Kia Stinger
Ceník

STINGER MY23

Platnost ceníku: 1.12. - 31.12.2022

AKTUÁLNÍ AKCE
• Kia Stinger. Sportovní moderní vůz bez kompromisů.
• Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, na první 3 roky bez omezení kilometrů.
SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

GT
3.3 V6 T-GDI GPF 4x4 8AT automat 366 k / 269 kW

VÁŠ DEALER

1 479 980

STINGER MY23
STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Exteriér

GT

Maska chladiče v kombinaci černá + chromový rámeček

●

Vnější kliky dveří v barvě karoserie

●

Chromové ozdobné okenní lišty
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky
sklopná s LED blikači

●
chromová

Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka

●

Hlavní světlomety - full LED s funkcí Dual bending

●

Denní svícení LED

●

Zadní světlomety LED

●

Solární skla redukující prostup UV záření

●

Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním
(SPTG)

●

Zadní spoiler

●

19" hliníkové disky kol s pneumatikami: přední 225/40 a zadní 255/35

●

18'' rezerva s ocelovým diskem

●

Brzdiče Brembo®

●

Samosvorný diferenciál (LSD)

Interiér

●

GT

Třízónová automatická klimatizace

●

Elektrické ovládání předních a zadních oken

●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Bluetooth handsfree

●
s hlalsovým ovládání

Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)

●

Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko

●

10,25" integrovaná GPS navigace vč. Kia Connect Live Services,
Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay

●

Harman Kardon premiová soustava (15 reproduktorů, subwoofer pod
předními sedadly)

●

USB vstup + 12 V zásuvka ve středovém panelu a druhé řadě sedadel

●

Přístrojová deska Supervision s 7" barevným displejem

●

Head-up displej - promítání informací na čelní sklo

●

Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

●

El. výškově a podélně nastavitelný volant s pamětí polohy

●

Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, u řidiče v 8 směrech
a s pamětí nastavení, u spolujezdce v 6 směrech

●

Stavitelné boční vedení sedadla řidiče se vzduchovými komorami

●

Prodloužení opory stehen sedadla řidiče

●

Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce ve 4
směrech

●

Vyhřívaná přední a zadní sedadla

●

Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce

●

Loketní opěrka zadních sedadel

●

Vyhřívaný volant

●

Sportovní volant se zploštělým věncem (tvar D)
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky
Kožené čalounění sedadel

●
+ perforování
Nappa

Stropnice a sloupky potažené broušenou kůží

●

Dekor středového panelu - hlinikový

●

Hliníkové pedály

●

Sklopná opěradla zadních sedadel 60:40

●

Ambientní osvětlení interiéru

●

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go

●

Volba 5-jízdních režimů (Drive Mode)

●

Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení
(ECS)

●

Řízení s variabilním převodovým poměrem (VGR)

●

STINGER MY23
Bezpečnost

GT

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

●

Boční airbagy pro přední sedadla

●

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla
Kolenní airbag

●
řidič

Antiblokovací systém ABS

●

Elektronický stabilizační systém ESC

●

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

●

Dynamické vektorování točivého momentu VDC

●

Brzdový asistent BAS

●

Systém kontroly trakce TCS

●

Systém řízení stability vozidla VSM

●

Asistent pro rozjezd do kopce HAC

●

Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS

●

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS

●

Indikace nezapnutých pásů

●

Systém aktivní kapoty zmírňující následky v případě kolize s chodcem

●

Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech

●

Předpínače bezpečnostních pásů

●

Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady

●

Systém sledování únavy řidiče (DAW)

●

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)

●

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce
automobilů/chodců/cyklistů

●

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - odbočování na
křižovatce

●

Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)

●

Zadní parkovací kamera

●

Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním
kolizím (BCA-R)

●

Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do
řízení (RCCA)

●

360° monitorovací systém (AVM)

●

Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)

●

Asistent pro jízdu na dálnici HDA

●

Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM

●

Parkovací asistent vpředu a vzadu

●

Výbava na přání

GT

Metalický/perleťový lak

20 000

Prémiový perleťový lak Červená High Chroma Red

25 000

Střešní okno (výsuvná a posuvná funkce)

30 000

Prémiové kožené čalounění v provedení "Red" (červené prošívání dveří
a volantu)

20 000

Prémiové kožené čalounění v provedení "Broušená kůže" (sedáky
sedadel z broušené kůže, bočnice sedadel kožené, červené
bezpečnostní pásy, červené prošívání sedadel, dveří, středového
panelu a volantu)

10 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez
předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální
zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích
v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Fukčnost služby Android
Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky
záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/.

Stinger - technické informace
3.3 V6 T-GDI GPF ISG AWD
PŘEVODOVKA
Převodovka

Automatická 8st.

Pohon

4x4

MOTOR
Typ paliva

Benzín

Typ motoru

podélně uložený
zážehový šestiválec do V

Zdvihový objem (ccm)

3 342

Max. výkon (kW / ot. za min.)

269 / 6 000

Max. točivý moment (Nm ot. za min.)

510 / 1 300 - 4 500

Kompresní poměr

10.0 : 1

Vrtání x zdvih (mm)

92.0 x 83.8

Plnění emisních limitů

EURO 6d

Hlučnost jedoucího vozu (dB)

69,3

Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min.)

81,9 / 3 750

MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA
Maximální rychlost (km / h)

270

Zrychlení 0-100 km / h (s)

5,4

Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)

10,9

Emise CO2 při kombinované spotřebě (g / km)

247

HMOTNOST
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)

1 909 - 1 980

Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)

2 325

Užitečná hmotnost (kg)

345 - 416

Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)

1 000

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

750

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Délka / Šířka / Výška (mm)

4 830 / 1 870 / 1 400

Rozvor náprav (mm)

2 905

Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)

19": 1 596 / 1 619

Přední / zadní převis (mm)

831 / 1 095

Minimální světlá výška (mm)

130

Maximální zatížení střechy (kg)

90

Objem zav. prostoru min/max VDA (l)

406 / 1 114

Objem palivové nádrže (l)

PODVOZEK

60
Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a
zkrutným stabilizátorem
Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a
zkrutným stabilizátorem
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení
Differenciál s omezenou svorností

ŘÍZENÍ

Hřebenové s elektrickým posilovačem

BRZDY

Brzdy Brembo® dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu 4-pístkové a
vzadu 2-pístkové ventilované kotoučové brzdy
s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, EBD, VDC

PNEUMATIKY

R19: přední 225/40 a zadní 255/35
ESC - elektronický stabilizační systém, BAS -brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent
pro rozjezd do kopce, EBD - rozdělovač brzdové tlaku,
VDC - dynamické vektorování točivého momentu
Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
Objem zavazadelníku dle VDA
Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího
upozornění.
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225/40 R19

255/35 R20

