Автомобилдің
атауы:
ТЖҚ БНА код атау

KIA Sportage 2.0 AT 4WD Base

жеңіл, талғамайтын көлік тобы, автоматты трансмиссия, көлемі
3000 куб.см дейін
ТЖҚ БНА коды
291022.300.000025
Сатып
алынатын Қозғалтқыш
тауарлардың
Түрі: бензинді
сипаты мен талап Жұмыс көлемі: 1999 см3
етілетін
Максималды қуаты: 155 а.к./6200 айн./мин.
функционалдық,
Максималды айналу моменті: 192 Нм/4000 айн./мин.
техникалық,
Шанақ
сапалық
және
Есіктер саны: 5
пайдаланушылық
Орындар саны: 5
сипаттамалары
Ұзындығы: 4480...4495 мм
Ені: 1855 мм
Биіктігі: 1645 мм (төбедегі рейлингтері бар кезінде 1655 мм)
Дөңгелек базасы: 2670 мм
Жол саңылауы: 182 мм
Дөңгелек жолтабаны (алдыңғы, артқы): 1625/1636 мм
Жетек түрі: толық
Аспасы:
Алдыңғы: тәуелсіз, МакФерсон
Артқы: көп иінтіректі
Экологиялық сыныбы: EU5
Динамикалық сипаттамалары:
Максималды жылдамдық: 180 км/сағ
Екпіні 0-100 км/сағ: 11,6 с
Отын шығыны:
Қала: 11,2 л/100км
Трасса: 6,7 л/100км
Аралас кезең: 8,3 л/100км
Беріліс ауыстыру қорабы: 6 сатылы автоматты
Шиналар: 215/70R16
Дөңгелектер: жеңіл қоспалардан жасалған дөңгелек дискілер
Қауіпсіздік:
Шепті қауіпсіздік жастықтары,
Алдыңғы бүйір қауіпсіздік жастықтары + қауіпсіздік
пердешелері,
Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS),
Бағыттық тұрақтылық жүйесі (ESC),
Бөктерден түсу кезіндегі көмекші жүйесі (DBC),
Өрге көтерілу кезіндегі көмекші жүйесі (HAC),
Тіркемені тұрақтандыру жүйесі (TSC),
ISOFIX балалар орындықтарына арналған екінші қатардың
бекіткіштері,
Шиналардағы қысымды мониторингтеу жүйесі,
Иммобилайзер.
Сыртқы көрінісі мен жабдықтар:
Толық өлшемді қосалқы дөңгелек,

Жоғары өнімді амортизаторлар,
Проекциялы алдыңғы фаралар,
Күндізгі жүріс шамдары,
Қосымша тоқтау белгісі орнатылған артқы спойлер,
Электр жетекті реттеуі бар сыртқы айналар,
Шанақтың төбесіндегі рейлингтер,
Әйнек тазартқыштың аэродинамикалық қылшақтары.
Ішкі көрінісі:
Орындықтарды матамен қаптау,
Төбелік панелдегі көзілдірікке арналған қап,
Полиуретанды руль дөңгелегі және трансмиссия селекторының
тұтқасы,
Жүк бөлігінің пердешесі,
Косметикалық айналары мен жарықтандыруы, кеңейткіштері
бар күннен қорғайтын күнқағарлары,
3,5 дюймді TFT дисплейі бар аспаптар панелі.
Ыңғайлылық:
RADIO+ RDS+ USB аудио жүйесі,
6 динамик,
Руль дөңгелегіндегі басқару батырмалары,
Мобилді құрылғыны қосуға арналған Bluetooth интерфейсі,
Орталық құлыпты қашықтықтан басқаруы бар кілт,
Руль басқаруының электркүшейткіші,
Биіктігі бойынша және шығуы бойынша рульді реттеу,
Жүргізуші орындығының биіктігін реттеу,
60:40 үйлесімінде бүктелетін артқы орындықтар,
Алдыңғы және артқы әйнектердің электркөтергіштері,
Ауа баптағыш,
Орындықтардың артқы қатарындағы ауа өткізгіштері,
Руль басқаруының бейімделу жүйесі + жүріс режимін таңдау
жүйесі (Drive Mode Select).
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 Sportage 2.0 AT 4WD Base
Легковой, класс внедорожник, автоматическая трансмиссия,
объем до 3000 куб.см
291022.300.000025
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 1999 см3
Максимальная мощность: 155 л.с./6200 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 192 Нм/4000 об./мин.
Кузов
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина: 4480...4495 мм
Ширина: 1855 мм
Высота: 1645 мм (1655 мм — с рейлингами на крыше)
Колесная база: 2670 мм
Дорожный просвет: 182 мм
Колея (передняя, задняя): 1625/1636 мм
Тип привода: полный
Подвеска:
передняя: независимая, МакФерсон
задняя: многорычажная
Экологический класс: EU5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость: 180 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 11,6 с
Расход топлива:
Город: 11.2 л/100км
Трасса: 6.7 л/100км
Смешанный: 8.3 л/100км
Коробка переключения передач: 6 ступенчатая автоматическая
Шины: 215/70R16
Колеса: легкосплавные колесные диски
Безопасность:
Фронтальные подушки безопасности,
Передние боковые подушки безопасности + шторки
безопасности,
Антиблокировочная система тормозов (ABS),
Система курсовой устойчивости (ESC),
Система помощи при спуске со склона (DBC),
Система помощи при старте на подъеме (HAC),
Система стабилизации прицепа (TSC),
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX,
Система мониторинга давления в шинах,
Иммобилайзер.
Экстерьер и внешнее оборудование:
Полноразмерное запасное колесо,
Высокопроизводительные амортизаторы,

Передние фары проекционного типа,
Дневные ходовые огни,
Задний спойлер со встроенным дополнительным стоп-сигналом,
Наружные зеркала с электроприводом регулировок,
Рейлинги на крыше,
Аэродинамические щетки стеклоочистителя.
Интерьер:
Отделка сидений тканью,
Футляр для очков в потолочной панели,
Полиуретановое рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии,
Шторка багажного отсека,
Солнцезащитные козырьки с расширителями, косметическими
зеркалами и подсветкой,
Панель приборов с 3,5 дюймовым TFT дисплеем.
Комфорт:
Аудиосистема RADIO + RDS + USB,
6 динамиков,
Кнопки управления на рулевом колесе,
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств,
Ключ с дистанционным управлением центральным замком,
Электроусилитель рулевого управления,
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету,
Регулировка сиденья водителя по высоте,
Задние сиденья раскладывающиеся в пропорции 60/40, Передние
и задние электростеклоподъемники,
Кондиционер,
Воздуховоды к заднему ряду сидений,
Адаптивная система рулевого управления + выбор режима
управления (Drive Mode Select).
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».

