
LISTA DE PREŢURI

DATE TEHNICE

Model Versiune Preţ fără TVA Preţ cu TVA
(euro) (euro)

Stinger PE 3.3 T-GDI 8AT AWD GT 41.760 49.694

Motor 3.3 T-GDI

Tip motor 3.3L Twin Turbo V6 Lambda II
Cilindree cmc 3.342
Putere CP/kW/rpm 366/269/6.000
Cuplu maxim kg.m (Nm)/rpm 52.0 (376)/1.300-4.500
Transmisie Automată 8AT
Tracţiune All-wheel Drive (AWD)
Viteză maximă km/h 270
Acceleraţie 0-100 km/h (sec.) 4,9
Consum (NEDC)**       urban l/100 km n.a.

extra l/100 km n.a.
mixt l/100 km n.a.

Emisii CO2 (NEDC)** urban g/km n.a.
extra g/km n.a.
mixt g/km n.a.

Greutate max. admisă kg 2.260/2.325
Dimensiuni (L x l x h) mm 4.830 x 1.870 x 1.400
Ampatament mm 2.905
Garda la sol
(suspensii supraînălțate) mm 130/150
Nr. locuri 5
Capacitate rezervor litri 60
Capacitate portbagaj litri (VDA) 406

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de  
35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.

** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, 
ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.

C Program finanţare                                                , partener                          – 0% dobândă (p.a. variabilă Euribor 3M), finanţare în EURO. Avans 50%, perioada 84 luni. 
– 5,5% dobândă fixă anuală, finanţare în RON.
– Ofertele se supun unor termene şi condiţii şi sunt valabile pentru persoane juridice, până la 31 ianuarie 2021.
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DOTĂRI STANDARD GT
¨ ISG + AMS 1.5 
¨ Suspensii - DAMPING FORCE ECS (ELECTRONIC 

CONTROL SUSPENSION)
¨ Suspensii - TUNNING MODE - HARD
¨ Servodirecţie - MDPS (RACK & PINION)
¨ Servodirecție - VGR (VARIABLE GEAR RATIO RACK)
¨ Coloană de direcţie reglabilă electric pe înălţime şi 

adâncime, cu funcție memorare poziție scaun șofer
¨ Airbag pentru şofer şi pasager
¨ Airbag lateral (pentru scaunele faţă) şi tip cortină 

(pentru scaunele faţă şi spate)
¨ Airbag genunchi şofer
¨ Discuri frână faţă - 18’’
¨ Discuri frână spate - 18’’
¨ ABS + ESC + HAC
¨ Frână de parcare electrică 

(EPB - Electric parking brake)
¨ Jante aliaj 19’’ + anvelope 19’’
¨ Kit pentru reparaţie anvelopă
¨ Anvelope Michelin
¨ Anvelope de vară
¨ Faruri LED bi-funcţionale + lumini suplimentare la 

virare
¨ Lumini de zi LED
¨ Lămpi de poziţie LED
¨ Faruri ceaţă spate LED
¨ Lumini semnalizare schimbare direcţie de mers 

pe oglinda laterală
¨ Combinaţie lămpi spate LED
¨ Oglinzi exterioare cu ornamente cromate
¨ Oglinzi exterioare cu acţionare electrică şi încălzite
¨ Oglinzi exterioare pliabile
¨ Oglinzi exterioare cu funcţie antiorbire (ECM)
¨ Geamuri atermice
¨ Parbriz cu bandă de protecţie solară
¨ Grilă radiator neagră cu accente cromate
¨ Bandouri în culoarea caroseriei
¨ Ţeavă dublă de evacuare cu ornamente cromate
¨ Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei
¨ Tapiţerie scaune din piele NAPPA
¨ Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie

de memorare a poziţiei
¨ Scaun pasager cu reglaje electrice
¨ Suport lombar scaun şofer, cu perne de aer
¨ Suport lombar scaun pasager, cu reglaje electrice
¨ Scaun şofer şi pasager cu reglaje pe înălţime
¨ Extindere cu acţionare electrică pernă scaun şofer
¨ Reglare suporturi laterale scaun şofer, spătar 

scaun cu acţionare electrică
¨ Banchetă spate fracționabilă 60:40
¨ Cotieră centrală spate cu spaţiu depozitare băuturi
¨ Scaune încălzite faţă şi spate
¨ Buzunare pe spătarele scaunelor față
¨ Lampă citire față LED cu suport pentru ochelari
¨ Lampă interior LED
¨ Lampă iluminare LED spaţiu faţă pentru picioare
¨ Lampă iluminare portiere față
¨ Lampă iluminare portbagaj şi torpedou - LED
¨ Geamuri electrice faţă şi spate (cu sistem Auto 

Up/Down & Safety)

¨ Mânere interioare portiere „satin chrome“
¨ Consolă centrală - „Aluminium“
¨ Volan îmbrăcat în piele perforată
¨ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele 

cu ornamente cromate
¨ Volan încălzit
¨ Parasolar șofer și pasager cu oglindă și iluminare
¨ Capac portbagaj
¨ Pedale din aliaj
¨ Cotieră centrală cu spațiu de depozitare, 

