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Viaţa este aşa cum o trăieşti.
Bun venit în lumea Kia.

Viaţa este spectaculoasă. Este palpitantă, neaşteptată şi
emoționantă. Kia este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde 
vei merge și în toate descoperirile tale.

Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și 
aduce contribuția la construirea unui viitor mai bun. De 
aceea dezvoltăm și construim vehicule care să vă ajute 
să descoperiți noi orizonturi și să vă bucurați de viață. 
Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate şi soluţii 
inteligente. Vehicule cu remarcabila noastră garanţie de 7 
ani, drept dovadă a calităţii excepţionale. În orice facem, nu 
avem decât o singură misiune: să vă depăşim întotdeauna 
aşteptările. Numim acest lucru ‘The Power to Surprise’. 

Acum, vă invităm să priviţi mai atent şi să ne permiteţi să vă 
surprindem.
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Kia Stinger s-a născut din pasiunea pentru condus, adânc 
înrădăcinată în inimile adevăraților pasionați de motoare. De la 
capota lată și coborâtă, la spatele puternic, fiecare linie 
impresionantă corespunde spiritului clasic al unui Gran Turismo. 
Dar asta nu e tot. Acest fascinant model Kia deschide drumul 
către o nouă eră a eleganței puternice, a performanțelor 
excepționale și a unei experiențe de condus extraordinare.

SPIRIT CLASIC
E N T U Z I A S M  D E  E X P L O R AT O R
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Fiecare centimetru, fiecare linie, fiecare suprafață lucioasă a lui Kia 
Stinger este un preludiu la ce urmează: o performanță uluitoare. De la 
grila cu formă distinctă Kia și bara față cu proeminențe puternice, până la 
spatele elegant – acest sedan „fastback“ este proiectat cu pasiune și 
ambiție.

R E D E S C O P E R I Ț I 
C O N D U S U L 
GRAN TURISMO REINVENTAT
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La un vehicul fantastic este vorba de proporții și echilibru perfect. 
Kia Stinger le stăpânește deplin datorită capotei lungi și consolei 
față scurte, ampatamentului lung și habitaclului coborât. 
Rezultatul este unic, aerodinamica îmbunătățită și tracțiunea 
spate - tipică mașinilor performante, devin premisele unei 
experiențe palpitante de condus.

EXTINDEȚI-VĂ ORIZONTURILE
A C C E N T U A Ț I  E M O Ț I A
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MAI APROAPE
D E  Ș O S E A

Kia Stinger are un design realizat cu pasiune. De la interpretarea 
futuristă a grilei caracteristice Kia, la spatele impresionant cu 
formă de coupé, fiecare detaliu atent lucrat se transpune în 
plăcerea pură de a conduce. Kia Stinger GT ridică sportivitatea și 
exclusivitatea la un nivel mai înalt, prin detaliile subtile și 
ornamentele atrăgătoare prezente peste tot.

Oglinzi laterale finisate în crom închis Finisajele de calitate superioară ale 
oglinzilor tip steag oferă o alură atletică. Combinație de lumini spate cu LED și 
evacuări cu eșapamente duble Luminile spate elegante cu LED, moștenite de la 
conceptul GT și evacuările cu eșapamente duble de formă ovală conferă o tușă 
finală elegantă. Jante din aluminiu de 19" finisate în crom 
închis Impresionantele jante din aluminiu de 19“, cu finisaje din crom închis la 
culoare, sunt concepute ca să atragă entuziaștii GT moderni.  
Etriere Brembo® de culoare roșie Etrierele Brembo® de culoare roșie din 
echiparea lui Stinger GT dau impresia de viteză chiar și atunci când vehiculul 
staționează. Faruri LED cu contur crom închis Forma ascuţită, distinctă, a 
farurilor este atrăgătoare şi dezvăluie ultima tehnologie LED. Accentele din crom 
de culoare închisă adaugă un look sofisticat.
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Pur și exclusivist. Interiorul lui Stinger este inspirat din stilul sportiv al 
GT-urilor, combinat cu ultimele tehnologii de asistenţă a şoferului. Planșa de 
bord impresionantă este dotată cu ventilaţii circulare inspirate din aviație, 
cadrane cu inele metalice şi ornamente din crom satinat. Din scaunul 
coborât al şoferului, îmbrăcat în piele moale Nappa, standard la versiunea 
GT, vă veți bucura de acces la informații esențiale furnizate de afișajul 
Supervision din panoul de instrumente sau Head-Up Display opțional. 
Ecranul de 8" al sistemului de navigație, aflat pe consola centrală,vă asigură 
tot ce vă doriți în materie de multimedia. 

I N S P I R A Ţ I E
SPAŢIUL ŞOFERULUI
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Kia Stinger GT este un vehicul dedicat celor cărora le place să 
conducă sportiv. De aceea, totul este proiectat în jurul șoferului, 
de la scaunele cu susținere suplimentară la tehnologiile care fac 
ca și cea mai lungă călătorie să fie confortabilă. 

