Kia Stinger.

Nechte se inspirovat pohybem.
Představujeme Vám novou značku Kia.

K inspiraci nedochází náhodně. Přichází k nám, když opustíme svou komfortní
zónu a vstoupíme do nového prostředí. Když na svět pohlédneme novýma očima
a z nových perspektiv. Nacházíme ji, když jsme v pohybu. Kia Vás bude provázet
působením inspirující síly pohybu, abyste dokázali využívat svůj veškerý tvůrčí
potenciál. Proto Vám všechno, co vytváříme, bude poskytovat prostor k inspiraci
a čas k tomu, abyste svým nápadům mohli vdechnout život. Přidejte se k nám na
tuto vzrušující cestu a se značkou Kia objevte, jak pohyb inspiruje.

Klasický duch.
Průkopnické nadšení.

Kia Stinger byla zrozena z vášně pro řízení, která je hluboce zakořeněna
v srdcích skutečných automobilových nadšenců. Každá linie je ohromující,
od nízké kapoty motoru až po svalnatou záď, a vše jako celek odkazuje na
klasického ducha automobilů kategorie Gran Turismo. Kromě toho Kia Stinger
vzbuzuje zasloužený respekt, jako představitelka nové éry působivého stylu,
výjimečných výkonů a současně nejlepších zážitků z jízdy.

Objevte opět radost z řízení.
Začněte si znovu užívat Gran Turismo.

Každý milimetr, každá křivka, každý leštěný povrch modelu Kia Stinger
je předehrou dechberoucích výkonů. Tento liftback byl navržen s vášní a ambicemi,
což je patrné ve všech aspektech, od charakteristické masky chladiče Kia
v nejmodernějším pojetí až po záď s napnutými svaly.

Rozšiřte své horizonty.
Zvětšete vzrušující zážitky.

Fantastický vzhled automobilu pramení z proporcí a jejich správné rovnováhy.
Kia Stinger v tomto ohledu skutečně vyniká svou dlouhou kapotou motoru,
dlouhým rozvorem s krátkým převisem vpředu a opticky nízkým prostorem
pro cestující. To jsou typické proporce sportovních vozidel s pohonem zadních
kol, které jsou u modelu Stinger umocněny jedinečnými ladnými tvary
s optimalizovanou aerodynamikou, což je jasným znamením toho,
že Vás za volantem tohoto vozu čeká skutečně strhující jízda.

Nechte se inspirovat.
Vstupte do říše, v níž vládne řidič.
Ryzí a zároveň exkluzivní. Stinger čerpá inspiraci ze sportovního designu vozů GT
v kombinaci s nejmodernějšími asistenčními systémy. Ohromující interiér je vybaven
kruhovými výdechy ventilační soustavy v leteckém stylu, přístroji s kovovými rámečky
a saténově chromovaným ozdobným obložením. V nízko uloženém sedadle řidiče,
které je standardně čalouněno měkkou kůží Nappa, si budete užívat snadného přístupu
k důležitým informacím – díky displeji Supervision na panelu sdružených přístrojů,
nebo standardně dodávanému průhledovému displeji. Veškeré Vaše požadavky
v oblasti multimédií uspokojí 10,25“ displej navigačního systému na středové konzole.

Připravte se převzít otěže.
Kia Stinger je hrdým vozem pro vášnivé řidiče. Proto je všechno navrženo
přesně pro Vás. Například vyspělá technika a sedadla, poskytující mimořádnou
oporu, s nimiž bez únavy překonáte dokonce i nejdelší vzdálenosti.

3zónová automatická klimatizace. Standardní
dvouzónový, zcela automatický klimatizační
systém je doplněn o samostatnou zónu
s vlastním ovládacím panelem pro zadní sedadla.
Řidič i všichni cestující si tak mohou nastavit
klimatizaci pro komfortní společné cestování
individuálně podle svých požadavků.

Prahové lišty. Prahy bočních dveří chrání
atraktivní prahové lišty, o které můžete při
nastupování zbavit boty případných nečistot.
Metalická povrchová úprava doplňuje podobně
upravené stylistické prvky v interiéru. Prahové
lišty Vás potěší při každém otevření dveří.

Nastavitelné boční polštáře
Aircell. Nastavitelné boční
polštáře zaručují maximální
oporu v příčném směru
(standardně pro GT).

