Sportage
Стандартное оборудование
Комфорт
Мультифункциональное рулевое колесо
Bluetooth для подключения мобильных устройств
Механическая регулировка спинок задних сидений
Электроусилитель рулевого управления
Передние и задние электростеклоподъёмники

Регулировка сиденья водителя по высоте
Дефлекторы обдува для задних пассажиров
Кондиционер
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с
автоматической трансмиссией)

6 динамиков
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Помощник при трогании в гору HAC
Помощник при спуске с горы DBC
Система стабилизации прицепа TSC
Интегрированная система активного управления VSM

Система стабилизации ESC
Антиблокировочная система тормозов ABS
Передние боковые подушки и шторки безопасности
Фронтальные подушки безопасности

Шторка багажного отделения

Функция складывания задних сидений 60/40

Безопасность
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Иммобилайзер
Система контроля давления в шинах
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX

Интерьер
Розетки 12V для передних и задних пассажиров

Экстерьер
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом

Комплектации и цены

Стеклоочистители "Aero blade"

Luxe

Luxe +

Prestige

GT Line

Kia Sportage 2022 года выпуcка / 2021 модельный год

2.4 GDI, 184 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
F1W5L6A1G

13 090 000 тг

G0BM

13 490 000 тг
GJJO

13 990 000 тг

G09Q

300 000 тг

Опциональный пакет "Светлая обивка салона без красной прострочки"
Цвета интерьера
Варианты оформления салона
Пакет "Теплые опции"

Подогрев передних и задних сидений
Подогрев руля
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
Экстерьер
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R17

Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота
Светодиодные дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Светодиодные противотуманные фары
Полностью светодиодные фары
Задние светодиодные фонари
Рейлинги на крыше
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
Две насадки выхлопной трубы
Боковой хромированный молдинг
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах

Интерьер
Алюминиевые накладки на пороги
Отделка дверных ручек матовым хромом
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей

Сиденья с отделкой тканью
Сиденья с отделкой кожей
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2"
Безопасность
Увеличенные передние тормозные диски 17"
Система управления тягой в поворотах ATCC

Стальное запасное колесо временного использования
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
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14 890 000 тг
H00A
H06B, H06L

G0BM

GJJO

G09Q

H00A | H06B, H06L

Sportage
Начало на стр. 1
Комплектации и цены

Luxe

Luxe +

Prestige

13 090 000 тг

13 490 000 тг

13 990 000 тг

GT Line

Kia Sportage 2022 года выпуcка / 2021 модельный год

2.4 GDI, 184 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод
F1W5L6A1G

G0BM

GJJO

G09Q

14 890 000 тг

H00A

Комфорт
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания
Вентиляция передних сидений
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой
Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay
Камера заднего вида с динамической линией разметки
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств
Беспроводная зарядка для мобильных устройств
Стеклоподъёмник водителя и переднего пасажира c функцией Auto

Электрохромное зеркало заднего вида
Датчик света
Датчик дождя
Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold
Передние датчики парковки
Задние датчики парковки
Пакет GT Line
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R 19 дизайна "GT Line"

Внешние элементы из матового хрома
Глянцевая чёрная решётка "GT Line"
Отделка салона красной прострочкой "GT Line"
Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо
Лепестки переключения передач на руле
Спортивные металлические педали
Отделка порога багажника нержавеющей сталью

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 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.
Sportage - Спортаж, Comfort - Комфорт, Luxe - Люкс, Luxe + - Люкс Плюс, Prestige - Престиж, GT Line - Джити Лайн, Premium - Премиум, Black Edition - Блэк Эдишн.
GDI (Gasoline Direct Injection) - двигатель с непосредственным 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.
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Стандартты жабдық
Жайлылық
Көп функционалды рөл дөңгелегі
Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth
Артқы орындықтың арқасын механикалық реттеу
Рөл арқылы басқаруды электр күшейткіш
Алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер

Жүргізушінің орындығын биіктігі бойынша реттеу
Артқы жолаушыларға арналған үрлеу дефлекторлары
Кондиционер
Drive Mode Select қозғалыс режимін таңдау жүйесі (автоматты
трансмиссиясы бар түрлері)

6 динамик
Радио/RDS/МР3, USB жалғағышы бар аудиожүйе
Орталық құлыпты қашықтан басқаратын кілт
Рөл колонкасын биіктігі және шығымы бойынша реттеу

Жоғары көтерілген кездегі көмек жүйесі (HAC)
Биіктен түскен кездегі көмек жүйесі (DBC)
Тіркемені тұрақтандыру жүйесі (TSC)
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (VSM)

Тұрақтылық жүйесі (ESC)
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS)
Алдыңғы бүйірлік жастықшалар және қауіпсіздік перделері
Алдыңғы қауіпсіздік жастықшалар

Жүк салғыш бөлігінің пердесі

60/40 ара қатынасымен жиналатын артқы орындықтар

Қауіпсіздік
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі
Иммобилайзер
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі
ISOFIX балалар креслосына арналған 2 қатардағы бекіткіш