Ventilații cu design de inspirație aviatică Ventilațiile cu inele circulare de metal completează aspectul sportiv al habitaclului. Volan în forma literei D, îmbrăcat în 
piele Reflectând caracterul sportiv, volanul în forma literei D este îmbrăcat în piele perforată pentru o aderență mai bună. Ornamente din aluminiu Ornamentele 
din aluminiu de pe portiere, consola centrală și pedale accentuează designul elegant. Tapițerie exclusivă GT Scaunele îmbrăcate în minunata piele Nappa, ornată cu 
cusături contrastante gri și cu logo-ul GT imprimat pe tetieră, sunt standard la GT. Padele de schimbare a vitezelor Padelele permit schimbarea rapidă a treptelor 
de viteză, fără să luați mâinile de pe volan. De asemenea, condusul dinamic este mai ușor, pentru că puteți accelera rapid, având controlul punctelor de schimbare a 
treptelor.

 este un vehicul dedicat celor cărora le place să 
conducă sportiv. De aceea, totul este proiectat în jurul șoferului, 
de la scaunele cu susținere suplimentară la tehnologiile care fac 
ca și cea mai lungă călătorie să fie confortabilă. 

 Reglare suport lateral cu perne de aer

Reglarea suporturilor laterale asigură  
sprijin complet (standard la GT).

 Extindere pernă

Pentru combaterea oboselii, 
extinderea opțională a pernei 
mută marginea din față a scaunului 
șoferului spre înainte pentru sprijin 
confortabil al picioarelor.

 Suport lombar cu celule de aer

Ideal pentru călătoriile lungi, suportul 
lombar cu celule de aer se reglează în 
patru direcții și vă ajută să setați 
spătarul scaunului pentru confort 
maxim și sprijinirea spatelui  
(standard la GT).
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FIȚI GATA
S Ă  P R E L U A Ț I  C O N T R O L U L
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Zilele când mașinile sportive erau rarități dedicate doar curselor au devenit 
istorie. Unul dintre beneficiile majore oferite de ampatamentul lung al lui 
Stinger este spaţiul din interior. Acest lucru înseamnă că pasagerii se pot 
bucura de spațiul confortabil oferit de caroseria elegantă în două volume.
De asemenea, scaunele cu acţionare electrică, reglabile în opt direcţii pentru 
şofer şi în şase direcţii pentru pasagerul din faţă, vă oferă tot confortul şi 
susţinerea de care aveţi nevoie, indiferent dacă plecaţi într-o călătorie lungă 
sau vă îndreptaţi spre serviciu.

Spaţiu pe bancheta din spate Stinger oferă spațiu amplu pentru cap, umeri şi picioare, pentru 
ca pasagerii de pe bancheta spate să stea comod şi relaxaţi.

Trapă extinsă Trapa de dimensiuni mari, care glisează şi se înclină la o simplă atingere de 
buton, este disponibilă pentru toate nivelurile de echipare. Simpla atingere a butonului vă 
oferă lumină din plin şi aer proaspăt în habitaclul spaţios. 

S TA Ț I  R E L A X AT
ȘI BUCURAȚI-VĂ DE CĂLĂTORIE
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Este uşor să încărcaţi bagajele, chiar dacă 
aveţi mâinile ocupate. Având Smart Key 
în posesie, hayonul se va deschide 
automat când vă apropiaţi de partea 
din spate a lui Stinger.

Hayon inteligent

Fiind un vehicul proiectat, mai presus de toate, pentru 
plăcerea de a conduce, veţi fi surprinşi de partea 
practică a modelului Kia Stinger. Portbagajul spaţios 
oferă o capacitate de 406 l, în timp ce hayonul se 
deschide pentru a descoperi o zonă mare de încărcare. 
Pentru transportul obiectelor lungi sau pentru spaţiu 
suplimentar în portbagaj, bancheta spate fracţionabilă 
60:40 se poate plia.

DESCHIDERE
C U  P O T E N Ţ I A L  M A R E

406 litri | capacitate portbagaj 
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La bordul modelului Kia Stinger, fiecare călătorie reprezintă o bucurie instantanee.  
Şi asta pentru că ne-am petrecut ani de zile cercetând și dezvoltând meticulos acest 
vehicul uimitor. Fiecare viraj și fiecare accelerare sunt susţinute de încrederea 
oferită de tehnologiile avansate, fie că este vorba de puternica tracţiune spate,  
de managementul greutăţii şi stabilităţii şasiului, de designul aerodinamic sau, 
desigur, de motorul puternic.

F I Ț I  P R E G Ă T I Ț I 
PENTRU CĂLĂTORII PASIONANTE
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În Stinger, toate avantajele sistemului de tracţiune 
spate – accelerație rapidă, agilitate şi manevrabilitate 
sporită – lucrează împreună pentru un efect 
impresionant. Chiar şi la turaţii mici ale motorului, 
tracțiunea spate oferă o experiență unică de condus 
sportiv. Este disponibilă şi tracţiunea integrală pentru 
control sporit pe drumuri dificile, în timp ce transmisia 
automată cu 8 trepte asigură schimbări rapide şi 
liniare. 

