
Стандартты жабдықтар
Жайлылық

Қауіпсіздік

Интерьер

Экстерьер

Рульді жылыту

Жуу сұйықтығының төмен деңгейінің көрсеткіші

Электр жетегі және жылытқышы бар бүйірлік айналар

Экстерьер

235/65 R17 шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дискілер 

Артқы көрініс айналарын бүктеудің электр жетегі және бұрылу көрсеткішінің қайталағыштары 

Күндізгі жарықдиодты жүріс шамдары

Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар

Толық жарықдиодты фаралар

Төбедегі рейлингтер

Интерьер

Есік тұтқалары жылтыр емес хроммен әрленген

Орталық консольдің қара жылтыр жабыны

Руль дөңгелегі және былғарымен әрленген БАҚ селекторы

Матамен қапталған орындықтар

Түрлі түсті ақпараттық дисплейі бар 4,2" сандық бақылау тақтасы

Көп функциялы руль дөңгелегі 
Ұялы құрылғыларды қосуға арналған  Bluetooth  
Руль арқылы басқаруды электр күшейткіш   
Алдыңғы және артқы электрлік әйнек көтергіштер 

Жүргізуші орындығын биіктігі бойынша реттеу  
Артқы жолаушыларға арналған үрлеу дефлекторлары 
Кондиционер
Drive Mode Select қозғалыс режимін таңдау жүйесі 
(автоматты трансмиссиясы бар нұсқалар үшін)

6 динамик
Радио, RDS және USB кірісі бар аудиожүйе
Орталық құлыпты қашықтан басқару кілті 
Рульдік бағанды биіктігі мен шығымы бойынша реттеу

ЭРА-ГЛОНАСС жедел байланыс жүйесі 
Иммобилайзер
Шинаның қысымын бақылау жүйесі 
2-ші қатардағы ISOFIX балалар орындықтарына 
арналған бекіткіш

Помощник при трогании в гору HAC 
Помощник при спуске с горы DBC 
Система стабилизации прицепа TSC
Задние дисковые тормоза 

Система стабилизации ESC
Антиблокировочная система тормозов ABS 
Передние боковые подушки и шторки безопасности 
Фронтальные подушки безопасности

Артқы орындықтарды бүктеп жинау функциясы 60/40 Жүк бөлігінің пердесі Алдыңғы және артқы жолаушыларға арналған 12V розеткалары

Жарықдиодты тоқтату сигналы бар артқы спойлер «Aero blade» әйнек тазалағыштары
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Жабдықталымдары мен бағалары ComfortClassic Luxe

14 490 000 тг2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Толық жетек 
GYWD2J61G

15 190 000 тг
G07G, G0BB       G526

12,3" TFT түсті дисплейі бар сандық құралдар тақтасы

13 790 000 тг2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
GYWD2J61F G07G, G0BB

 13 190 000 тг
D200, D348

Prestige

Артқы орындықтарды жылыту

235/60 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер 

Жасанды былғарымен қапталған орындықтар

Әйнек тазалағыштар тұратын аймақта алдыңғы әйнекті жылыту 

Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

"Жылы опциялар" жиынтығы
Алдыңғы орындықтарды жылыту

Қосымша пакет:
235/55 R19 шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дискілер 

D200, D348     G07G, G0BB G526, G0BF 

Қауіпсіздік
Уақытша пайдаланылатын қосалқы болат дөңгелек

Sportage

16 190 000 тг
G664

Интерьер түстері

Салонды безендіру нұсқалары

G0BF

100 000 тг

G664



Жүргізуші орындығының бел тіреуін электр реттеу

Smart Key кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты түймеше арқылы  іске қосу

Интеллектуалды жүк салғышты ашу жүйесі

Android Auto және Apple Carplay қолдайтын 8" түрлі түсті дисплейі бар мультимедиа

Динамикалық белгілеу сызығы бар артқы көрініс камерасы 

Ұялы құрылғыларға қуат беруге арналған 2-ші қатардағы USB жалғағышы

Auto функциясы бар жүргізуші мен алдыңғы жолаушының әйнек көтергіші

Электрохромды артқы көрініс айнасы

Жарық берілгісі

Жаңбыр берілгісі

Жылдамдықты шектеу қызметі бар круиздік бақылау

Autohold функциясы бар EPB электр тұрақ тежегіші

Алдыңғы тұрақ берілгілері

Артқы тұрақ берілгілері

Начало на стр. 1

2 / 2

Жабдықталымдары мен бағалары ComfortClassic Luxe 

14 490 000 тг2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Толық жетек 
GYWD2J61G

15 190 000 тг
G07G, G0BB  

13 790 000 тг2.0 MPI, 150 а. к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
GYWD2J61F G517, G07G, G0BB

