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ADVANCE

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING
• 17" aluminiumfälgar
• 10,25" pekskärm med navigationssystem,
DAB-radio samt UVO-Connect
• 11 kW 3-fasladdare
• Apple CarPlay™ och förberett för Android
Auto™
• ACC, 1-zons klimatanläggning
• Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd
• Automatisk avbländbar innerbackspegel
• AUX & USB
• Backkamera med dynamisk projicering
• Batteriuppvärmningssystem för optimal
laddning vid låga temperaturer
• Bluetooth® med röststyrning
• Delläderklädsel, artificiellt läder med blå
kontrastsömmar
• Elfönsterhissar fram och bak
• Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara
sidobackspeglar med blinkers
• Elektronisk parkeringsbroms
• Eluppvärmda framsäten
• Energibesparande värmepumpsystem för

ADVANCE PLUS

STANDARDUTRUSTNING UTÖVER ADVANCE
• Aluminiumpedaler
• Dödavinkelvarning & varning för
bakomvarande trafik
• Eljusterbar förarstol inkl. elsvankstöd och
minnesfunktion
• Eluppvärmda ytterplatser i baksätet

TECH-PAKET

effektiv uppvärming/nedkylning av kupén
• Farthållare, adaptiv med stop & go
• Filövervakningssystem, aktivt
• Framstolar, ställbara i höjd
• Insynsskydd
• Interiör med inslag av svart pianolack och blå
detaljer
• Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt
• Mörktonade rutor från B-stolpen
• Nyckelfritt system med startknapp
• Parkeringssensorer bak
• Positionsljus och bakljus i LED
• Ratt, läderklädd och eluppvärmd
• Rattpaddlar för nivå av
bromsenergiåtervinning
• Regnsensor
• Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
• Takreling
• Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
• Vattenkylt batteri som medger upprepade
snabbladdningar (DC-laddning)

• Instegslister i aluminium, fram
• LED-strålkastare
• Helljusassistans
• Helläderklädsel med blå kontrastsömmar
• Parkeringssensorer fram och bak
• Ventilerade framstolar

TILLVALSUTRUSTNING FÖR ADVANCE PLUS
• JBL® ljudsystem inkl. baslåda
• LED-interiörbelysning
• Skyltskanning

• Sollucka
• Trådlös mobilladdare för smartphones med
Qi-standard
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ADVANCE PLUS

ADVANCE

SÄKERHET

ADVANCE

ADVANCE PLUS

Utrustningsspecifikation

Autobroms med fotgängar-& cyklistskydd		

● ●

10,25" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio

Backstartshjälp 		

● ●

samt UVO-Connect

Barnstolsfästen, ISOFIX i baksäte

● ●

Apple CarPlay™ och förberett för Android Auto™

● ●

BAS, panikbromssystem

● ●

ACC, 1-zons klimatanläggning

● ●

Bältespåminnare, samtliga sittplatser

● ●

Automatisk avbländbar innerbackspegel

KOMFORT

● ●

● ●
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Bältessträckare fram med kraftbegränsning

● ●

Bluetooth® med röststyrning

Däckreparationssats

● ●

Eljusterbar förarstol inkl. svankstöd & minnesfunktion -

Dödavinkelvarning & varning för bakomvarande trafik -

●

● ●
●

Elektronisk parkeringsbroms		

● ●
● ●

EBD, elektronisk bromskraftfördelning

● ●

Eluppvärmda framsäten

Elfönsterhissar, klämskydd på samtliga sidorutor

● ●

Eluppvärmda ytterplatser i baksätet

-

ESC, elektronisk stabilitetsprogram

● ●

Elfönsterhissar fram och bak

● ●

Filhållningsassistans, aktiv (LKA)		

● ●

Farthållare, adaptiv med stop & go		

● ●
● ●

●

● ●

TomTom med 7 års fri kartuppdatering 2

Helljusassistans		

-

Nyckelfritt system m.startknapp & fjärstyrt centrallås● ●

Knäkrockkudde, förare

● ●

Parkeringssensorer bak		

Krockgardiner, A-C-stolpe & sidokrockkuddar fram		

● ●

Parkeringssensorer fram

-

Ratt, läderklädd och eluppvärmd

● ●

Filkörningssystem, aktiv (LFA)		

●

Krockkuddar fram, förare och passagerare

● ●
●

(nyckelurkopplingsbar)

● ●

Regnsensor

● ●

TPMS, däcktrycksvarning

● ●

USB-laddare främre konsol

● ●

Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)		

● ●

Ventilerade framstolar		

-

● ●

EV SPECIFIKT

●

Virtuell, extern varningssignal för fotgängare
vid hastigheter <28 km/h och vid backning

11 kW 3-fasladdare		

EXTERIÖR
17” aluminiumfälgar (215/55 R17)
Dekorlister i blå metallic, utvändigt

● ●

Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning
● ●

vid låga temperaturer		

● ●

Energibesparande värmepumpsystem för effektiv

● ●

uppvärming/nedkylning av kupén 		

● ●

speglar med blinkers

● ●

Laddlucka i främre grill		

● ●

Halogenstrålkastare		

●

-

Laddindikator uppe på instrumentbräda		

● ●

● ●

Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt		

● ●

LED-strålkastare

-

Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning		

● ●

Positionsljus fram och bakljus i LED		

● ●

Vattenkylt batteri som medger upprepade

Takreling

● ●

snabbladdningar (DC-laddning)

● ●

TECH-PAKET

- T

Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidoback-

Kromlist på sidan av bilen

●

INTERIÖR
●

JBL® ljudsystem inkl. baslåda

Aluminiumpedaler

-

Armstöd fram med förvaringslåda

● ●

LED-interiörbelysning

Framstolar, ställbara i höjd		

● ●

Skyltskanning

Instrumentering i LCD (4,2"), färg

● ●

Sollucka

Instegslister i aluminium, fram

-

Trådlös mobilladare för smartphones med QI-std.

