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The new KiaAz új Kia

7 év / 150 000 kilométeres újautó-garancia. A rész-
letekről és a garancia feltételeiről érdeklődjön a Kia
márkakereskedésekben vagy a www.kia.com oldalon. 
Érvényes az EU tagállamaiban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com 

www.kia.com
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Készen áll az indulásra

Fogtunk egy merész, díjnyertes formatervet, és előre küld-

tük, egyenesen a jövőbe! Az új Kia Soul kívül és belül egyaránt 

kifinomultabb, életvidámabb lett, sportos, izmos formavilágá-

val, élvonalbeli technológiáival és még inkább magával ragadó 

menettulajdonságaival.

A robusztus kerékívek, a folytonos üvegfelületek és 
a Soul összetéveszthetetlen, magasra húzott, szög-
letes vállai erőteljes, magával ragadó megjelenést 
kölcsönöznek az autónak.

MINŐSÉG

Megbízható személyiség
Az új Kia Soul nem csak megjelenésével, hanem mindent átható 

személyiségével is lenyűgöz. Olyannyira elégedettek vagyunk 

vele, hogy mint minden Kia modellt, az új Soult is a Kia egyedülál-

ló, hétéves garanciájával kínáljuk! Ez a teljes körű gyártói garan-

cia teljesen ingyenes, és átruházható a későbbi tulajdonosokra.

A hétéves Kia garancia
7 év / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
A részletekről és a garancia feltételeiről
érdeklődjön a Kia márkakereskedésekben
vagy a www.kia.com oldalon

Az új Kia Soul
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KÜLSŐ FORMAI JEGYEK 

Friss, vagány és kifinomult 
Nézzen körül az új Kia Soul fedélzetén, és rengeteg szemrevaló formai részlettel találkozhat. A lenyűgö-

ző, kéttónusú karosszériaszínek, a jellegzetes formájú fényszórók az első LED fényekkel és a függőleges 

tájolású hátsó lámpatestek csupán ízelítőt adnak azokból az új formai jegyekből, amelyek olyan izgalmassá 

teszik az új Kia Soul megjelenését

LED nappali világítás + Xenon fényszórók (opció):
Az automata magasságállítású Xenon fényszórók 
ragyogó fényerejű, éles megvilágítást biztosíta-
nak, ezzel fokozva az éjszakai közlekedés bizton-
ságát. A LED nappali világítás a nappali órákban 
teszi messziről felismerhetővé autóját.

LED kombinált hátsó lámpatestek (opció): 
A Kia Soul jellegzetes, LED technológiájú kombi-
nált hátsó lámpatestei a kiemelkedő láthatóságot 
kifinomult stílussal társítják. 

Elektromos mozgatású külső tükrök: 
Elektromosan állítható és fűthető tükrök, melyek 
felszereltségtől függően elektromosan behajtha-
tók. Fekete, fényezett vagy fényes fekete kivitel-
ben, a választott felszereltségi szinttől függően. 

Hátsó ajtó: 
A szélesre nyíló hátsó ajtó még erőteljesebbé 
teszi a modell merész megjelenését.
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Motorindító gomb
A sebességváltó kar mellett, 
könnyen elérhető helyen 
elhelyezett motorindító gomb 
sportos hangulatot teremt.

BELSŐ KIALAKÍTÁS

Még lenyűgözőbb
A Kia Soul egyedi, körkörös tematikájú belső kialakítását a hanghullámok ihlették. Kerek sebességváltó gomb, kör-

cikkekben elhelyezett kezelőszervek a kormánykeréken, és kör alakú, „lebegő” magas sugárzók a műszerfal tetején 

– mindez együtt organikus, friss hangulatot teremt. Már csak kedvenc dalai hiányoznak az összképből. 
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BELSŐ KIALAKÍTÁS

Funkcionalitás és kifinomultság tökéletes egysége 
A Kia Soul ikonikus formatervének minden egyes részlete jelentőséggel bír.

Tervezőink a kifinomultság és a funkciók tökéletes elegyét hozták létre.

Vezetési élmény: 
Az ergonomikus kialakítású, 
opcióként akár bőrrel borított kor-
mánykerékről ösztönösen kezel-
hető az audiorendszer, a sebes-
ségtartó automatika, a Bluetooth 
kihangosító, a Flex Steer rendszer, 
valamint a fedélzeti számítógép.

