ja telefoni juhtimine roolilt
• BOSE Premium Sound System
• Bluetooth vabakäesüsteem ja hääljuhtimine
• USB ühildavus
• 10,25” puutetundliku duaalekraaniga heli- ja
navigatsioonisüsteem (sisaldab raadio+RDS, häältuvastusega

• Ajutine tagavararatas
• Valuvelg 20” koos Continental rehvidega255/45 R20

Bluetooth ühendust, dünaamiliste joontega tahavaatekaamerat,
Apple CarPlay/Android Auto ühildavust)
• Teekonnakompuuter

Eksterjöör
LED-päevasõidutuIed
• Bi-LED esituled
• LED-tagatuIed
• LED esimesed udutuled
• Katusereelingud
• Panoraamkatuseluuk
• Tumendatud tagaklaasid ja tagumised küljeaknad

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus
+ Pöhjamatid, veluur (Diisel, Komplektis 4tk.)
+ Auto esmane registreerimine, ettevalmistamine, ohutuspakett ja elektrooniline parkimiskell
+ Pöhjamatid, veluur (Kolmandale istmereale)
+ Pagasiruumimatt, pööratav, kokkuklapitav (7-e istmelisele autole)

Uus hind koos lisavarustusega 51 690 eurot
Garantii
Kia 7-aastane garantii

Kia 84-kuuIine või 150 000 km põhigarantii (esimesed 36 kuud ilma kilometraaži piiranguta) on üks paremaid uutele autodele pakutavaid
garantiisid. Autojuhtide rahulolu tagamiseks on kõigi KIA sõidukite projekteerimisel ja tootmisel Iähtutud autotööstuse uusimast
tehnoloogiast. Istudes oma uude KIA sõidukisse, märkate kohe, kui meeldiv see on. See tunne jääb Teid saatma nii kauaks, kuni Te KIA
sõidukit kasutate. Kindlasti julgustab Teid ka teadmine, et KIA suhtub iga KIA sõiduki valmistamisse täie tõsidusega. KIA on sätestanud
autole hooldusvahemikud, mida soovitame KIA sõiduki maksimaalse jõudluse tagamiseks järgida.
KIA originaalvaruosadega seotud vajaduste rahuldamise eest hoolitseb KIA autoriseeritud esindus ehk Viking Motors. KIA autoriseeritud
esindused teevad kõik endast oleneva tagamaks, et ostetud sõiduk ületaks kõik Teie ootused.
KlAIe ei piisa sellest, et sõiduk näeb müügisaalis hea välja. Meie soov on pakkuda sõidunaudingut paljude aastate vältel.

Kia 24h Autoabi
Kia 24h autoabi tagab Teie ootamatult katkenud sõidu jätkumise kogu Euroopas. Alates 1. veebruarist 2014 Kia Eesti, Läti ja Leedu
ametlikest esindustest ostetud uutele sõidukitele on kolmeks aastaks autoabiteenus tasuta. Varasemalt ostetud sõidukitele on võimalik 12kuuIist autoabiteenust juurde osta ja hiljem seda vastavalt soovile aasta kaupa pikendada. Aastase autoabiteenuse paketi maksumus on 24
eurot.
Kia 24h autoabi number +372 675 0522 toimib ööpäevaringselt ja on mõeldud üle Euroopa esmase abi osutamiseks ootamatute
tehniliste rikete, teelt väljasõitude, avariide vms juhtumite korral.
Abi hulka kuulub muuhulgas:
rattavahetus;
käivitusabi;
lisakütuse toomine;
nõustamine liiklusõnnetuse korral;
vajadusel tasuta pukseerimine Iähimasse teeninduspunkti;
vajadusel reisijate soovitud sihtkohta viimine (riigi piires).

Kliendi juurde jõudmise aeg Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Rakveres ja Paides on maksimaalselt 30 minutit alates kliendi telefonikõnest
autoabi numbrile. Ülejäänud kohtadesse jõudmisel lisandub sõiduaeg. Saaremaal ja Hiiumaal toimunud õnnetuse korral konsulteeritakse
klienti telefoni teel ning probleemi lahendab kohalik koostööpartner.
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