
Стандартное оборудование 
Мультимедиа

Комфорт

Интерьер

Безопасность

Экстерьер

Комплектации и ценыs
Kia Seltos 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Comfort Comfort+ Style

2.0 MPI, 149 л. c., Бензин | Вариатор | Передний привод 
THW52G61V

12 590 000 тг
G738

Пакет "Теплые опции"

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом 

Воздуховоды для задних пассажиров 

Экстерьер

Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16  

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 
Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками
 Галогенные фары проекционного типа 

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) 

Противотуманные фары

Светодиодные (LED) противотуманные фары 

Светодиодные (LED) задние фонари

Светодиодные (LED) габаритные огни

Двухцветная окраска кузова (опционально) 

Рейлинги на крыше

Аудиосистема с радио, MP3, RDS, USB вход 6 динамиков

Подсветка багажника
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте

Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету 
Мультифункциональное рулевое колесо

Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом

Крючки для крепления сетки в багажнике Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС 
Автоматическое запирание дверей при движении 
Иммобилайзер
Центральный замок

Крепление для детского кресла ISOFIX
Система контроля давления в шинах (TPMS) 
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) 
Система помощи при торможении на склоне (DBC)

Система курсовой устойчивости (ESC) 
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Передние и задние дисковые тормоза

Передние и задние брызговики Серебристые накладки на передний и задний бампер Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
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11 290 000 тг
D200

11 590 000 тг
G737

Интерьер

Вставки серого цвета

Рулевое колесо  с отделкой кожей

Ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей 

Сиденья с отделкой тканью

Полка багажного отделения

Безопасность
Фронтальные подушки безопасности

Боковые подушки и шторки безопасности

Стальное запасное колесо временного использования

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

Luxe+

12 090 000 тг
G730

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона

Задние сиденья с регулировкой угла наклона

D200 G737 G730 G738

Seltos



Комфорт
Датчик света

Начало на стр. 1
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Бескаркасные стеклоочистители "Aero Blade"

Стеклоподъемник водителя с функцией Auto (вверх/вниз)

Система выбора режима движения Drive Mode Select 

Кондиционер

Климат-контроль

Задние датчики парковки

Камера заднего вида с динамическими линиями парковки 

Приборная панель с дисплеем 3.5"

Круиз-контроль

Мультимедиа
Аудиосистема с 3.8" монохромным дисплеем

Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay

Дополнительные разъемы зарядки USB

Bluetooth для подключения мобильных устройств

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 1 августа 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.

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

Comfort Comfort+ Style

2.0 MPI, 149 л. c., Бензин | Вариатор | Передний привод 
THW52G61V G738

Luxe+

G730
12 590 000 тг12 090 000 тг11 290 000 тг

D200
11 590 000 тг
G737

Seltos

* Для корректной работы Apple Carplay и Android Auto рекомендуется использовать оригинальный кабель



Стандартты жабдық  
Мультимедиа

Жайлылық 

Интерьер

Қауіпсіздік 

Экстерьер

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

Comfort Comfort+ Style

2.0 MPI, 149 а.к., Бензин | Вариатор | Алдыңғы жетек 
THW52G61V

12 590 000 тг
G738

"Жылы опциялар" жиынтығы 

Алдыңғы орындықтарды жылыту

Артқы орындықтарды жылыту  

Рөл дөңгелегін жылыту

Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Электржетегі және жылытқышы бар артқы көрініс айнасы 

Екінші қатардағы орындықтарға ауа өткізгіштер  

Экстерьер

205/60 R16 шиналары бар 16" жеңіл қорытпалы дискілер

235/45 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер

Қара жылтырмен қапталған радиатор торы 

Проекциялық типтес галоген алдыңғы фаралар  

Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LED DRL) 

Тұманға қарсы фаралар 

Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар (LED) 

Жарықдиодты артқы шамдары (LED) 

Жарықдиодты габарит шамдары (LED) 

Шанақтың екі түсті бояуы (опционалды) 

Төбедегі рейлингтер 

Радио/RDS/МР3, USB жалғағышы бар аудиожүйе  6 динамик

Жүк салғыштағы жарықша
Жүргізушінің орындығын биіктігі бойынша механикалық реттеу

Рөл колонкасын биіктігі және шығымы бойынша реттеу 
Көп функционалды рөл дөңгелегі

Электр жетегі бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер

Жүк салғышты бекітуге арналған тор 60/40 ара қатынасымен жиналатын, арқасы бар артқы орындықтар Артқы орындықтарды биіктігі және шығымы бойынша реттеу 

ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі
Қозғалыс кезінде есікті құлыптау
Иммобилайзер
Орталық құлып 

Балалар креслосына арналған ISOFIX бекіткіші   
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)
Жоғары көтерілген кездегі көмек жүйесі (HAC)
Биіктен түскен кездегі көмек жүйесі (DBC)

Тұрақтылық жүйесі (ESC)
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS)
Алдыңғы және артқы диск тежегіштері

Алдыңғы және артқы су шашқыштар Алдыңғы және артқы бамперге күміс түстес қондырма Шанақ түсімен түстес артқы көрініс айнасы
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11 290 000 тг
D200

11 590 000 тг
G737

Интерьер

Сұр түсті кірістірулер

Былғарымен қапталған рөл дөңгелегі

Былғарымен қапталған БАҚ селекторы

Матамен қапталған орындықтар  

Жүк салғыш бөлігінде сөресі

Қауіпсіздік
Алдыңғы қауіпсіздік көпшігі

Бүйірлік қауіпсіздік көпшігі және қауіпсіздік перделері

Уақытша пайдаланылатын болаттан жасалған қосалқы дөңгелек 

Толық өлшемді қосалқы жеңіл қорытпалы дөңгелек  

Luxe+

12 090 000 тг
G730

D200 G737 G730

Интерьер түстері 
Салонды безендіру түрлері

G738

Seltos



Жайлылық 
Жарық берілгісі 

"Aero blade" қаңқасыз әйнек тазартқыштар 

Auto қызметі бар алдыңғы (жоғары/төмен) әйнек көтергіштер

Drive Mode Select қозғалыс режимін таңдау жүйесі  

Кондиционер

Климатты бакылау

Тұраққа қоюдың артқы берілгілері

Динамикалық белгі сызықтары бар артқы көрініс камерасы

3.5" дисплейі бар аспаптық панель

1-нші беттің бастауы
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Жылдамдықты шектейтін круизді бақылау

Мультимедиа
3.8" монохромды дисплейдегі аудио жүйесі

8" дисплейі бар Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар мультимедиа жүйесі  

Қосымша USB-қуаттағышқа арналған тетіктер

Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth

Comfort Comfort+ StyleLuxe+Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған KIA Seltos / 2022 жылғы модель қатары

2.0 MPI, 149 а.к., Бензин | Вариатор | Алдыңғы жетек 
THW52G61V

Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. тамыз 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.     

11 290 000 тг
D200

11 590 000 тг
G737

12 090 000 тг
G730

12 590 000 тг
G738

Seltos

* Apple Carplay және Android Auto дұрыс жұмыс істеуі үшін түпнұсқа кабельді пайдалану ұсынылады


