
Dane Pojazdu

  Model Stinger

  Pojemność silnika 3.3

  Rodzaj silnika T-GDI

  Skrzynia biegów 8AT 4WD

  Typ paliwa BENZYNA

  Moc 366

  Kolor lakieru (M6B) MICRO BLUE

  Kolor wnętrza (WK) 1-TONOWE CZARNE

  Wersja PRESTIGE LINE

  Rok produkcji 2021

Szczegóły Oferty

Cena katalogowa 244.990,00zł

 Cena koloru 3.000,00zł

Wyposażenie dodatkowe:

 (RED) Pakiet Nappa: skóra czerwona 3.000,00zł

Promocje i Rabaty:

 Łączna cena samochodu 250.990,00zł

250.990,00złŁączna cena samachodu z akcesoriami 

71421-002



Specyfikacja Kia Stinger

Wyposażenie standardowe

Bezpieczeństwo

• Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki pasażera

• Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń, poduszka kolanowa dla kierowcy

• Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości

• Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów przód / tył

• System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

• (ABS) - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

• (BAS) - system wspomagania hamowania

• (ESS) - automatycznie włączane światła awaryjne na wypadek gwałtownego hamowania

• (ESC) - system stabilizacji toru jazdy

• (HAC) - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu

• Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

• Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów oraz asystentem skrętu w lewo

• Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy

• Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości i funkcją Stop & Go

• Lane Following Assist - asystent jazdy utrzymujący pojazd na swoim pasie ruchu

• Intelligent Speed Limit Assist - system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i automatycznego dostosowywania prędkości do obowiązujących ograniczeń

• Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa ruchu

• Światła do jazdy dziennej, tylne lampy, kierunkowskazy oraz tylne światło stop wykonane w technologii LED

• Automatycznie włączane światła z czujnikiem zmierzchu, funkcja oświetlania drogi do domu

• Aktywna maska silnika z systemem ochrony pieszego

• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

• Hamulce tarczowe przednie i tylne 18”

• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów

• Sportowy, 4-tłokowy układ hamulcowy BREMBO (2-tłokowy tył) z aluminiowymi zaciskami w kolorze czerwonym

• Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach

• Blind Spot Collision Avoidance Assist - system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa

• Rear Cross Traffic Alert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania

• Rear Cross Traffic Collision Assist - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania

Komfort

• Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego

• Dodatkowe wygłuszenie maski silnika, siłowniki gazowe pokrywy silnika

• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją „Auto-Hold"

• Funkcja wyboru trybu jazdy: Smart, Eco, Comfort, Sport, Sport+

• Szyby sterowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i automatycznym trybem pracy góra

• Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów

• Lusterka zewnętrzne podgrzewane z funkcją automatycznego składania i oświetlenia podłoża

• Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne

• Fotochromatyczne lusterka zewnętrzne

• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu



Specyfikacja Kia Stinger

• Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, immobilizer, funkcja automatycznego ryglowania zamków, alarm obwodowy

• Kierownica wielofunkcyjna

• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym, systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby, dodatkowe nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu

• Podgrzewana kierownica, fotele przednie oraz skrajne siedziska tylnej kanapy

• Elektryczna regulacja foteli przednich w 8 kierunkach oraz 4-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego, zagłówki foteli przednich regulowane w pionie i  poziomie, kieszenie w oparciach

foteli przednich 

• Fotel kierowcy z funkcją elektrycznie wysuwanego podparcia pod uda

• Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia bocznego

• Funkcja pamięci ustawień foteli przednich, lusterek zewnętrznych oraz kierownicy

• Launch Control - procedura szybkiego startu

• Elektryczna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

• Rozbudowana stylistyka zegarów typu "Supervision Cluster" z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego LCD 7” i regulacją podświetlenia

• Dynamic Torque Vectoring System – system wspomagający dynamiczną jazdę w zakrętach

• Aktywny układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu

• Sportowe zawieszenie, elektronicznie sterowane, z dynamiczną kontrolą siły tłumienia w zależności od warunków drogowych