Интерьер
Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған 12V розетка

Экстерьер
Жарықдиодты стоп-сигналы бар артқы спойлер

«Aero blade» әйнек тазартқыштар

Жабдықталымдары мен бағалары

2022 жылы шығарылған Kia Sportage/ 2021 жылғы модель қатары

2.4 GDI, 184 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек
F1W5L6A1G

Luxe
13 090 000 тг

G0BM

Luxe +
13 490 000 тг
GJJO

Prestige
13 990 000 тг

G09Q

«Жылы опциялар» жиынтығы
Алдыңғы және артқы орындықтарды жылыту
Рульді жылыту
Алдыңғы әйнектің әйнек тазартқыштары тұратын аймағын жылыту
Жуу сұйықтығының төменгі деңгей индикаторы
Электржетегі және жылытқышы бар бүйірлік айналар
Экстерьер
225/60 R17 шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дискілер
Артқы көрініс айнасын жинайтын электр жетек және бұрылыс көрсеткішінің қайталағыштары
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары
Тұманға қарсы фаралар
Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар
Толық жарықдиодты фаралар
Артқы жарықдиодты шамдар
Төбедегі рейлингтер
Артқы есік және бесінші есік әйнектерін толық қараңғылау
Газ шығаратын түтіктің екі қондырмасы (қозғалтқышы 2.4 нұсқасына ғана арналған)
Бүйірлік хромдалған молдинг (қозғалтқышы 2.4 нұсқасына ғана арналған)
Алдыңғы және артқы бамперлердегі күміс түстес ендірмелер (қозғалтқышы 2.4 нұсқасына ғана арналған)
Интерьер
Табалдырықтағы алюминий ендірмелер
Жылтыр емес хроммен қапталған есік тұтқалары
Қара жылтырмен қапталған орталық консоль
Рөл дөңгелегі және былғарымен қапталған БАК селекторы
Матамен қапталған орындықтар
Былғарымен қапталған орындықтар
TFT 4.2" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі
Қауіпсіздік
Ұлғайтылған алдыңғы 17" тежегіш дискілер
Бұрылыстарда тарту күшін басқару жүйесі, АТСС (толық жетекті түрінде ғана)
Уақытша пайдаланылатын болаттан жасалған қосалқы дөңгелек
Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек
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14 890 000 тг
H00A

300 000 тг

"Қызыл тігіссіз салонның жеңіл қаптамасы" қосымша жиынтығы
Интерьер түстері
Салонды безендіру түрлері

GT Line

H06B, H06L

G0BM

GJJO

G09Q

H00A | H06B, H06L

1-нші беттің бастауы
Жабдықталымдары мен бағалары

2022 жылы шығарылған Kia Sportage/ 2021 жылғы модель қатары

2.4 GDI, 184 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек
F1W5L6A1G

Luxe

Luxe +

Prestige

13 090 000 тг

13 490 000 тг

13 990 000 тг

G0BM

GJJO

G09Q

GT Line
14 890 000 тг
H00A

Жайлылық
Булануға қарсы жүйесі бар бөлек климатты бақылау
Алдыңғы орындықтарға арналған вентиляция
Жүргізуші орындығының бел тірегішін электр реттегіш
Жүргізушінің алдыңғы орындығын электр реттегіш: жүргізушінікі 10, жолаушынікі 8
Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты түймешемен іске қосу
Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар 8" түрлі түсті дисплейі бар мультимедиа
Динамикалық белгі сызығы бар артқы көрініс камералары
Ұялы құрылғыларды қуаттауға арналған екінші қатар орындықтарындағы USB жалғағышы
Ұялы құрылғыларға арналған сымсыз қуаттау
Auto қызметі бар жүргізушінің және алдыңғы жолаушының әйнек көтергіштері
Артқы көрініс айнасын жинайтын электр жетек
Жарық бергіші
Жауын бергіші
Жылдамдықты шектейтін қызметі бар круизді бақылау
Autohold қызметі бар ЕРВ электр тұрақ тежегіші
Алдыңғы тұрақ бергіштері
Артқы тұрақ бергіштері
GT Line жиынтығы
«GT Line» дизайнды 245/45R19 шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дискілер
Сыртқы элементтері жылтыр емес хроммен қапталған
«GT Line» жылтыр қара торы
«GT Line» қызыл жиегімен қапталған салон
Спорттық, төменгі жағы бөлінген руль дөңгелегі
Рөл арқылы берілістерді ауыстырып қосу түймешелері
Спорттық металл педальдар
Жүк салғыштың табалдырығы тоттанбайтын болатпен қапталған
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.
GDI (Gasoline Direct Injection) – отынды тікелей бүріккіші бар қозғалтқыш.
MPI (Multi Point Injection) – отынды үлестіретін бүріккіші бар бензин қозғалтқыш.
«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.
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