Nowa Kia EV6
Cennik

Cennik Kia EV6
Cennik w PLN
ważny od 03.06.2022

EV6

EV6 Plus

EV6 GT–Line

Silnik*

Akumulator

Napęd

Zasięg

170 KM

58 kWh

RWD

394 km

201 900

215 900

239 900

229 KM

77,4 kWh

RWD

528-504 km

224 900

240 400

262 900

325 KM

77,4 kWh

AWD

506-484 km

241 900

257 400

279 900

Skrzynia biegów
Napęd
System rekuperacji
energii

Przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu, sterowanie elektryczne typu „shift by wire”
RWD: napęd na tylną oś
AWD: napęd na wszystkie koła, zawiera dodatkowy silnik elektryczny na przedniej osi
6-stopniowy system rekuperacji energii sterowany łopatkami przy kierownicy z funkcją pełnego zatrzymania bez
użycia hamulca i-Pedal. System hamowania rekuperacyjnego e-4WD dla wersji z napędem na wszystkie koła

Akumulator

Akumulator litowo – jonowo – polimerowy o dużej gęstości energii. W zależności od wariantu pozwala na pokonanie
od 394 do 528 km na jednym ładowaniu. Funkcja przygotowania baterii umożliwia podgrzanie baterii i skrócenie
czasu ładowania*

Ładowanie

Obsługiwane systemy napięcia 400 i 800 V bez dodatkowych adapterów
Ultra szybkie ładowanie (800V): od 10-80% pojemności akumulatora w 18 min** lub 100 km zasięgu w 4,5 minuty**

Gwarancja na
akumulator

Akumulator objęty jest 7-letnim okresem gwarancji z limitem 150 000 km. Producent gwarantuje min. 70%
pojemności baterii na koniec okresu gwarancyjnego

* Funkcja dostępna dla aut z roku modelowego 2023
** Dotyczy ładowania w optymalnych warunkach na stacjach o mocy 350 kW np. sieci Ionity

Cennik Kia EV6
Wersje wyposażenia
Wyposażenie standardowe wersji EV6
•

Poduszki powietrzne przednich i tylnych siedzeń, poduszka centralna fotela kierowcy, system powiadamiania ratunkowego „e-call”

•

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania

•

Przednie reflektory, światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy LED

•

Zewnętrzne listwy progowe w kolorze czarnym, chromowana listwa tylnej klapy bagażnika, tylny pas świetlny, tylny spojler dachowy „wing
type”

•

Szyba przednia akustyczna i laminowana

•

Pakiet stylistyczny: elementy stylistyczne dolnej części zderzaka przedniego i tylnego, nakładki na nadkola w kolorze czarnym

•

6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany za pomocą łopatek z funkcją i-Pedal

•

Dwuramienna, wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą wegańską

•

Klimatyzacja automatyczna z dodatkowymi nawiewami w słupku „B” dla pasażerów tylnych siedzeń

•

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją automatycznego składania, lakierowane w kolorze czarnym o wysokim
połysku z funkcją kierunkowskazów LED

•

Tapicerka skórzano – materiałowa, regulacja wysokości foteli przednich, regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

•

19" felgi aluminiowe z oponami w rozmiarze 235/55R19

•

System „multi charging” obsługujący napięcie 400 i 800V, możliwość ładowania ultra szybką ładowarką o mocy 350 kW, ładowarka pokładowa
prądu zmiennego o mocy 11 kW

•

Pakiet aktywnych systemów bezpieczeństwa: utrzymania pasa ruchu (LKA), autonomicznego hamowania (FCA), ostrzegania o zmęczeniu
kierowcy (DAW), rozpoznawania znaków (ISLA)

•

Pakiet systemów wspomagających jazdę: aktywny tempomat z funkcją „machine learning” (SCC), asystent jazdy po autostradzie (HDA)

•

System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, klamki chowane w drzwiach

•

Zakrzywiony ekran wysokiej rozdzielczości z wyświetlaczem cyfrowych zegarów 12,3” oraz ekranem systemu multimedialnego 12,3”

•

Radioodtwarzacz z 6 głośnikami, bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń, antena dachowa typu "płetwa rekina”, tuner radia
cyfrowego DAB, Kia Navi System z interfejsem Android Auto i Apple Car Play

•

7 – letni plan darmowych usług cyfrowych Kia Live, usługi Kia Connect, 7 – letni plan darmowej aktualizacji map, rok darmowej, automatycznej

aktualizacji danych z chmury (OTA)

Wyposażenie standardowe wersji EV6 Plus (dodatkowo do wersji EV6)
•

Pakiet stylistyczny plus: elementy stylistyczne dolnej części zderzaka przedniego i tylnego, nakładki na nadkola i listwy progowe lakierowane w
kolorze czarnym o wysokim połysku

