
22 590 000 тг
G0M6

Premium+

Интерьер

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

Luxe Style Premium

18 890 000 тг
G0KV

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 7 мест 
GZW7L961G

20 190 000 тг
G0KX

 Пакет "Теплые опции" 

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом 

Воздуховоды для второго ряда сидений 

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Экстерьер

Электропривод складывания зеркал заднего вида 

Хромированные ручки дверей (внешние)

Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер 

Рейлинги на крыше

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R 

Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R

Рефлекторные светодиодные (LED) фары

Проекционные светодиодные (LED) фары

Светодиодные (LED) противотуманные фары

Светодиодные (LED) задние фонари

Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
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21 990 000 тг
G0LY

Интерьер

Сиденья с тканевой отделкой

Сиденья с отделкой кожей

Сиденья с отделкой кожей Nappa 

Элементы передней панели со вставками «под металлик» 

Элементы передней панели со вставками «под дерево» 

Элементы передней панели с объёмным тиснением и узором 

Отделка передних и центральных стоек кузова тканью Сетка 

для крепления багажа

Акустическая плёнка для окон передних дверей

Разъём USB зарядки для второго ряда

Pазъем USB зарядки в багажнике

Металлические накладки на педали

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 5 мест 
GZW5L961G

Стандартное оборудование
Экстерьер

Комфорт

Безопасность и технологии

Светодиодные (LED) дневные ходовые огни 
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал

Стеклоочистители "Aero blade" Задний спойлер

Мультифункциональное рулевое колесо
Круиз-контроль с ограничителем скорости 
Механическая регулировка сидений 2 ряда 
в продольном направлении 
Центральный подлокотник 2го ряда с подстаканниками 
Камера заднего вида

Функция задержки выключения света (Escort light) 
Bluetooth для подключения мобильных устройств 
Раздельный климат-контроль для водителя и 
переднего пассажира 
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Датчик дождя
Датчик света
Лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией 
Система выбора режимов движения (Drive Mode Select)

Иммобилайзер и сигнализация Антиблокировочная 
тормозная система (ABS) Система курсовой 
устойчивости (ESC)
Система помощи при экстренном торможении (BAS) 
Система помощи при спуске (DBS)

Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) 
Интегрированная система активного управления (VSM) 
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) 
Задние датчики парковки

Фронтальные подушки безопасности
Боковые подушки и шторки безопасности
Сиденья 2-го и 3-го (при наличии) ряда с креплением для 
детских сидений ISOFIX
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах (TPMS)

Отделка внутренних дверных ручек хромом 
Шторка багажного отделения

Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей 
Разъёмы USB зарядки (2 шт.) в передней панели

Разъем USB зарядки (2 шт.) в боковой части спинки передних сидений

Style+

20 790 000 тг
G0KZ

Comfort

17 690 000 тг
G0M2

Prestige

20 990 000 тг
G0LZ

G0M2 G0KV G0KX G0KZ G0M6

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона G0LZ G0LY

Sorento



Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

Ассистент движения в полосе (LFA)

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA)

Камеры отображения изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM)

Система предупреждения бокового столкновения 
при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

Система безопасного выхода из автомобиля (SEA)

Система контроля внимания водителя (DAW)

Ассистент управления дальним светом (HBA)

Комфорт
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto

Атермальные лобовое и боковые передние стёкла

Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate)

Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой

Начало на стр. 1

2 / 2

Дистанционный запуск двигателя (для Smart Key)

Мультимедиа система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto

Мультимедийная система 10.25" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto  
и навигацией Navitel

Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM)

Аудиосистема с 6 динамиками

Аудиосистема BOSE c 12 динамиками

Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp

Электрохромное зеркало заднего вида (ECM)

10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы)

14 электрорегулировок сиденья водителя 
(включая 4 направления поясницы) с функцией памяти

Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-и направлениям  
(включая 2 направления поясницы)

Вентиляция передних сидений

Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника

Складывание 50/50 сидений 3-го ряда

Кондиционер для третьего ряда сидений

Солнцезащитные шторки для 2-го ряда

Беспроводная зарядка для мобильных устройств

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

Luxe Style Premium

G0KV

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 7 мест 
GZW7L961G G0LY

2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 5 мест 
GZW5L961G

Style+Comfort

G0M2

Prestige

G0LZ

Безопасность и технологии

Приборная панель с дисплеем TFT 4,2"

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12,3'' Проекционный 

дисплей на лобовое стекло (HUD) 

Передние датчики парковки 

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 

Электрический Child Lock

Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) 

Система автоматического выравнивания высоты кузова 

Ножной стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз (EPB)

Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель, установленный 

на рулевой рейке (R-MDPS)

 Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise 

Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) 

(уровень распознавания: автомобиль/пешеход)

Premium+

G0M6

Cистема предотвращения фронтального столконовения (FCA)  
(уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипед)

22 590 000 тг

18 890 000 тг

21 990 000 тг

17 690 000 тг

20 990 000 тг

Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT)

Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC)

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 1 июня 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.

