Nová Kia EV6

CENNÍK MODELU V PREDPREDAJI I VÝBAVA I TECHNICKÉ ÚDAJE

Inšpirácia pre každú jazdu.

UŽ V EXKLUZÍVNOM PREDPREDAJI

MODELOVÝ ROK 2022

Život je taký, aký si ho urobíme
Vitajte vo svete Kia
Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci vo všetkých oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek sa vyberiete
a všetko, čo po ceste objavíte - Kia bude vždy pri tom.
Ľudia v spoločnosti Kia Motors zasvätili svoje životy tomu, aby sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti. To je dôvod, prečo
vyvíjame a vyrábame automobily, ktoré vám umožňujú objavovať nové horizonty. Modely so vzrušujúcim dizajnom, pokrokovými
technológiami a dômyselnými detailmi. Vozidlá, ktorých kvalitu potvrdzuje bezkonkurenčná 7-ročná záruka. Všetko, čo robíme, má
jediný cieľ - vždy naplniť vaše predstavy.
Hovoríme tomu umenie prekvapiť. Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku, ktorá odhalí nejedno prekvapenie.

Pokoj, ktorý potrebuje vaša myseľ
7-ročná záruka na vozidlo
Spoločnosť Kia poskytuje záruku na nové vozidlá 7 rokov / 150 000 km (do 3 rokov neobmedzená,
od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka je bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov
za predpokladu, že vozidlo je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu. Platí vo všetkých
členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári), podlieha miestnym
zmluvným podmienkam.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie
Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia dlhotrvácnu ochranu a lesk.
Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu zvnútra.

7-ročná aktualizácia máp
Súčasťou je bezplatná aktualizácia máp raz do roka počas nasledujúcich 6 rokov
pre všetky nové vozidlá so zabudovanou originálnou navigáciou.*

7-ročná záruka na akumulátor
Vysokonapäťové lítiovo-iónové akumulátory Kia určené na pohon elektrických (EV) vozidiel sú konštruované tak, aby mali
dlhú životnosť. Záručné krytie kapacity vysokonapäťového akumulátora pre elektrické (EV) vozidlá je 7 rokov alebo
150 000 kilometrov od dátumu prvého uvedenia do prevádzky, podľa toho, čo nastane skôr, a to na stratu kapacity
pod úroveň 70 % pôvodnej kapacity EV akumulátora. Prípadné zníženie kapacity akumulátora je možné minimalizovať
dodržiavaním pokynov uvedených v Príručke pre majiteľa vozidla. Podrobnejšie informácie o záruke spoločnosti Kia nájdete
na www.kia.com/sk.

* Za vykonanie aktualizácie môže byť účtovaný servisný poplatok.
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Ceny verzií
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Platný od 1. 7. 2021

EXKLUZÍVNY PREDPREDAJ NOVEJ KIA EV6 SPUSTENÝ
Buď medzi prvými, ktorí si objednajú novú Kia EV6 a užívaj si všetky jedinečné výhody,
ako sú ultrarýchle nabíjanie, dojazd až 510 km alebo výnimočne priestranný interiér
vďaka novej modulárnej platforme E-GMP už do konca roku 2021!

Výbava

Motorizácia

Prevodovka

Synchrónny
elektromotor

Výkon*

Kapacita
akumulátora

125 kW / 170 k

Pohon

Cenníková cena

2WD

43 990 €

58 kWh

2 synchrónne
elektromotory
(1 vpredu a 1 vzadu)

173 kW / 235 k

4WD

47 490 €

Synchrónny
elektromotor

168 kW / 229 k

2WD

48 190 €

2 synchrónne
elektromotory
(1 vpredu a 1 vzadu)

239 kW / 325 k

4WD

52 190 €

Synchrónny
elektromotor

125 kW / 170 k

2WD

48 090 €

173 kW / 235 k

4WD

51 590 €

168 kW / 229 k

2WD

52 290 €

Air

2 synchrónne
elektromotory
(1 vpredu a 1 vzadu)
Earth
Synchrónny
elektromotor

77,4 kWh

58 kWh

Bezstupňová
redukčná

77,4 kWh

2 synchrónne
elektromotory
(1 vpredu a 1 vzadu)