A C C E L E R A Ţ I
BĂTĂILE INIMII

Schimbările de trepte rapide şi liniare sunt distincte pentru transmisia 
automată cu 8 trepte. Proiectată pentru maximizarea economiei de 
combustibil, dispune de amortizare de tip pendul centrifugal – Centrifugal 
Pendulum Absorber – care reduce zgomotul şi vibraţiile.

Transmisie automată cu 8 trepte

Motor 2.0 T-GDI Impresionantul motor pe benzină 2.0 T-GDI 
oferă o putere de 255 CP pentru performanțe înalte, împreună  
cu un comportament rutier pasionant și o viteză maximă  
de 240 Km/h.

Motor 2.2 CRDi Acest motor diesel de 200 CP - 2.2 CRDi, combină 
performanţa unei viteze maxime de 230 Km/h cu eficienţa şi 
reducerea zgomotelor şi vibraţiilor. 

Cel mai puternic motor pe benzină din gama Kia, D-CVVT V6 twin-
turbo, răspunde şi accelerează minunat, în timp ce atinge un cuplu 
considerabil pe o plajă vastă de turaţii. Unitatea de control a 
admisiei și sistemele de evacuare adaugă un plus performanțelor 
excepționale.

Putere
cu motor 3.3 T-GDI

Viteză max.

Km/h

0–100 Km/h

secunde

Motor 3.3 l V6 twin-turbo

CP
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 Diferenţial faţă
La modelele AWD, diferenţialul faţă permite roţilor faţă  să 
se rotească la viteze diferite în timpul virării, chiar dacă 
acestea propulsează vehiculul.

 Diferenţial spate
La modelele cu tracţiune spate, un diferenţial meca-
nic opţional, cu alunecare limitată, oferă agilitate la 
virarea cu viteze mari.

 Cutie de transfer controlată electronic
Modelele Kia Stinger AWD folosesc o cutie de transfer 
controlată electronic pentru gestionarea distribuției 
corespunzătoare a cuplului pe roțile față și spate. Sis-
temul analizează condiţiile de rulare pentru rezistență 
pe fiecare roată şi distribuie cantitatea optimă de 
putere de la transmisie pe fiecare dintre axe.

 Suspensie controlată electronic (ECS)

ECS uti l izează senzori mult ip l i  pentru evaluarea 
parametrilor de rulare, inclusiv viteza vehiculului, suprafaţa 
de rulare, virajele, necesităţile de oprire şi accelerare, 
adaptând în conformitate suspensia, pentru confort maxim 
şi siguranţă.

 Servodirecţie asistată electric - 
   Rack-mounted (R-MDPS)

Managementul sofisticat al computerului R-MDPS reglează 
asistenţa direcţiei când este necesar, oferind reacţii şi control 
sporit, în timp ce salvează putere şi combustibil. Asistenţa este 
mărită la manevrele cu viteze mici şi diminuată la viteze mari. 

Sistem de control electronic al stabilității - Electronic Stability Control 
(ESC) Performanțele optime de frânare și controlul direcției sunt obținute prin 
transmiterea automată a forței corecte de frânare către fiecare roată, pe baza evaluării 
cuplului motorului și a condițiilor de rulare.   

Selectare mod de rulare - Drive Mode Select (DMS) DMS schimbă caracteristicile la 
rulare ale motorului, transmisiei, suspensiei, direcției și AWD. Poate altera chiar și sunetul 
motorului. Alegeți dintre cele 5 moduri de rulare – Comfort, modul implicit pentru 
accelerație și confort sporit, Sport pentru rulare dinamică, Sport+ pentru rulare sportivă 
cu o intervenție redusă a sistemelor de stabilitate, Eco pentru economie de combustibil şi 
Smart pentru reglarea inteligentă a caracteristicilor de rulare.

Dacă doriţi să beneficiaţi de capacităţile lui Stinger la abordarea 
drumurilor grele şi în condiţii meteo nefavorabile, optaţi pentru un 
model cu All-Wheel Drive (AWD).  
Tracţiunea integrală oferă încredere şi control sporit la rularea în 
condiţii dificile sau pe suprafeţe cu aderenţă scăzută, inclusiv zăpadă, 
gheaţă sau drumuri ude. Folosind controlul dinamic vectorial al cuplului 
– Dynamic Torque Vectoring Control –  sistemul se adaptează 
instantaneu la schimbări, prin transmiterea de putere și forță de 
frânare la roțile potrivite, asigurând tracțiunea și stabilitatea. 

CUCEREŞTE ŞI CONTROLEAZĂ
Î N  O R I C E  C O N D I Ţ I I
D E  R U L A R E

Schimbarea benzilor de rulare

Unitatea inteligentă de control distribuie cuplu către roata spate de la interior 
și răspunde imediat la micile schimbări de cuplu necesare în timpul manevrei.

Drumuri alunecoase  

Pe suprafețe alunecoase, sistemul AWD transmite cuplu către roțile cu 
tracțiunea cea mai mare, în detrimentul roților care patinează.