Új műszeregység:
Az ultramodern műszeregységet 
átdolgoztuk; újak a mélyen ülő 
műszerek és a kiválóan leolvas-
ható, 4,3 colos  TFT kijelző, amely 
praktikus információk sorát bizto-
sítja a vezetőnek.

Minőség, közelről:
Puha tapintású anyagok és 
gondosan kidolgozott részletek 
(pl.: finom varrású bőrkárpitozás) 
teremtik meg a Soul kifinomult 
vonzerejét.
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UTASTÉRI TECHNOLÓGIÁK / KAPCSOLÓDÁS

Ahol a technológia zene a füleknek 
A legmodernebb technológiákat felvonultató utastérben opciós 4,3 colos TFT kijelzővel felvértezett műszeregy-

ség, új, 8 colos navigációs képernyő és prémium audiorendszer várja az utasokat. Mindent áthat a kiemelkedő 

praktikum, így Önnek nincs más dolga, mint átadni magát a vezetés élményének.

8 colos érintőképernyős navigációs rendszer (opció)
A nagyméretű, kiválóan leolvasható, 8 colos érin-
tőképernyőn keresztül kényelmesen vezérelhető 
az audio- és multimédiás rendszer, valamint
a navigációs berendezés. A rendszer tolatóka-
merát, RDS adatszolgáltatást, opciós digitális 
rádióvevőt (DAB), Bluetooth csatlakoztatást
és beépített erősítőt kínál.

Infinity audiorendszer
A prémium Infinity® audiorendszer 
(navigációs rendszer megrendelése 
esetén) nyolc hangszórót és nagy-
teljesítményű külső erősítőt kapott. 
Az opciós audio hangulatfény első 
ajtóba épített fényforrásai a zene 
ritmusára pulzálnak. 

Supervision műszeregység 4,3” TFT LCD kijelzővel (opció)
A modern supervision műszeregység 4,3 colos TFT LCD kijelzője minden lényeges menetadatot és
figyelmeztető üzenetet megjelenít, és arról is tájékoztatja, éppen melyik Flex Steer üzemmód aktív. 

4,3” TFT színes képernyős 
audiorendszer (opció) 
Ez a nagyméretű, 4,3 colos TFT 
színes képernyővel felszerelt 
audiorendszer beépített My Music 
funkciója révén képes bármilyen USB 
adathordozóról átmásolni és eltárolni 
az MP3-fájlokat, ezáltal kényelmes 
és azonnali zenelejátszást biztosítva. 
Szintén tartozéka a tolatókamera.

Szellőzőkkel egybeépített magas 
sugárzók
Az első, oldalsó légbeömlőkbe épí-
tették bele a kör alakú, magasra 
emelt magas sugárzókat, amelyek 
stílusosan egészítik ki az utastér 
több pontján visszaköszönő
kör-motívumot.

AUX-bemenet, MP3-lejátszó
és USB csatlakoztathatóság
Csatlakoztassa hordozható 
lejátszóját, és máris hallgathatja 
kedvenc zeneszámait.

Audiorendszer
Az alapkivitelű audiorendszer egy-
színű TFT LCD kijelzője kiválóan 
leolvasható, a berendezés rádiót 
és USB bemenetet is tartalmaz.
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Panoráma napfénytető (opció)
Elég egy gombnyomás, és még 
világosabb az utastér (kéttónusú 
fényezéssel nem társítható).

VEZETŐI ERGONÓMIA / NAPFÉNYTETŐ

Köszöntjük a kényelem világában
Akár csak a boltba ugrik el, akár hosszabb utazást tervez, a Soul kiemel-

kedő kényelme tökéletesen pihentető és felfrissítő környezetet teremt.

Kényelmesebb beszállás 
Az új Kia Soulban az 
ülőlap magasságát és 
tetőtől való távolságát 
úgy optimalizáltuk, 
hogy a lehető leginkább 
megkönnyítsük a be-
és kiszállást.

Szellőztetett első ülések (opció)
A vezető és az első utas fokozott 
kényelméről szellőztethető ülés 
gondoskodik. Az ülőlap-, és a hát-
támla párnázatába ültetett ventillá-
torok a legforróbb napokon is frissen 
tartják az első ülésen ülőket – télen 
pedig az ülésfűtés gondoskodik
a megfelelő komfortról.

