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.*

* Za vykonanie aktualizácie môže byť účtovaný servisný poplatok.

Kia EV6
Ceny verzií

MODELOVÝ ROK 2022
Platný od 28. 4. 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 v treťom štvrťroku 2021!

Výbava

Motorizácia

Prevodovka

Kapacita
batérie

Synchrónny
AC elektromotor

EV6+

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

EV6
GT-line

Pohon

Výkon*

Cena

2WD

168 kW / 229 k

52 290 €

4WD

239 kW / 325 k

56 290 €

2WD

168 kW / 229 k

57 590 €

4WD

239 kW / 325 k

61 590 €

77,4 kWh

Bezstupňová
redukčná

2 synchrónne
AC elektromotory
(1 vpredu a 1 vzadu)

* všetky údaje o výkonoch sú v procese homologizácie a môžu sa odlišovať

77,4 kWh

Nastavte si 쏾nancovanie pod쎗a svojich potrieb
Preh쎗ad produktov
V쌦HODY KIA FINANCOVANIA
>v쏯쏃ka spl쌴tok sa nemen썿 po썊as celej doby financovania
>zv쏯hodnen썗 poistn썗 sadzby
>zmluvu m쎦쏹ete podp썿sa쏉 priamo u predajcu, u ktor썗ho auto kupujete
>r쏯chly administrat썿vny proces, na aute m쎦쏹ete od썿s쏉 po podpise zmluvy

KIA FINANCE
Zastre쏃uje 쏾nan썊n쏯 l썿zing a 쏒ver. Pri l썿zingu sa majite쎗om auta st쌴vate zaplaten썿m poslednej spl쌴tky a pri 쏒vere ste n썿m po썊as
celej doby trvania 쏒veru. Vyberte si v쏯hodn썗 쏾nancovanie pod쎗a svojich potrieb a vyu쏹ite jednoduch쏒 cestu k nov썗mu autu.
KIA LIGHT
Historicky najni쏹쏃ie spl쌴tky. V쏯hodn쏯 l썿zing/쏒ver na 6 rokov s 0% 쏒rokom.

L썿zing BEZ NAV쌦싩ENIA
0% l썿zingov썗 쏒ro썊enie v pravideln쏯ch mesa썊n쏯ch spl쌴tkach. Bez nav쏯쏃enia.

L썿zing na 싩TVRTINY
Zaplat썿te iba 쏃tvrtinu ceny a m쎦쏹ete s autom od썿s쏉. N쌴sledne 3 ro썊n썗 spl쌴tky bez nav쏯쏃enia.

쌂VER
Klasick쏯 spotrebn쏯 쏒ver na k쏒pu auta. St쌴vate sa hne썑 jeho majite쎗om a pravidelne spl쌴cate.

KIA LEASE
Ide o operat썿vny l썿zing pre pr쌴vnick썗 a fyzick썗 osoby. Mesa썊n썗 spl쌴tky zah쎻쎜aj쏒 v쏃etky n쌴klady spojen썗 s vozov쏯m parkom
a slu쏹bami pri jeho spr쌴ve (servis, pneuservis, cestn쌴 da쎜, dia쎗ni썊n썗 m쏯to, n쌴hradn썗 vozidlo, poistenie).

OPERAT슕VNY L슕ZING
Spl쌴tky nie s쏒 evidovan썗 v akt썿vach, ale s쏒 쏒썊tovan썗 ako n쌴klad. Po썊as l썿zingu auto vlastn썿 l썿zingov쌴 spolo썊nos쏉.

Vyu쏹ite zv쏯hodnen썗 쏾nacovanie
KIA LIGHT
V쏯hodn쌴 novinka. 6-ro썊n쏯 l썿zing/쏒ver s historicky najni쏹쏃썿mi
mesa썊n쏯mi spl쌴tkami. K쏒pu auta m쎦쏹ete 쏾nancova쏉
a쏹 po썊as obdobia 72 mesiacov. A st쌴le s 0% 쏒rokom.

L슕ZINGNA
BEZ싩TVRTINY
NAV쌦싩ENIA
L슕ZING
0% l썿zing v쌴m
umo쏹n썿
prostredn썿ctvom
relat썿vne
n썿zkej
V쏯hodou
l썿zingu
na 쏃tvrtiny
je, 쏹e v쌴m umo쏹n썿
od썿s쏉
s nov쏯m
akont쌴cie
a pravideln쏯ch
mesa썊n쏯ch
v쏯hodne
autom
z predajne
u쏹 po zaplaten썿
25%spl쌴tok
jeho ceny.
pre쏾nancova쏉
k쏒pu spl쌴tky
auta bezpo썊as
nav쏯쏃enia.
Spl쌴tky 3 rokov.
Potom
plat썿te ro썊n썗
nasleduj쏒cich
si bez
m쎦쏹ete
zvoli쏉 na 36 alebo 48 mesiacov.
A
nav쏯쏃enia.