Rularea pe autostradă
Pe autostradă, Stinger trece la rularea cu tracțiune spate, ca să beneficieze de 
manevrabilitatea și răspunsul clasic al sistemului RWD.

Virarea 
În virare, sistemul AWD menține stabilitatea prin transmiterea de cuplu 
suplimentar spre roțile exterioare, pentru îmbunătățirea controlului.

Control maxim și liniște sufletească – indiferent de condiții. 

 Pneuri Continental de 19''

Standard la GT și opționale la GT Line, jantele de 19'' echipate cu  
pneuri  Continental oferă aderență îmbunătățită.
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Fiind un sedan cu adevărat performant, vă veţi bucura de manevrabilitatea 
lui Stinger pe şosea. În aceeaşi măsură, oferă asistenţă inteligentă ori de 
câte ori este necesar. Alegeţi între cinci moduri de control electronic al 
suspensiei – Electronic-Controlled Suspension drive – în funcţie de stilul de 
conducere dorit şi condiţiile de rulare, fiecare oferind o combinaţie distinctă 
de caracteristici dinamice coordonate. 

B U C U R A Ț I - V Ă
DE FIECARE VIRAJ

Rulare cu viteză

Viraje

Launch control Funcţie cu care este echipată versiunea GT, Launch Control suspendă 
ESC pentru asigurarea unei accelerări rapide de pe loc, cu patinarea minimă a roţilor şi 
controlul maxim al cuplului. 
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Hayon cu efect aerodinamic Pentru 
îmbunătăţirea stabilităţii şi optimizarea fluxului 
de aer care se formează în spate la rularea cu 
viteze mari, hayonul este arcuit, oferind un 
efect aerodinamic şi o tușă estetică splendidă 
pentru spatele lui Stinger. 

Zgomote-Vibrații-Asprime – Noise-Vibration-Harshness (NVH) În interior și 
la exterior, fiecare element a fost proiectat pentru reducerea NVH. Zona motorului 
și panoul de bord sunt izolate suplimentar, la fel și îmbinările stâlpilor cu caroseria. 
Materialele noi pentru izolare, evacuarea reconfigurată și traversa spate rigidizată 
contribuie la rularea în liniște și confort. Oglinzile laterale și portierele sunt 
proiectate pentru reducerea zgomotului și aerodinamică. În plus, modelele cu 
tracțiune spate utilizează amortizarea de tip pendul centrifugal – Centrifugal 
Pendulum Absorber – pentru reducerea vibrațiilor. 

Difuzor spate integrat Panoul difuzorului integrat 
dedesubtul barei spate ajută la controlul fluxului de aer și 
previne producerea de rezistenţă aerodinamică între cele 
două evacuări cu eșapamente duble.  
Aduce un omagiu difuzoarelor de curse care diminuează 
turbulențele ce pot apărea când aerul cu presiune scăzută 
de sub vehicul întâlneşte aerul cu presiune ridicată din 
mediul ambiant. 

Scuturi multiple şi efecte aerodinamice În timp ce aspectele aerodinamice ale 
caroseriei sunt uşor de observat, Stinger este echipat şi cu alte caracteristici 
aerodinamice, care îmbunătășesc trecerea fluxului de aer pe sub caroserie. Folosește 
un sistem solid de scuturi multiple, sub motor și transmisie, pe fiecare parte a 
habitaclului și pe fiecare parte a suspensiei spate. Aceste scuturi reduc rezistența 
aerodinamică care se formează dedesubtul caroseriei la rularea cu viteze mari.

Bară faţă cu prize de aer integrate Partea frontală 
spectaculoasă a lui Stinger serveşte unui scop clar; bara 
faţă cu prize de aer integrate ajută la gestionarea 
fluxului de aer, reduce rezistenţa la înaintare și 
direcționează aerul către radiator și frânele faţă. La fel, 
ventilaţiile inferioare direcţionează aerul către pasajele 
roţilor, reducând rezistenţa aerodinamică şi contribuind 
la răcirea frânelor. Pe lângă economia de combustibil şi 
reducerea zgomotului, designul frontal contribuie şi la 
stabilitatea vehiculului.

STRĂPUNGE AERUL
A E R O D I N A M I C Ă 
D E  T O P

Pornit de la zero și inspirat de stilul clasic Gran 
Turismo, procesul de proiectare a lui Kia Stinger 
a oferit o mulțime de oportunităţi. Rezultatul 
îmbină frumusețea izbitoare cu ultimele 
tehnologii în materie de aerodinamică și 
reducerea zgomotului. În timp ce exteriorul este 
proiectat să reducă rezistența aerodinamică, să 
sporească stabilitatea și controlul, caroseria și 
interiorul sunt concepute pentru izolarea 
pasagerilor de zgomot şi vibraţii.
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Plăcerea de a conduce oferită de Kia Stinger se îmbină cu 
un nivelul excepțional de protecție pe care îl oferă 
caroseria în două volume.  
Fiecare parte a șasiului și a caroseriei este proiectată să 
mențină pasagerii în siguranță, lucrând împreună cu 
aerodinamica optimizată, performanțele și confortul la 
rulare. 