239 kW / 325 k

4WD

56 290 €

Synchrónny
elektromotor

125 kW / 170 k

2WD

53 390 €

58 kWh

2 synchrónne
elektromotory
(1 vpredu a 1 vzadu)

173 kW / 235 k

4WD

56 890 €

Synchrónny
elektromotor

168 kW / 229 k

2WD

57 590 €

2 synchrónne
elektromotory
(1 vpredu a 1 vzadu)

239 kW / 325 k

4WD

61 590 €

GT-Line

* všetky údaje o výkonoch sú v procese homologizácie a môžu sa odlišovať
2WD - pohon zadných kolies
4WD - pohon všetkých kolies

77,4 kWh

Nastavte si financovanie podľa svojich potrieb
Prehľad produktov

VÝHODY KIA FINANCOVANIA
>
>
>
>

výška splátok sa nemení počas celej doby financovania
zvýhodnené poistné sadzby
zmluvu môžete podpísať priamo u predajcu, u ktorého auto kupujete
rýchly administratívny proces, na aute môžete odísť po podpise zmluvy

KIA FINANCE
Zastrešuje finančný lízing a úver. Pri lízingu sa majiteľom auta stávate zaplatením poslednej splátky a pri úvere ste ním počas
celej doby trvania úveru. Vyberte si výhodné financovanie podľa svojich potrieb a využite jednoduchú cestu k novému autu.
KIA LIGHT
Historicky najnižšie splátky. Výhodný lízing/úver na 6 rokov s 0 % úrokom.

Lízing BEZ NAVÝŠENIA
0 % lízingové úročenie v pravidelných mesačných splátkach. Bez navýšenia.

Lízing na ŠTVRTINY
Zaplatíte iba štvrtinu ceny a môžete s autom odísť. Následne 3 ročné splátky bez navýšenia.

ÚVER
Klasický spotrebný úver na kúpu auta. Stávate sa hneď jeho majiteľom a pravidelne splácate.

KIA LEASE
Ide o operatívny lízing pre právnické a fyzické osoby. Mesačné splátky zahŕňajú všetky náklady spojené s vozovým parkom
a službami pri jeho správe (servis, pneuservis, cestná daň, diaľničné mýto, náhradné vozidlo, poistenie).

OPERATÍVNY LÍZING
Splátky nie sú evidované v aktívach, ale sú účtované ako náklad. Počas lízingu auto vlastní lízingová spoločnosť.

Využite zvýhodnené finacovanie
KIA LIGHT
Výhodná novinka. 6-ročný lízing/úver s historicky najnižšími
mesačnými splátkami. Kúpu auta môžete financovať
až počas obdobia 72 mesiacov. A stále s 0 % úrokom.

LÍZING NA ŠTVRTINY
Výhodou lízingu na štvrtiny je, že vám umožní odísť s novým
autom z predajne už po zaplatení 25 % jeho ceny.
Potom platíte ročné splátky počas nasledujúcich 3 rokov.
A bez navýšenia.

LÍZING BEZ NAVÝŠENIA
0 % lízing vám umožní prostredníctvom relatívne nízkej
akontácie a pravidelných mesačných splátok výhodne
prefinancovať kúpu auta bez navýšenia. Splátky
si môžete zvoliť na 36 alebo 48 mesiacov.

Nová Kia EV6
Štandardná výbava
Air
ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabilizačný systém) + HAC
(asistent pre rozjazd do kopca)
MCB (multikolízna brzda)
BAS (brzdový asistent) + VSM (manažment stability vozidla) + ESS (signalizácia
núdzového brzdenia)
7 airbagov (vodič a spolujazdec, predné bočné a hlavové, centrálny medzi
prednými sedadlami)
TPMS (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách)
ISOFIX uchytenie detskej sedačky
Imobilizér
E-Call (systém núdzového volania v prípade nehody)
FCA+ (asistent na predchádzanie čelným zrážkam detegujúci automobily/
cyklistov/chodcov)
FCA-JX (asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami pri
odbočovaní vľavo)
DAW (systém sledovania pozornosti vodiča)
HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel)
LKA + LFA (aktívny asistent udržiavania v strede jazdného pruhu zabraňujúci
prekročeniu čiary)
HDA (asistent jazdy na diaľnici)
Systém upozornenia pri opustení zadných sedadiel
ISLA (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení)
Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou Stop&Go
Systém manažmentu teploty akumulátora
Systém tepelného čerpadla
19-palcové tmavosivé disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/55 R19)
Sada na opravu pneumatík
Predné Full LED svetlomety
LED denné svietenie
LED zadné kombinované svetlá
Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími
svetlometmi)
Dažďový senzor
Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej lesklej farbe
Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie
Zapustené vonkajšie kľučky dverí s manuálnym výsuvom
Tónované sklá