• możliwością wybrania zaprogramowanych trybów pracy

Multimedia i technologia

• System nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami TomTom, interfejs Android Auto oraz Apple CarPlay, 7-letni plan darmowej aktualizacji

map, 10,25" kolorowy ekran dotykowy, radioodtwarzacz MP3 RDS, port USB Bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie, antena dachowa typu "płetwa rekina",

tuner cyfrowy DA

• Usługi cyfrowe UVO Connect

• Zestaw audio firmy "Harman Kardon" z 15 głośnikami , w tym dwa głośniki niskotonowe pod przednimi fotelami, zewnętrzny 1 12 - kanałowy wzmacniacz o mocy 720W

• Elektroniczny generator dźwięku (możliwość wyłączenia) - wzmacniający sportowy dźwięk wydechu w kabinie z zależności wybranego trybu jazdy

• Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz pokrywie bagażnika oraz przycisk uruchamiający

silnik START / STOP 

• Eco Dynamics - system automatycznego wyłączania oraz włączania silnika na postoju pozwalający oszczędzać paliwo

• Smart Neutral Coasting - aktywny tryb „żeglowania”

• Head-up display - funkcja wyświetlania bezpośrednio na szybie informacji z komputera pokładowego, regulacja wysokości wyświetlania

• Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika

• Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu

Wygląd / Styl

• Dwie podwójne, chromowane końcówki układu wydechowego

• Zewnętrzne listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia

• Chromowane wyloty powietrza w błotnikach typu "skrzela"

• Sportowa kierownica wykończona perforowaną skórą, gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą i aluminium, satynowe klamki wewnętrzne

• Podświetlenie LED przestrzeni na nogi z przodu

• Wlot powietrza w zderzaku, atrapa chłodnicy oraz kierunkowskazy przednich lamp w stylistyce plastra miodu

• Elementy wykończenia nadwozia w kolorze ciemnego chromu

• Zestaw kameralnego podświetlenia deski rozdzielczej i paneli drzwiowych obejmujący 6 wariantów kolorystycznych

• Lusterka zewnętrze chromowane, zewnętrzne klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

• Sportowa stylistyka zderzaków: zderzak przedni z powiększonymi wlotami powietrza na hamulce wykończony w kolorze czarnym fortepianowym, dolna część wlotu powietrza wykończona

w kolorze ciemnego chromu, zderzak tylny z wbudowanym dyfuzorem oraz dodatkowymi wylotami powietrza
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• Chromowane wewnętrzne nakładki progowe, metalowe nakładki na pedały, chromowane nakładki na próg załadunkowy w bagażniku

• Konsola środkowa wykończona aluminium

• Aluminiowe nakładki na pedały

• Podsufitka, osłony przeciwsłoneczne oraz słupki wykończone zamszem w kolorze czarnym

• Zamszowa tapicerka w kolorze czarnym z czerwonymi akcentami oraz pasami bezpieczeństwa w kolorze czerwonym

Koła

• System kontroli ciśnienia w ogumieniu

• Koło zapasowe dojazdowe

• Felgi aluminiowe 19" z oponami 225/40/R19 przód, 255/35/R19 tył

Funkcjonalność

• Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje

• Gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, gniazdo USB

• Dodatkowe gniazdo zasilania 12V, gniazdo USB dla pasażerów tylnej kanapy

• Schowek pasażera z podświetleniem

• Lampki do czytania LED w podsufitce dla pasażerów przednich siedzeń oraz schowek na okulary

• Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlenie przestrzeni bagażowej LED

• Składana oraz dzielona tylna kanapa 60:40 z podłokietnikiem i uchwytami na napoje

• Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

• Szyba przednia i szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza

• Oświetlenie wnętrza LED dla pasażerów tylnej kanapy

Wyposażenie opcjonalne wybrane

(RED) Pakiet Nappa: skóra czerwona 3.000,00zł

•  Wentylowane fotele przednie z 3-stopniową regulacją

•  Skórzana tapicerka foteli typu Nappa



Dane Techniczne Kia Stinger


