Автомобилдің
атауы:
ТЖҚ БНА код атау

KIA K900 3.3 AT Premium

жеңіл, F классы, автоматты трансмиссия, көлемі 3000 куб.смден жоғары
ТЖҚ БНА коды
291022.300.000023
Сатып алынатын Қозғалтқыш
тауарлардың
Түрі: бензинді
сипаты мен талап Жұмыс көлемі: 3342 см3
етілетін
Максималды қуаты: 249 а.к./6 000 айн./мин.
функционалдық,
Максималды айналу моменті: 347 Нм/5000 айн./мин.
техникалық,
Шанақ
сапалық
және
Есіктер саны: 4
пайдаланушылық
Орындар саны: 5
сипаттамалары
Ұзындығы: 5120 мм
Ені: 1915 мм
Биіктігі: 1505 мм
Дөңгелек базасы: 3105 мм
Жол саңылауы: 150 мм
Дөңгелек жолтабаны (алдыңғы, артқы): 1627/1660 мм
Жетек түрі: толық
Жанармай шанының көлемі: 77 л
Аспасы (алдыңғы/артқы): тәуелсіз, көлденең орнықтылықтың
тұрақтандырғышы бар, ысырмалы амортизаторы бар
гидраликалық серіппелі көп иінтіректі
Экологиялық сыныбы: EU5
Динамикалық сипаттамалары:
Максималды жылдамдық: 240 км/сағ
Екпіні 0-100 км/сағ: 8,4 с
Отын шығыны:
Аралас кезең: 10,5 л/100км
Беріліс ауыстыру қорабы: 8 сатылы автоматты
Шиналар: 245/50R18
Дөңгелектер: жеңіл қоспалардан жасалған дөңгелек дискілер
Қауіпсіздік:
Шепті қауіпсіздік жастықтары,
Алдыңғы және артқы бүйір қауіпсіздік жастықтары,
Жүргізушінің тізесіне арналған қауіпсіздік жастығы,
Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS),
Бағыттық тұрақтылық жүйесі (ESC),
Өрге көтерілу кезіндегі көмекші жүйесі (HAC),
ISOFIX балалар орындығына арналған бекіткіштер жүйесі,
Шинадағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS),
ЭВАК шұғыл байланысы жүйесі,
Зияттық круиз-контроль, кептеліс кезінде жүру көмекшісі
(SCC),
Жүргізушіге көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSW),
Аспаптар панеліндегі дисплейі бар жүргізушіге көрінбейтін
аймақтарды мониторингтеу жүйесі (BVM),
Жолақта ұстап тұру жүйесі (LFA),

Шұғыл тежелудің автоматтық жүйесі (FCA).
Сыртқы көрінісі мен жабдықтар:
Артқы көріністі сыртқы айналарын жылыту,
Үлкейтілген жол саңылауы (150 мм),
Зауыттық қараңғылау,
Жақынға және алысқа түсіретін жарықдиодты фаралар,
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары,
Артқы жарықдиодты шамдары,
Сыртқы артқы көрініс айналарына орнатылған бұрылыс
көрсеткіштерін қайталауыштары,
Автоматтық қараңғылатуы мен бүктеу және реттеу электр
жетегі бар артқы көріністі бүйір айналар,
Уақытша қолданысты қосалқы дөңгелек.
Ішкі көрінісі:
Алдыңғы орындықтарды жылыту,
Артқы орындықтарды жылыту,
Руль дөңгелегін жылыту,
4:2:4 үйлесімінде бүктелетін артқы орындықтар,
NAPPA премиалды былғарымен қапталған орындықтар мен
руль дөңгелегі,
NAPPA премиалды былғарымен қапталған ішкі көрініс,
Табиғи ағаштан жасалған ендірмелер,
Күдерімен қапталған төбе, тіреулер мен күннен қорғайтын
күнқағарлар,
Артында отыратын жолаушыларға арналған жарықтандыруы
бар айналар,
12.3 дюймді TFT түрлі-түсті дисплейі бар аспаптар панелі,
Автоматтық өздігінен қараңғылатуы бар артқы көріністі
сыртқы айнасы,
«Maurice Lacroix» аналогтық сағат.
Ыңғайлылық:
AutoHold бернесімен жабдықталған электр жетегі бар тұрақта
тұру тежегіш,
Трансмиссияны электронды басқару (Shift by Wire),
Электронды басқарылатын бейімделген аспа (ECS),
Баптаулар жады бар руль дөңгелегі ретеуінің электр жетегі,
Жарық бергіші,
Жаңбыр бергіші,
Электр жетегі бар люк,
Алдыңғы және артқы орындықтарының бас тірегіштері
реттеулерінің электр жетегі,
Баптаулар жады бар алдыңғы орындықтары ретеуінің электр
жетегі,
Артқы орындықтары ретеуінің электр жетегі,
Алдыңғы және артқы орындықтарының желдетуі,
Қысудан қорғау бернесі бар алдыңғы және артқы әйнек
электркөтергіштері,
Үш аумақты климат-контроль,

Алдыңғы әйнектегі проекциялық дисплей,
Руль астындағы беріліс ауыстыру жапырақшалары,
Тұраққа тұру кезіндегі алдыңғы және артқы бергіштер,
Айналаға қарау жүйесі,
12,3 дюймді дисплейі бар Lexicon аудиожүйесі:
16 динамик, сабвуфер және сыртқы күшейткіш,
DVD-ойнатқыш,
Артқы орындықтардағы жолаушыларға арналған
мультимедиялық жүйе,
Руль дөңгелегінде орналасқан аудиожүйемен басқару
батырмалары,
Дауыспен басқаруы бар Bluetooth интерфейсі,
Жүк бөлігі қақпағының электр жетегі,
Артқы бүйір әйнектеріне арналған механикалық пердеше,
Электр жетегі бар артқы пердеше,
Орталық консоліндегі ұялы телефонға арналған сымсыз
қуаттандыру жабдығы,
Smart Key кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты батырма
арқылы іске қосу,
Жеткізгіші бар алдыңғы және артқы есіктер.
Кепілі: 60 ай немесе 150 000 км жүру, бұлардың қайсысы ерте
туындайды.
Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі
туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР
018/2011) талаптарына сәйкес келеді.
Автомобиль Қазақстан Республикасында өндірілген, тауардың
шығарылғаны «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі
туралы сертификатымен расталған.

Наименование
автомобиля:
Наименование кода
ЕНС ТРУ:
Код ЕНС ТРУ:
Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

KIA K900 3.3 AT Premium
Легковой, класс F, автоматическая трансмиссия, объем свыше
3000 куб.см
291022.300.000023
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 3342 см3
Максимальная мощность: 249 л.с./6000 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 347 Нм/5000 об./мин.
Кузов
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина: 5120 мм
Ширина: 1915 мм
Высота: 1505 мм
Колесная база: 3105 мм
Дорожный просвет: 150 мм
Колея (передняя, задняя): 1627/1660 мм
Тип привода: полный
Ёмкость топливного бака: 77 л
Подвеска (передняя/задняя): независимая, пружинная
многорычажная с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Экологический класс: EU5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость: 240 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 8.4 с
Расход топлива:
Комбинированный: 10,5 л/100км
Коробка переключения передач: 8 ступенчатая
автоматическая
Шины: 245/50R18
Колеса: легкосплавные колесные диски
Безопасность:
Фронтальные подушки безопасности,
Передние и задние боковые подушки безопасности,
Коленная подушка безопасности водителя,
Антиблокировочная система тормозов (ABS),
Система курсовой устойчивости (ESC),
Система помощи при старте на подъем (HAC),
Система крепления для детского кресла ISOFIX,
Система контроля давления в шинах (TPMS),
Система экстренной связи ЭВАК,
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в
пробке (SCC),
Система мониторинга слепых зон (BSW),
Система мониторинга слепых зон с дисплеем в колодце панели
приборов (BVM),

Система удержания в полосе (LFA),
Автоматическая система экстренного торможения (FCA).
Экстерьер и внешнее оборудование:
Подогрев наружных зеркал заднего вида,
Увеличенный дорожный просвет (150 мм),
Заводская тонировка,
Светодиодные фары ближнего и дальнего света,
Светодиодные дневные ходовые огни,
Светодиодные задние фонари,
Светодиодные повторители указателя поворота, встроенные в
наружные зеркала заднего вида,
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением и
электроприводом складывания и регулировок,
Запасное колесо временного использования.
Интерьер:
Подогрев передних сидений,
Подогрев задних сидений,
Подогрев рулевого колеса,
Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 4:2:4,
Сиденья и рулевое колесо с отделкой премиальной кожей
NAPPA,
Интерьер с отделкой премиальной кожей NAPPA,
Вставки из натурального дерева,
Потолок, стойки и солнцезащитные козырьки с отделкой
замшей,
Зеркала для задних пассажиров с подсветкой,
Приборная панель c цветным дисплеем TFT 12.3 дюймов,
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим
самозатемнением,
Аналоговые часы «Maurice Lacroix».
Комфорт:
Стояночный тормоз с электроприводом с функцией AutoHold,
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire),
Электронноуправляемая адаптивная подвеска (ECS),
Электропривод регулировок рулевой колонки с памятью
настроек,
Датчик света,
Датчик дождя,
Люк с электроприводом,
Электропривод регулировок подголовников передних и задних
сидений,
Электропривод регулировок передних сидений с памятью
настроек,
Электропривод регулировок задних сидений,
Вентиляция передних и задних сидений,
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией
защиты от защемления,
Трехзонный климат-контроль,

Проекционный дисплей на лобовое стекло,
Подрулевые лепестки переключения передач,
Передние и задние датчики парковки,
Система кругового обзора,
Аудиосистема Lexicon с дисплеем 12,3 дюймов:
16 динамиков, сабвуфер и внешний усилитель,
DVD-проигрыватель,
Мультимедийная система для пассажиров задних сидений,
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе,
Интерфейс Bluetooth с голосовым управлением,
Электропривод крышки багажника,
Механическая шторка для задних боковых стекол,
Задняя шторка с электроприводом,
Беспроводная зарядка для мобильного телефона в центральной
консоли,
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя
кнопкой,
Передние и задние двери с доводчиком.
Гарантия 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости
от того, что наступит ранее.
Автомобиль
соответствует
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» ТР ТС 018/2011.
Автомобиль произведен в Республике Казахстан,
происхождение товара подтверждено сертификатом о
происхождении товара формы «CT-KZ».

