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K5

Стандартное оборудование 
Экстерьер

Интерьер

Безопасность

Комфорт

Комплектации и цены
Kia K5 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Comfort Luxe Prestige+Style+

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
EXS42G61F

13 090 000 тг
D944

Пакет "Теплые опции"
Подогрев форсунок стеклоомывателя

Электрообогрев лобового стекла

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Экстерьер
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17

Внешние дверные ручки с отделкой хромом

Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света проекционного типа

Светодиодные (LED) противотуманные фары

Светодиодные (LED) задние фонари

Интерьер
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей

Сиденья с отделкой тканью

Сиденья с отделкой кожей

Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца

Отделка передней панели и дверей вставками под металл (Metal Paint)

Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood)

Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей

Светодиодные (LED) фары Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) Спортивный задний бампер с диффузором

Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 Сетка для крепления багажа

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Система курсовой устойчивости (ESC) 
Интегрированная система активного управления (VSM)

Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) 
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) 
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Система контроля давления в шинах (TPMS) 
Крепления ISOFIX для детского кресла 
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

Мультифункциональное рулевое колесо
Bluetooth для подключения мобильного телефона 
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) 
Круиз-контроль

Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом 
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto
Датчик света

Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
Аудиосистема с радио, USB разъемом (6 динамиков) 
Кондиционер

14 290 000 тг
G735, G02M

15 590 000 тг
G734, G02J

15 490 000 тг
G736,G02L

Комфорт

Датчик дождя

Двухзонный автоматический климат-контроль

Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда

Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла 

Сидение водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора 

Память настроек положения сиденья водителя

Сидение пассажира с электроприводом регулировок и поясничного подпора 

Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с функцией Auto 

Передние и задние датчики парковки

Камера заднего вида с динамическими линиями парковки

Система кругового обзора с 4 камерами

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой 

Интеллектуальная система открывания багажника

Дистанционный запуск двигателя с ключа

Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM)

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold

Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2''

Пакет Style / GT Line

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18

Решётка радиатора спортивного дизайна

Спортивный передний бампер

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона

D944 G02M, G735 G736, G02L G734, G02J
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Мультимедиа
Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay

2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда

Беспроводная зарядка мобильного телефона

Начало на стр. 1

Указанные рекомендованные розничные цены действительны 4 апреля 2022 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных дилеров 
Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от 
реализуемого. 

MPI (Multi Point Injection) - бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива. 

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на 
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и 
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не 
является публичной офертой.

Безопасность
Коленная подушка безопасности водителя

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE 

Система контроля слепых зон (BCW)

Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)

Комплектации и цены
Kia K5 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Comfort Luxe Prestige+Style+

2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
EXS42G61F

13 090 000 тг
D944

14 290 000 тг
G735, G02M

15 590 000 тг
G734, G02J

15 490 000 тг
G736, G02L

Мультимедийная система с дисплеем 10,25" с поддержкой Android Auto, Apple Carplay и навигацией Navitel, и 
аудиосистема BOSE с 12 динамиками

K5



Стандартты жабдық  
Экстерьер

Интерьер

Қауіпсіздік 

Жайлылық 

Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған KIA К5 / 2022 жылғы модель қатары

Comfort Luxe Style+ Prestige+

2.0 MPI, 150 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
EXS42G61F

12 390 000 тг
D944

13 590 000 тг
G735, G02M

14 590 000 тг
G736, G02L

14 690 000 тг
G734, G02J

"Жылы опциялар" жиынтығы
Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Алдыңғы әйнекті электр жылыту

Электржетегі және жылытқышы бар артқы көріністің бүйірлік айнасы

Алдыңғы орындықтарды жылыту 

Артқы орындықтарды жылыту  

Рөл дөңгелегін жылыту

Экстерьер
215/55 R17 Continental шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дискілер 

Хромдалған есік тұтқалары (сыртқы)

Проекциялық жарықдиодты фаралар (LED)

Жарықдиодты (LED) тұманға қарсы фаралар

Жарықдиодты артқы шамдар (LED) 

Интерьер
Матамен қапталған орындықтар 

Былғарыдан құрамдастырылған орындықтар

Интерьер элементтері атлас хром және қара жылтыр
Металлға ұқсас  (Metal Paint) қоспалармен әрленген алдыңғы панель және есіктер 

Алдыңғы және есік ағашпен кірістірілген (Hydro Wood)

Есік бағаналары жасанды былғарыдан

Жарықдиодты ішкі жарық жиынтығы (LED)

