
Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu doküman 
basım tarihinden sonra güncellenmiş olabilir. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu broşürdeki bazı özellikler 
standart modelde bulunmayabilir. Araca ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici 
firma broşürlerinden alınmıştır. Tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 93/116/EC direktifiyle 
uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım 
altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel donanım 
ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. 
Anahtar teslim tarihinden itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile 
güvence altına alınmaktadır. (AB) 2020/740 yönetmeliğine göre yakıt verimliliği ve diğer parametreler ile ilgili lastikler hakkında 
bilgiler web sitemizde mevcuttur, lütfen www.kia.com.tr adresini ziyaret edin. Belirtilen lastiklerle ilgili bilgiler yalnızca bilgi 
amaçlıdır. Tabloda belirtilen donanım özellikleri 2022 model yılı ve Mayıs ayından itibaren satışı gerçekleşen araçlar için geçerlidir. 
Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr Ba
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Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. Buyaka E Blok No: 58 34771 
Ümraniye/İST  Tel: 0216 656 26 00

7/24 YOL YARDIM
0850 222 5 542

Cerato

Aurora Pearl Siyah (ABP)Steel Gri (KLG)

Gravity Mavi (B4U)Mineral Mavi (M4B)

Platinum Gri (ABT) Runway Kırmızı (CR5)

Snow Pearl Beyaz (SWP)



DONANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

DIŞ DONANIM ELEGANCE

16" alüminyum alaşım jantlar •

Tam boy yedek lastik (Stepne) •

Projeksiyon tipi halojen ön farlar •

LED gündüz farları •

Otomatik yanan farlar •

Arka sis farları •

Elektrikli kontrollü, ısıtmalı yan aynalar •

Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları •

Gövde rengi kapı kolları •

Parlak siyah radyatör ızgara ve krom çerçeve •

GÜVENLİK VE EMNİYET ELEGANCE

Hız sabitleyici (Cruise Control) •

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı •

Yan ve perde hava yastıkları •

Uzaktan kumandalı merkezi kilit •

Arka yolcu & eşya uyarısı •

Çocuk güvenlik kilidi •

Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) •

HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) •

ESC (Elektronik Dengeleme Programı) •

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) •

ABS fren sistemi •

İÇ DONANIM VE KONFOR ELEGANCE

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu •

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon •

Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi •

Kumaş koltuklar •

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu •

Saklama gözlü ön kol dayama •

60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar •

Manuel klima •

3,5" gösterge bilgi ekranı •

8" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi •

Geri görüş kamerası •

6 adet hoparlör •

Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) •

Ön konsolda USB Girişi •

Ön konsolda bardak tutucular •

Gözlük saklama bölmesi •

Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası •

Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı  
engelleyen sürücü camı •

Silecek suyu uyarısı •

MOTOR 1.6L MPI

Yakıt tipi Benzin

Silindir hacmi (cc) 1.591

Çap x Strok (mm) 77 x 85,4

Maksimum güç (PS/d/d) 128 / 6.300

Maksimum tork (Nm/d/d) 154,6 / 4.850

SÜSPANSİYON

Ön MacPherson

GÜÇ AKTARMA

Vites Oranları 

1. vites 4,400

2. vites 2,726

3. vites 1,834

4. vites 1,392

5.vites 1,000

6.vites 0,774

Geri vites 3,440

Son dişli 3,612

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu 205/55 R16

ÖLÇÜLER

Dış (mm)

Uzunluk 4.640

Genişlik 1.800

Yükseklik 1.450

İç (mm)

Bacak mesafesi (ön / arka) 1.073 / 906

Baş mesafesi (ön / arka) 985 / 952

Omuz mesafesi (ön / arka) 1.425 / 1.405

Dingil mesafesi (mm) 2.700

Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 900 / 1.040

Minimum dönüş yarıçapı (m) 5,30

Minimum yerden yükseklik (mm) 150

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 195

Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s 11,6

YAKIT TÜKETİMİ

Şehir içi (L/100 km) 9,8

Şehir dışı (L/100 km) 5,9

Ortalama (L/100 km)     7,3

CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) 168

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min-maks) 1.220 / 1.305

Oturma kapasitesi 5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 50

Bagaj kapasitesi (L) 502