îmbrăcată în piele ecologică
¨ Spațiu de depozitare sub podeaua portbagajului
¨ Cârlige bagaje în portbagaj
¨ Navigaţie 10.25“ LCD + RDS + DAB
¨ Boxe față și spate
¨ Tweetere faţă şi spate + amplificator extern

+ difuzor faţă
¨ Boxe Harman Kardon
¨ USB
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Bluetooth cu Recunoaştere vocală 

(Voice Recongnition)
¨ Cheie inteligentă + Buton de pornire motor
¨ Sistem de imobilizare
¨ Închidere centralizată
¨ Supervision cluster 7“
¨ Oglindă electrocromică ECM
¨ Indicator nivel scăzut lichid de spălare parbriz
¨ Head-Up Display (TFT-LCD)
¨ Smart Cruise Control
¨ Control integrat moduri rulare (Drive Mode)
¨ Padele schimbare viteze
¨ LKA (Sistem asistare menţinere bandă de 

rulare/LANE KEEPING ASSIST)
¨ FCA - CAR/PED/CYC (Asistare evitare coliziune 

frontală - vehicul, pieton, biciclist - FORWARD 
COLLISION-AVOIDANCE ASSIST)

¨ TPMS (HIGH LINE) (Sistem de monitorizare a 
presiunii în pneuri/TIRE PRESSURE MONITORING 
SYSTEM)

¨ ISLA (Asistare inteligentă limită de viteză -
INTELLIGENT SPEED LIMIT ASSIST)

¨ FCA-JX; TURNING (Asistare evitare coliziune 
frontală - intersecție; virare - FORWARD COLLISION 
AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION)

¨ Senzori parcare față și spate
¨ Cameră vedere spate
¨ Senzor de ploaie
¨ Portieră portbagaj cu sistem de deschidere 

automată din telecomandă
¨ Izolaţie capotă
¨ Priză pe consola centrală
¨ Priză pentru locurile din spate
¨ Încărcător USB
¨ Suport pahare faţă
¨ Trailer Package
¨ Climatizare automată
¨ Ventilaţie pentru locurile spate
¨ Dezaburire automată parbriz
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Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

DOTĂRI OPȚIONALE GT

Nr. Cod Preţ

1 Pachet Top GT PK0001 1.176€

BCA (Asistare evitare coliziune unghi mort/BLIND-SPOT COLLISION-
AVOIDANCE ASSIST) VDGA04
SVM (Sistem monitorizare 360° - SURROUND VIEW MONITOR) VDHC10
BVM (Monitorizare unghi mort - BLIND-SPOT VIEW MONITOR) VDXGA2
Încărcător wireless VGFP01

2 Pachet piele întoarsă PK0002 524€

Tapițerie scaune din piele întoarsă SAAA23
Color Pack Black (scaune din piele întoarsă negră cu cusături roșii; 
centuri de siguranță în culoarea roșie) SACA06

3  Roată de rezervă de dimensiuni reduse din aliaj EWBA04 155€
4 Trapă acţionată electric ETCA38 696€
5 Color Pack Dark Red SACA01 400€
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CULORI

Aurora BlackSnow White Pearl Silky Silver

Micro Blue Deep Chroma Blue Panthera Metal

High Chroma RedCeramic Silver Neon Orange

CULORI EXTERIOR GT

SNOW WHITE PEARL (SWP) 400€
SILKY SILVER (4SS) 320€
AURORA BLACK (ABP) 400€
CERAMIC SILVER (C4S) 320€
HIGH CHROMA RED (H4R) 400€
NEON ORANGE (N20) S
MICRO BLUE (M6B) 320€
DEEP CHROMA BLUE (D9B) 320€
PANTHERA METAL (P2M) 320€

CULORI TAPIȚERIE GT

Tapiţerie din piele - NAPPA S
Tapiţerie din piele - NAPPA +
Color Pack  Dark Red (SACA01) O

Tapiţerie din piele întoarsă 
neagră + Color Pack Black (SAAA23 + SACA06) O

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.
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SIGURANȚĂ TESTATĂ EuroNCAP

Siguranță de 5 stele

La Kia nu ne preocupă doar ca autovehiculele noastre să aibă un
aspect modern, să beneficieze de motoare economice cu perfor -
manţe deosebite şi să fie foarte utile scopului pentru care au fost
proiectate. Siguranţa pasagerilor este foarte importantă pentru
noi, de aceea acest model Kia a fost dotat cu cele mai moderne
sisteme de siguranţă activă şi pasivă, obţinând 5 stele la testele
EuroNCAP.

KAR - Kia Asistență Rutieră

Garanţie integrală 7 ani*

ANI GARANȚIE

CALITATEA REDEFINITĂ

7 ANI UPDATE HĂRȚI

La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia
de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele
mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este
gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de
întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări
europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

7 ani Update Hărţi

Programul este valabil numai pentru autovehiculele noi Kia,
produse după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu
dispozitivele de navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“
oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin
echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia
sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu
este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul
de date hărţi Navteq.

Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR
– Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni,
de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de
asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi
la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi proble ma va fi
imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări
europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la
cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de în locuire etc. la
alegerea dumneavoastră.

SERVICII POST-VÂNZARE