Insynsskydd

● ●

●

Interiör med inslag av svart pianolack och blå detaljer ● ●

TILLVAL

Delläderklädsel, artificiellt läder, blå kontrastsömmar ●

Metalliclack / Metalliclack (pearleffekt)

-

Helläderklädsel, blå kontrastsömmar

- ●

Mörktonade rutor från B-stolpen

● ●

Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40

● ●

Växelväljare, vred 		

● ●
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● = Standardutrustning

Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på
www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.
2
Totalt 6 st. kartuppdateringar gratis i samband med service. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare
eller läs mer på www.kia.com/se/content_attaga/navigationsuppdatering/.

- = Ej tillängligt

T

T

T = Tillval
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Teknisk specifikation
MOTOR			
		
ELMOTOR

BATTERI

Elmotor
64 kWh

Energityp			

Elektricitet

Motortyp 			

Synkronmotor

Motoreffekt hk vid varv/min 			

204/3800-8000

Motoreffekt kW vid varv/min 			

150/3800-8000

Vridmoment max vid varv/min (Nm) 			

395/0-3600

Batterityp 			

LIPB (litium-jon-polymer)

Batterikapacitet (kWh)			

64 kWh

Spänning 			

356 V

Vikt, ca			

457 kg

Laddkontakt			

CCS Typ 2 (Combo 2)

Bilens laddare (On Board Charger) (kW)			

11

Laddningstid (AC standardladdning med 1-fas laddbox/16 A, 3,7 kW)
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 11kW)
Laddningstid (DC snabbladdning 50kW / 80kW (0-80% laddning)

ca. 17,3 tim*
ca. 5,8 tim*
ca. 1,5* tim / 1* tim

Max räckvidd (km) enligt WLTP			

upp till 455

ENERGIFÖRBRUKNING

PRESTANDA

STYRNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP			

15,9

Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km)			

0

0-100 km/h (sek) 			

7,8

Toppfart (km/h)			

167

Typ / Vändcirkel			 Elektrisk servostyrning / 10,6 m

		
HJUL

Däckdimension 			

17" (215/55 R17)

Fälg			

7.0Jx17

BROMSSYSTEM				

Låsningsfria bromsar (ABS)		

Bromsar fram 			
Bromsar bak 			

Ventilerade skivor
Skivor		

Parkeringsbroms 			

Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm)

Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång 			

4375 / 1805 / 1560 / 155

BAGAGEUTRYMME

Baksäte uppfällt / nedfällt (liter)			

451 / 1405

VIKTER (kg)

Totalvikt 			

2230

Tjänstevikt			

1864-1847

Max släpvagnsvikt			

0

Taklast			

100

MILJÖKLASS 				
FORDONSSKATT (kr)

2019/2020, preliminär skatt enligt Transportstyrelsen			

KLIMATBONUS (kr)

2019/2020, preliminär bonus enligt Transportstyrelsen (privat/företag)

Euro 6d-TEMP
360 kr
60 000 kr

* Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i
omvandlingsfasen.
Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt medger kortare laddtider. Bl.a. typ av
laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev, lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Max laddeffekt vid DC-snabbladdning (>80kW DC-laddare) är
ca: 75 kW. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP och de relevanta värdena översätts tillbaka för att möjliggöra jämförbarhet i NEDC, i enlighet
med förordningarna EG 715/2007, EU 2017/1153 och EU 2017/1151. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat
körmönster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas
fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. Läs mer om NEDC och WLTP på www.wltpfakta.se.
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Mått (mm)

Dimensioner (mm)

Benutrymme (fram)
Benutrymme (bak)
Takhöjd (fram) 		
Takhöjd (bak)		
Axelbredd (fram)		
Axelbredd (bak)		

1059
914
1018
957
1423
1400		

Fälgar

Interiör

17" aluminiumfälg
med aerodynamisk
utformning

Svart interiör med artificiell delläderklädsel och blå kontrastsömmar
(Advance)

Svart interiör med helläderklädsel,
och blå kontrastsömmar
(Advance Plus)

Exteriörfärger

Gravity Blue (B4U)
metallic

Clear White (UD)
solid

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Aurora Black Pearl (ABP)
metallic (pearleffekt)

Snow White Pearl (SWP)
metallic (pearleffekt)

Silky Silver (4SS)
metallic

Runway Red (CR5)
metallic

Platinum Graphite (ABT)
metallic

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående
meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning.
Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta
produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information.
För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha
utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.
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