Akustická fólia čelného skla
Predné a zadné parkovacie senzory
Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním
Predpríprava na montáž ťažného zariadenia
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
Elektronický volič prevodovky (Shift-by-wire)
Volič jazdného režimu
Ovládanie stupňa rekuperácie páčkami pod volantom
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka / umelá koža
Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca
Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40) s otvorom na lyže
Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru
Vyhrievané predné sedadlá a volant
Vegánskou kožou potiahnutý volant
LED osvetlenie interiéru a batožinového priestoru
Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov
Elektrické ovládanie predných a zadných okien
Elektrické impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou
proti privretiu
Dvojzónová automatická klimatizácia
Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá na B-stĺpikoch
Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom (Smart key)
Plne digitálny palubný počítač s 12,3” zakriveným LCD displejom
Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo
USB nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca
2x USB nabíjací port na stredovej konzole
12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore
Dvojité dno batožinového priestoru
Navigačný systém s 12,3” zakriveným dotykovým LCD displejom, USB
vstup, 6 reproduktorov
Ovládanie audiosystému na volante
Telematické služby UVO Connect, bezplatne počas doby trvania záruky
Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto
DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania
Bluetooth handsfree sada

Earth (navyše oproti Air)
BCA (systém monitorovania mŕtveho uhla s asistentom na predchádzanie bočným zrážkam a zrážkam pri cúvaní)
SEA (asistent bezpečného opustenia vozidla)
V2L (230V zásuvka v interiéri a exteriéri s maximálnym nabíjacím výkonom 3,6 kW, vrátane exteriérovej nabíjacej redukcie)
Zapustené vonkajšie kľučky dverí s automatickým výsuvom
Solárne sklá predných okien
Laminované sklá predných bočných okien
Zatmavené sklá od B-stĺpika
Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťovou a relaxačnou funkciou
Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca s relaxačnou funkciou
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka spolujazdca
Čalúnenie sedadiel vegánskou kožou
Vyhrievané zadné sedadlá
Ventilované predné sedadlá
Elektrická detská poistka
Ambientné osvetlenie palubnej dosky
Predná lakťová opierka s povrchovou úpravou Geonic
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu

GT-Line (navyše oproti Earth)
FCA-JX II (asistent na predchádzanie zrážkam s vozidlami pri prejazde križovatkou)
PCA (asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní detegujúci chodcov)
BVM (zobrazovanie mŕtveho uhla na palubnom počítači)
HDA II (asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu)
19-palcové čierne disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/55 R19) - štandardný dojazd
20-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 255/45 R20) - dlhý dojazd
Inteligentný Full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením
360° parkovacia kamera
Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním (RSPA)
Vizuálny balík GT-Line
Head-up displej so zobrazovaním rozšírenej reality
Čalúnenie sedadiel v kombinácii alcantara / vegánska koža
Hliníkové pedále
Prémiový audiosystém MERIDIAN s externým zosilňovačom, 14 reproduktormi a technológiou Active Sound Design

Nová Kia EV6
Voliteľná výbava

Safety pack (dostupné pre úroveň výbavy Earth)
FCA-JX II (asistent na predchádzanie zrážkam s vozidlami pri prejazde križovatkou)
PCA (asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní detegujúci chodcov)
BVM (zobrazovanie mŕtveho uhla na palubnom počítači)
HDA II (asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu)
360° parkovacia kamera
Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním (RSPA)

1 590 €

Tech pack (dostupné pre úroveň výbavy Earth)
Inteligentný Full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením
Head-up displej so zobrazovaním rozšírenej reality
Prémiový audiosystém MERIDIAN s externým zosilňovačom, 14 reproduktormi a technológiou Active Sound Design