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.

Sorento

20 190 000 тг
G0KX

20 790 000 тг
G0KZ



22 590 000 тг
G0M6

Premium+

Интерьер

Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған Kia Sorento / 2022 жылғы модель қатары

Luxe Style Premium

18 890 000 тг
G0KV

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | олық жетек | 7 орын 
GZW7L961G

20 190 000 тг
G0KX

"Жылы опциялар" жиынтығы 

Алдыңғы орындықтарды жылыту

Артқы орындықтарды жылыту  

Рөл дөңгелегін жылыту

Электржетегі және жылытқышы бар артқы көрініс айнасы

Екінші қатардағы орындықтарға ауа өткізгіштер 

Әйнек жуатын сұйықтықтың төменгі деңгей индикаторы 

Экстерьер

Артқы көрініс айнасын жинайтын электр жетек 

Хромдалған есік тұтқалары (сыртқы)

Алдыңғы және артқы бамперге күміс түстес декоративті қондырма 

Төбедегі рейлингтер 

235/60 R шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер 

235/55 R шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дискілер 

Рефлекторлық жарықдиодты фаралар (LED) 

Проекциялық жарықдиодты фаралар (LED)

Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар (LED)

Жарықдиодты артқы шамдар (LED) 

Артқы есік және бесінші есік әйнегінің барынша қараңғылануы 
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21 990 000 тг
G0LY

Интерьер

Матамен қапталған орындықтар

Былғарымен қапталған орындықтар

Nappa былғарымен қапталған орындықтар 

«Металлик тектес» ендірмелері бар алдыңғы панель элементтері  

«Ағаш тектес» ендірмелері бар алдыңғы панель элементтері  

Көлемді бедерлеме мен өрнегі бар алдыңғы панель элементтері  

Шанақтың алдыңғы және орталық бағандары матамен қапталған 

Жүк салғышты бекітуге арналған тор

Алдыңғы есік терезелеріне арналған акустикалық үлдір

Педальдің алюминий қондырмалары

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек | 5 орын 
GZW5L961G

Стандартты жабдық 
Экстерьер

Жайлылық 

Қауіпсіздік және технологиялар 

Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LED)  
Қосымша жарықдиодты стоп-сигнал (LED)

«Aero blade» әйнек тазартқыштары Артқы спойлер 

Көп функционалды рөл дөңгелегі
Жылдамдықты шектейтін круизді бақылау 
2 қатардағы орындықтарды бойлық бағытта механикалық 
реттеу
2 қатардағы стақан салғышы бар орталық шынтақ қойғыш  
Артқы көрініс камерасы

Жарықты өшіруді кідірту қызметі (Escort light)  
Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth  
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған 
бөлек климатты бақылау 
Рөл колонкасын биіктігі және шығымы бойынша 
реттеу 

Жауын-шашын берілгісі
Жарық берілгісі 
Қосымша шуыл оқшаулағышы бар алдыңғы әйнек  
Қозғалыс режимін таңдау жүйесі (Drive Mode Select)

Иммобилайзер және сигнализация  
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS)  
Бағыт тұрақтылығының жүйесі (ESC)
Шұғыл тежеу кезіндегі көмек жүйесі (BAS) 
Төмен қарай түсу кезіндегі көмек жүйесі (DBS)

Жоғары көтерілген кездегі көмек жүйесі (HAC)  
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (VSM) 
Тіркеменің бағыт тұрақтылығының жүйесі (ТSA)
Шұғыл тежеу туралы ескерту жүйесі (ESS) 
Артқы тұрақ берілгілері

Алдыңғы қауіпсіздік көпшігі
Бүйірлік қауіпсіздік көпшігі және қауіпсіздік перделері
Бала орындықтарына арналған ISOFIX бекіткіші бар 2-ші 
және 3-ші қатардағы орындықтар (болған жағдайда)   
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (ТРМS) 

Хроммен қапталған ішкі есік тұтқалары  
Жүк салғыш пердесі

Былғарымен қапталған руль дөңгелегі мен БАҚ селекторы 
Алдыңғы панельдегі қуат беруге арналған USB жалғағышы (2 дана)

