
Hộp số tự động 4 cấp
Chuyển số thông minh và êm dịu
giúp người lái dễ dàng điều khiển
và tiết kiệm nhiên liệu.

Hộp số sàn 5 cấp
Hộp số và động cơ có tỷ số truyền động
tối ưu mang lại cảm giác chuyển số mượt mà 
ở nhiều dải tốc độ khác nhau.

Công suất tối đa: 94 hp/6,000 rpm  I  Momen xoắn tối đa: 132 N.m / 4,000 rpm
ĐỘNG CƠ KAPPA 1.4L THẾ HỆ MỚI

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sử dụng công nghệ định vị khoảng cách bằng 
sóng âm thanh, sẽ phát tín hiệu cảnh báo khi có chướng ngại vật. Hệ thống cân bằng điện tử ESP

ĐƯỜNG NÉT CONG PHONG CÁCH
KẾT HỢP CÙNG ĐƯỜNG THẲNG
TỐI GIẢN TẠO NÊN CẢM XÚC
ĐẦY THÚ VỊ.

TÍNH NĂNG KIA LINK

475L

Nút nhấn khởi động Start/ Stop

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện

Hệ thống ga tự động Cruise Control

Màn hình cảm ứng 7-inch AVN

Hỗ Trợ Xe
Trên Đường

Đặt Lịch Hẹn
Dịch Vụ

Quản Lý
Chi Phí

Chẩn Đoán
& Phát Hiện Lỗi

Lịch Sử
Vận Hành

Hỗ Trợ Khẩn Cấp
Tự Động

Khoang hành lý
mở điện, dung tích lớn

Hệ thống âm thanh vòm 6 loa

Chìa khóa thông minh Smart key

Ghế da phối 2 tone màu xám đỏ tạo không gian sang trọng, tiện nghi
Không gian thoải mái, khoảng để chân rộng cùng các chi tiết thiết kế tinh tế tạo nên một nội thất đầy cuốn hút.

Hộc chứa đồ tiện dụngCửa gió dạng xoay 360 độ linh hoạt.

MÀU SẮC / COLORS Phiên bản AT Luxury, AT Deluxe & MT Deluxe (6 màu) Phiên bản MT (2 màu)

AN TOÀN / SAFETY

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS /

Hệ thống cân bằng điện tử ESP / Electronic Stability Program

Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC / Hill Assist Control

Anti-lock brake system

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD 
Electronic brake-force distribution

Dây đai an toàn các hàng ghế / All row seat belts

Hai túi khí trước / Front dual airbags

Tự động khóa cửa khi vận hành / Auto door lock system

Khóa cửa điều khiển từ xa / Keyless entry system

Mã khóa chìa khóa / Immobilizer

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau / Rear parking sensors

Camera lùi / Rear view camera

Túi khí / Air-bag

Cảm biến lùi / Rear-parking sensor

NỘI THẤT / INTERIOR

Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh
Leather steering wheel with audio remote control

Chế độ điện thoại rảnh tay / Handsfree phone 

Ga tự động / Cruise control

Hệ thống giải trí / Multimedia system

Kính cửa điều khiển điện / 

Tính năng kết nối Kia Link / Kia Link Connections

Power windows

Điều hòa chỉnh tay / Manual air conditioner

CD - 4 loa
CD - 4 speakers
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AVN - 6 loa







NỉGhế da 2 màu

AVN - 6 speakers
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Chất liệu ghế / Seats 

Chìa khóa thông minh / Smart key

Đèn nội thất / Light Interior

Bạc Trắng Đen Trắng

Vàng Đỏ Xanh Bạc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS

KÍCH THƯỚC-TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS-WEIGHT

Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions 4.300 x 1.700 x 1.460 mm

Chiều dài cơ sở /  Wheel base 2.570 mm

Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance 150 mm

Bán kính quay vòng / Minimum turning radius 5.200 mm

Trọng lượng / Weight
Không tải / Curb 1.036 kg 1.066 kg

Toàn tải / Gross 1.460 kg 1.500 kg

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity 43 L

Thế tích khoang hành lý / Trunk capacity 475 L

Số chỗ ngồi / Seat capacity 5 chỗ

ĐỘNG CƠ-HỘP SỐ / ENGINE-TRANSMISSION

Kiểu / Model Xăng, Kappa 1.4L Gasoline, Kappa 1.4L

Dung tích xi-lanh / Displacement 1.368 cc

Công suất cực đại / Max. power 94Hp / 6.000rpm

Mô men xoắn tối đa /  Max. torque 132Nm / 4.000rpm

Hộp số / Transmission Số sàn 5 cấp / 5-speed manualTự động 4 cấp  / 4 - speed automatic

KHUNG GẦM / CHASSIS

Hệ thống treo
Suspension system

Trước / Front Kiểu McPherson / McPherson Struts

Sau / Rear Thanh xoắn / Coupled torsion beam axle

Phanh / Brakes system Trước x Sau / Front x Rear Đĩa x Tang trống / 
Disc x Drum

Đĩa x Đĩa / Disc x Disc

Cơ cấu lái / Power Steering Trợ lực điện MDPS / Motor Driven Power Steering

 Lốp xe & Mâm xe / Tires & Wheel Mâm thép/ 
steel wheel Mâm đúc hợp kim nhôm/ Alloy wheel

NGOẠI THẤT / EXTERIOR

Đèn pha  / Headlamps Halogen

Đèn LED chạy ban ngày / LED daytime running lights

Đèn sương mù phía trước / Front fog lamps

Tay nắm cửa mạ Crôm / 

Gương gập điện / Retractable outer mirror

Cánh hướng gió / Spoiler

Cốp sau mở điện / Smart trunk system

Ốp hông thể thao / Rear bumper with silver skid plate

Gương chỉnh điện, tích hợp báo rẽ /

Chrome pl ated outer door handles

Side-view mirror with LED repeated lamp 



 TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / MAIN EQUIPMENTS MT MT DeluxeAT DeluxeAT Luxury





































MTMT DeluxeAT DeluxeAT Luxury
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Soluto
Kết nối giá trị thật

NGOẠI THẤT

NỘI THẤT

Thông�tin�và�hình�ảnh�chỉ�mang�tính�chất�tham�khảo�và�có�thể�khác�so�với�thực�tế.�Các�chi�tiết�trên�xe�có�thể�thay�đổi�mà�không�cần�báo�trước.�Vui�lòng�liên�hệ�Đại�lý�KIA�gần�nhất�để�biết�thêm�thông�tin�chi�tiết.
Các�sản�phẩm�Kia�được�sản�xuất�và�phân�phối�tại�thị�trường�Việt�Nam�bởi�THACO�AUTO.