2 690 €

Panoramatické strešné okno (dostupné pre úroveň výbavy GT-Line)

890 €

Nová Kia EV6

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy

BEZPEČNOSŤ

Air

Earth

GT-Line

ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do kopca)

●

●

●

MCB (multikolízna brzda)

●

●

●

BAS (brzdový asistent) + VSM (manažment stability vozidla) + ESS (signalizácia núdzového brzdenia)

●

●

●

7 airbagov (vodič a spolujazdec, predné bočné a hlavové, centrálny medzi prednými sedadlami)

●

●

●

TPMS (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách)

●

●

●

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

●

●

●

Imobilizér

●

●

●

E-Call (systém núdzového volania v prípade nehody)

●

●

●

FCA+ (asistent na predchádzanie čelným zrážkam detegujúci automobily/cyklistov/chodcov)

●

●

●

FCA-JX (asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami pri odbočovaní vľavo)

●

●

●

FCA-JX II (asistent na predchádzanie zrážkam s vozidlami pri prejazde križovatkou)
BCA (systém monitorovania mŕtveho uhla s asistentom na predchádzanie bočným zrážkam a zrážkam pri cúvaní)
PCA (asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní detegujúci chodcov)
SEA (asistent bezpečného opustenia vozidla)
BVM (zobrazovanie mŕtveho uhla na palubnom počítači)

Safety Pack

●

●

●

Safety Pack

●

●

●

Safety Pack

●

DAW (systém sledovania pozornosti vodiča)

●

●

●

HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel)

●

●

●

LKA + LFA (aktívny asistent udržiavania v strede jazdného pruhu zabraňujúci prekročeniu čiary)

●

●

●

HDA (asistent jazdy na diaľnici)

●

●

HDA II (asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu)

Safety Pack

●

Systém upozornenia pri opustení zadných sedadiel

●

●

●

ISLA (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení)

●

●

●

Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou Stop&Go

●

●

●

Air

Earth

GT-Line

Systém manažmentu teploty akumulátora

●

●

●

Systém tepelného čerpadla

●

●

●

●

●

Air

Earth

GT-Line

●

●

ELEKTROSYSTÉM

V2L (230 V zásuvka v interiéri a exteriéri s maximálnym nabíjacím výkonom 3,6 kW, vrátane exteriérovej
nabíjacej redukcie)

VONKAJŠIA VÝBAVA
19-palcové tmavosivé disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/55 R19)

●

19-palcové čierne disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/55 R19)

(štandardný
dojazd)

20-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 255/45 R20)

(dlhý dojazd)

●

Sada na opravu pneumatík

●

●

Predné Full LED svetlomety

●

●

Inteligentný Full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením

●

Tech pack

●

LED denné svietenie

●

●

●

LED zadné kombinované svetlá

●

●

●

Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)

●

●

●

Dažďový senzor

●

●

●

Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

●

●

●

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

●

●

●

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

●

●

●

Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej lesklej farbe

●

●

●

Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

●

●

●

Zapustené vonkajšie kľučky dverí s manuálnym výsuvom

●
●

●

●

●

●

●

Laminované sklá predných bočných okien

●

●

Zatmavené sklá od B-stĺpika

●

●
●

Zapustené vonkajšie kľučky dverí s automatickým výsuvom
Tónované sklá

●

Solárne sklá predných okien
Akustická fólia čelného skla

●

Predné a zadné parkovacie senzory

●

●

Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním

●

●

360° parkovacia kamera

Safety Pack

Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním (RSPA)

Safety Pack

●

●

●

Predpríprava na montáž ťažného zariadenia
Vizuálny balík GT-Line

●

●

●

Nová Kia EV6

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy

VNÚTORNÁ VÝBAVA

Air

Earth

GT-Line

Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold

●

●

●

Elektronický volič prevodovky (Shift-by-wire)

●

●

●

Volič jazdného režimu

●

●

●

Ovládanie stupňa rekuperácie páčkami pod volantom

●

●

●

Head-up displej so zobrazovaním rozšírenej reality
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

