XCEED PHEV MY21
Cenu lapa

KIA XCEED PHEV MY21 CENA 23.04.2020

VIRSBŪVE

4x2

Dzinējs

Degviela

KOMPLEKTĀCIJA

Pārnesumu kārba

CO₂ izmeši
(g/km)

Vidējais degvielas
patēriņš

Cena

1,6 GDI (105 ZS) 6DCT

Hibrīds (benzīns)

TX

Automātiskā

38

1,7

39 990

Pārnesumu kārba

Garantija KIA automašīnām ir 7 gadi vai 150 000 km no kuriem 36 mēneši ir bez nobraukuma ierobežojuma. Cenas ietver PVN
21%. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Kia Auto AS patur tiesības mainīt cenas, iekārtu pārdošanu vai jebkura modeļa
izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.kiamitau.lv

Tehniskie rādītāji

Dzinējs
Pārnesumu kārba

1,6 GDI (105 ZS) 6DCT
6- pakāpju divsajūgu automātiskā
pārnesumkārba

Piedziņa

Priekšējā piedziņa

Degviela

Hibrīds (benzīns)

Dzinēja tilpums (l)
Izmešu klase
Dzinēja darba tilpums (cm³)

1,6
Euro-6d EVAP
1580

Jauda (kw/apgr./min.)

77,2/5700

Jauda (ZS apgr./min.)

105/5700

Griezes moments (Nm @ apgr./ min.)

147/4000

Baterijas veids
Baterijas veids
Baterijas ietilpība (kWh)

www.kiamitau.lv

LIPB (lītija jona polimēra
akumulators)
8,9

Tehniskie rādītāji
Baterijas veids

1,6 GDI (105 ZS) 6DCT

Jauda (kW)

59

Nominālais spriegums (V)

360

Baterijas svars (kg)

117

Lādēšana
Elektroenerģijas patēriņš (kWh/100km)

10,7

Uzlāde mājās/ubliskā uzlādes stacija 1x230V 2kW

5h 40min

Uzlāde mājās/ubliskā uzlādes stacija 1x230V 3,3 kW

2h 15min

Dinamika
Maksimālais ātrums (km/h)
Paātrinājums 0-100 km/h (s)
Braukšanas diapazons

155-188
11
58 (tikai EV režīms)

Degvielas patēriņš (l/100 km) Degvielas patēriņš dots saskaņā ar NEDC direktīvu
Degvielas patēriņš vidējais

www.kiamitau.lv

1,3

Tehniskie rādītāji
Degvielas patēriņš (l/100 km) Degvielas patēriņš dots saskaņā ar NEDC direktīvu

1,6 GDI (105 ZS) 6DCT

CO2 emisijas

31

Degvielas patēriņš vidējais (WLTP)

1,7

CO2 emisijas (WLTP)

38

Gabarīti
Durvju skaits

5

Sēdvietu skaits

5

Garums (mm)

4395

Platums (mm)

1826

Augstums (mm)

1495

Garenbāze (mm)

2650

Klīrenss (mm)

184

Svari, tilpumi
Pilna masa (kg)

www.kiamitau.lv

2030

Tehniskie rādītāji
Svari, tilpumi

1,6 GDI (105 ZS) 6DCT

Pašmasa (kg)

1519-1596

Piekabe ar bremzi (kg)

1300

Piekabe bez bremzes (kg)

600

Atļautā jumta slodze (kg)

80

Degvielas tvertne (l)

50

Bagāžas nodalījuma izmērs (l)

www.kiamitau.lv

291-1243

XCEED PHEV MY21
Komplektācijas
Eksterjers

TX

Aizmugurējais spoileris

●

Tonēti priekšējie un aizmugurējie sānu logi

●

Tumši aizmugurējais stikls un aizmugurējo durvju logi

●

Melna radiātora reste ar hroma aploci

●

Ārējie durvju rokturi virsbūves krāsā

●

LED dienas gaitas lukturi

●

Bi-LED lukturi

●

Priekšējie miglas lukturi

●

Aizmugurējie LED-diožu lukturi

●

LED aizmugures miglas lukturi

●

Regulējami galvas balsti

●

Automātiska lukturu (diena/nakts) režīma pārslēgšana

●

Pagriezienu lukturi

●

Dubļu sargi (priekšā un aizmugurē)

●

Panorāmas lūka (kopā ar "Black Glossy" sānskata spoguļu korpusi)

●

Metāliska krāsa
Interjers

€ 300
TX

Pedāļi ar metāla apdari

●

Elkoņu balsts vadītāja sēdeklim

●

Elkoņu balsts aizmugurē

●

Stūres rata un ātrumpārslēga ādas apdare

●

Salona gaisa filtrs

●

Saules briļļu turētājs jumta konsolē un salona apgaismojums

●

Atverams kosmētikas spogulis ar apgaismojumu

●
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XCEED PHEV MY21
Komplektācijas
Interjers

