
Новий Кіа

*Стонік



Динамічний характер для великого міста! 

Kia Stonic - це сила і точність водночас.  
Два бензинові двигуни відрізняються вдалим поєднанням оптимальної потужності  
та економічності. В залежності від типу двигуна кросовер оснащено 5-ти або 6-ступінчастою 
механічною коробкою передач.

Двигун 1.2 MPI 
(бензин)

1.4 MPI 
(бензин)

Робочий об´єм (см3) 1,248 1,368

Макс. потужність, (к.с./об.хв) 84/6,000 100/6,000

Макс. обертальний момент, (Нм) 121.6/4,000 133.3/4,000

Коробка передач 5 M/T 6 M/T 5 M/T 6 M/T



Комфорт без кордонів 

Просторий інтер’єр Kia Stonic має достатньо місця для п’яти осіб. Кліматична система, підігрів 
керма та передніх сидінь створять атмосферу затишку, в той час як продумана ергономіка 
водійського місця дозволить подорожувати із неперевершеним комфортом.
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1. 3,5-дюймова панель приладів 
типу «Супервіжн».

2. Аудіовихід та USB-порт для 
програвання музики та зарядки 
гаджетів.

3. Зарядний пристрій USB для 
задніх пасажирів.

Мультимедійна навігаційна система з 7-дюймовим 
кольоровим  сенсорним екраном



Опції та обладнання

Електрохромне дзеркало заднього огляду
Електрохромне дзеркало автоматично затемнюється, 
зберігаючи чітку видимість об’єктів позаду.

Складані дзеркала заднього огляду  із 
повторювачами сигналу повороту
Зовнішні дзеркала заднього огляду  легко 
складаються одним натисканням кнопки.

Проекційні фари
Ефективні проекційні фари роблять подорожі у 
нічний час більш безпечними.

Задні світлодіодні фари
Світлодіодні комбіновані фари чудово помітні у будь-
який час доби, а також надають автомобілю 
сучасного, високотехнологічного вигляду.

Багажні рейлінги
Рейлінги на даху дозволять встановити зовнішній багажник  
та значно збільшити вантажопід’ємність Stonic.



Підігрів передніх сидінь
Підігрів з трьома рівнями регулювання надходження  
тепла забезпечує комфорт у найхолоднішу пору року.

Обігрів керма
Навіть холодним ранком Stonic зустрічатиме власника 
теплим кермом.

Камера заднього огляду
Камера з динамічною проекцією відображає розмітку 
для паркування на 7-дюймовому дисплеї.

Парктронік
Паркувальні датчики заздалегідь сповістять про 
перешкоди позаду автомобіля.

Дистанційне управління аудіосистемою
Окремий блок управління дозволяє налаштовувати 
улюблену музику та відповідати на дзвінки, не  
жертвуючи безпекою водіння.

Автоматичний круіз-контроль із обмеженням 
швидкості руху
Функцію можна активувати на кермі, легко встановивши 
контроль за дотриманням бажаної швидкості.

Автоматичний клімат-контроль
Клімат-контроль працює в режимі «увімкнув і забув», 
автоматично підтримуючи температурний режим  в 
салоні.

Кондиціонер
Дозволяє гнучко регулювати температуру, швидкість 
обертів вентилятора, інтенсивність обігріву лобового 
скла та рециркуляції повітря з мінімальним 
відволіканням від керування автомобілем.



Безпека

Використання удосконаленої високоміцної сталі для кращої 
жорсткості та додаткового захисту кузова.

8 елементів кузова
Частини кузова, які несуть найбільше навантаження, виготовлені зі 
сталі за технологією гарячого штампування.

зі сталі  гарячого штампування

Широке застосування 
структурних клеїв
З’єднання кузовних панелей за допомогою структурного клею надало новому 
Kia Stonic легкості та жорсткості, мінімізуючи шуми та вібрації під час їзди.

6 подушок безпеки
Новий Kia Stonic оснащений шістьма подушками безпеки, 
включаючи фронтальні, бічні та повздовжні.



Відкритий для будь-яких потреб
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1. Складані сидіння заднього ряду.

2. Спинка заднього сидіння, яка складається у пропорції 60:40, дає можливість розмістити габаритні речі.

3. Регульована підлога багажника спрощує перевезення високих речей.

Kia Stonic покликаний втілювати в життя ваші плани та мрії. Завдяки просторому салону та 
складаним заднім сидінням, які дозволяють збільшити об’єм багажника від 352 до 1155 літрів, 
подорожувати на компактному автомобілі простіше ніж будь-коли.



  * з 17-дюймовими дисками.
** з урахуванням багажних рейлінгів.
Зовнішній вигляд та оснащення автомобілів у 
автосалонах може відрізнятися від наведених у буклеті. 
Виробник має право вносити зміни в конструкцію та 
оснащення автомобілів без попереднього оголошення.

www.kia.com/uaДетальні умови гарантії  
та обмеження зазначені  
в сервісній документації.

KІА Асистанс - програма 
надання асистанських 
послуг. Послуги надає 
ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

Повітряний Білий Яскраве Срібло

Вогняний Червоний

Чорна Перлина

Димчастий Синій

Платиновий Графіт Світло-зелений

Кавовий Жовтий

Кольори

Габаритні розміри (мм)

Диски

Загальна довжина 4 140 Звіс (передній/задній) 830/730

Загальна ширина 1 760 Простір для ніг (попереду/позаду) 1 070/ 850

Загальна висота **1 520 Простір над головою (попереду/позаду) 996/ 975

Колісна база 2 580 Простір в зоні плечей (попереду/позаду) 1 375 / 1 355

Колія (передня/задня) *1 532/1 539 Мінімальний кліренс *183
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17-дюймовий 
легкосплавний диск 

15-дюймовий 
легкосплавний диск

15-дюймовий 
сталевий диск