●

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

●

Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťovou a relaxačnou funkciou

Tech pack

●

●

●

●

●

●

●
●

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča

●

●

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

●

●

●

●

●

●

●

Prémiové, elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca s relaxačnou funkciou
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka spolujazdca
Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka / umelá koža

●

Čalúnenie sedadiel vegánskou kožou

●

Čalúnenie sedadiel v kombinácii alcantara / vegánska koža

●

Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca

●

●

●

Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40) s otvorom na lyže

●

●

●

Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

●

●

●

Vyhrievané predné sedadlá a volant

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vyhrievané zadné sedadlá
Ventilované predné sedadlá
Vegánskou kožou potiahnutý volant

●

Hliníkové pedále

●

Elektrická detská poistka
LED osvetlenie interiéru a batožinového priestoru

●

Ambientné osvetlenie palubnej dosky
Predná lakťová opierka s povrchovou úpravou Geonic

●

●

●

●

●

●

Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov

●

●

●

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

●

●

●

Elektrické impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

●

●

●

Dvojzónová automatická klimatizácia

●

●

●

Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá na B-stĺpikoch

●

●

●

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom (Smart key)

●

●

●

Plne digitálny palubný počítač s 12,3" zakriveným LCD displejom

●

●

●

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

●

●

●

USB nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca

●

●

●

2x USB nabíjací port na stredovej konzole

●

●

●

12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore

●

●

●

Dvojité dno batožinového priestoru

●

●

●

Fixačná sieť v batožinovom priestore

●

●

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

●

●

Air

Earth

GT-Line

Navigačný systém s 12,3” zakriveným dotykovým LCD displejom, USB vstup, 6 reproduktorov

●

●

●

Ovládanie audiosystému na volante

●

●

●

Telematické služby UVO Connect, bezplatne počas doby trvania záruky

●

●

●

Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto

●

●

●

DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania

●

●

●

Bluetooth handsfree sada

●

●

●

●

●

Tech pack

●

MULTIMÉDIÁ

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu
Prémiový audiosystém MERIDIAN s externým zosilňovačom, 14 reproduktormi a technológiou Active Sound Design

Nová Kia EV6

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Metalický / perleťový / matný lak karosérie

Earth

GT-Line

690 €

690 €

Safety pack
- FCA-JX II (asistent na predchádzanie zrážkam s vozidlami pri prejazde križovatkou)
- PCA (asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní detegujúci chodcov)
- BVM (zobrazovanie mŕtveho uhla na palubnom počítači)
- HDA II (asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu)
- 360° parkovacia kamera
- Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním (RSPA)

1 590 €

Tech pack
- Inteligentný Full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením
- Head-up displej so zobrazovaním rozšírenej reality
- Prémiový audiosystém MERIDIAN s externým zosilňovačom, 14 reproduktormi
a technológiou Active Sound Design

2 690 €

Panoramatické strešné okno
●

Air
690 €

- štandardná výbava, € - cena výbavy za príplatok vrátane DPH

890 €

Nová Kia EV6

Farby karosérie / disky kolies / interiér

FARBY KAROSÉRIE

Snow White Pearl
(perleťový lak)

Aurora Black Pearl
(perleťový lak)

Runway Red
(metalický lak bez príplatku)

Deep Forest Green
(metalický lak)*

Gravity Blue
(metalický lak)*

Interstellar Gray
(metalický lak)*

Moonscape
(matný lak)

Steel Gray
(metalický lak)*

Yacht Blue
(metalický lak)

Glacier
(metalický lak)*

Urban Yellow
(metalický lak)*/**

* Nedostupné pre stupeň výbavy GT-Line
** V ponuke od 12/2021

DISKY KOLIES (disponibilné v závislosti od stupňa výbavy)

19-palcové tmavosivé disky kolies z ľahkých zliatin
(pneumatiky 235/55 R19)
(Air, Earth)

19-palcové čierne disky kolies z ľahkých zliatin
(pneumatiky 235/55 R19)
(GT-Line so štandardným dojazdom)

20-palcové disky kolies z ľahkých zliatin
(pneumatiky 255/45 R20)
(GT-Line s dlhým dojazdom)

INTERIÉR (disponibilné v závislosti od stupňa výbavy)

Čalúnenie sedadiel čiernou
vegánskou kožou
(Earth)