P R O T E C Ț I E 
M A X I M Ă
CU TOT CE E MAI BUN

Șapte airbag-uri Pentru protecția pasagerilor și reducerea posibilității 
de rănire în cazul unui accident, Stinger oferă standard airbag-uri pentru 
șofer și pasager, două airbag-uri frontal-laterale, două airbag-uri cortină, 
și un airbag pentru genunchii șoferului.

Airbag pentru genunchi Airbag-ul pentru genunchii șoferului ajută la 
minimalizarea impactului și rănirii genunchilor șoferului în cazul unui 
accident. 

Sistem activ de ridicare a capotei - Active Hood Lift System 
(AHLS) Pentru protecţia pietonilor şi reducerea posibilităţii rănirii grave 
în cazul unui accident, AHLS poate detecta impactul cu un pieton, ridicând 
automat capota. Acest lucru permite mărirea spaţiului de deformare şi 
reducerea considerabilă a riscului de rănire.

Cadru puternic hayon  

Cadrul hayonului are o îmbinare 
extrem de robustă între 
panourile componente şi 
habitaclu, pentru 
îmbunătăţirea rigidităţii.

Conexiuni ranforsate pentru 
aripa spate
Ranforsările aripii spate 
deasupra arcurilor roților spate, 
se alătură acum caroseriei 
într-un punct mai înalt, pentru 
îmbunătăţirea rigidităţii.

Rigidizarea prinderilor 
panourilor șasiului
Panoul dintre motor și bord 
este îmbinat în 4 zone, în loc de 
sistemul convențional de 
prindere în 3 zone, maximizând 
rigiditatea ansamblului.

Materiale mai puternice 
pentru șinele inferioare  
AHSS ranforsează carcasa de 
siguranță a elementelor 
transversale ale scaunelor, 
elementele verticale și  
panourile interioare ale  
pragului lateral.

Oțel avansat de înaltă rezistență (AHSS)  
și oțel ștanțat la cald
Kia Stinger este echipat extensiv cu oțel avansat de înaltă rezistență (AHSS) pentru rigiditate 
excepțională. De asemenea, dispune de tehnologia de ştanţare la cald pentru a spori şi mai mult 
robusteţea în părţile esenţiale, incluzând secţiuni de cadru dintr-o singură bucată pentru portiere,  
care contribuie la dispersarea forţelor de impact în cazul unei coliziuni. 

părți
componente 
ștanțate la cald

metri
adeziv
avansat
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Sistem monitorizare 360° - Around 
View Monitor (AVM) cu linii de ghidare 
Sistemul intuitiv combină cele patru 
imagini de la camere cu unghi larg, montate 
în față, spate și pe laterale, pentu o vizua-
lizare corespunzătoare a spațiului din jurul 
vehiculului, la parcare sau când vă deplasați 
cu mai puțin de 20 Km/h.

Asistență la păstrarea 
benzii de rulare - Lane 
Keeping Assist (LKA)
Când deviați din neatenție 
de pe banda de rulare,  
LKA vă avertizează și poate 
să vă direcționeze înapoi, 
în poziția inițială.

Avertizare atenție șofer - 
Driver Attention Warning 
(DAW) 
Sistemul detectează pierde-
rea concentării în timpul ru- 
lării, prin monitorizarea com-
portamentului șoferului și 
vehiculului. Dacă este timpul 
pentru o pauză, DAW emite o 
avertizare sonoră și afișează 
un simbol de avertizare pe 
panoul de bord.

Avertizare inteligentă 
limită de viteză - 
Intelligent Speed Limit 
Warning (ISLW)
ISLW vă ajută să menți-
neți limita legală de vite-
ză. Folosind camera de pe 
parbriz, citește semnele 
de circulație și restricțiile, 
afișând informații clare pe 
ecranul navigației și pe 
panoul de bord.

Avertizare distanță parcare spate/față - 
Parking Distance Warning-Reverse/
Forward (PDW R/F)
Pentru a vă ajuta să parcați în siguranță, PDW 
folosește senzori ultrasonici montați pe 
barele față și spate, pentru avertizare cu 
privire la obstacole. Astfel, puteți evita con-
tactul și poziționa corect roțile când efectuați 
manevre în spații înguste.

Sisteme de asistență la parcare

Tehnologiile DriveWise combinate cu sistemul ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems) de la Kia, oferă o 
serie de inovaţii inteligente pentru siguranţă, care contribuie 
la reducerea pericolelor inerente și a stresului de a conduce 
pe drumurile din ziua de astăzi. În cele din urmă, acestea duc 
la îmbunătățirea siguranței pe șosea și la o experiență de 
condus plăcută, fără probleme.

LĂSAŢI INTELIGENŢA
S Ă  V Ă  G H I D E Z E

Siguranță
Tehnologiile DriveWise recunosc pericolele într-un stadiu 
incipient datorită unui sistem de senzori și camere. Sunt 
proiectate pentru îmbunătățirea siguranței, prin eliminarea 
preventivă a riscului de accidente.

Confort
Tehnologiile DriveWise sunt proiectate să ofere oricât de multe 
informaţii doriţi pentru sporirea confortului. Vă permit să 
rămâneți autonom și să vă concentrați asupra sarcinilor 
esențiale, în loc să faceţi mai multe treburi obositoare. 

Eficienţă
Tehnologiile DriveWise ajută la îmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
susținerea unei conduceri care economiseşte combustibil şi timp.

Smart Cruise Control cu Stop & Go  
(SCC w/ S&G)  
Sistemul folosește senzorii radar din fața 
vehiculului ca să monitorizeze distanța până 
la vehiculul din față. Dacă vehiculul crește 
viteza, Stinger accelerează la viteza setată, 
menținând una dintre cele patru distanțe 
presetabile ca distanță de urmărire. Dacă 
vehiculul din față încetinește și distanța de 
siguranță presetată nu poate fi menținută, 
sistemul reduce viteza sau oprește vehiculul.

Asistență pentru evitarea coliziunii 
frontale - Forward Collision-Avoidance 
Assist (FCA) 
FCA folosește datele de la cameră și radar 
pentru a detecta vehiculele sau pietonii din 
față și acționeză pentru prevenirea unei 
eventuale coliziuni. Dacă este detectat un 
risc de coliziune, avertizează șoferul și frâ-
nele pot fi aplicate automat pentru redu-
cerea pagubelor.

Sisteme de asistență la rulare
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Sistem de navigație cu ecran de 8" Sistemul de navigație elegant vine cu un ecran mare, de 8" cu touchscreen, pentru acces facil la multimedia. Vă menţine în 
contact cu indicaţiile navigaţiei, informaţii în timp real și multe altele. În plus, este conectat şi la sistemul audio. 

Atunci când porniți la drum, Stinger vă ajută să vă concentrați asupra plăcerii de a conduce, 
datorită tehnologiilor sofisticate și convenabile. De la ecranul de 8" al sistemului de navigație la 
bordul Supervision – toate sursele vitale de informații sunt la îndemână și se pot utiliza intuitiv. 

R Ă M Â N E Ț I  C O N E C TAT 
LA ACTUALITATE

Bord cu ecran Supervision de 7" Bordul cu ecran high-definition de 7'' TFT LCD furnizează date iniţiale care se pot personaliza – de la consumul mediu de 
combustibil la informaţii detaliate pentru navigaţie.

Încărcător wireless pentru smartphone Bucuraţi-vă de încărcarea convenabilă fără cablu şi plasaţi un smartphone compatibil în încărcătorul wireless opţional, de 
pe consola centrală. Veţi fi avertizat dacă uitaţi telefonul pe încărcător, când ieşiţi din Stinger.
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Noul nostru sistem de navigație, cu Kia Connected Services* oferit de TomTom, afişează indicații privind 
rutele sigure la un nivel înalt de acuratețe și excelență. Vă menține în contact cu lumea și vă oferă mai 
multe informații utile ca până acum. Inima sistemului este o unitate Wi-Fi care permite sistemului de 
navigație al lui Stinger să se conecteze la internet prin smartphone.**

Aplicația inovativă Kia hotspot utilizează sistemul Bluetooth al telefonului Android pentru a detecta când 
un sistem de navigație Kia se află în raza de acțiune. Apoi pornește hotspot-ul pentru conectarea la Wi-
Fi-ul sistemului de navigație și oprirea acestuia când comunicarea cu vehiculul este întreruptă sau oprită 
– făcându-l chiar mai convenabil de utilizat cu Kia Connected Services.

Android AutoTM este proiectat să vă mențină conectat perfect cu telefonul personal – 
în timp ce minimizează distragerea atenției, ca să fiți în siguranță pe drum. Interfața 
simplă, intuitivă, permite acces la Google Maps, aplicații, muzică și control vocal, 
organizând automat informațiile în carduri simple, care sunt afișate după necesitate.

Apple CarPlayTM este o modalitate inteligentă și sigură de folosire iPhone în timpul 
rulării. Preia toate aplicațiile pe care le utilizați și le afișează pe ecranul lui Rio, astfel 
încât să puteți obține indicații, efectua apeluri și asculta muzică – toate acestea în timp 
ce rămâneți atent la drum.

1

2

3

1. Live traffic** (Trafic în timp real):
Sistemul de navigaţie oferă informaţii de înaltă precizie Live Traffic, actualizate la fiecare 
două minute, aşadar ştiţi exact unde este traficul lejer sau zonele care trebuie evitate. 
Când traficul este aglomerat, sistemul vă anunţă şi sugerează rute alternative.

2. Speed Cameras*** (Camere de tip radar):
De asemenea, veţi fi avertizat de prezența camerelor de tip radar şi a zonelor cu acces 
interzis. Sistemul poate să ia în considerare chiar şi zonele unde accidentele sunt deosebit de 
frecvente şi să vă avertizeze în legătură cu aceste puncte negre.

3. Local Search (Căutare locală):
Dacă sunteţi în căutarea unui restaurant de sushi, unui supermarket sau unui loc anume 
de întâlnire, selectaţi pur şi simplu Local Search. Baza de date conţine 500 de categorii de 
căutare, 25.000 de cuvinte şi 250.000 de locuri pentru a vă asigura că găsiţi tot ce aveţi 
nevoie.