Második üléssori ülésfűtés (opció)
A második sorban utazók kétfoko-
zatú ülésfűtésnek örvendhetnek
a hideg téli napokon.

Nyolc irányban állítható vezetőülés 
/deréktámasz (opció)
A tökéletes megtámasztás és a 
testre szabott üléshelyzet érdeké-
ben a vezetőülés minden irányban 
aprólékosan beállítható. A hosszú 
utakon, vagy forgalmi dugókban, 
két irányban állítható deréktámasz 
tartja frissen a vezetőt.
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Az új Kia Soul LX kivitel kiváló minőségű szövetkárpitja kéttónusú szürke 
vagy egytónusú fekete színben rendelhető.

Az EX felszereltségi szinten kéttónusú szürke vagy egytónusú fekete 
üléskárpit közül választhatnak. Opcióként kéttónusú barna szövet vagy 
bőrkárpitozás is rendelhető.

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Igazodik a stílusához 
A letisztult, visszafogott árnyalatoktól a merész, harsány színekig:

a Soul gazdag kárpitválasztékában mindenki megtalálja

a személyiségéhez és stílusához illő megoldást.

Bármelyik mellett dönt, a divatos Kia Soul utas-
terében mindenképpen minőségi anyagokkal és 
prémium kidolgozással találkozik.

Kéttónusú szürke (Lime Grey + Ebony Black) Kéttónusú Barna
(Tundra Brown +
Ebony Black)

Egytónusú Fekete
(Ebony Black)

A Soul emellett egy különleges, összetéveszthetetlen színcsomaggal is rendelhető;
az egyszínű fekete EX modellen alapuló kivitelben, kék betéttel.
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BIZTONSÁG

Mert első a biztonság
Mint a Kia összes új generációs személyautója, az új Soul is bő-

velkedik az aktív és passzív biztonsági rendszerekben, amelyek 

optimális védelmet nyújtanak minden forgalmi helyzetben.

lyek 

Első, hátsó, oldalsó és függönylégzsákok 
Hat légzsákból álló rendszer nyújt teljes körű 
biztonságot minden utas számára.

16 colos féktárcsa (opció):
A nagyobb méretű keréktárcsákkal szerelt 
modelleken robusztus, 16 colos féktárcsák 
találhatók; ezek megbízható fékteljesítményt 
és sportos megjelenést biztosítanak. 

Intelligens parkolássegítő rendszer (opció; nem elérhető a SUV csomaggal)
A rendszer a párhuzamos és merőleges parkolásban, valamint a tolatásban 
egyaránt segítséget nyújt. Felismeri a megfelelő méretű parkolóhelyeket, 
végrehajtja a kormánymanővereket, és közben ellenőrzi, hogy mennyi hely
van a Soul körül. Önnek nincs más dolga, mint a sebességet szabályozni
és a sebességváltót kezelni.

Parkolóradar (opció): 
Gyerekjáték a parkolás: a Kia Soul hangjelzéssel figyelmeztet, ha túl közel 
kerülünk egy akadályhoz. Az elöl és hátul beépített érzékelők külön opcióként 
vagy a SUV csomag részeként kaphatók.

Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer (opció)
A rendszer nem helyettesítheti a kávészünetet, ám ha rátör Önre a fáradtság, ez az 
intelligens rendszer segít a sávban maradni. A műszerfalon megjelenő jelzés figyel-
mezteti Önt, ha járműve akaratlanul elkezd letérni a helyes nyomvonalról.

Automatikus távolságifény-szabályozás (opció)
A Soul távolsági fényszórója automatikusan átvált tompítottra, amennyiben a ref-
lektor szenzora szembejövő autók fényszóróját vagy előttünk haladó autók hátsó 
lámpáit észleli. Újabb okos ötlet a fokozott éjszakai biztonságért és kényelemért.

Párhuzamos parkolás Merőleges parkolás

VSM (menetstabilizáló rendszer):
A VSM rendszer a fékerőt, a mo-
tor forgatónyomatékát és a kor-
mányerőt szabályozva fokozott 
stabilitásszabályozást biztosít, 
amennyiben Ön egyidejűleg fékez 
és kanyarodik, különösen nedves, 
csúszós vagy egyenetlen útbur-
kolaton.