Čalúnenie sedadiel béžovou
vegánskou kožou
(Earth)

Čalúnenie sedadiel zelenou
vegánskou kožou
(Earth)

Čierne čalúnenie sedadiel
v kombinácii alcantara / vegánska koža
(GT-Line)

Biele čalúnenie sedadiel
v kombinácii alcantara / vegánska koža
(GT-Line)

Nová Kia EV6
Technické údaje / rozmery

Všetky uvedené údaje sú iba indikatívne a predbežné a budú definitívne potvrdené po ukončení homologizačného procesu.
Kia EV6

Štandardný dojazd

Dlhý dojazd

Dojazd
Pohon

2WD

4WD

2WD

4WD

ROZMERY / HMOTNOSTI / OBJEMY
4 680 / 1 880 / 1 550 (Air, Earth)
4 695 / 1 890 / 1 550 (GT-Line)

dĺžka / šírka / výška [mm]
rázvor [mm]

2 900
1 628 / 1 637 (19”)
1 623 / 1 632 (20”)

rozchod vpredu / vzadu [mm]

830 / 950 (Air, Earth)
845 / 950 (GT-Line)

predný / zadný previs [mm]
svetlá výška [mm]

160

priemer otáčania [m]

11,62

pohotovostná hmotnosť [kg]
maximálna prípustná hmotnosť [kg]

1 800 - 1 890

1 905 - 1 995

1 910 - 2 000

2 015 - 2 105

2 340

2 445

2 425

2 530

maximálne prípustné zaťaženie strechy [kg]

80

príves brzdený [kg]

750

1 600

príves nebrzdený [kg]

750

batožinový priestor vzadu [l]
batožinový priestor vpredu [l]

520 / 1 300
52

20

52

20

125 (170)

173 (235)

168 (229)

239 (325)

350

605

350

605

ELEKTROMOTOR A AKUMULÁTOR
typ motora
maximálny výkon [kW (k)]
maximálny krútiaci moment [Nm]

synchrónny s permanentnými magnetmi

typ akumulátora

lítiovo-iónový

napätie a kapacita akumulátora [V / kWh]
hmotnosť akumulátora [kg]

522,7 / 58

697 / 77,4

370

477,1

DYNAMIKA A SPOTREBA
maximálna rýchlosť [km/h]

188

zrýchlenie 0 - 100 km/h [s]

8,5

6,2

7,3

5,2

maximálny dojazd [km]

394

371

515

490

spotreba [kWh/100 km]

16,6

17,6

16,9

17,9

priemer CO2 [g/km]
AC nabíjanie (ICCB kábel), 10 ~ 100 % kapacity

0
24 h 40 min

24 h 40 min

32 h 45 min

32 h 45 min

5 h 55 min

5 h 55 min

7 h 20 min

7 h 20 min

DC nabíjanie (rýchlonabíjacia stanica 50 kW),
10 ~ 80 % kapacity

63 min

63 min

73 min

73 min

DC nabíjanie (rýchlonabíjacia stanica 180 kW),
10 ~ 80 % kapacity

18 min

18 min
18 min

18 min

AC nabíjanie (Wallbox 11 kW), 10 ~ 100 % kapacity

DC nabíjanie (rýchlonabíjacia stanica 240 kW),
10 ~ 80 % kapacity

Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu energie má aj štýl riadenia, netechnické činitele a aktuálny stav vozidla.
Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150 000 km, podľa toho, čo nastane skôr, prvé 3 roky bez obmedzenia km.

Nová Kia EV6
Kontaktné údaje

Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie výbav modelov bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokiaľ nie je vozidlo na sklade, dodacia lehota je 3 až 5 mesiacov, pričom dovozca si vyhradzuje právo úpravy
dodacej lehoty v závislosti od kapacitných možností výrobcu.
Obsah cenníka je platný ku dňu 1. 7. 2021.
Všetky informácie uvedené v cenníku su indikativne a majú výlučne informatívny charakter,
budú doplnené a aktualizované podľa údajov výrobcu pri oficiálnom spustení predaja.
DOVOZCA:
Kia Sales Slovakia s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Infolinka
0850 606 070
www.kia.sk

Váš predajca KIA:

