STINGER MY21

Hinnad ja varustused
KIA STINGER MY21 HINNAKIRI 22.02.2021

KERE
4x4

Mudel

Käigukast

CO₂ emissioon

Kombineeritud kütusekulu

Hind

3,3 T-GDI GT 8AT

8AT

247

10,9

51 990

(g/km)

Kia sõiduautode garantii on 7 aastat või 150 000 km, esimesed 36 kuud on läbisõidupiiranguta. Kodulehel olevad hinnad sisaldavad
20% käibemaksu Toodud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad ning võivad esinduste lõikes erineda. Põhi- ja lisavarustuse valik
on informatiivne ning võib muutuda. KIA Auto AS jätab endale õiguse muuta hindasid, varustust või lõpetada mõne mudeli müük
ette teatamata.

kia.vikingmotors.ee

Tehnilised andmed
Mootor

3,3 T-GDI 366 hj 4WD

Käigukast

8-käiguline automaat

Veoskeem

Nelikvedu

Mootori maht (l)
Mootori töömaht (cm³)

3,3
3342

Võimsus (kw/rpm)

269@6000

Võimsus (hj/rpm)

366@6000

Pöördemoment (Nm @ rpm)

510@1300-4500

Dünaamika
Tippkiirus

270

Kiirendus 0-100 km/h (s)

5,4

Kütusekulu (l/100 km) Kütusekulu on määratud NEDC testiga
Kütusekulu keskmine (WLTP)

10,9

CO2 emissioon (WLTP)

247

Mõõdud
Uste arv
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5

Tehnilised andmed
Mõõdud
Istekohtade arv

3,3 T-GDI 366 hj 4WD
5

Pikkus (mm)

4830

Laius (mm)

1870

Kõrgus (mm)

1400

Teljevahe (mm)

2905

Kliirens (mm)

130

Kaalud, ruumid
Täismass (kg)

2325

Tühimass (kg)

1834-1905

Piduriga haagis (kg)

1000

Pidurita haagis (kg)

750

Kütusepaak (l)

60

Pakiruumi suurus (l)

kia.vikingmotors.ee

406-1114

STINGER MY21

Varustustasemed
Eksterjöör

GT

Kerevärvi pamprid

●

Kerevärvi uksekäepidemed

●

LED-päevasõidutuled

●

LED-tagatuled

●

LED-udutuled

●

Valgusanduriga lähitulede automaatika

●

Automaatselt reguleeritava kõrgusega adaptiivsed Bi-LED esituled

●

Panoraamkatus

●

Kroomkattega välispeeglid

●

Lombivalgustus

●

Metallikvärv

€ 500

Interjöör

GT

Nappa nahast istmekatted / must

●

Nappa nahast istmekatted / punane

SACA01

€0

Seemisnahast istmekatted, punase õmblusega

SACA06

€0

"Chamude Suede" laepolster

●

Käetugi esiistmete vahel

●

Tagaistme keskmine käetugi

●

Peeglid päikesesirmides koos valgustusega

●

Sportlik nahkkattega rool "D-Cut"

●

Metalldekooriga pedaalid

●

Keskkonsool kaetud alumiiniumdekooriga "Real Aluminium"

●

Supervision LED näidikuplokk 7" ekraaniga

●

kia.vikingmotors.ee

STINGER MY21

Varustustasemed
Rattad

GT

Valuvelg 19” koos Continental rehvidega ees 225/40 R19, taga 255/35 R19 (GT)

●

Ajutine varuratas

●

Mugavusvarustus

GT

Kaugtulede assistent

●

Smart Key võtmeta käivitussüsteem

●

Täisautomaatne kahetsooniline kliimaseade

●

Käiguvalitsad roolil

●

Püsikiirusehoidja koos pikivahehoidmise funktsiooniga (sisaldab Stop&Go funktsiooni)

●

Suunatuled küljepeeglites

●

Komfortsuunatuled

●

Mälufunktsiooniga elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid

●

Talvepakett (roolisoojendus ja istmesoojendused ees)

●

Tagaistme istmesoojendus

●

Klaasipuhastite soojendus tuuleklaasil

●

Vihmasensoriga klaasipuhastid

●

Elektrooniline seisupidur koos Auto Hold funktsiooniga

●

Elektriliselt juhitavad aknatõstukid ees ja taga koos akende automaatse üles-alla liikumisega esi- ja tagaustel

●

Soojusisolatsioonga esi-, taga-ja külgklaasid

●

Elektriliselt juhitav mälufunktsiooniga juhiiste (10 suunas) ja elektriliselt reguleeritav nimmetugi

●

Elektriliselt juhitav (10suunas) kaassõitja iste ja elektriliselt reguleeritav nimmetugi

●

Ventileeritavad esiistmed

●

Juhtmevaba mobiiltelefoni laadija

●

Reguleeritav sõidurežiim SMART/ECO/COMFORT/SPORT/SPORT+

●

Esiklaasinäidik (Head-Up display)

●
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STINGER MY21

Varustustasemed
Mugavusvarustus

GT

Elektriliselt reguleeritav rooli kõrgus ja sügavus (mälufunktsiooniga)

●

Pneumaatiline juhiistme nimmetoe ja seljatoe laiuse reguleerimine

●

Elektrooniliselt kontrollitav vedrustus

●

Distantskäivitus puldist

●

Turvalisus

GT

Isetumenevad küljepeeglid (ECM)

●

Isetumenev tahavaatepeegel (ECM)

●

ABS-EBD pidurid

●

ESC+mägistardikontroll (HAS)

●

Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)

●

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM)

●

TPMS - Rehvirõhu jälgimise süsteem

●

Tahavaatekaamera (kasutatav sõidurežiimis)

●

Parkimisandurid ees ja taga

●

360° Täisvaatemonitor

●

Pimenurga hoiatussüsteem (BSD) koos tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga (RCTA)

●

Radari ja kaameraga autonoomne hädapidurdussüsteem (sisaldab eessõitjaga kokkupõrke ennetussüsteemi linn/maantee funktsiooniga, jalakäija tuvastussüsteemi)

●

Kiirustundlik uste lukustamissüsteem

●

Ees- ja külgturvapadjad koos turvakardinatega

●

Põlveturvapadi

●

Võtmega väljalülitatav kaassõitja turvapadi

●

Lapse turvatooli ISOFIX-kinnitusaasad tagaistmel

●

Turvavööde meeldetuletus kõikidel istmetel

●

Uste automaatne avanemine kokkupõrkel

●
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STINGER MY21

Varustustasemed
Turvalisus

GT

Signalisatsioon + kesklukustus

●

Sõidureas püsimise abisüsteem

●

Liiklusmärkide tuvastus

●

ISG start-stop süsteem

●

Juhi väsimuse tuvastussüsteem

●

Brembo™ punased pidurisadulad koos suuremate piduriketastega

●

Muutuva ülekandearvuga kiirustundlik roolivõimendi (VGR)

●

Audio ja kommunikatsioon

GT

USB ühildavus

●

Bluetooth käed-vaba ühendus

●

7“ TFT LCD ekraaniga teekonna kompuuter

●

10,25" puutetundliku duaalekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem (sisaldab: raadio, DAB, RDS, häältuvastusega Bluetooth ühendus, dünaamiliste joontega
tahavaatekaamera, Apple CarPlay/Android Auto ühildavus ja Harman/Kardon helisüsteem)

●

Garantii

GT

7-aastane garantii

●

Interjöör
Nappa nahast istmekatted / must

GT
WK

●

Nappa nahast istmekatted / punane

WK/SACA01

€0

Seemisnahast istmekatted, punase õmblusega

WK/SACA06

€0
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