Bederní opěrka Aircell,
nastavitelná ve 4 směrech.
Bederní opěrka Aircell,
nastavitelná ve 4 směrech,
je ideální pro dlouhé cestování,
protože umožňuje seřídit
opěradlo a oporu spodní části
zad pro maximální komfort
(standardně pro GT).

Prodloužení sedáku. Proti
únavě působí prodloužení
sedáku, které umožňuje
vysunout přední část sedáku
sedadla řidiče vpřed pro větší
oporu stehen.

Páčky pro manuální řazení. Páčkami pro
manuální řazení můžete rychle řadit, aniž byste
museli pouštět volant. Dynamickou jízdu si
budete ještě více užívat, protože můžete rychleji
zvýšit točivý moment a mít veškerou kontrolu
nad okamžiky řazení.

Paměť pro uložení nastavení. Paměť umožňuje
uložit nastavení polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek, průhledového displeje
a panelu přístrojů pro dva různé řidiče. Je to
snadný způsob, jak si mohou dva řidiči aktivovat
svá individuální nastavení modelu Stinger a cítit
se za jeho volantem okamžitě jako doma.

Odvětrávaná sedadla vpředu. Odvětrávaná
přední sedadla nabízejí přívod příjemně
chladného vzduchu za horkého počasí i účinné
a důkladné vyhřívání v zimě. Povrch sedáku
a opěradla je perforovaný, což usnadňuje
proudění vzduchu a přispívá k lepšímu
pocitu tělesného komfortu (nelze kombinovat
s paketem barevných semišových prvků).

Uvolněte se a užívejte si jízdu.
Dny, kdy sportovní vozy byly asketické a v mnohém kopírovaly závodní stroje, jsou dávno
pryč. Mezi hlavní přínosy dlouhého rozvoru modelu Stinger patří například prostorný
interiér. Tím je zaručeno, že si všichni cestující v tomto elegantním liftbacku mohou
užívat velkorysý prostor. Sedadlo řidiče je elektricky nastavitelné v 8 směrech a sedadlo
spolujezdce vpředu se dá elektricky nastavit v 6 směrech, takže poskytují veškerý
potřebný komfort a oporu – bez ohledu na to, zda se zrovna vydáváte na velkolepou
cestu, nebo jedete do zaměstnání.

Široké střešní okno. Široké, výklopné a posuvné střešní okno
s funkcí rychlého, kompletního otevření je k dispozici pro všechny
úrovně výbavy. Jedno stisknutí tlačítka vpustí do útulného
interiéru velké množství slunečního světla a čerstvého vzduchu.

Prostorná zadní sedadla. Stinger nabízí na sedadlech vzadu
velkorysý prostor pro hlavu, ramena i nohy, aby mohli cestující
všech postav sedět komfortně a uvolněně.

Užívejte si strhující jízdu.

Každá jízda v Kia Stinger vyvolá okamžité nadšení a potěšení. Mnoho let jsme
totiž věnovali mimořádně pečlivému výzkumu a jemnému ladění nastavení,
abychom vytvořili tento ohromující vůz. Každý průjezd zatáčkou a každý okamžik
akcelerace budete prožívat s vědomím naprosté důvěry v sofistikovanou
techniku, ať se jedná o sílu pohonu všech kol, rovnoměrné rozložení hmotnosti
mezi nápravy, aerodynamický design, nebo samozřejmě výkony motoru.

Zrychlí Vám tep.
Stinger kombinuje vysokou úroveň agility a skvělou akceleraci, abyste si mohli
užívat jedinečné zážitky ze sportovní a přitom kultivované jízdy. Osmistupňová
samočinná převodovka zajišťuje hladké řazení, což ve spojení s dynamickou
ovladatelností modelu Stinger vede k dokonalé jízdě za všech podmínek.

3.3 V6 T-GDI AWD. V produktové řadě Kia nejvýkonnější
zážehový motor V6 D-CVVT s přeplňováním dvěma
turbodmychadly se vyznačuje rychlými reakcemi a skvělou
akcelerací, protože poskytuje značný točivý moment v širokém
rozsahu provozních otáček. K výjimečným výkonům přispívají také
speciální systémy sání a výfuku.

