PICANTO MY21

ĮRANGA IR KAINOS
PICANTO MY21 kaina
KĖBULAS

4x2

Variklis

Versija

Pavarų dėžė

Vidutinės degalų
sąnaudos

CO₂ emisija

Kaina €

Speciali kaina €

1,2 DPI 84 AG AMT

GT Line AMT

Automatinė

4,7

106

15 690

14 990

(g/km)

KIA automobiliams taikoma 7 metų iki 150 000 km ridos garantija arba pirmieji 36 mėnesiai be ridos apribojimų. Pateiktos kainos
yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. KIA Auto AS pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio
pardavimą be išankstinio pranešimo.

www.klaipedosautocentras.lt

€

Techniniai rodikliai

Variklis

1,2 DPI 84 AG AMT

Transmisija

Automatizuota mechaninė
transmisija

Degalų rūšis

Benzinas

Cilindro skersmuo

71

Variklio darbo tūris (l)

1.2

Stūmoklio eiga

75,6

Variklio darbo tūris (cm³)

1197

Variklio galia (AG/aps./min.)
Suspaudimo laipsnis
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.)

84 / 6000
11,0
12,4 / 4000

Dinamika
Maksimalus greitis (km/h)

www.klaipedosautocentras.lt

172

Techniniai rodikliai
Dinamika
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s)

1,2 DPI 84 AG AMT
15,7

Degalų sąnaudos (l/100 km). Degalų sąnaudos nurodytos pagal NEDC atliktus bandymus
Degalų sąnaudos mieste

5,6

Degalų sąnaudos užmiestyje

4,2

Degalų sąnaudos vidutinės

4,7

CO2 emisija

106

Degalų sąnaudos vidutinės (WLTP)

5,5

CO2 emisija (WLTP)

126

Matmenys
Durų skaičius

5

Sėdimų vietų skaičius

5

Ilgis (mm)

www.klaipedosautocentras.lt

3595

Techniniai rodikliai
Matmenys

1,2 DPI 84 AG AMT

Plotis (mm)

1595

Aukštis (mm)

1485

Atstumas tarp ašių (mm)

2400

Prošvaisa (mm)

141

Svoris, tūris
Bendroji automobilio masė (kg)
Tuščio automobilio masė (kg)
Degalų bako talpa (l)
Leistina bendroji masė (kg)

www.klaipedosautocentras.lt

1415
909-1019
35
255-1010

PICANTO MY21
Įrangos lygiai
Eksterjeras

GT Line AMT

Sportiško dizaino priekinis ir galinis bamperis

●

Sportiškos priekinės grotelės

●

Sportiški šoniniai aptakai

●

Tamsinti galinių šoninių durelių ir bagažinės dangčio langų stiklai

●

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

●

Kėbulo spalva dažyti išoriniai veidrodėliai

●

Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai

●

Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami veidrodžiai su integruotu posūkių signalu ir apšvietimu

●

Šoniniuose veidrodėliuose integruoti posūkio žibintai

●

Galinis rūko žibintas

●

Priekiniai rūko žibintai

●

LED dienos žibintai

●

Projekciniai (lęšiniai) tolimųjų šviesų žibintai

●

LED galiniai žibintai

●

Žibintų automatinė funkcija (įjungimas / išjungimas sutemus)

●

solid

●

„Metallic“ dažų danga
Salonas

€ 200
GT Line AMT

„Metal Paint“ dekoras salone

●

Aliuminio pedalai

●

"Supervision" prietaisų skydelis su 4.2" monitoriumi ir LED apšvietimu

●

Reguliuojami priekiniai galvos atlošai

●

Kosmetiniai veidrodėliai su apšvietimu

●

6:4 santykiu dalinama galinė sėdynė

●
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PICANTO MY21
Įrangos lygiai
Salonas

GT Line AMT

Chromuotos durų rankenėlės

●

Keleivių sėdynės atloše esanti kišenė

●

Kilpos kroviniams tvirtinti bagažo skyriuje

●

Bagažo tinklelis

●

Bagažo skyriaus uždangalas

●

Ratai

GT Line AMT

Lengvojo lydinio ratlankis 15"
Lengvojo lydinio ratlankiai 16" 195/45R16
Rato remonto rinkinys (oro kompresorius ir skysta guma)
Komfortas

●

EWAAMA

€ 300
●

GT Line AMT

Užlenkiamas raktas

●

Vairuotojo sėdynės aukščio reguliatorius

●

Reguliuojamas vairo aukštis

●

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankenėlė

●

Bagažo stalčius priekinėje konsolėje

●

Puodelių laikikliai centrinėje konsolėje

●

Oda aptrauktas šildomas vairas

●

Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langai. Vairuotojo langas su automatinio nuleidimo / pakėlimo funkcija

●

Šildomas galinio lango stiklas

●

Automatinė klimato kontrolės sistema

●

Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas (su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso valdymu ant vairo)

●

Beraktė automobilio atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Key“

●

Šildomos priekinės sėdynės

●

Galinio vaizdo kamera su dinaminėmis gairėmis

●
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PICANTO MY21
Įrangos lygiai
Saugumas ir technologijos

GT Line AMT

Stabdžiai su ABS ir EBD

●

Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

●

Stabdžių stiprintuvas (BAS)

●

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)

●

Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS)

●

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)

●

TPMS - Padangų slėgio kontrolės sistema

●

Priekinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija

●

Vaikiškos kėdutės tvirtinimas (ISOFIX)

●

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas

●

Vairuotojo saugos oro pagalvė

●

Šoninės užuolaidinės saugos oro pagalvės

●

Automatinis centrinis durų užraktas (suveikiantis pradedant važiuoti ir susidūrimo metu)

●

Imobilaizeris

●

Posūkio signalas su eismo juostos keitimo funkcija

●

Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė

●

UV spindulių nepraleidžiantys priekinis ir šoniniai langai

●

Susidūrimo kaktomuša įspėjimo ir prevencijos sistema

●

Aklosios zonos kontrolės ir perspėjimo sistema ( BSD) su išvažiavimo atbulomis iš parkavimo vietos perspėjimo sistema (RCTA)
Garso ir komunikacijos įranga

VDGA03

€ 300
GT Line AMT

USB jungtys

●

4 garsiakalbiai

●

Skaitmeninis laikrodis

●
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PICANTO MY21
Įrangos lygiai

Garso ir komunikacijos įranga

GT Line AMT

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga

●

Garso sistema su 8“ lietimui jauriu monitoriumi (su radijas, RDS, DAB ir WIFI funkcija, Apple CarPlay/Android Auto jungtys)

●

8" lietimui jautrus ekranas su audio ir navigacijos įranga (kartu su radiju, RDS, DAB ir "Bluetooth" sistema su valdymo balsu funkcija, Apple CarPlay/Android Auto jungtys)

VMAATP

Garantija

€ 400
GT Line AMT

7 metų garantija

●

Interjeras

GT Line AMT

Odinis salonas, juoda

SACA03

●

Odinis salonas, raudonas

SACA04

€0
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