
** Instalacja LPG nie jest objęta gwarancją producenta samochodu. 

    System LPG posiada oddzielną gwarancję przedstawiciela producenta BRC (36 miesięcy z możliwością przedłużenia o 48 miesięcy).  
    Szczegóły gwarancji na instalację LPG znajdują się na stronie internetowej www.kia.com 

Cennik ważny od 10-07-2015 r.  
        

wersja  5 drzwiowa  
S M L XL 

 
            

1.4 DOHC   benzynowy 100 KM 6MT  55 540 zł 57 540 zł 64 540 zł   

1.6 GDI         benzynowy 135 KM 6MT  60 540 zł 62 540 zł 69 540 zł 81 040 zł 

1.4 CRDi wysokoprężny 90 KM 6MT  63 540 zł 65 540 zł 72 540 zł   

1.6 CRDi        wysokoprężny 110 KM 6MT  65 540 zł 67 540 zł     

1.6 CRDi        wysokoprężny 128 KM 6MT    68 540 zł 75 540 zł 87 040 zł 

wersja kombi  
        

1.4 DOHC   benzynowy 100 KM 6MT  58 540 zł 60 540 zł 68 540 zł   

1.6 GDI         benzynowy 135 KM 6MT  63 540 zł 65 540 zł 73 540 zł 85 040 zł 

1.4 CRDi wysokoprężny 90 KM 6MT  66 540 zł 68 540 zł 76 540 zł   

1.6 CRDi  wysokoprężny 110 KM 6MT  68 540 zł 70 540 zł     

1.6 CRDi  wysokoprężny 128 KM 6MT    71 540 zł 79 540 zł 91 040 zł 
                        

Dopłata do dwusprzęgłowej, 6-biegowej skrzyni biegów DCT z możliwością sekwencyjnej zmiany przełożeń łopatkami przy kierownicy  
- dostępne dla silnika benzynowego 1.6 GDI dla wersji L, XL 6 000 zł 

Dopłata do automatycznej, 6-biegowej skrzyni biegów z możliwością sekwencyjnej zmiany przełożeń łopatkami przy kierownicy  
- dostępna dla silnika wysokoprężnego 1.6 CRDi 128 KM, niedostępna dla wersji S.  4 000 zł 

LPG  -  Dedykowana instalacja LPG firmy BRC współpracująca z przystosowanym fabrycznie silnikiem benzynowym  1.4 DOHC. System sekwencyjnego 
wtrysku gazu ze zbiornikiem toroidalnym w miejscu koła zapasowego. Instalacja LPG dostępna jest do wersji M lub M+DFA **  

4 550 zł 
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KiaNaviSystem Pakiet Komfortowy  
Tylne światła LED 

Tapicerka Premium DGS 

Tapicerka Premium WK 

Załącznik do cennika z dnia 10-07-2015 r.  
M 

 +   wartość wyposażenia  

dodatkowego  

 Business Line 

wersja   5  drzwiowa   
    

1.4 DOHC   benzynowy 100 KM 6MT 69 540 zł 64 540 zł 

1.6 GDI         benzynowy 135 KM 6MT 74 540 zł 69 540 zł 

1.6 CRDi        wysokoprężny 128 KM 6MT 80 540 zł 75 540 zł 

wersja  kombi   

1.4 DOHC   benzynowy 100 KM 6MT 72 540 zł 67 540 zł 

1.6 GDI         benzynowy 135 KM 6MT 77 540 zł 72 540 zł 
1.6 CRDi  wysokoprężny 128 KM 6MT 83 540 zł 78 540 zł 

 

    Business Line   -  dodatkowe wyposażenie do wersji M 

 

+ Pakiet Komfortowy: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,   

tempomat z  ogranicznikiem prędkości,  skórzane wykończenie  

kierownicy, drążka zmiany biegów oraz hamulca postojowego, klamki 

wewnętrzne chromowane, przyciemniane szyby tył, FlexSteer  (DFA) 

+ System nawigacji satelitarnej KiaNaviSystem z obsługą w języku  

polskim, 7 letnim planem darmowej aktualizacji, 7 calowym  

kolorowym ekranem dotykowym, zintegrowany z systemem audio,  

kamerą cofania, czujniki parkowania tyłem 

+ Tylne światła wykonane w technologii LED 

+ Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych z funkcją  

bezpieczeństwa i automatycznym trybem pracy: góra/dół  (PWD) 

+ Tapicerka typu Premium , wykończenie konsoli w kolorze  

fortepianowym zewnętrzne chromowane obramowanie szyb  

bocznych, podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych 

+ Pakiet Ekonomiczny - system automatycznego wyłączania silnika 

podczas postoju pozwalający oszczędzać paliwo z oponami  

Continental 195/65/R15 (ISG) 

 

  atrakcyjne wyposażenie dodatkowe o wartości 12 000 zł w cenie  7000 złatrakcyjne wyposażenie dodatkowe o wartości 12 000 zł w cenie  7000 zł   

  zyskujesz 5 000 złzyskujesz 5 000 zł  



*  Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym wg normy 80/1268/EEC. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy.  Zestawienie zużycia paliwa  

i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/  Poza wielkością 

zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne 

ocieplenie. 

** Szczegółowy zakres i warunki znajdują się w książce gwarancyjnej danego pojazdu 

Wszystkie produkowane obecnie samochody KIA są wykonywane z materiałów spełniających, pod kątem możliwości odzysku i recyklingu, wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji 

zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. KIA Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.kia.com  
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Notatki 



KiaNaviSystem   (NAV)   (3 500 zł dla wersji XL )                                 5 500 zł  

Pakiet Funkcjonalny   (FUN)                                  3 000 zł  

Pakiet Komfortowy   (DFA)               2 500 zł  

KiaSmartKey   (BUT)                           3 000 zł 



Pakiet Executive  (EXE)                        5 500 zł 

Panoramiczny szklany dach   (PNS)                        3 500 zł  

KiaAutoParkAssist   (APS)                                 2 000 zł  

Notatki 