8stupňová automatická převodovka. Charakteristickým
znakem 8stupňové samočinné převodovky je rychlé a hladké
řazení. Převodovka maximalizuje hospodárnost a její odstředivý
kyvadlový tlumič torzních kmitů minimalizuje hlučnost a vibrace.
Elektronicky ovládaná parkovací brzda EPB. Elektronicky
ovládaná parkovací brzda nabízí rychlou a bezpečnou aktivaci bez
námahy, která je spojena s tradiční parkovací brzdou ovládanou
mechanicky pákou. Parkovací brzdu aktivujete zatáhnutím
za ovládací prvek EPB na středové konzole. Režim Auto Hold
přechodně udržuje vozidlo zabrzděné i po uvolnění pedálu brzdy.

Dokonalá ovladatelnost
bez ohledu na počasí.

Vyspělá vysokopevnostní ocel AHSS (Advanced High Strength
Steel) a ocel tvářená za tepla včetně tvrzení. Kia Stinger má
výjimečnou tuhost karoserie díky rozsáhlému využití vyspělé
vysokopevnostní oceli AHSS (Advanced High Strength Steel).
Při výrobě nalézá uplatnění rovněž technologie tváření
za tepla včetně tvrzení, která zaručuje ještě vyšší odolnost nejvíce
namáhaných oblastí. Mezi ně patří například jednodílný rám
bočních dveří, který pomáhá přenášet nárazové síly při kolizi.
7 airbagů. Stinger standardně nabízí čelní a boční airbagy pro
řidiče a spolujezdce vpředu, dva okenní airbagy a kolenní airbag
pro řidiče. Tato soustava zádržných systémů chrání cestující
a snižuje riziko poranění v případě kolize.
Kolenní airbag. Kolenní airbag řidiče minimalizuje riziko poranění
kolen řidiče v případě kolize.
Aktivní kapota AHLS (Active Hood Lift System). AHLS pomáhá
chránit chodce před vážným poraněním hlavy v případě kolize tím,
že po detekci nárazu automaticky nadzdvihne kapotu. To zvětší
deformační zónu a výrazně sníží riziko poranění.

Elektronicky řízený stabilizační systém ESC (Electronic
Stability Control). Optimálních brzdných výkonů a směrové
stability je dosaženo automatickým přizpůsobováním brzdné
síly na jednotlivých kolech na základě vyhodnocování točivého
momentu motoru a provozních podmínek.
Volič jízdních režimů DMS (Drive Mode Select). DMS mění
charakteristiku motoru, převodovky, odpružení, řízení a pohonu
všech kol AWD. Může dokonce upravit i zvuku motoru. Na výběr máte
5 jízdních režimů – Comfort, výchozí režim pro hladkou akceleraci
a komfortní jízdu, Sport pro dynamičtější jízdu, Sport + pro zvlášť
dynamickou jízdu s potlačenou stabilizační funkcí, Eco pro úspornou
jízdu a Smart pro inteligentní nastavení jízdních charakteristiky.

Nechte se unášet.
Prorážejte vzduch.
Vývoj modelu Kia Stinger začínal s čistým listem papíru, takže nabízel velké
množství příležitostí. Výsledné tvarové řešení, inspirované klasickým designem
automobilů Gran Turismo, kombinuje ikonickou krásu s nejmodernější
aerodynamikou a minimální hlučností. Zatímco design exteriéru minimalizuje
aerodynamický odpor vzduchu a maximalizuje stabilitu spolu s ovladatelností,
skelet karoserie a interiér izoluje cestující od hluku a vibrací.

Nárazník vpředu s integrovanými vzduchovými
kanály. Dechberoucí příď modelu Stinger slouží
jasnému účelu. Vzduchové kanály integrované
do předního nárazníku pomáhají usměrňovat
proudění vzduchu, snižovat aerodynamický odpor
vzduchu a přivádět chladicí vzduch k chladiči
i předním brzdám. Podobně přivádějí spodní
otvory proud vzduchu do podběhů kol, což
snižuje aerodynamický odpor vzduchu a pomáhá
ochlazovat brzdy. Design přídě přispívá nejen
k úspoře paliva a snižování hladiny hluku, ale také
ke stabilitě vozu.
Zadní integrovaný difuzor. Integrovaný difuzor
pod zadním nárazníkem pomáhá usměrňovat
proudění vzduchu pod vozidlem a současně
po stranách integruje zakončení dvojitého
výfukového potrubí. Jeho vzhled připomíná
difuzory závodních vozů, které potlačují
turbulence, k nimž dochází při setkání vzduchu
s nízkým tlakem pod vozem a okolním vzduchem
s vyšším tlakem.