L슕ZING
BEZ NAV쌦싩ENIA
KIA
SELECT
0% l썿zing v쌴m umo쏹n썿 prostredn썿ctvom relat썿vne n썿zkej
L썿zing s n썿zkymi mesa썊n쏯mi spl쌴tkami a poslednou nav쏯쏃enou
akont쌴cie a pravideln쏯ch mesa썊n쏯ch spl쌴tok v쏯hodne
spl쌴tkou. Na konci 쏾nancovania m쌴te na v쏯ber mo쏹nos쏉
pre쏾nancova쏉 k쏒pu auta bez nav쏯쏃enia. Spl쌴tky
necha쏉 si svoje vozidlo Kia, vymeni쏉 s쏒썊asn썗 za nov썗
si m쎦쏹ete zvoli쏉 na 36 alebo 48 mesiacov.
alebo ho jednoducho vr쌴ti쏉 predajcovi.

L슕ZING NA 싩TVRTINY
V쏯hodou l썿zingu na 쏃tvrtiny je, 쏹e v쌴m umo쏹n썿 od썿s쏉 s nov쏯m
autom z predajne u쏹 po zaplaten썿 25% jeho ceny.
Potom plat썿te ro썊n썗 spl쌴tky po썊as nasleduj쏒cich 3 rokov.
A bez nav쏯쏃enia.

Kia EV6
Sériová výbava
EV6+
Airbag vodiča a spolujazdca
Predné bočné a záclonové airbagy
Centrálny airbag medzi prednými sedadlami
18-palcové predné a zadné brzdy
ABS (protiblokovací brzdový systém)
ESC (elektronický stabilizačný systém)
BAS (brzdový asistent)
HAC (asistent pre rozjazd do kopca)
MCB (multikolízna brzda)
VSM (manažment stability vozidla)
ESS (signál núdzového brzdenia)
Elektronická parkovacia brzda
ISOFIX uchytenie detskej sedačky na bočných sedadlách vzadu
Systém manažmentu teploty batérií
Elektronický volič prevodovky (Shift by Wire)
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Tónované sklá
Solárne čelné sklo a predné bočné sklá
Akustické čelné sklo
Full LED predné svetlomety (Multi MFR)
Svetelný senzor
LED denné svietenie
LED zadné kombinované svetlá
Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej lesklej farbe
Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
19-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny - tmavosivé
Sada na opravu pneumatík
Delené a sklápateľné operadlo zadného sedadla (60:40) so stredovou opierkou
a stredovým otvorom na prevážanie dlhých predmetov
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru
Elektrické ovládanie predných a zadných okien
(predné impulzné s bezpečnostnou funkciou proti privretiu)
Osvetlenie batožinového priestoru vzadu a vpredu
Volant potiahnutý syntetickou kožou
Vyhrievaný volant
Slnečné clony vodiča a spolujazdca s LED osvetlením a zrkadielkami
Dvojzónová automatická klimatizácia
Výduchy klimatizácie pre druhý rad sedadiel v B-stĺpikoch
Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
Systém tepelného čerpadla
Dva panoramatické 12,3” zakrivené displeje s vysokým rozlíšením
Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo
SCC - Smart adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go
Volič jazdných režimov
Radiace páčky prevodovky pod volantom
LKA - aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu
FCA - asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci

automobily/cyklistov/chodcov
TPMS - monitorovanie tlaku v pneumatikách
ISLA - inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení
MSLA - manuálny obmedzovač rýchlosti
FCA-JX asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami
pri odbočovaní vľavo
Parkovacie senzory predné a zadné
Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním
LFA - asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy
v dopravných zápchach
HDA - asistent jazdy na diaľnici
Dažďový senzor
12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore
2 x USB nabíjací port na stredovej konzole
2 x USB nabíjací port v operadlách predných sedadiel
Príprava na montáž ťažného zariadenia
Navigačný systém s 12.3” LCD dotykovou obrazovkou
a DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania, 6 reproduktorov
Telematické služby UVO Connect, bezplatne počas doby trvania
záruky
Apple CarPlay / Android Auto
E-Call - systém núdzového volania v prípade nehody
Ovládanie audiosystému na volante
Bluetooth handsfree sada
Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart Key)
Imobilizér
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
V2L - sada na nabíjanie externých zariadení (zásuvka v interiéri
s výkonom 3,5kW a palubná nabíjačka prostredníctvom ICCB kábla
v exteriéri vrátane konektoru)
Zapustené vonkajšie kľučky dverí s automatickým výsuvom
Čierne lakované vonkajšie doplnky karosérie
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vodičove s pamäťovou funkciou
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca
Čalúnenie sedadiel - vegánska koža
Vyhrievané predné a zadné bočné sedadlá
Ventilované predné sedadlá
Prémiové sedadlá vodiča a spolujazdca s relaxačnou funkciou
Ambientné osvetlenie interiéru
Čalúnenie opierky na stredovej konzole - vegánska koža
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru
Bezdrôtové nabíjanie telefónu
BCA - systém monitorovania mŕtveho uhla s asistentom
na predchádzanie bočným zrážkam
Systém monitorovania zadných sedadiel pri opúšťaní vozidla so senzorom
Elektrická detská poistka
Zatmavené sklá od B-stĺpika

EV6 GT-line (Navyše oproti EV6+)
Vizuálny balík GT-line (v exteriéri a interiéri)
IFS - inteligentný full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením
20-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny
Čalúnenie sedadiel - alcantara / vegánska koža
Hliníkové pedále
Head-up displej so zobrazovaním Augmented reality
Prémiový zvukový systém MERIDIAN so 14 reproduktormi a špeciálnou technológiou ASD - Acoustic Sound Design
PCA - asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní
FCA-JX II Rozšírený asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami
RSPA - Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním
360-stupňová parkovacia kamera
BVM - zobrazovanie mŕtveho uhla na prístrojovom paneli
HDA II - asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu

Kia EV6

Voliteľné balíky výbav

Safety Pack (Dostupné pre úroveň výbavy EV6+)
HDA II - asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu
FCA-JX II - rozšírený asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami
PCA - asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní
RSPA - Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním
360-stupňová parkovacia kamera
BVM - zobrazovanie mŕtveho uhla na prístrojovom paneli

1 590 €
Tech Pack (Dostupné pre úroveň výbavy EV6+)
IFS - inteligentný full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením
Head-up displej so zobrazovaním Augmented reality
Prémiový zvukový systém MERIDIAN so 14 reproduktormi a špeciálnou technológiou ASD Acoustic Sound Design

2 690 €
Elektricky ovládané panoramatické strešné okno
(Dostupné pre úroveň výbavy EV6 GT-line)

890 €

Kia EV6

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy

EV6+

EV6 GT-line

Airbag vodiča a spolujazdca

BEZPEČNOSŤ

●

●

Predné bočné a záclonové airbagy

●

●

Centrálny airbag medzi prednými sedadlami

●

●

ABS (protiblokovací brzdový systém)

●

●

ESC (elektronický stabilizačný systém)

●

●

BAS (brzdový asistent)

●

●

HAC (asistent pre rozjazd do kopca)

●

●

MCB (multikolízna brzda)

●

●

VSM (manažment stability vozidla)

●

●

ESS (signál núdzového brzdenia)

●

●

ISOFIX uchytenie detskej sedačky na bočných sedadlách vzadu

●

●

SCC - Smart adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

●

●

LKA - aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu

●

●

FCA - asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/cyklistov/chodcov

●

●

TPMS - monitorovanie tlaku v pneumatikách

●

●

ISLA - inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení

●

●

MSLA - manuálny obmedzovač rýchlosti

●

●

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

●

●

LFA - asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach

●

●

HDA - asistent jazdy na diaľnici

●

●

E-Call - systém núdzového volania v prípade nehody

●

●

Imobilizér

●

●

BCA - systém monitorovania mŕtveho uhla s asistentom na predchádzanie bočným zrážkam

●

●

HDA II - asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu

Safety Pack

●

FCA-JX II - rozšírený asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami

Safety Pack

●

PCA - asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní

Safety Pack

●

BVM - zobrazovanie mŕtveho uhla na prístrojovom paneli

Safety Pack

●

EV6+

EV6 GT-line

V2L - sada na nabíjanie externých zariadení (zásuvka v interiéri s výkonom 3,5kW
a palubná nabíjačka prostredníctvom ICCB kábla v exteriéri vrátane konektoru)