Қауіпсіздік 
Тізе қауіпсіздік жастығы

Есікті балалардың байқаусызда ашуынан бұғаттайтын жүйе

Drive Wise қауіпсіздік және жүргізушіге көмек жүйесінің кешені 

Соқыр аймақты бақылайтын (BCW)

Тұрақтан артқы жүріспен шығып келе жатқан кезде бүйірден соғылудың алдын алу жүйесі (RCCW)

Жарықдиодты (LЕD) фаралар Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LЕD DRL) Диффузоры бар спорттық артқы бампер 

60/40 ара қатынасымен жиналатын, арқасы бар 
артқы орындықтар 

Жүк салғышты бекітуге арналған тор Былғарымен қапталған руль дөңгелегі мен БАҚ селекторы

Алдыңғы қауіпсіздік көпшігі
Бүйірлік көпшіктер және қауіпсіздік перделері
Бағыт тұрақтылығының жүйесі (ESC)
Белсенді басқарудың кіріктірілген жүйесі (VSM)

Жоғары көтерілу кездегі көмек жүйесі (HAC)
Шұғыл тежеу туралы ескерту жүйесі (ESS)
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі

Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)
Балалар креслосына арналған ISOFIX бекіткіші   
Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек 

Көп функционалды рөл дөңгелегі
Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth
Қозғалыс режимін таңдау жүйесі (Drive Mode Select)
Круизді бақылау 

Электр жетегі бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер
Auto қызметі бар жүргізушінің әйнек көтергіші
Жарық бергіші
Қашықтан басқарылатын орталық құлыбы бар кілт

Радио, USB жалғағышы бар аудиожүйе (6 динамик) 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған бөлек климатты бақылау
Артқы көрініс камерасы
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D944

Интерьер түстері
Салонды безендіру түрлері

G02M, G735 G736, G02L G734, G02J

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі  (SEA)



Жабдықталымдары мен бағалары 
2022 ƫǀưǀ ƽǀǢƥƵǀưǢƥƲ KIA Ə5 / 2022 ƫǀưǢǀ ƱƳƩƪưǁ ǪƥƷƥƵǀ

Comfort Luxe Style+ Prestige+

2.0 MPI, 150 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
EXS42G61F D944 G02M G736, G02L G734, G02J

Жайлылық 
Жауын-шашын берілгісі

Екінші қатардағы орындықтарға ауа өткізгіштер 

Жүргізуші орындығың электр реттегіш (арқа бағытын қоса алғанда)

Жүргізуші орындығың жад қызметі бар 

Auto қызметі бар жүргізушінің және алдыңғы жолаушының әйнек көтергіштер

Тұраққа қоюдың алдыңғы және артқы бергіштері

4 камерасы бар айналаны шолу жүйесі 

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі қозғалтқышты түймешемен іске қосу

Жүк салғышты ашудың интеллектуалды жүйесі 

Қозғалтқышты қашықтан іске қосу 

Автоматты түрде қараңғылап бүркейтін салонның артқы көрініс айнасы (ЕСМ)

Артқы көрініс айналарын жинайтын электржетек  

Autohold функциясы бар электрлі тұрақ тежегіші (EPB) 

TFT 4.2" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі 

ƑƸưǁƷƭƱƪƩƭƥ 
Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар 8" мультимедиалық жүйесі
Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар 10.25" Navitel навигациясы бар мультимедиалық жүйесі, 
12 динамигі бар BOSE аудиожүйесі

Артқы қатардағы жолаушыларға арналған ұялы құрылғыға қуат беретін 2 USB жалғағышы

Style / GT Line жиынтығы 
235/45 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер

Спортқа негізделген радиатор торы

Алдыңғы бампердің спорттық дизайны

1-нші беттің бастауы
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Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. наурыз 2-нен 31-не дейін жарамды. Kia өнімдерінің өзекті бағалары туралы толық ақпарат алу үшін www.kia.com.kz сайтында және Kia дилерлеріне хабарласыңыз. 
Kia брендінің кез келген өнімін сатып алу жеке сату-сатып алу шартына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің ұсынылған суреті сатылатын автокөліктен өзгеше болуы мүмкін.

«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарлар Қазақстан Республикасының
аумағында қолжетімді. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар, көрсетілген жабдықталымдағы,
бағадағы автокөлік модельдерін ықтимал сатып алу мүмкіндігі, ықтимал тиімділіктер және сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес.

Алдыңғы жолаушының  орындығын электр реттегіш (арқа бағытын қоса алғанда)

Ұялы құрылғыларға арналған сымсыз қуат бергіш

12 390 000 тг 13 590 000 тг 14 590 000 тг 14 690 000 тг