Víko zavazadlového prostoru s odtokovou
hranou. Odtoková hrana na víku zavazadlového
prostoru je speciálně zakřivena. Výsledný
přítlačný efekt zvyšuje stabilitu a optimalizuje
proudění vzduchu za vozem Stinger při jízdě
vyšší rychlostí. Kromě toho představuje
ohromující zakončení siluety modelu Stinger.

Různé spodní kryty a aerodynamicky účinné
prvky. Přestože jsou aerodynamické aspekty
siluety zřetelné, může se Stinger pochlubit
také zásadními aerodynamickými prvky, které
optimalizují proudění vzduchu pod vozem
a snižují aerodynamický odpor vzduchu. Jedná se
o systém odolných spodních krytů pod motorem,
převodovkou a spojovacím hřídelem, dále na
každé straně podlahy interiéru a na každé straně
zadní nápravy. Tyto kryty snižují odpor vzduchu,
který proudí pod spodní částí karoserie během
jízdy vyššími rychlostmi.
Odhlučnění. Každý prvek exteriéru a interiéru modelu
Stinger byl zkonstruován s ohledem na minimalizaci
hluku a vibrací. Motorový prostor a přístrojová deska
jsou speciálně izolovány, dodatečné obložení se nachází
v oblasti spojů střešních sloupků karoserie a rámu.
Nové izolační materiály, nově uspořádaná výfuková
soustava a vyztužený pomocný rám vzadu rovněž
přispívají k tiché, hladké jízdě. Tvarové řešení vnějších
zpětných zrcátek a dveří minimalizuje aerodynamický
hluk a odpor vzduchu. Verze s pohonem zadních kol
navíc používají odstředivý kyvadlový tlumič torzního
kmitání, který snižuje vibrace.

Nechte inteligenci, aby vás vedla.
Technologie DriveWise kombinuje vyspělé
asistenční systémy Kia ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems) s řadou inteligentních
bezpečnostních inovací, které pomáhají
minimalizovat mnoho rizik i stres z řízení na
současných silnicích. Výsledkem je vyšší úroveň
bezpečnosti silničního provozu a bezproblémové
řízení, které přináší potěšení.

Systém autonomního nouzového brzdění
FCA. Systém FCA vyhodnocuje data
z kamerových a radarových senzorů Vašeho
vozu a analyzuje informace o ostatních
vozidlech, chodcích nebo cyklistech křižujících
vozovku, aby zabránil potenciální kolizi s nimi.
FCA také předchází kolizím s vozidly při
odbočování vlevo na křižovatce. Pokud systém
zjistí riziko potenciální kolize, objeví se na panelu
sdružených přístrojů výstražný signál a FCA
použije maximální brzdnou sílu.

Asistent pro odvrácení kolize s vozidlem
v mrtvém úhlu BCA. Pokud chcete změnit jízdní
pruh, asistent pro odvrácení kolize s vozidlem
v mrtvém úhlu BCA detekuje případná vozidla
v oblasti Vašeho mrtvého úhlu a upozorní Vás
výstražným symbolem na vnějším zpětném
zrcátku a head-up displeji v zorném poli
řidiče. Jestliže začnete přejíždět do vedlejšího
jízdního pruhu, v němž jede jiné vozidlo, Stinger
automaticky aktivuje brzdy, aby zabránil kolizi,
výstražné symboly na vnějších zpětných zrcátkách
a head-up displeji začnou svítit přerušovaně
a k tomu zazní výstražný zvukový signál.
Systém sledování mrtvého úhlu BVM.
BVM umožňuje pomocí bočních kamer sledovat
dění v mrtvých úhlech. Pokud zapnete ukazatele
směru na pravé nebo levé straně, objeví se na
panelu sdružených přístrojů záběr na vozovku
ve Vašem mrtvém úhlu. Při zapnutí ukazatele
vlevo uvidíte situaci vedle vozidla na levé straně.
Podobně po zapnutí ukazatele vpravo bude
zobrazen prostor podél pravé strany vozu.

Asistent pro bezpečné vystupování SEW.
SEW zabrání cestujícím vzadu vystoupit
z vozu, pokud systém detekuje blížící se
potenciální nebezpečí. Dojde-li k tomu, systém
dveře uzamkne a aktivuje zvukové a vizuální
upozornění.