Алдыңғы орындық арқасының бүйір жағындағы қуат беруге арналған 
USB жалғағышы (2 дана)

Style+

20 790 000 тг
G0KZ

Comfort

17 690 000 тг
G0M2

Prestige

20 990 000 тг
G0LZ

G0M2 G0KV G0KX G0KZ  G0M6

Интерьер түстері 
Салонды безендіру нұсқалары G0LZ G0LY

Жүк салғыш жақта арналған қуат беретін USB жалғағышы

Екінші қатарға арналған қуат беретін USB жалғағышы 

Sorento



Қозғалыс жолағынан шығып кетудің алдын алу жүйесі (LKA)

Жолақтағы қозғалыс ассистенті (LFA)

Жасырын аймақта автокөлікпен соғылудың алдын алу жүйесі (ВСА)

Жасырын аймақтағы суреттерді аспаптар панеліне шығару камерасы (BVM)

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

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі (SEA)

Жүргізушінің назарын бақылау жүйесі (DAW)

Қашыққа түсетін жарықты басқару ассистенті (HBA)

Жайлылық 
Auto қызметі бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер

Атермалды алдыңғы және бүйірлік алдыңғы әйнектер 

Жүк салғышты ашудың интеллектуалды жүйесі (Smart Tailgate)

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі қозғалтқышты түймешемен іске қосу

1-нші беттің бастауы

2 / 2

Қозғалтқышты қашықтан іске қосу (Smart Key арналған)

Apple Carplay / Android Auto қолдауы бар 8" мультимедиа жүйесі

Apple Carplay / Android Auto қолдауы бар және Navitel навигациясы бар 
10.25" мультимедиа жүйесі

4 камерасы бар айналаны шолу жүйесі (AVM)

6 динамигі бар аудиожүйе 

12 динамигі бар BOSE аудиожүйесі

Mood Lamp интерьерге атмосфералық жарық беру  

Артқы көріністің электрхромды айнасы (ЕСМ)

Жүргізушінің орындығын 10 электр реттегіш (2 арқа бағытын қоса алғанда)

Жүргізушінің орындығын 14 электр реттегіш (4 арқа бағытын қоса алғанда), 
жад қызметі бар 

Алдыңғы жолаушы орындығын 10 электр реттегіш (2 арқа бағытын қоса алғанда)

Алдыңғы орындықтардың вентиляциясы

Жүк салғыш жақтан 2 қатар орындықтарын қашықтан жинау 

3 қатар орындықтарын 50/50 жинау

Үшінші қатардағы орындықтарға арналған кондиционер

2 қатарға арналған күннен қорғайтын перделер 

Ұялы құрылғыларға арналған сымсыз қуат бергіш

Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған Kia Sorento / 2022 жылғы модель қатары

Luxe Style Premium

G0KV

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек | 7 орын 
GZW7L961G G0LY

2.5 MPI, 179 а.к., Бензин | Автомат | Толық жетек | 5 орын 
GZW5L961G

Style+Comfort

G0M2

Prestige

G0LZ

Premium+

G0M6

Қарама-қарсы соғылудың алдын алу жүйесі (FCA) 
(тану деңгейі: автокөлік/жаяу жүргінші/велошабандоз)

22 590 000 тг

18 890 000 тг

21 990 000 тг

17 690 000 тг

20 990 000 тг

Даңғылда бұрылу кезіндегі фронталды соқтығысудан сақтайтын жүйесі (FCA-JT)

Интелектуалды круиз-контроль Stop&Go жүйесімен(SSC)

Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. маусым 1-нен 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.     

Қауіпсіздік және технологиялар 

TFT 4.2" дисплейі бар аспаптық панель

TFT 12.3" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі

Алдыңғы әйнектің арналған проекциялық дисплейі (HUD) 

Алдыңғы тұрақ берілгілері

Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек 

Электрлі Child Lock 

Артқы қатардағы жолаушылар туралы ескерту  (ROA) 

Шанақтың биіктігін автоматты түрде тегістеу жүйесі

Тежегіштің тұрақ аяғы

Электрлі тұрақ тежегіші  (EPB)

Жақсартылған рөлдік жүйе: электркүшейткіш, рөлдік сөре де орнатылған (R-MDPS)

Drive Wise қауіпсіздік және жүргізушіге көмек жүйесінің кешені
Қарама-қарсы соғылудың алдын алу жүйесі (FCA) 
(тану деңгейі: автокөлік/жаяу жүргінші)

20 190 000 тг
G0KX

20 790 000 тг
G0KZ

Sorento


