PICANTO MY21
Cenu lapa

KIA PICANTO MY21 ĀTRĀS SAITES
Piedziņa

4x2

Dzinējs

Komplektācija

Pārnesumu kārba

Vidējais degvielas
patēriņš

CO₂ izmeši

Cena

Atlaižu cenas

1,2 DPI 84 ZS AMT

GT Line AMT

Automātiskā

4,7

106

15 690

14 990

(g/km)

Garantija KIA automašīnām ir 7 gadi vai 150 000 km no kuriem 36 mēneši ir bez nobraukuma ierobežojuma. Cenas ietver PVN
21%. Ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Kia Auto AS patur tiesības mainīt cenas, iekārtu pārdošanu vai jebkura modeļa
izbeigšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.kia.lv

Tehniskie rādītāji

Dzinējs
Pārnesumu kārba
Degviela

1,2 DPI 84 ZS AMT
Automātiska manuālā
pārnesumkārba
Benzīns

Cilindra diametrs

71

Dzinēja tilpums (l)

1.2

Virzuļa gājiens

75,6

Dzinēja darba tilpums (cm³)

1197

Jauda (ZS apgr./min.)
Spiediena pakāpe
Griezes moments (Nm @ apgr./ min.)

84 / 6000
11,0
12,4 / 4000

Dinamika
Maksimālais ātrums (km/h)

www.kia.lv

172

Tehniskie rādītāji
Dinamika
Paātrinājums 0-100 km/h (s)

1,2 DPI 84 ZS AMT
15,7

Degvielas patēriņš (l/100 km) Degvielas patēriņš dots saskaņā ar NEDC direktīvu
Degvielas patēriņš uz šosejas

4,2

Degvielas patēriņš pilsētā

5,6

Degvielas patēriņš vidējais

4,7

CO2 emisijas

106

Degvielas patēriņš vidējais (WLTP)

5,5

CO2 emisijas (WLTP)

126

Gabarīti
Durvju skaits

5

Sēdvietu skaits

5

Garums (mm)

3595

www.kia.lv

Tehniskie rādītāji
Gabarīti

1,2 DPI 84 ZS AMT

Platums (mm)

1595

Augstums (mm)

1485

Garenbāze (mm)

2400

Klīrenss (mm)

141

Svari, tilpumi
Pilna masa (kg)
Pašmasa (kg)
Degvielas tvertne (l)
Atļautā kopējā masa (kg)

www.kia.lv

1415
909-1019
35
255-1010

PICANTO MY21
Komplektācijas
Eksterjers

GT Line AMT

Sportiska stila priekšējais un aizmugures buferis

●

Sportiski priekšējā reste

●

Sportiski sānu paplašinājumi

●

Tumši aizmugurējais stikls un aizmugurējo durvju logi

●

Dubļu sargi (priekšā un aizmugurē)

●

Sānu skata spoguļu korpusi virsbūves krāsā

●

Elektriski regulējami spoguļi ar apsildi

●

Elektriski regulējami,apsildāmi un nolokāmi spoguļi ar pagrieziena indikāciju

●

Pagriezienu lukturi

●

Aizmugures miglas lukturi

●

Priekšējie miglas lukturi

●

LED dienas gaitas lukturi

●

Augsta projekcijas lukturi

●

Aizmugurējie LED-diožu lukturi

●

Automātiska lukturu (diena/nakts) režīma pārslēgšana

●

solid

●

Metāliska krāsa
Interjers

€ 200
GT Line AMT

„Metal Paint“ dekors salonā

●

Pedāļi ar metāla apdari

●

Supervision instrumentu panelis ar 4.2" LED apgaismi

●

Regulējami priekšējie galvas balsti

●

Atverams kosmētikas spogulis ar apgaismojumu

●

6:4 dalāmi aizmugurējie sēdekļi

●
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PICANTO MY21
Komplektācijas
Interjers

GT Line AMT

Durvju rokturi ar hroma apdari

●

Kabatas priekšējā pasažiera sēdekļu atzveltnēs

●

Bagāžas nostiprināšanas āķi

●

Bagāžas tīkls

●

Kravas telpas pārsegs

●

Riteņi

GT Line AMT

Vieglmetāla disks 15"
Vieglmetāla diski 16“ 195/45R16
Bojātas riepas remonta komplekts
Komforts

●

EWAAMA

€ 300
●

GT Line AMT

Salokāma aizdedzes atslēga

●

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana

●

Stūres rata augstuma regulēšana

●

Ātrumpārslēga ādas apdare

●

Bagāžas paliktnis priekšējā konsolē

●

Glāžu turētājs centrālajā konsolē

●

Stūres rata ādas apdare un elektriska apsilde

●

Priekšējie un izmugurējie elektriskie logu pacēlāji. Vadītājam AUTO funkcija

●

Elektriski apsildāms aizmugures stikls

●

Automātiskā klimata kontroles sistēma

●

Multifunkcionāla stūre ar sterosistēmas, Bluetooth un automātiskās kruīza kontroles + ātruma ierobežotāja funkcijas vadību

●

Inteliģentā atslēga Smart key

●

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

●

Atpakaļskata kamera ar dinamiskajām līnijām

●
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PICANTO MY21
Komplektācijas
Drošība un tehnoloģija

GT Line AMT

Bremžu sistēma ar ABS un EBD

●

Automobiļa stabilitātes kontroles sistēma (VSM)

●

Bremzēšanas palīgsistēma (BAS)

●

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

●

Avārijas stopsignāls (ESS)

●

Palīgssistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HAC)

●

TPMS - Riepu spiediena kontroles sistēma

●

Priekšējā pasažiera drošības spilvena ieslēgšanas/atslēgšanas slēdzis

●

Bērnu sēdeklīšu stiprinājumi (ISOFIX)

●

Centrālā atslēga ar distances vadību no atslēgas

●

Vadītāja priekšējais gaisa drošības spilvens

●

Aizkarveida sānu drošības spilvens

●

Automātiskā durvju bloķēšanās uzsākot kustību + Durvju atblokēšana pie trieciena

●

Imobilaizers

●

Regulējami galvas balsti

●

Vadītāja pusē ceļgalu zonas gaisa drošības spilvens

●

Saules starus absorbējošs vējstikls un priekšēji sānu stikli

●

Priekšējās sadursmes brīdinājuma asistents

●

Neredzamās zonas brīdinājuma sistēma+brīdinājuma sistēma,braucot atpakaļgaitā (BSD+RCTA)
Audio un komunikācija

VDGA03

€ 300
GT Line AMT

USB pieslēgums

●

4 skaļruņi

●

Digitāls pulkstenis

●
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PICANTO MY21
Komplektācijas
Audio un komunikācija

GT Line AMT

Bluetooth brīvroku sistēma

●

Skaņas sistēma ar 8“ skārienjūtīgu ekrānu (ietver: radio, RDS, DAB, WIFI, Apple CarPlay/Android Auto pieslēgums, atpakaļskata kamera ar dinamiskajām līnijām)

●

8 collu skārienjūtīgs ekrāns ar Navigācijas sistēmu(ietver Radio,RDS, DAB, WIFI, atpakaļskata kamera ar dinamiskajām līnijām, Apple CarPlay/Android Auto pieslēgums)

VMAATP

Garantija

€ 400
GT Line AMT

7 gadu garantija

●

Interjērs

GT Line AMT

Ādas salona apdare, melns

SACA03

●

Ādas salona apdare, sarkans

SACA04

€0

www.kia.lv