4. Weather forecast (Prognoza meteo):
Weekend-ul următor va fi însorit sau ploios? Mai bine verificaţi prognoza meteo. 
Trebuie doar să introduceţi destinaţia pentru a vedea prognoza următoarelor patru 
zile, completată cu temperaturile minime şi maxime, viteza vântului şi şansele de 
vreme însorită sau ploioasă.

Kia Connected Services oferit de:

  * Disponibil doar în anumite ţări.
** Este necesar un smartphone cu abonament de date pentru activarea serviciilor.
*** Restricţii legale la aceste servicii pot fi aplicate în funcţie de ţara în care rulaţi.
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UNDE? CÂND? CUM?
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Pentru sunet de înaltă 
clasă, sistemul audio 
opțional de 720 Wați 
Harmon Kardon® este 
echipat cu 15 difuzoare, 
inclusiv cu primul 
subwoofer Kia montat 
sub scaunele șoferului și 
pasagerului față. 
Tehnologia Clari-FiTM 
accentuează experiența 
digitală audio, în timp ce 
ultima tehnologie 
QuantumLogicTM Surround 
Sound distribuie sunetul 
pur, multidimensional, ca 
de pe o scenă reală, în 
interiorul habitaclului.

Sistem audio 
premium 
Harman Kardon®  
cu 15 difuzoare

Tweeter Tweeter 

Tweeter Tweeter 

Difuzor  
medii

Difuzor  
medii

Difuzor  
medii

Difuzor  
medii

Difuzor  
portieră

Difuzor  
portieră

Difuzor  
portieră

Difuzor  
portieră

Subwoofer 
sub scaun

Subwoofer 
sub scaun

Difuzor central

Acest Gran Turismo vă permite să vă bucurați de 
călătorie într-o ambianță sonoră rafinată, 
datorată sistemului audio opțional Harman 
Kardon®. În plus, cu tehnologii sofisticate precum 
Head-Up Display, nu trebuie decât să vă 
concentrați asupra drumului.

D E S C Ă T U Ș A Ț I
EMOȚIILE

Pentru a vă ajuta să fiți atent la drum, un Head-Up Display (HUD) color de 8", reglabil pe înălțime, afișează informații cheie pentru rulare, 
reflectate pe parbriz. Acestea includ viteza, indicațiile de navigație, setări Smart Cruise Control și informații Blind Spot Detection.

Head-Up Display (HUD)
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Inspirată de stilul clasic Gran Turismo și proiectată cu ultimele 
tehnologii de performanță, toată linia de modele Kia Stinger 
garantează o experiență intensă: de la clasicul Trend Line cu design 
îndrăzneț la interior și exterior și GT Line cu detalii mult mai 
elegante și sportive, până la GT, cu motorul incredibil de puternic 
twin-turbo V6 și cu dotări exclusive.

G Ă S I Ț I  U N  S T I N G E R
CARE VI SE POTRIVEȘTE
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Interiorul lui Stinger este în concordanță cu frumusețea spiritului 
Gran Turismo, cu culori vii şi îndrăzneţe. Tapiţeria scaunelor din 
piele Nappa este rezervată echipării GT, în timp ce pielea naturală 
străluceşte în GT Line, iar pielea artificială, moale şi rezistentă 
este prezentă la echiparea Trend Line. Cusăturile în contrast și o 
gamă de ornamente din aluminiu sau high-gloss se adaugă 
atmosferei rafinate.

ALEGEȚI CULOAREA
P E N T R U  E X P E R I E N Ț A 
S T I N G E R 

Interior negru - o culoare

Interior maro - o culoare Pachet culoare - roșu Pachet culoare - griOrnament capac consolă centrală

Echipare standard Trend 
Line: Piele artificială

Echipare opțională Trend 
Line: Piele naturală

Black high-glossy  
(Trend Line)

Aluminiu  
(GT Line/GT)

Echipare standard Trend 
Line: Piele artificială

Echipare opțională Trend 
Line: Piele naturală

Echipare opțională GT Line: 
Piele naturală

Echipare opțională GT:  
Piele naturală Nappa

Echipare opțională GT Line: 
Piele naturală

Echipare opțională GT:  
Piele naturală Nappa

Echipare standard GT Line: 
Piele naturală

Echipare standard GT:  
Piele naturală Nappa
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Caracteristici tehnice

1Lake Stone va fi disponibil din iunie 2018

Jante din aliaj de17" 
225/50R

Jante din aliaj de 19" 
225/40R (faţă)  

255/35R (spate)

Jante din aliaj de 19"  
(numai pentru GT) 

225/40R (faţă)  
255/35R (spate)

Culori exterior

Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS)

Ceramic Silver (C4S)

Panthera Metal (P2M)

Aurora Black Pearl (ABP)

Lake Stone (L5S)1

Sunset Yellow (S7Y)

Hi Chroma Red (H4R)

Micro Blue (M6B)