Ukazatel rychlostních limitů ISLA. Jakmile vůz
jede v úseku s novým omezením rychlosti, ISLA
automaticky upraví rychlost, kterou jste nastavili
pomocí SCC. ISLA používá data o rychlostních
limitech získávaná přední kamerou nebo
poskytovaná databází navigačního systému
a GPS (je-li ve výbavě vozidla).

Bezpečnost. Technologie DriveWise rozpoznávají nebezpečí již v rané fázi díky soustavě
senzorů a kamer. Jejich úkolem je zvyšovat bezpečnost preventivní eliminací rizika
nehody.
Komfort. Technologie DriveWise nabízí tolik informací, kolik je zapotřebí pro
zajištění maximálního komfortu. Díky tomu se můžete soustředit na podstatné
záležitosti místo vykonávání unavujících činností.

Hospodárnost. Technologie DriveWise pomáhají zvyšovat kvalitu života také
podporou hospodárnější a časově efektivnější jízdy.

Systém následování v jízdním pruhu LFA.
Systém značky Kia pro autonomní jízdu úrovně
2 činí obrovský skok k poloautomatizované
jízdě. LFA ve spolupráci s pokročilým adaptivním
tempomatem SCC ovládá zrychlování, brzdění
a řízení v závislosti na vozidlech vpředu. Jízda
v dopravních kolonách je díky tomu snadnější
a bezpečnější. Systém používá kamerové a radarové senzory pro udržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla a sleduje
značení na vozovce, aby udržel vůz uprostřed
jízdního pruhu. LFA pracuje v rozsahu rychlostí
od 0 do 180 km/h.
.
Asistent pro jízdu na dálnici HDA. HDA udržuje
řidičem nastavenou rychlost nebo dodržuje
rychlostní limit na dálnici. Současně ovládá
řízení, zrychlování a zpomalování v jízdním pruhu
a udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla
vpředu. HDA automaticky upravuje rychlost jízdy
na základě rychlostního limitu na daném úseku
silnice zjištěného z navigačního systému.

Pokročilý adaptivní tempomat propojený
s navigačním systémem NSCC-C. Příliš vysoká
rychlost při vjezdu do zatáčky může způsobit
velké problémy. NSCC-C Vám pomůže udržet
kontrolu nad vozem, protože na základě dat
navigačního systému vyhodnocuje nadcházející
zatáčky, sníží rychlost pro jejich bezpečný
průjezd a za zatáčkou znovu zrychlí
na původně nastavenou rychlost jízdy.

Zůstaňte ve spojení se svým světem.
Pokud Vás láká jízda po prázdné silnici plné zatáček, Stinger Vám pomůže
soustředit se na potěšení z jízdy díky sofistikované, praktické technice.
Všechny důležité zdroje informací budete mít po ruce k intuitivnímu
používání, od 10,25" displeje navigačního systému až po displej Supervision.

10,25" displej navigačního systému. Elegantní navigační systém je vybaven velkým 10,25" dotykovým displejem, vystupujícím
z přístrojové desky, který umožňuje snadný přístup k multimediálním funkcím. Pojedete vždy správným směrem díky navigaci, aktuálním
zprávám v reálném čase a mnoha dalším funkcím. Navíc je také propojen s audiosystémem.

7" displej Supervision. Sedmipalcový displej TFT LCD s vysokým rozlišením na panelu přístrojů Supervision poskytuje nastavitelné
základní údaje – od průměrné spotřeby paliva až po pokyny navigačního systému.
Bezdrátová nabíječka chytrého telefonu. Užívejte si praktické, bezkabelové nabíjení a odložte svůj kompatibilní chytrý telefon na
bezdrátovou nabíječku telefonů na středové konzole. Nabíječka Vás dokonce upozorní na zapomenutý telefon při vystupování z vozu Stinger.