13 190 000 тг
D200, D348

Prestige 

Жүргізуші орындығын электр реттеу

12.3" түрлі түсті дисплейі бар, Android Auto және Apple Carplay қолдайтын, Navitel навигациясы бар мультимедиа

Жайлылық
Булануға қарсы жүйесі бар бөлек климатты бақылау

Жасырын аймақты бақылау жүйесі (BCW) 

Жүргізушіге көмек көрсететін DRIVE WISE заманауи жүйелері

Айналаны шолу мониторы (AVM)

Sportage

Көрсетілген жеке бағалар 2023 ж. мамыр 1-нен дейін жарамды. Kia өнімдерінің өзекті бағалары туралы толық ақпарат алу үшін www.kia.com.kz сайтында және Kia дилерлеріне хабарласыңыз. 
Kia брендінің кез келген өнімін сатып алу жеке сату-сатып алу шартына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің ұсынылған суреті сатылатын автокөліктен өзгеше болуы мүмкін.

«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарлар Қазақстан Республикасының аумағында 
қолжетімді. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар, көрсетілген жабдықталымдағы, бағадағы 
автокөлік модельдерін ықтимал сатып алу мүмкіндігі, ықтимал тиімділіктер және сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес. 

* Apple Carplay және Android Auto дұрыс жұмыс істеуі үшін түпнұсқа кабельді пайдалану ұсынылады

16 190 000 тг
G664G526



Стандартное оборудование
Комфорт

Безопасность

Интерьер

Экстерьер

Подогрев передних сидений

Подогрев руля

Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей

Индикатор низкого уровня омывающей жидкости

Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

Экстерьер

Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 

Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота

Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные противотуманные фары

Полностью светодиодные фары

Рейлинги на крыше

Интерьер

Отделка дверных ручек матовым хромом

Чёрная глянцевая отделка центральной консоли

Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей 

Сиденья с отделкой тканью

Приборная панель  с цветным дисплеем 4,2"

Мультифункциональное рулевое колесо 
Bluetooth для подключения мобильных устройств  
Электроусилитель рулевого управления 
Передние и задние электростеклоподъёмники

Регулировка сиденья водителя по высоте
Дефлекторы обдува для задних пассажиров
Кондиционер
Система выбора режима движения Drive Mode Select 
(для версий с автоматической трансмиссией)

6 динамиков
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом
Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС 
Иммобилайзер
Система контроля давления в шинах 
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX

Помощник при трогании в гору HAC 
Помощник при спуске с горы DBC 
Система стабилизации прицепа TSC
Задние дисковые тормоза 

Система стабилизации ESC
Антиблокировочная система тормозов ABS 
Передние боковые подушки и шторки безопасности 
Фронтальные подушки безопасности

Розетки 12V для передних и задних пассажиров Шторка багажного отделения Функция складывания задних сидений 60/40

Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом Стеклоочистители "Aero blade"
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Комплектации и цены ComfortClassic Luxe

14 490 000 тг2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод 
GYWD2J61G

15 190 000 тг
G07G, G0BB       G526

Цифровая приборная панель c цветным дисплеем TFT 12,3'' 

13 790 000 тг2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
GYWD2J61F G07G, G0BB

 13 190 000 тг
D200, D348

Prestige

Подогрев задних сидений

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 

Сиденья с отделкой искусственной кожей

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Пакет "Теплые опции" 

Опциональный пакет:
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19

D200, D348     G07G, G0BB G526, G0BF 

Безопасность
Стальное запасное колесо временного использования

Sportage

16 190 000 тг
G664

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона

G0BF

100 000 тг

G664



Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя

Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой

Интеллектуальная система открывания багажника

Мультимедиа с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay

Камера заднего вида с динамической линией разметки

Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств

Стеклоподъёмник водителя и переднего пасажира c функцией Auto

Электрохромное зеркало заднего вида

Датчик света

Датчик дождя

Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости

Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold

Передние датчики парковки

Задние датчики парковки

Начало на стр. 1
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Комплектации и цены ComfortClassic Luxe 

14 490 000 тг2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод 
GYWD2J61G

15 190 000 тг
G07G, G0BB  

13 790 000 тг2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
GYWD2J61F G517, G07G, G0BB

13 190 000 тг
D200, D348

Prestige 

Электрорегулировка водительского сиденья

Мультимедиа с 12.3" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay

Комфорт
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания

Система контроля слепых зон (BCW)

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE 

Монитор кругового обзора (AVM)

Sportage

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 1 мая 2023 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных дилеров 
Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от 
реализуемого.

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на 
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и 
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не 
является публичной офертой.

* Для корректной работы Apple Carplay и Android Auto рекомендуется использовать оригинальный кабель

16 190 000 тг
G664G526