HAC (visszagurulás-gátló):
A visszagurulás-gátló megaka-
dályozza, hogy meredek emelke-
dőn történő elinduláskor az autó 
hátrafelé guruljon.

TPMS (Abroncsnyomás-
felügyeleti rendszer):
Az alapfelszerelésként kínált ab-
roncsnyomás-felügyeleti rendszer 
a műszerfalon megjelenő figyel-
meztetéssel riaszt, amennyiben
a keréknyomás túlságosan
alacsony.

BIZTONSÁG

Intelligens megoldások 
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ECODYNAMICS

Ötletek egy zöldebb jövőért
Mint minden Kia modell, az új Kia Soul tervezése során is arra törekedtünk, hogy takaré-

kos, környezetbarát járműveket hozzunk létre. Ennek fontos eleme például a Start/Stop 

(ISG) rendszer, amely leállítja a motort, ha az autó megáll (például közlekedési lámpánál), 

és ezzel mérsékli az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. A motor 

azonnal újraindul, amint tovább haladhat.

MOTOR ÉS SEBESSÉGVÁLTÓ

Izgalmas és takarékos
Az új Kia Soul közvetlen, mégis takarékos motorjaihoz fejlett, hatfokozatú sebességváltók

kapcsolódnak. Bármelyik hajtáslánc-konfigurációt választja, hosszabban élvezheti a vezetést,

és ritkábban kell megállnia a töltőállomásnál.

Motor
1.6 GDI benzinmotor
(132 LE 6300/perc) / (161 Nm 4850/perc)
1.6 VGT dízelmotor
(128 LE 4000/perc) / (260 Nm 1900-2750/perc)

1 2

6-fokozatú kézi sebességváltó
A kivételesen jól kapcsolható, 
takarékos és tartós sebességvál-
tó sportosabb, magával ragadóbb 
vezetési élményt nyújt.

6-fokozatú automata sebességváltó
A kompakt, könnyű váltómű hosszú 
élettartamot és finom kapcsolásokat 
biztosít, kézi üzemmódja ergonomi-
kusan kezelhető.

Alsó forgáspontú gázpedál 
A lábfej természetes elmozdulá-
sának ívén mozgó pedál különö-
sen hosszabb utak alkalmával 
fokozza a vezetés kényelmét.
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MEGJELENÉS

Tegye színesebbé
az életét
Válasszon a sportos és a különleges kéttónusú 

fényezések között, és autója messze kiemelkedik 

a tömegből.

Kéttónusú fényezés
A színpompás, kontrasztos
fényezés még izgalmasabbá
teszi a Kia Soul megjelenését.

Inferno Red + 
Black (AH4)

New Vanilla Shake +
Black (AH2)

Newport Blue + 
Clear White (AH3)

Clear White +
Inferno Red (AH1)
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SOKOLDALÚSÁG / FELSZERELTSÉG

Minden, és még több
Az új Kia Soul igen gazdag széria- és opciós felszereltsége 

tökéletes kényelmet és praktikumot biztosít, egy sor rugalmas 

tárolási megoldás mellett. Dőljön hátra, és élvezze az utazást.

Hordozható zseblámpa:
Helyezze vissza a praktikus, kiemelhető zseblámpát az 
oldalfalon lévő tárolórekeszébe, és akkumulátora auto-
matikus töltődni kezd. A zseblámpa egyben a csomagtér 
megvilágítására is szolgál.

Intelligens kulcs (opció):
Elő sem kell vennie a kulcsot zsebéből 
vagy táskájából: az ajtózárak nyitásához 
és zárásához, a motor indításához elég 
megnyomnia egy gombot. 

4-izzós fényszórók:
Az ultramodern kialakítású fényszóró 
egyetlen lámpatestben kombinálja 
a távolsági és tompított világítást, a 
nappali fényt és az irányjelzőt.

Audio távvezérlés:
Szabályozza az audiorendszer hang-
erejét vagy váltson csatornát anélkül, 
hogy elengedné a kormányt, az ergo-
nomikusan kialakított kezelőszervek 
segítségével. 

Fényezett első lökhárító (opció) Automatikus klímaberendezés (opció):
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, 
és a légkondicionáló automatikusan 
szabályozza az utastér klímáját, 
miközben az ionizátor semlegesíti a 
kellemetlen szagokat.

Xenon fényszórók (opció):
Az automata magasságállítású 
Xenon fényszórók ragyogó fényere-
jű, éles megvilágítást biztosítanak, 
ezzel fokozva az éjszakai közlekedés 
biztonságát.

Hűthető kesztyűtartó (opció):
A légkondicionáló berendezés a 
kesztyűtartót is hűti, így hidegen 
tarthatja üdítőitalait, szendvicseit.

Fényes fekete első lökhárító (opció) Tolatókamera (opció):
Amint hátramenetbe kapcsolja a 
sebességváltót, a hátul elhelye-
zett kamera képe megjelenik a 
navigációs rendszer vagy az opciós 
audiorendszer képernyőjén, így Ön 
könnyebben mérheti fel a Soul távol-
ságát a mögötte lévő akadályoktól.

Aeroblade ablaktörlők (opció):
Az áramvonalas kialakítású ablaktör-
lők tökéletesen tisztítanak, és nagy 
sebességnél sem emelkednek el
a szélvédőről.

Ülésoldali rekesz:
Az első utasülés oldalán kialakított, 
jópofa tárolóelem kézre eső helyet 
kínál személyes tárgyainak.

Fényezett hátsó lökhárító (opció) Elektrokróm visszapillantó tükör
(opció):
A visszapillantó tükör automatiku-
san elsötétül, megakadályozva,
hogy Önt elvakítsák. Tökéletes látási 
körülmények és maximális biztonság 
éjszaka is.

Tetősín (opció):
Az integrált tetősín segít-
ségével még több csomagot 
szállíthat. Különböző kiegé-
szítőkkel (pl.: kereszttartó) 
szerelhető fel.

Sebességtartó automata / 
sebességhatároló (opció):
A sebességtartó automata 
beállításait a kormánykeréken 
elhelyezett, praktikus gombok 
segítségével szabályozhatja.

Fényes fekete hátsó lökhárí-
tó (opció)

Fűthető kormánykerék (opció):
Elég egy gombnyomás, és 
a leghidegebb reggeleken is 
villámgyorsan felmelegítheti 
kezeit.

Int
El
va
és
m

Csomagtér takaró:
Rejtse el az illetéktelen 
tekintetek elől személyes 
értéktárgyait.

Csomagtérpadló alatti 
tárolórekesz (opció):
A csomagtérpadló alatt 
kialakított praktikus, belső 
osztású tálca tökéletes az 
elsősegélycsomag és az 
autóápoló szerek tárolására.

Tágas csomagtartó
Az új Kia Soul rakterének kapacitása 354 liter (VDA); a rakodónyílás szélesebb 
és magasabb, mint az elődmodellé; a hátsó ülések 60:40 arányban osztva 
dönthetők. Így még kényelmesebben helyezhetők el a nagyméretű tárgyak.
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Clear White (1D)

Mustard (AYE)

Black Cherry (9H)

Inferno Red (AJT)

Bright Silver (A3D) Titanium Gray (IM) Clear White + Inferno Red (AH1)

Inferno Red + Black (AH4)

Black Cherry (9H)

Newport Blue (KU9)

New Vanilla Shake + Black (AH2)Clear White + Inferno Red (AH1)

Newport Blue + Clear White (AH3)

Méretek (mm)

Karosszéria színek Kéttónusú színek

2,570 Tengelytáv

4,140Teljes hossz

1,800

1,593

Teljes szélesség

Teljes magasság

1,576Nyomtáv (elöl)

1,588Nyomtáv (hátul)

840Túlnyúlás (elöl)

Fejtér (elöl) 1,006

Túlnyúlás (hátul) 730

Lábtér (elöl) 1,040

Lábtér (hátul) 994

Fejtér (hátul) 1,003

Az új Kia Soul kínálatában a legharsányabb színekhez is talál hozzá illő keréktárcsát.

840 2,570 730

4,140

1,588 (16” kerék)
1,800

1,576 (16” kerék)
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Acid Green (AE3) Electronic Green (AEB)Clear White (1D)

New Vanilla Shake (AYB)

Bright Silver (A3D)

Toffee (ANB)

SZÍNEK, KERÉKTÁRCSÁK, MÉRETEK

Még több lehetőség, még több Soul

*Kizárólag Clear White, Bright Silver, Titanium Gray, Black Cherry és Inferno Red színekhez rendelhető.

235/45R 18” könnyűfém keréktárcsa
C-típusú (sötét metálszürke betét)

235/45R 18” könnyűfém keréktárcsa
D-típusú (piros betét)*

215/55R 17” könnyűfém 
keréktárcsa (mart)

205/60R 16” acél keréktárcsa 235/45R 18” könnyűfém kerék-
tárcsa E-típusú (fémötvözet)

205/60R 16” könnyűfém keréktárcsa 
(ezüstre festett)

235/45R 18” könnyűfém keréktárcsa
A-típusú (fekete betét)

235/45R 18” könnyűfém keréktárcsa
B-típusú (ezüst betét)
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A hétéves Kia garancia
7 év / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
A részletekről és a garancia feltételeiről
érdeklődjön a Kia márkakereskedésekben
vagy a www.kia.com oldalon

Az új Kia Soul – Ihletadó vezetési élmény, 
most és a jövőben

Hétéves járműgarancia
Minden Kia modellhez kínált újautó-garanciánk 7 évre / 150 000 kilométerre (akár 3 évig km-

korlátozás nélkül, a 4. évtől 150 000 kilométerig) érvényes. A teljes körű garancia ingyenes és 

a későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen 

karbantartják.

A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt 12 éves garancia
A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít

új Kia járművének, amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni

garanciával kínálunk.

Kapcsolatban a Kiával
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje meg rész-

letesen a Kiát és izgalmas új modelleit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az 

alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás járműtechnológiákról, 

vagy fedezze fel hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja.

A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak,

támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő 

finanszírozási konstrukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Soul PS műszaki adatok
MOTOR 1.6 GDI 1.6 CRDI VGT

Motor típus 4 hengeres soros 4 hengeres soros

Üzemanyag ellátás GDI CRDI

Vezérlés  DOHC (16 szelep)  DOHC (16 szelep)

Hengerürtartalom (cm3) 1 591 1 582 

Furat x löket (mm) 77 x 85,4 77,2 x 84,5

Sűrítési arány 11,0 17,3

Max. teljesítmény KW (LE) 1/perc  97 (132) / 6300  94 (128) / 4000

Max. nyomaték Nm 1/perc 161 / 4850    260 / 1900-2750

Erőátvitel 2WD 2WD

Sebességváltó hatfokozatú kézi hatfokozatú automata hatfokozatú kézi hatfokozatú automata

Meghajtás első kerék  első kerék

Menettulajdonságok   

Max. sebesség (km/h) 185 180 180 177

Gyorsulás 0-100 km/h (sec) 11 11,7 11,2 12,2

Üzemanyag fogyasztás 16”   

Vegyes (l/100km) ISG / ISG nélkül 6,5 / 6,8 - 7,3 7,6 4,8 / 5,0 6,0

CO2 (g/km) ISG / ISG nélkül 151 / 158 - 170 176 125 / 132 158

Tömeg   

Saját tömeg (kg) 1287 1320 1383 1406

Megengedett össztömeg (kg) 1820 1850 1920 1940

Vontatható tömeg fékezetlen (kg) 550 550 550 550

Vontatható tömeg fékezett (kg) 1300 1100 1300 1100

Kerekek

Gumiabroncs méretek 205/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18

Felfüggesztés

Elöl McPherson típusú független

Hátul Csatolt torziós tengely

Csomagtér kapacitás

Csomagtér térfogata (l) VDA 354 (felhajtott ülésekkel) / 1367 (ledöntött ülésekkel)

Üzemanyagtank

Tank térfogata (l) 54

Méretek

Teljes hossz (mm) 4140

Teljes szélesség (mm) elöl / hátul (külső tükrök nélkül) 1831 / 1800

Teljes magasság (mm) / 16” (tetősínnel) 1605

Tengelytáv (mm) 2570

Nyomtáv (mm) 16”
Első 1576

Hátsó 1588

Szabad magasság (mm) 150

Fordulókör sugár (m) 5,3

Garancia

Időtartam 7 év ill. 150 000 km teljes körű garancia, amelyből az első 3 év km korlátozás nélküli