Zůstaňte připojeni. Nechte se inspirovat.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná propojení mohou být inspirací pro
nekonečný proud příležitostí. Příležitosti, které Vás budou inspirovat k realizaci skvělých
nápadů. Ve voze, prostřednictvím telefonu, ať jste kdekoli a hledáte cokoli. A přesně to
naleznete díky aplikaci Kia Connect a palubním službám Kia Connect Live Services, které
budou neustále sledovat Váš vůz a nepřetržitě nabízet informace o Vaší jízdě. Nechte se ve
svém voze průběžně informovat online navigací s využitím dat o dopravě v reálném čase.
Kromě toho si můžete vyhledávat čerpací stanice, parkovací místa, předpověď počasí
a zajímavé cíle, případně používat hlasové ovládání a mnoho dalších funkcí a služeb.
Prostřednictvím aplikace Kia Connect můžete využívat řadu užitečných funkcí, mezi něž patří
mimo jiné přenos uživatelského profilu, navigace na posledním úseku cesty, parkování
zajišťované obsluhou, vyhledání zaparkovaného vozu nebo ovládání dveří. S tolika
dostupnými informacemi a funkcemi v dosahu Vašich prstů ještě nikdy nebyla příhodnější
doba k tomu, aby se každá cesta proměnila … v opravdu inspirující jízdu.

Neustále na cestách. S palubními službami Kia Connect
Live Services budete mít snadný přístup k podrobným
informacím o Vaší jízdě. Nechte si navigačním systémem
vypočítat nejrychlejší trasu do jakéhokoli cíle. Praktická služba
přitom využívá data o dopravě v reálném čase a trasu
včetně předpokládaného času příjezdu do cíle průběžně
upravuje na základě nepřetržitých aktualizací. Používejte
služby Kia Connect Live Services, chcete-li sledovat
počasí nebo zkontrolovat dostupnost parkování, případně
vyhledat zajímavé cíle a informace o čerpacích stanicích.
Aktivujte funkci rozpoznávání hlasu a ovládejte různé funkce
hlasovými povely, aniž byste museli pouštět volant z rukou.
Externí kalendář zpřístupní kalendář z Vašeho chytrého
telefonu na displeji navigačního systému. Můžete se nechat
navigovat přímo do místa Vaší nadcházející schůzky.

Budete připojeni, ať jste kdekoli. Aplikace Kia Connect Vám
odkudkoli a kdykoli zajistí nepřetržité spojení, i když nejste ve
svém voze. Poklepejte na funkci vyhledat můj vůz a zobrazí
se Vám poloha Vašeho vozu na velkých parkovištích nebo
v neznámých ulicích. Po zaparkování Vás vezme za ruku
navigace na posledním úseku cesty a dovede Vás od vozu
do Vašeho konečného cíle. Pokud řídí Váš vůz někdo jiný,
funkce parkování zajišťované obsluhou monitoruje jízdu
za Vás a zajistí ochranu Vašich dat. Až se budete chtít vrátit
ke svému vozu, naplánujte si svou jízdu a stanovte si trasu
předem pomocí funkce odeslat do vozu. Funkce moje jízdy
Vám poskytne souhrn informací o předchozích jízdách.

* Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia: Služby budou dostupné bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku,
kdy začne platit kupní smlouva. Služby se mohou v průběhu uvedeného období měnit. Podrobné informace o fungování služeb a podmínkách jejich používání získáte
od svého partnera Kia nebo na kia.com. Nezbytným předpokladem pro využívání služeb je chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním
operátorem včetně datového tarifu, který pro zákazníky znamená dodatečné náklady.

Konektivita, kdykoli ji budete potřebovat. Kia Connect Vám
bude prostřednictvím aplikace pro chytré telefony poskytovat
veškeré potřebné informace, i když nebudete ve svém voze.
Stav vozidla nabízí již před odjezdem komplexní zprávu
o Vašem voze včetně informace, zda jsou okna otevřená
nebo zavřená, údaje o množství paliva v nádrži nebo stavu
nabití sady akumulátorů a dalších důležitých diagnostických
dat. Kia Connect Vám bude zasílat také důležitá upozornění
alarmu. Poklepejte na funkci ovládání dveří a odemkněte
dveře Vašeho vozu na dálku, nebo je zamkněte. Zkontrolujte,
zda jsou řádně zavřená okna a kapota. Pokud řídil Váš vůz
někdo jiný, můžete si před odjezdem obnovit veškerá svá
uložená nastavení pomocí přenosu uživatelského profilu.