●

●

Systém manažmentu teploty batérií

●

●

Elektronický volič prevodovky (Shift by Wire)

●

●

Ohrev interiéru prostredníctvom PTC

●

●

Systém tepelného čerpadla

●

●

Volič jazdných režimov

●

●

Radiace páčky prevodovky pod volantom

●

●

EV6+

EV6 GT-line

18-palcové predné a zadné brzdy

●

●

Solárne čelné sklo a predné bočné sklá

●

●

Zatmavené sklá od B-stĺpika

●

●

Akustické čelné sklo

●

●

Full LED predné svetlomety (Multi MFR)

●

ELEKTROSYSTÉM / PREVODOVKA / POHON

EXTERIÉR

IFS - inteligentný full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením

Tech Pack

●

LED denné svietenie

●

●

LED zadné kombinované svetlá

●

●

Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej lesklej farbe

●

●

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

●

●

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

●

●

Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie

●

●

Zapustené vonkajšie kľučky dverí s automatickým výsuvom

●

●

Čierne lakované vonkajšie doplnky karosérie

●

19-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny - tmavosivé

●

20-palcové disky kolies z ľahkej zliatiny

●

Sada na opravu pneumatík

●

●

Parkovacie senzory predné

●

●

Parkovacie senzory zadné

●

●

Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním

●

●

Príprava na montáž ťažného zariadenia

●

●

RSPA - Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním

Safety Pack

●

360-stupňová parkovacia kamera

Safety Pack

●

Kia EV6

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy

EV6+

EV6 GT-line

Elektronická parkovacia brzda

●

●

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

●

●

Svetelný senzor

●

●

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vodičove s pamäťovou funkciou

●

●

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca

●

●

Delené a sklápateľné operadlo zadného sedadla (60:40) so stredovou opierkou a stredovým
otvorom na prevážanie dlhých predmetov

●

●

Čalúnenie sedadiel - vegánska koža

●

INTERIÉR

Čalúnenie sedadiel - alcantara / vegánska koža

●

Vyhrievané predné a zadné bočné sedadlá

●

●

Ventilované predné sedadlá

●

●

Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

●

●

Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

●

●

Prémiové sedadlá vodiča a spolujazdca s relaxačnou funkciou

●

●

Elektrické ovládanie predných a zadných okien (predné imulzné s bezpečnostnou funkciou
proti privretiu)

●

●

Osvetlenie batožinového priestoru vzadu a vpredu

●

●

Ambientné osvetlenie interiéru

●

●

Čalúnenie opierky na stredovej konzole - vegánska koža

●

●

Fixačná sieť v batožinovom priestore

●

●

Volant potiahnutý syntetickou kožou

●

●

Vyhrievaný volant

●

●

Slnečné clony vodiča a spolujazdca s LED osvetlením a zrkadielkami

●

●

Dvojzónová automatická klimatizácia

●

●

Výduchy klimatizácie pre druhý rad sedadiel v B-stĺpikoch

●

●

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

●

●

Dažďový senzor

●

●

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

●

●

12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore

●

●

Bezdrôtové nabíjanie telefónu

●

●

2 x USB nabíjací port na stredovej konzole

●

●

2 x USB nabíjací port v operadlách predných sedadiel

●

●

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart Key)

●

●

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

●

●

Systém monitorovania zadných sedadiel pri opúšťaní vozidla so senzorom

●

●

Elektrická detská poistka

●

●

EV6+

EV6 GT-line

●

●

Tech Pack

●

Navigačný systém s 12.3” LCD dotykovou obrazovkou a DAB - príjem digitálneho rádiového
vysielania

●

●

Prémiový zvukový systém MERIDIAN so 14 reproduktormi a špeciálnou technológiou ASD –
Acoustic Sound Design

Tech Pack

●

Hliníkové pedále

MULTIMÉDIÁ A TECHNOLÓGIE
Dva panoramatické 12,3" zakrivené displeje s vysokým rozlíšením
Head-up displej so zobrazovaním Augmented reality

●

6 reproduktorov

●

Ovládanie audiosystému na volante

●

●

Bluetooth handsfree sada

●

●

Telematické služby UVO Connect, bezplatne počas doby trvania záruky

●

●

Apple CarPlay / Android Auto

●

●

Kia EV6

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Metalický / perleťový / matný lak karosérie