TX

Salokāmi aizmugures sēdekļi (40:20:40)
Leather Pack (Ādas salona apdare ,elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju,ventilējami priekšējie sēdekļi, apsildāmi aizmugures sēdekļi, elektrisku muguras
izliekuma regulēšanu vadītāja pusē). Ietver VSAA51
Supervision instrumentu panelis ar 12,3" LED apgaismi
Riteņi

●

SAAA21

●

●

TX

Vieglmetāla diski 18'', riepas izmērs 235/45R18

●

Bojātas riepas remonta komplekts

●

Komforts

TX

Divzonu automātiskā klimata kontrole

●

Elektriski regulējami spoguļi ar apsildi

●

Elektriski nolokāmi spoguļi ar pagrieziena indikāciju

●

Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugures durvju logi ar automātisko „up&down“ funkciju priekšējiem un aizmugures logiem

●

Elektriski apsildāma stūre

●

Apsildāmi priekšējie un aizmugures sēdekļi

●

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana

●

Vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju

●

Elektriski regulējams priekšējo sēdekļu muguras atbalsta izliekums un mehāniski regulējams pasažiera sēdekļa augstums

●

Viedtālruņa bezvadu lādētājs

●

Lietus sensors un pašaptumjošojošs atpakaļskata spogulis salonā

●

Zema mazgāšanas škidruma līmeņa bīdinājuma signals

●

Elektriski apsildāmas vēstikla apmazgāšanas sprauslas

●

Regulējams braukšanas režīms

●

Automātiskās kruīza kontroles + ātruma ierobežotāja funkcijas vadību

●

Elektroniskā stāvbremze

●
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XCEED PHEV MY21
Komplektācijas
Komforts

TX

Inteliģentā atslēga Smart key

●

Attālināta bagāžnieka vāka atvēršanas funkcija

●

Piekabes vilkšanas jauda

●

Type2 uzlādes kabeli (1 fāžu, 32 A, 5 m)

●

Drošība un tehnoloģija

TX

Bremžu sistēma ar ABS un EBD

●

Elektroniskā stabilitātes sistēma (ESC) + palīgssistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HAS)

●

Avārijas stopsignāls (ESS)

●

Automobiļa stabilitātes kontroles sistēma (VSM)

●

Palīgssistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HAC)

●

Tālo gaismu automātiskā pārslēgšanās

●

TPMS - Riepu spiediena kontroles sistēma

●

Neredzamās zonas brīdinājuma sistēma+brīdinājuma sistēma,braucot atpakaļgaitā (BSD+RCTA)

●

Joslu maiņas asistents

●

Vadītāja uzmanības novēršanas brīdinājums

●

Parkošanās sensori priekšā/aizmugurē

●

Automātiskā parkošanās sistēma Smart Parking Assist System

●

Automātiskā durvju bloķēšanās, uzsākot kustību

●

Priekšējie gaisa drošības spilveni,sānu un augšējie gaisa drošības spilveni -aizkari

●

Priekšējā pasažiera drošības spilvena ieslēgšanas/atslēgšanas slēdzis

●

Aktīvie galvas balsti

●

Durvju atbloķēšana pie trieciena

●

Bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ISOFIX)

●

Drošības jostu piesprādzēšanas signāls

●
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XCEED PHEV MY21
Komplektācijas
Drošība un tehnoloģija

TX

Imobilaizers

●

Durvju aizslēgšanas sistēma

●

Drošības paka 1(priekšējās sadursmes brīdinājuma asistents)

●

Premium drošības paka(ietver adaptīvo kruīza kontroli ACC,priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēmu ar gājēju noteikšanas sistēmu, joslu sekotājierīce LFA.

●

Ātruma ierobežojuma brīdinājuma sistēma

●

Dzinēja automātiskās iedarbināšanas un noslāpēšanas sistēma

●

Audio un komunikācija

TX

Borta dators

●

USB pieslēgums

●

4 skaļruņi

●

2 augsto frekvenču skaļruņi

●

Audiosistēmas tālvadība uz stūres ar balss atpazīšanu

●

Bluetooth brīvroku sistēma

●

2 Bluetooth savienojumi vienlaicīgi

●

10,25 "dubultā skārienekrāna audio un navigācijas sistēma (ietver radio, RDS, Bluetooth ar balss atpazīšanu, atpakaļskata kameru ar dinamiskām vadlīnijām, Apple
CarPlay/Android Auto jungtys)

●

Garantija

TX

7-year warranty

●

Interjērs
Leather Pack (Ādas salona apdare ,elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju,ventilējami priekšējie sēdekļi, apsildāmi aizmugures sēdekļi, elektrisku muguras
izliekuma regulēšanu vadītāja pusē). Ietver VSAA51
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TX
SAAA21

●