Bezpečnost a servisní podpora. Kia Connect Vám zajistí
také bezpečnost a dobrý technický stav Vašeho vozu díky
řadě průkopnických upozornění a důležitých zpráv alarmu
na základě vzdáleného přístupu. Upozornění na vybitý
akumulátor obdržíte okamžitě, jakmile poklesne stav nabití
12V akumulátoru pod stanovenou úroveň. Upozornění
na vloupání do vozu a upozornění na cestující vzadu
dostanete, pokud alarm detekuje potenciální násilné vniknutí
do vozu, resp. senzory uvnitř vozu zaznamenají jakýkoli pohyb
v zadní části interiéru. Upozornění na volnoběh vozidla
Vám oznámí, že jste nechali běžet motor s převodovkou
v parkovacím režimu (páka voliče v poloze P) při otevřených
dveřích vozidla.

Zobrazené displeje se systémem Kia Connect jsou pouze ilustrační a nemusí reprezentovat nejnovější verzi aplikace Kia Connect a palubních služeb Kia Connect.
Máte-li dotazy týkající se legislativy a práva, přečtěte si podmínky pro používání služeb Kia Connect.

Informace o parkování a čerpacích stanicích. Zaparkujte svůj
vůz rychle. Systém Vám ukáže dostupná parkovací místa již před
příjezdem do cíle. Potenciálně volná parkovací místa na ulicích jsou
zobrazována na základě historických dat. Dostupnost parkovacích
míst mimo ulice je barevně odlišena.

Pokud Vám dochází palivo, systém Vám ukáže nejbližší čerpací
stanice včetně cen paliv z online databáze společnosti TomTom,
abyste si mohli efektivně naplánovat zastávku pro tankování.

Doprava live. Navigační systém poskytuje velmi přesné informace
o dopravě v reálném čase, které se aktualizují každé dvě minuty,
abyste přesně věděli, kde je doprava plynulá a kterým oblastem se
máte vyhnout. Systém Vás upozorní na případnou dopravní zácpu
a navrhne Vám alternativní trasy.

Lokální vyhledávání a předpověď počasí. Hledáte restauraci,
kde podávají suši? Supermarket? Nebo konkrétní místo setkání?
Jednoduše použijte funkci lokální vyhledávání. Bude Váš víkend
v přírodě slunečný, nebo deštivý? Raději si zkontrolujte předpověď
počasí. Po zadání destinace se Vám zobrazí čtyřdenní souhrnná
předpověď včetně minimálních a maximálních teplot, rychlosti
větru a pravděpodobnosti slunečného počasí nebo deště.

Nechte se informovat.
Vydejte se na průzkum.
Těšíte se každý den, jaké vzrušující zážitky Vám život s novým ránem přinese? Jdete vstříc dobrodružstvím,
která na Vás čekají za dalším horizontem? Právě pro Vás je tu Kia. S palubními službami Kia Connect
bude Vaše cestování chytřejší a bezpečnější, od každodenního dojíždění do zaměstnání přes víkendová
dobrodružství až po spontánní cesty do neznáma. Využívejte výhody spolehlivého a přesného vedení
trasy, které Vám pro každou jízdu nalezne nejrychlejší cestu do cíle pomocí informací o dopravě v reálném
čase. Zůstaňte ve spojení se vším, co se děje, s využitím služeb doprava live, lokální vyhledávání
a počasí. Kamkoli Vás život zavane, služby Kia Connect Live Services jsou připraveny*.

Apple CarPlay® je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu
iPhone za jízdy. Systém přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho
chytrého telefonu na displej Vašeho vozu Stinger. Díky tomu
budete dostávat navigační pokyny, telefonovat a poslouchat
hudbu a zároveň se budete moci zcela soustředit na řízení. Služba
Apple CarPlay® není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost
může být omezená.

Android Auto® Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem
a zároveň minimalizuje případné rozptylování, aby byla zachována
bezpečnost jízdy. Jednoduché, intuitivní rozhraní Vám umožní používat
různé funkce, například Google Maps, aplikace, přehrávání hudby
a hlasové ovládání. Informace jsou automaticky zpracovávány do
jednoduchých přehledů, které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je
potřebujete.

* K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.
** V některých zemích mohou být tyto služby omezeny legislativou.

Zesilte emoce.
Každá jízda v tomto automobilu kategorie Gran Turismo bude oslavou řízení ve
vytříbeném stylu. A to díky dokonalému zvukovému doprovodu, který zajistí
standardně dodávaný audiosystém Harman Kardon®, a sofistikované technice,
jako je průhledový displej, který Vám umožní soustředit se ještě víc na řízení.