EV6+

EV6 GT-line

690 €

690 €

Safety Pack
- HDA II - asistent jazdy na diaľnici s podporou zmeny jazdného pruhu
- FCA-JX II - rozšírený asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami
- PCA - asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní
- RSPA - Inteligentný parkovací asistent s diaľkovým ovládaním
- 360-stupňová parkovacia kamera
- BVM - zobrazovanie mŕtveho uhla na prístrojovom paneli

1 590 €

Tech Pack
- IFS - inteligentný full LED systém predných svetlometov s adaptívnym diaľkovým svietením
- Head-up displej so zobrazovaním Augmented reality
- Prémiový zvukový systém MERIDIAN so 14 reproduktormi a špeciálnou technológiou
ASD Acoustic Sound Design

2 690 €

Elektricky ovládané panoramatické strešné okno

890 €

Kia EV6

Farby karosérie / disky kolies / interiér
FARBY

SNOW WHITE PEARL
(perleťový lak)

AURORA BLACK PEARL
(perleťový lak)

INTERSTELLAR GRAY*
(metalický lak)

RUNWAY RED
(metalický lak bez príplatku)

STEEL GRAY MATTE
(matný lak)

DEEP FOREST*
(metalický lak)

GRAVITY BLUE*
(metalický lak)

STEEL GRAY*
(metalický lak)

YACHT BLUE
(metalický lak)

GLACIER*
(metalický lak)

URBAN YELLOW*/**
(metalický lak)

* - dostupné iba pre úroveň výbavy EV6+
** - v ponuke od 12/2021

DISKY KOLIES (disponibilné v závislosti od stupňa výbavy)

235/55R 19-palcové disky kolies
z ľahkých zliatin
(EV6+)

255/45R 20-palcové disky kolies
z ľahkých zliatin s tmavosivými plastovými doplnkami
(EV6 GT-line)

INTERIÉR (disponibilné v závislosti od stupňa výbavy)

Čalúnenie sedadiel
- vegánska koža - čierna
(EV6+)

Čalúnenie sedadiel
- vegánska koža - béžová
(EV6+)

Čalúnenie sedadiel
- alcantara / vegánska koža - čierna
(EV6 GT-line)

Kia EV6

Technické údaje / Rozmery

Všetky uvedené údaje sú iba indikatívne a predbežné a budú definitívne potvrdené po ukončení homologizačného procesu.
Dlhý dojazd
KIA EV6
2WD
(pohon zadných kolies)

4WD
(pohon všetkých kolies)

ROZMERY/OBJEMY
dĺžka (mm)

4 680 / 4 695 (EV6 GT-line)

šírka (mm)

1 880 / 1 890 (EV6 GT-line)

výška (mm)

1 550

rázvor (mm)

2 900

rozchod vpredu / vzadu (mm)

ND

predný / zadný previs (mm)

ND

svetlá výška (mm)

170

batožinový priestor - vzadu / vpredu*/ celkovo* (l)

520 / 52* / 572*

PARAMETRE MOTORA A BATÉRIE
typ

synchrónny AC motor s permanentnými magnetmi

napätie batérie
max. výkon (kW(k))

697 V
168 / 229

max. krútiaci moment (Nm)

239 / 325
255

kapacita batérie

77,4 kWh / 111,2 Ah

typ batérie

Lithium-ion

HMOTNOSŤ
pohotovostná hmotnosť (kg)

1920-2010

2030-2120

celková hmotnosť (kg)

2420-2430

2540-2550

VÝKON A SPOTREBA
zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

7.5

max. rýchlosť (km/h)
maximálny dojazd (km)
nabíjanie - AC štandardné (Wallbox),
z 10 % na 80 % kapacity

5.4
185

> 510

490
5h 13 min

nabíjanie - DC rýchlonabíjacia stanica s napätím 800V,
z 10 % na 80 % kapacity

18 min

nabíjanie - DC rýchlonabíjacia stanica s napätím 800V,
z 10 % na 100 % kapacity

44 min

emisie CO2 v kombinovanom režime (g/km)

0

* - platí pre 2WD
Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny, špecifikácie výbav modelov a technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokiaľ nie je vozidlo na sklade, dodacia lehota je 4 až 6 mesiacov, pričom dovozca si vyhradzuje právo úpravy dodacej lehoty v závislosti od kapacitných možností výrobcu.
Všetky uvedené údaje sú iba indikatívne a predbežné a budú definitívne potvrdené po ukončení homologizačného procesu.
DOVOZCA: KIA Motors Sales Slovensko, s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

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 28. 4. 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 Motors Sales Slovensko, s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Infolinka
0850 606 070
www.kia.sk

Váš predajca KIA:

