XCEED PHEV MY21
ĮRANGA IR KAINOS

KIA XCEED PHEV MY21 KAINA 2021.07.23

Modelis

1,6 GDI 6DCT TX

Kuras

Pavarų dėžė

Vidutinės degalų
sąnaudos

CO₂ emisija

Kaina €

Hibridinis automobilis (benzinas)

Automatinė

1,7

38

39 990

KIA automobiliams taikoma 7 metų iki 150 000 km ridos garantija arba pirmieji 36 mėnesiai be ridos apribojimų. Pateiktos kainos
yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. KIA Auto AS pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio
pardavimą be išankstinio pranešimo.
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(g/km)

€

Techniniai rodikliai

Variklis
Transmisija
Varantieji ratai
Degalų rūšis
Variklio darbo tūris (l)
Emisijos standartas
Variklio darbo tūris (cm³)

1,6 GDI (105 AG) 6DCT
6 pavarų automatinė greičių dėžė
su dviguba sankaba
Priekiniai varantieji ratai
Hibridinis automobilis (benzinas)
1,6
Euro-6d EVAP
1580

Variklio galia (kW/aps./min.)

77,2/5700

Variklio galia (AG/aps./min.)

105/5700

Sukimo momentas (Nm @ aps./min.)

147/4000

Akumuliatoriaus tipas
Akumuliatoriaus tipas

LJPB (Ličio jonų polimerų baterija)

Baterijos talpa (kWh)

8,9

Didžiausia galia (kW)

59

kia.autorc.lt

Techniniai rodikliai
Akumuliatoriaus tipas

1,6 GDI (105 AG) 6DCT

Nominali įtampa (V)

360

Akumuliatorių baterijos svoris (kg)

117

Įkrovimas
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km)

10,7

Įkrovos trukmė namuose/viešojo įkrovimo stotelė 1x230V, 2 kW

5h 40min

Įkrovos trukmė namuose/viešojo įkrovimo stotelė 1x230V, 3,3 kW

2h 15min

Dinamika
Maksimalus greitis (km/h)
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s)
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP)

155-188
11
58 (tik EV režimas)

Degalų sąnaudos (l/100 km). Degalų sąnaudos nurodytos pagal NEDC atliktus bandymus
Degalų sąnaudos vidutinės

1,3

CO2 emisija

31
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Techniniai rodikliai
Degalų sąnaudos (l/100 km). Degalų sąnaudos nurodytos pagal NEDC atliktus bandymus

1,6 GDI (105 AG) 6DCT

Degalų sąnaudos vidutinės (WLTP)

1,7

CO2 emisija (WLTP)

38

Matmenys
Durų skaičius

5

Sėdimų vietų skaičius

5

Ilgis (mm)

4395

Plotis (mm)

1826

Aukštis (mm)

1495

Atstumas tarp ašių (mm)

2650

Prošvaisa (mm)

184

Svoris, tūris
Bendroji automobilio masė (kg)
Tuščio automobilio masė (kg)
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2030
1519-1596

Techniniai rodikliai
Svoris, tūris

1,6 GDI (105 AG) 6DCT

Maksimali tempiama masė (kg)

1300

Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg)

600

Leistina stogo apkrova (kg)

80

Degalų bako talpa (l)

50

Bagažinės tūris (l)
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291-1243

XCEED PHEV MY21
Įrangos lygiai
Eksterjeras

TX

Galinis aerodinaminis aptakas

●

Tamsintas priekinis stiklas ir priekinių durelių stiklai

●

Tamsinti galinių šoninių durelių ir bagažinės dangčio langų stiklai

●

Juodos radiatoriaus grotelės su chromuotu apvadu

●

Kėbulo spalvos durų rankenos

●

LED dienos žibintai

●

Bi-LED prisitaikantys žibintai

●

Priekiniai rūko žibintai

●

LED galiniai žibintai

●

LED galinis rūko žibintas

●

Posūkio signalas su eismo juostos keitimo funkcija

●

Žibintų automatinė funkcija (įjungimas / išjungimas sutemus)

●

Šoniniuose veidrodėliuose integruoti posūkio žibintai

●

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

●

Panoraminis stoglangis (kartu su "Black Glossy" šoninių veidrodėlių gaubtai)

●

Salonas

TX

Aliuminio pedalai

●

Porankis tarp priekinių sėdynių

●

Atlenkiamas porankis galiniams keleiviams

●

Oda aptrauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtis

●

Salono oro filtras

●

Dėtuvė akiniams nuo saulės stogo konsolėje ir vidaus apšvietimas

●

Kosmetiniai veidrodėliai su apšvietimu

●

Atverčiamas galinės sėdynės atlošas (dalinamas 40:20:40) santykiu

●
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XCEED PHEV MY21
Įrangos lygiai
Salonas
"Supervision" prietaisų skydelis su 12,3" monitoriumi ir LED apšvietimu
Ratai

