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Dane Pojazdu

  Model EV6

  Pojemność silnika AWD

  Rodzaj silnika EV

  Skrzynia biegów PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA

  Typ paliwa ELEKTRYCZNY

  Moc

  Kolor lakieru (GLB) GLACIER M

  Kolor wnętrza (WK) 1-TONOWE CZARNE

  Wersja EV6 Plus

  Rok produkcji

  Rok modelowy 2022

Samochód w rozliczeniu

  Czy wiesz, że możesz zostawić swój samochód w rozliczeniu?

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać wycenę swojego obecnego

  samochodu i uwzględnić ją w ofercie.

Szczegóły Oferty

232.400,00zł

3.000,00zł

5.000,00zł

240.400,00zł

240.400,00zł

240.400,00zł

240.400,00zł

Cena katalogowa

 Cena koloru

Wyposażenie dodatkowe:

 PK02 - Pakiet Komfort

Promocje i Rabaty:

 Łączna cena samochodu

 Łączna cena samochodu z rabatami

Łączna cena samochodu i akcesoriów

Łączna cena samochodu i akcesoriów z rabatami

Kwota ogółem z VAT(23%) 240.400,00zł

Kwota ogółem bez VAT(23%) 195.447,15zł

WAŻNE! Niniejszy dokument jest wyłącznie przykładową informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) oraz innych właściwych przepisów prawa (nawet jeżeli został nazwany ofertą). Stanowi
jedynie zaproszenie w rozumieniu art.71 KC do zawarcia umowy sprzedaży. Kia Polska Sp. z o.o. oświadcza, że dane zawarte w cenniku i specyfikacji są aktualne na dzień sporządzenia tych dokumentów. Kia Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo dokonywania bez uprzedzenia zmian informacji zawartych w cennikach i specyfikacjach pojazdów. Powyższe może być spowodowane w szczególności brakiem określonych części wyposażenia lub oznaczonych
funkcji samochodu. W celu weryfikacji faktycznie dostępnych  właściwości danego pojazdu i jego wyposażenia oraz cen zalecany jest kontakt z autoryzowanym dealerem KIA, który udzieli w tym zakresie aktualnych informacji.
Wszelkie zgody i informacje z zakresu ochrony danych osobowych zostały już udzielone podczas pierwszego kontaktu z siecią sprzedaży KIA.W odniesieniu do konsumentów niniejsze zaproszenie nie stanowi wykonania obowiązków
informacyjnych, o których mowa w ustawie z 30-05-2014 r. o prawach konsumenta, nie stanowi  też oświadczeń (w tym jakichkolwiek zapewnień) sprzedawcy lub  importera lub producenta, o których mowa w powołanym akcie prawnym
oraz KC. Niniejsze oświadczenie w żadnym wypadku nie jest udzieleniem gwarancji na pojazd. Szczegółowe warunki gwarancji na pojazd jak również  okresy gwarancji udzielanej na pojazd marki KIA i na jego części są określone w
odrębnej umowie tj. Książce Gwarancyjnej, która jest zawierana dopiero przy zakupie pojazdu.
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Specyfikacja Kia EV6

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 centralna fotela 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

• ESC -System stabilizacji toru jazdy

• HAC -System wspomagający pokonywanie podjazdów

• MCB –Autonomiczny hamulec pokolizyjny

• E-call -system powiadamianiaratunkowego

• Lane KeepingAssist-asystent utrzymania pasa ruchu

• ForwardCollisionAvoidanceAssist - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów, asystentem skrętu w lewo oraz aktywnego

sterowania kierownicą w celu uniknięciakolizji

• Driver AttentionWarning–system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy

• Lane FollowingAssist - asystent jazdy utrzymujący pojazd na swoim pasie ruchu

• IntelligentSpeedLimit Assist- system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i automatycznego dostosowywania prędkości do obowiązujących ograniczeń

• Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci

• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

• Światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy wykonane w technologii LED, czujnik zmierzchu

• Przednie reflektoryLED z funkcją automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (High BeamAssist)

• Blind Spot Detection -system monitorowaniamartwegopolaw lusterkach

• Blind Spot Collision Avoidance Assist -system automatycznie zmieniającytor 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

• Forward Collision Avoidance Assist Crossing-system autonomicznego hamowania z funkcjąwykrywania pojazdów na skrzyżowaniach

• Funkcjawykrywania i informowania o obecności pasażerów z tyłu

Komfort

• Wygłuszenie maski z przodu

• Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego, regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

• 6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany za pomocą łopatek przy kierownicy z funkcją pełnego zatrzymania pojazdu bez użycia hamulca i-Pedal

• Funkcja hamowania rekuperacyjnego e-4WD (dla wersji AWD)

• Selektor wybory kierunku jazdy „shiftby wire”, elektryczny hamulec postojowy z funkcją „auto hold”

• Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie, szyby przednie z funkcją bezpieczeństwa i trybem pracy góra / dół

• Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, immobilizer, funkcja ryglowania zamków po stronie kierowcy

• Dwuramienna, wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą wegańską

• Regulacjawysokości foteli przednich, regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy (nie dotyczy wersji GT)

• Klimatyzacja automatyczna , dodatkowe nawiewamy w słupach „B” dla pasażerów tylnych siedzeń, systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby

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

uruchamiający silnik START / STOP

• Panel sterowania układem klimatyzacji i systemem multimedialnym z funkcją „zmiennej klawiatury”
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Specyfikacja Kia EV6

• Nagrzewnica powietrza oraz dodatkowy wymiennik ciepła dla systemu ogrzewania kabiny

• Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane,z funkcją automatycznego składania, lakierowane w kolorze czarnymo wysokim połysku z funkcją kierunkowskazów LED

