Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar
değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir.
Bu broşürdeki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca ait teknik veriler,
homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden
alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun EEC 93/116/EC direktifiyle uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler,
otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde
edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda
olup opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir.
Yukarıda belirtilen donanım özellikleri 2020 model yılı araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından
distribütör firma sorumlu değildir. KIA aracınızın garanti belgesinde sınırlanan ve/veya
hariç tutulanlar dışındaki Karoseri panellerinde üretimden kaynaklı korozyona bağlı olarak
oluşan paslanmalar ve delinmeler (içten dışa doğru) binek araçlar için aracın ilk teslim
tarihinden itibaren 2 yıl veya 100.000km (hangisi önce dolarsa) olan yasal garanti süresinin
dolmasından sonra da aracın garanti başlangıç tarihinden (aracın ilk teslim tarihinden) itibaren
3 yıl veya 100.000 km’ye (hangisi önce dolarsa) gelinceye kadar KIA Özel Karoseri Garanti
Onarım Güvencesi altında bulunmaya devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr

10/2020 Föy, Ekim ayından itibaren geçerlidir.
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DONANIM
İÇ DONANIM VE KONFOR

TEKNİK ÖZELLİKLER
TEK KABİN

Devir göstergesi

•

Dijital saat

•

Far yükseklik ayarı

•

Elektrikli ön camlar

•

MOTOR

2.5L CRDI

Yakıt tipi

Dizel

Silindir hacmi (cc)

2.497

Çap x Strok (mm)

91,00 X 96,00

Maksimum güç (PS/d/d)
Maksimum tork (Nm/d/d)

•

255 / 1.250 ~ 3.500

SÜSPANSİYON
Ön

Burulma çubuğu

Arka
Gece gündüz ayarlı dikiz aynası

130/3.600

Yaprak yay

GÜÇ AKTARMA

6 İleri Manuel

Vites Oranları
İki koltuk arası konsol

Kapı cepleri

Manuel klima (opsiyonel)

Orta konsolda bardak tutucu

•

•

•

•

1. vites

4,271

2. vites

2,248

3. vites

1,364

4. vites

1,000

5. vites

0,823

6. vites

0,676

Geri vites

3,814

DİREKSİYON
Hidrolik direksiyon

•

Tip

Kremayerli hidrolik

LASTİKLER
DIŞ DONANIM
Lastik ve jant boyutu
Arka sis lambası

•

Gövde rengi ön tampon

•

Jant kapağı

•

ÖLÇÜLER

Dış

Kasa
Üç zamanlı ve hızı ayarlanabilir ön silecekler

Motor bölmesi izolasyonu

Önde hava soğutmalı disk frenleri

•

•

•

(mm)
Uzunluk

5.125

Genişlik

1.740

Yükseklik

1.995

Uzunluk

3.110

Genişlik

1.630

Yükseklik

770

Dingil mesafesi

2.615

Dingil çıkıntısı (ön)

1.205

Dingil çıkıntısı (arka)

1.305

Minimum yerden yükseklik
İz genişliği (ön/arka)

GÜVENLİK VE EMNİYET

195 R 15 - 8PR
145 R 13 - 8PR

135
1.490/1.340

PERFORMANS
ABS fren sistemi

•

Maksimum hız (km/s)

150

YAKIT TÜKETİMİ
ESP (Elektronik Dengeleme Programı)

•

HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

•

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

•

Ortalama (L/100 km)

9,7

CO2 emisyonu (Ortalama, g/km)

254

DİĞER ÖZELLİKLER
Kasalı ağırlık (kg) (min/maks)
Azami yüklü ağırlık (kg)

Üç noktalı emniyet kemerleri

•

Dönüş yarıçapı (m)
Yakıt deposu kapasitesi (L)

1.704 / 1.744
3.240
5,02
65