Deep Chroma Blue (D9B)

830 mm 1.095 mm2.905 mm

4.830 mm1.870 mm

1.596 mm (pneuri 19”) 1.619 mm (pneuri 19”)

1
.4

0
0

 m
m

Jante din aliaj de18" 
(Tip B)

225/45R

Jante din aliaj de18" 
(Tip A)

225/45R

Motorizări Motor 2.2 CRDi Motor 2.0 T-GDI Motor 3.3 T-GDI

Transmisie Automată, 8 trepte Automată, 8 trepte Automată, 8 trepte

Tip motor 4 cilindri în linie turbo 4 cilindri în linie turbo Twin-turbocharged V6

Tracţiune Spate Integrală Spate Spate Integrală

Combustibil diesel benzină benzină

Cilindree (cmc) 2.199 1.998 3.342

Putere maximă (CP/rpm) 200 / 3.800 255 / 6.200 370 / 6.000

Cuplu maxim (Nm / rpm) 440 / 1.750 – 2.750 353 / 1.400 – 4.000 510 / 1.300 - 4.500

Performanţe

Acceleraţie 0-100 Km/h (secunde) 7.6 6.0 4.9

Acceleraţie 80-120 Km/h (secunde) 5.9 4.4 3.3

Viteză maximă (Km/h) 230 240 270

Emisii CO2 / jante 17" / 18" 17" / 18" 18" / 19" 19" 19"

Emisii CO2 mixte (l/100 Km) 146 / 147 167 / 169 181 / 190 225 244

Consum combustibil (urban) (l/100 Km) 6,9 / 6,6 7,9 10,6 / 11,2 13,6 14,2

Consum combustibil (extra-urban) (l/100 Km) 4,8 / 4,9 5,5 6,4 / 6,7 7,8 8,5

Consum combustibil (mixt) (l/100 Km) 5,6 6,4 7,9 / 8,3 9,9 10,6

Capacităţi

Greutate (maximă) (kg) 1.806 1.873 1.758 1.832 1.896

Capacitate tractare (cu frânare) (kg) 1.500

Capacitate tractare (fără frânare) (kg) 750

Volum portbagaj (scaune sus/pliate) 406/1.114

Capacitate rezervor 60

Ecartament (mm)
Faţă 17": 1.592 / 18": 1.596 / 19": 1.596

Spaţiu cap (mm)
Faţă 974 Spaţiu picioare 

(mm)

Faţă 1.083
Spaţiu umeri (mm) 

Faţă 1.433

Spate 17": 1.643 / 18": 1.647 / 19": 1.619 Spate 939 Spate 925 Spate 1.391

Dimensiuni

Lungime totală (mm) 4.830 Lăţime totală (mm) 1.870 Înălţime totală (mm) 1.400 Ampatament (mm) 2.905
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7 ANI garanție 
Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanţie de 7 ani/150.000 Km (primii 3 ani fără 
limită de kilometri). Această garanţie este gratuită şi transferabilă următorilor proprietari, 
în condiţiile în care vehiculul este întreţinut regulat, conform cu programul de întreţinere 
periodică și este supusă unor termeni și condiții.

5 ani garanție vopsea/150.000 Km și 12 ani garanție antiperforare 
Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură protecţie îndelungată şi strălucire noului 
dvs. Kia. Există şi o protecţie superioară contra coroziunii şi o garanţie de 12 ani pentru 
ruginirea din interior către exterior.

Rămâneți conectat cu Kia 
Vizitați www.kia.ro pentru ultimele noutăți. Descoperiți totul despre Kia și noua 
noastră gamă de vehicule.  
Obțineți informații de actualitate privind realizările în dezvoltarea tehnologiei hibrid și 
a celulelor de combustibil.  
Kia Motors este partener oficial al UEFA şi FIFA.

Sponsorizări: UEFA 2012, UEFA 2014, UEFA 2016, Turneul de tenis Australian Open şi jucător-
ul de tenis de talie mondială Rafael Nadal (ambasadorul Kia Motors).

Finanțare 
Dealerul dumneavoastră Kia vă poate ajuta cu un plan de finanţare care să se potrivească 
întocmai necesităţilor pe care le aveţi. Vă rugăm să solicitaţi detalii.

Kia 7-ANI garanție
7-ANI/150.000 Km garanție pentru toate vehiculele noi. 
Valabilă în toate statele membre UE (plus Norvegia, Elveția, 
Islanda și Gibraltar), supusă termenilor și condițiilor locale.
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TOATĂ LINIȘTEA SUFLETEASCĂ
DE CARE AVEȚI NEVOIE  
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Garanţia Kia 7 ani/150.000 Km pentru vehiculele
noi. Valabilă în toate statele membre UE (plus
Norvegia, Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă
termenilor şi condiţiilor locale.

Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi şi 
pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această 
broşură pot fi diferite la modelele disponibile în ţara dumneavoastră. Din cauza 
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor 
diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele 
mai recente informaţii.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
Nr. 40 Sector 1, 013695, 
Bucureşti, România

www.kia.ro

www.kia.ro