TX
●

TX

Lengvojo lydinio ratlankiai 18" 235/45R18

●

Rato remonto rinkinys (oro kompresorius ir skysta guma)

●

Komfortas

TX

Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė

●

Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai

●

Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su integruotu posūkio signalu

●

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatine priekinių ir galinių durų langų atidarymo / uždarymo funkcija

●

Šildomas vairas

●

Šildomos priekinės ir galinės sėdynės

●

Vairuotojo sėdynės aukščio reguliatorius

●

Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

●

Elektra reguliuojama priekinių sėdynių juosmens sritis bei priekinės keleivio sėdynės aukščio reguliavimas

●

Telefono bevielio įkrovimo funkcija Qi

●

Langų valytuvai su lietaus jutikliu ir automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis

●

Langų apiplovimo skysčio kiekio indikatorius

●

Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

●

Reguliuojamas važiavimo režimas

●

Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas

●

Elektroninis stovėjimo stabdys

●

Variklio užvedimo sistema mygtuku „Smart Key"

●

Nuotoliniu būdu atidaroma bagažinė

●

Padidinta didžiausia leistina priekabos masė

●
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XCEED PHEV MY21
Įrangos lygiai
Komfortas
Type 2 (1 fazių, 32A, 5 metrų ) elektromobilio įkrovimo kabelį
Saugumas ir technologijos

TX
●

TX

Stabdžiai su ABS ir EBD

●

ESC + Kilimo įkalnėn sistema (HAS)

●

Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS)

●

Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

●

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)

●

Automatinė artimųjų / tolimųjų šviesų perjungimo funkcija

●

TPMS - Padangų slėgio kontrolės sistema

●

Aklosios zonos kontrolės ir perspėjimo sistema ( BSD) su išvažiavimo atbulomis iš parkavimo vietos perspėjimo sistema (RCTA)

●

Eismo juostos palaikymo sistema

●

Vairuotojo dėmesingumo perspėjimo funkcija

●

Priekiniai parkavimo davikliai ir gale

●

Parkavimo sistema „Smart Park Assist“

●

Automatinis durų užraktas pradėjus važiuoti

●

Priekinės ir šoninės oro pagalvės ir užuolaidinės oro pagalvės

●

Priekinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija

●

Aktyvios galvos atramos priekiniams keleiviams

●

Avarinio durų atidarymo funkcija

●

Vaikiškos kėdutės tvirtinimas (ISOFIX)

●

Neužsegtų saugos diržų perspėjimo indikatorius visoms sėdynėms

●

Imobilaizeris

●

Centrinė užrakinimo sistema

●

Saugos paketas 1 (susidūrimo kaktomuša įspėjimo ir prevencijos sistema)

●
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XCEED PHEV MY21
Įrangos lygiai
Saugumas ir technologijos

TX

"Premium" saugos paketas (kartu su išmaniąja greičio palaikymo kontrolės sistema ACC, susidūrimo kaktomuša įspėjimo ir prevencijos sistema su pėsčiųjų atpažinimo
funkcija; eismo kontrolės laikymosi sistema LFA).

●

Išmanioji greičio ribojimo ženklų atpažinimo sistema

●

„Start/Stop“ sistema

●

Garso ir komunikacijos įranga

TX

Borto kompiuteris

●

USB jungtys

●

4 garsiakalbiai

●

2 aukšto dažnio garsiakalbiai

●

Garso sistemos valdymas ant vairo su balso atpažinimo funkcija

●

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga

●

Prie „Bluetooth“ vienu metu galima pajungti 2 telefonus

●

10,25" dviejų dalių lietimui jautrus ekranas su audio ir navigacijos įranga (kartu su radiju, RDS, SD kortele, "Bluetooth" sistema su valdymo balsu funkcija, galinio vaizdo
kamera su dinaminėmis gairėmis, Apple CarPlay/Android Auto jungtys)

●

Garantija

TX

7-year warranty

●

Automobilio kėbulo spalvos

TX

Cassa White (WD)/Solid

WD

€0

Infra Red (AA9)/Metallic

AA9

€ 300

1K

€ 300

Sparkling Silver (KCS)/Metallic

KCS

€ 300

Deluxe White (HW2)/Metallic

HW2

€ 300

Dark Penta Metal (H8G)

H8G

€ 300

Blue Flame (B3L)

B3L

€ 300

„Black Pearl“ (1K)
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XCEED PHEV MY21
Įrangos lygiai
Automobilio kėbulo spalvos

TX

Orange Fusion (RNG)

RNG

€ 300

Lunar Silver (CSS)

CSS

€ 300

Quantum Yellow (YQM)

YQM

€ 300

Salono apdailos versijos
Leather Pack (Odinis salonas su elektra reguliuojama vairuotojo sėdyne su atminties funkcija, ventiliuojamos priekinės sėdynės, šildomos galinės sėdynės,
elektrareguliuojamu vairuotojo nugarėlės išlinkiu). Itraukti VSAA51
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TX
SAAA21

●