Prémiový audiosystém Harman Kardon® s 15 reproduktory.
Užívejte si zvuk světové úrovně. Audiosystém Harmon Kardon®
o výkonu 720 W, disponuje 15 reproduktory včetně prvního
subwooferu ve voze značky Kia, uloženého pod sedadly řidiče
a spolujezdce vpředu. Technologie Clari-Fi™ vylepšuje zážitky
z poslechu digitálních zvukových souborů, zatímco nejmodernější
technologie prostorového zvuku QuantumLogic™ šíří zvuk po
celém interiéru autentickou, vícerozměrnou reprodukcí.

Průhledový displej HUD (Head-Up Display). Výškově nastavitelný 8" barevný průhledový displej HUD promítá nejdůležitější provozní
údaje na čelní okno, abyste mohli neustále sledovat dění před vozem. Mezi zobrazované informace patří rychlost jízdy, pokyny
navigačního systému, nastavení chytrého tempomatu a asistenta pro sledování slepého úhlu.

Vytvořte si
prostředí pro
vaše zážitky.
Interiér modelu Stinger nádherně vyjadřuje ducha
Gran Turismo svými sytými a odvážnými barvami.
Sedadla, čalouněná kůží Nappa, kontrastní
prošívání a hliníkové ozdobné obložení umocňují
tuto ušlechtilou atmosféru.

Prémiové kožené čalounění v provedení "Broušená kůže"

Ozdobné obložení konzoly

Černé kožené čalounění

Prémiové kožené čalounění v provedení "Red"

Vše, co potřebujete pro

Barvy karoserie

maximální pocit jistoty.
Bílá Snow White Pearl (SWP)

Pokud si pořídíte nový vůz Kia, chceme, abyste cítili těsné sepjetí
se svými zážitky z jízdy, a to nejen dnes, ale také v dalších letech.
Proto pro všechny nové vozy Kia platí exkluzivní rozšířené záruky.

Stříbrná Silky Silver (4SS)

Červená Hi Chroma Red (H4R)

Stříbrná Ceramic Silver (C4S)

Modrá Micro Blue (M6B)

Šedá Panthera Metal (P2M)

Modrá Deep Chroma Blue (D9B)

Černá Aurora Black Pearl (ABP)

Zelená Ascot Green (ACG)

Rozměry

Celková délka (mm)
Rozchod kol (mm)

4 830

Celková šířka (mm)

vpředu

17": 1 592 / 18": 1 596 / 19": 1 596

vzadu

17": 1 643 / 18": 1 647 / 19": 1 619

1 870

Výška stropu nad vpředu
sedákem (mm) vzadu

974
939

Celková výška (mm)
Prostor pro nohy
(mm)

1 400

vpředu 1 083
vzadu

925

Rozvor (mm)

Šířka v ramenou
(mm)

2 905
vpředu 1 433
vzadu

1 391

19" kola z lehké slitiny

Informace o pneumatikách, týkající se spotřeby paliva a dalších parametrů v souladu s Nařízením EU č. 2020/740, jsou k dispozici na našich webových stránkách
[www.kia.cz]. Uvedené údaje o pneumatikách jsou pouze pro informaci.
Záruka Kia platí do ujetí 150 000 km. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných
záručních podmínek, např. pro lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP) 10,9 l/100 km a 247 g/km.

7letá záruka na vozidlo. Všichni majitelé vozů Kia těží
z výhod 7leté záruky na nový vůz, s omezením na
150 000 km (až 3 roky bez omezení; od 4. roku do ujetí
150 000 km). Bezplatná záruka na celý vůz je přenosná na
následné majitele za předpokladu pravidelné údržby vozu
v souladu se servisním plánem.
7letá záruka Kia na akumulátory verzí EV/HEV/PHEV.
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů
v elektromobilech. (EV), hybridních vozech (HEV) a externě
nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia
mají konstrukci, koncipovanou pro dlouhou životnost.
Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první
registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km.
Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na
nízkonapěťové akumulátory (48 V nebo 12 V) v částečně
hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu

2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých
kilometrů.
*Pouze u elektromobilů (EV) a externě nabíjitelných
hybridních vozidel (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení
kapacity akumulátorů pod hranici 70 %. Na snížení kapacity
akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se
záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity
akumulátorů postupujte podle pokynů v návodu k obsluze.
Více informací o záruce Kia naleznete na www.kia.cz.

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi
a skutečností.
Oficiální dovozce:
Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.cz
K21.01111