• Elektrochromatycznelusterko wewnętrzne, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

• Szyba przednia akustyczna i laminowana

• Przyciemniane szyby z tyłu

• Szyba przednia oraz przednie szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza

• Pakiet Zimowy: podgrzewana kierownica oraz fotele przednie z 3-stopniową regulacją

• Fotele przednie regulowane elektryczniez funkcją regulacji odcinka lędźwiowego, funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych

• Przednie fotele z funkcją „lounge”

• Podświetlenie kameralne wnętrza

Wnętrze

• Wewnętrzne klamki drzwi lakierowane w kolorze srebrnym

• Foteleprzednie typu „slim”, zagłówkifoteli regulowane dwuosiowo

• Nakładki progowe „standard”

• Elementy wnętrza wykonane z materiału Geonic, elementy wnętrza wykończone w kolorze czarnym o wysokim połysku

• Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze czarnym, podłokietnik przedniw kolorze czarnym wykończony materiałem Geonic3D (WK)

• Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze szarym „CharcoalGrey”, podłokietnikprzedniw kolorzes zampańskim wykończony materiałem Geonic3D, wnętrze w kolorze czarno-szarym (CVH) 

• Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze ciemnozielonym, podłokietnik przedniw kolorze czarnymwykończony materiałem Geonic3D, wnętrze w kolorze czarnym (CGP)

Stylistyka

• Listwy wykończenioweszyb w kolorze czarnym o wysokimpołysku

• Zewnętrzne listwy progowe w kolorze czarnym

• Chromowana listwa tylnej pokrywybagażnika, tylny pas świetlny

• Tylny spojler dachowy „wingtype” ze światłem stop LED i lampką z funkcją „welcomelight”

• Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia, chowane w drzwiach

• Pakietstylistyczny EV6 Plus: elementy stylistyczne dolnej części zderzaka przedniego i tylnego, nakładki na nadkola i listwy progowe lakierowane w kolorze czarnym o wysokim połysku

Osiągi

• Zintegrowane osie napędowe (IDA)

• Funkcja wyboru trybu pracy hamulców: Normal, Sport

• Zawieszenie „performance”

• Funkcja wyborów trybów jazdy: Eco, Normal, Sport,Snow

• Przednie i tylne tarcze hamulcowe 18”

Koła

• Zestaw naprawczy, opony akustyczne

• 19" felgi aluminiowew kolorze ciemnoszarym z diamentowym wykończeniem, opony w rozmiarze 235/55R19 (dla wersji EV6 Plus dotyczy wariantu 58 kWh)

• 20" felgi aluminiowezoponami Continental w rozmiarze 255/45R20

Bateria i ładowanie

• System podgrzewania baterii

• System „multicharging” obsługujący napięcia 400 i 800V

• Gniazda ładowania prądem zmiennym Typu2oraz prądem stałym CCS
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Specyfikacja Kia EV6

• Portładowania ze wskaźnikami stopnia naładowania baterii

• Możliwość ładowania ultra szybką ładowarką o mocy 350 kW

• Ładowarka pokładowa prądu zmiennego o mocy 11 kW

• Kabel do ładowania z gniazdka domowego 230V

Funkcjonalność

• Dodatkowy bagażnik z przodu

• Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz miejscami na napoje

• Oświetlenie wnętrza oraz bagażników LED

• Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera z oświetleniem LED

• Dodatkowe schowki w oparciach foteli przednich

• Tylna kanapa z miejscami dla trzech pasażerów, składana oraz dzielona w proporcji 60:40 z podłokietnikiem i miejscami na napoje, dodatkowy otwór na narty

• Funkcja składania tylnej kanapy z bagażnika

• Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

• Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazda zasilania 12V w konsoli centralnej i bagażniku

• Zaczepy do mocowania siatki w bagażniku, roleta przestrzeni bagażowej

• Możliwość ciągnięcia przyczepy

Usługi łączności Connected Car

• Kia Live Services –zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym w zakresie: ruchu drogowego, informacji pogodowych,informacji o punktach

użyteczności publicznej, cenach paliw, miejscach parkingowych i stacjach ładowania

• UVO Connect –zestaw usług cyfrowych umożliwiającychzdalny dostęp do informacji o Twoim samochodzie i sterowanie wybranymi funkcjami auta

• 7-letni plan darmowej aktualizacji map

• OTA –funkcja automatycznejaktualizacji danych w chmurze, darmowa przez pierwszy rok użytkowania

Multimedia

• Zakrzywiony ekran wysokiej rozdzielczości

• Cyfrowe zegary z wyświetlaczem 12,3”

• Radioodtwarzacz MP3 z RDS, 6 głośników, bluetoothz możliwością podłączenia dwóch urządzeń, antena dachowa typu "płetwa rekina”, tuner radia cyfrowego DAB

• Kia NaviSystem -system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim,interfejs Android Auto oraz Apple CarPlay, 12,3" kolorowy ekran dotykowy, kamera cofania

• 2 porty USB w tylnejczęści tunelu środkowego, 2 porty USB w oparciach foteli przednich (dla wersji GT w konsoli centralnej)

• Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu o mocy 15 W

Multimedia i nowe technologie

• Smart Cruise Control -aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, funkcją stop & go oraz „machine learning”

• Highway Driving Assist – asystent jazdy po autostradzie

• Technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V) mocą do 3.6 kW

• Highway Driving Assist II –asystentjazdypoautostradziero o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, funkcja unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania

drogi, funkcja jazdy offsetowej w przypadku wykrycia kolizji z sąsiednim pojazdem

Wyposażenie opcjonalne wybrane
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Dane Techniczne Kia EV6
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