KIA Sportage

Pilt on illustratiivne

Pakkumine nr. 025 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number)
Mudel

Veoskeem

Mootor

Varustusaste

Hind koos lisavarustusega

Kia Sportage MY21
1,6 T-GDI EX 2WD 7DCT
Värv: Blue Flame (sinine metallik)

4x2

1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 hj)

EX

25 300 eurot

Tehnilised andmed
Mootor
Käigukast:
Veoskeem:
Kütus:
Mootori maht (l):
Euroklass:
Mootori töömaht (cm³):
Võimsus (kw/rpm):
Võimsus (hj/rpm):
Pöördemoment (Nm @ rpm):

Kaalud, ruumid
7-käiguline topeltsiduriga käigukast
Esivedu
Bensiin
1,6
Euro-6d
1591
130/5500
177/5500
265/1500-4500

Mõõdud
Uste arv:
Istekohtade arv:
Pikkus (mm):
Laius (mm):
Kõrgus (mm):
Teljevahe (mm):
Kliirens (mm):

2140
1577
1600
750
100
62
480-1469

Kütusekulu (l/100 km) Kütusekulu on Määratud NEDC testiga
5
5
4485
1855
1635-1645
2670
172

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

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

201
8,9

Kütusekulu linnas:
Kütusekulu maanteel:
Kütusekulu keskmine
CO2 emissioon:
Kütusekulu keskmine (WLTP):
CO2 emissioon (WLTP):

7,7
5,8
6,5
149
7,7
175

Standardvarustus
Eksterjöör

Interjöör

Blue Flame
• 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

• Püsikiirusehoidja kiiruse piirajaga
(sisaldab Bluetooth ühendust ja audio roolilt juhtimist)
• Roolisoojendus
• Juhtmevaba mobiiltelefoni laadija (ainult koos automaatkastiga)
• Tagaistmete seljatugede kaldenurga reguleerimine
• Rooli kõrguse ja sügavuse regulaator
• Istmesoojendused ees ja taga
• Sportlik sõidurežiim (ainult automaatkastiga)
• Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade
(sisaldab vihmasensoriga klaasipuhastajaid ja isetumenevat
tahavaatepeeglit)
• Elektriliselt kokkulapitavad soojendusega küljepeeglid koos
suunatuledega
• Elektrilised esimesed ja tagumised aknad
• Klaasipuhastite soojendus tuuleklaasil

• ABS-EBD pidurid
• ESC+mägistardikontroll (HAS)
• ISG start-stop süsteem
• Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)
• Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM)
• TPMS - Rehvirõhu jälgimise süsteem
• Kiirustundlik uste lukustamissüsteem
• Ees- ja külgturvapadjad koos turvakardinatega
• Võtmega väljalülitatav kaassõitja turvapadi
• Uste automaatne avanemine kokkupõrkel
• Isofix turvatooli kinnitussüsteem
• Turvavööde meeldetuletus kõikidel istmetel
• Signalisatsioon + kesklukustus
• Tahavaatekaamera
• Parkimisandurid taga
• Parkimisandurid ees
• Sõidureas püsimise abisüsteem, kaugtulede assistent
• Liiklusmärkide tuvastus

Audio ja kommunikatsioon

Rattad

• USB ühildavus
• Bluetooth käed-vaba ühendus
• 8" puutetundliku ekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem
(sisaldab raadio+RDS,häältuvastusega Bluetooth ühendust,
Apple CarPlay/Android Autoühildavus)

• Ajutine varuratas (v.a. 1.6 GDI mootoriga)
• Valuvelg 17” koos Continental rehvidega 225/60 R17

Hind koos lisavarustusega 25 300 eurot (sisaldab käibemaksu)

Garantii
Kia 7-aastane tootjagarantii
7 aastat garantiid ei ole lihtsalt sõnakõlks usalduse võitmiseks, vaid see tähendab Kia jaoks seda, et kõik Kia mudelid on valmistatud kõrgeimate
kvaliteedinõuete järgi. Kvaliteet tähendab lubadust, mis tagab kliendile meelerahu 7 aasta jooksul – ei ole mingeid väikeses kirjas erandeid
ega ebameeldivaid üllatusi. See on tootjagarantii, mis näitab et Kia on kindel iga komponendi kvaliteedis ja selle toimimises 7 aasta vältel.
150 000 km läbisõidupiiranguga tootjagarantii kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril). Täpsemalt
vaata https://www.kia.ee/guarantee/garantii

Miks on see Kia ostjale kasulik:
1. Meelerahu - kui ka midagi peaks katki minema, mis on tootja defekt, siis selle parandamise eest maksab Kia, mitte auto omanik või
edasimüüja. Kia kindlustab, et auto valmistamisel on kasutatud vaid kõrgekvaliteedilisi materjale ja tagab, et auto on komplekteeritud
parimal võimalikul viisil.
2. Garantii kandub edasi uuele omanikule ka autot müües ja see tagab auto kõrgema turuhinna järelturul.
3. Tegemist on tootjagarantiiga, mis tähendab, et garantii annab tootja, mitte edasimüüja ja toote kvaliteet tegelikult ka tagatakse
esimesest päevast kuni 2555 päevani!

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 12 kuulist
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 lähimasse 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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