•

Przyciemniane szyby z tyłu, szyby przednie z funkcją ograniczającą nagrzewania się wnętrza

•

Podgrzewana kierownica oraz fotele przednie

•

Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją regulacji odcinka lędźwiowego, funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
zewnętrznych, przednie fotele z funkcją „lounge”

•

Elementy wnętrza wykonane z materiału Geonic, elementy wnętrza wykończone w kolorze czarnym o wysokim połysku

•

Tapicerka ze skóry wegańskiej, podłokietnik przedni wykończony materiałem Geonic 3D

•

Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V)

•

Pakiet aktywnych systemów bezpieczeństwa: monitorowania martwego pola (BSD), automatycznej zmiany kierunku jazdy (BSCAA),
monitorowania ruchu podczas cofania z funkcją zatrzymania (RCTCA)

•

Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu o mocy 15 W

•

20" felgi aluminiowe z oponami Continental w rozmiarze 255/45R20 (19" felgi aluminiowe dla wariantu 58 kWh)

Wyposażenie standardowe wersji EV6 GT-line (dodatkowo do wersji EV6 Plus)
•

Inteligentne reflektory adaptacyjne, przednie i tylne kierunkowskazy LED typu sekwencyjnego

•

Automatyczne klamki zewnętrzne z funkcją „easy entry”

•

Sportowa stylistyka zderzaków, zewnętrzne listwy progowe częściowo lakierowane w kolorze nadwozia

•

Podgrzewana tylna kanapa, wentylowane fotele przednie

•

Elektryczna pokrywa bagażnika

•

Tapicerka zamszowa, podłokietnik przedni wykończony materiałem Geonic 3D

•

Wyświetlacz head – up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości (AR)

•

Zestaw audio firmy Meridian, system wirtualnego dźwięku ASD

•

Lakier metalizowany

Cennik Kia EV6
Usługi ładowania

Publiczne stacje ładowania
Ładuj swoją elektryczną Kia EV6
przy pomocy Kia Charge

Dzięki architekturze 800V z funkcją
obsługi wielu systemów ładowania
możesz szybko naładować baterię
gdy jesteś w trasie

ULTRA SZYBKIE ŁADOWANIE
od 10

– 80% w 18 minut*

100 km zasięgu w 4.5 minuty*

Kia Charge
Zyskaj dostęp do ponad
356 000 punktów ładowania
w Europie, a także ponad 410
ultra szybkich ładowarek sieci
Ionity w Europie

Ionity
Europejska sieć ultra szybkich stacji
ładowania. Ponad 418 aktywnych stacji
wzdłuż europejskich autostrad
Ładuj samochód po preferencyjnych
stawkach przy wykorzystaniu ultra szybkich
ładowarek**

Teraz roczny abonament Kia Charge Plus oraz pakiet Ionity Power gratis

Kia Charge Plus

17 zł / m-c

Ionity Power

58 zł / m-c

0 zł** / przez 12 m-cy
0 zł** / przez 12 m-cy

* dotyczy ładowania na stacjach o mocy 350 kW w optymalnych warunkach (np. sieci Ionity)

** Po szczegóły kliknij tutaj

Nowy wymiar
łączności z Twoim
samochodem.

Kia Connect zapewnia pełną
kontrolę, którą masz dosłownie
w zasięgu palca swojej ręki.

KIA LIVE - WIESZ WIĘCEJ,
JEDZIESZ JESZCZE DALEJ
Kia Live dostarcza przydatnych w
trasie informacji o podróży. Są one
wyświetlane na ekranie systemu
nawigacji w czasie rzeczywistym.

APLIKACJA KIA CONNECT
Aplikacja Kia Connect zapewnia dostęp do
informacji diagnostycznych, statystyk
jazdy oraz statusu pojazdu.

Zdalne zarządzanie ładowaniem
Zdalne zarządzanie klimatyzacją
Zaplanuj trasę i wyślij ją bezpośrednio do
systemu nawigacji
Znajdź mój samochód
Moje podróże
Status auta
Powiadomienia

Informacje o natężeniu ruchu drogowego
Tryb współdzielenia auta
Miejsca użyteczności publicznej
Nawigacja online z dynamicznym planowaniem
trasy oraz funkcją „ostatnia mila”
Parkingi
Informacje o radarach
Prognoza pogody

Dowiedź się więcej o Kia Connect, kliknij tutaj

Cennik Kia EV6
Szczegóły wyposażenia
EV6

EV6 Plus

EV6
GT-line

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki pasażera

●

●

●

Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich
i tylnych siedzeń, poduszka centralna fotela kierowcy

●

●

●

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości

●

●

●

Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów przód / tył

●

●

●

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

●

●

●

ABS - System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania • ESC - System stabilizacji toru jazdy •
HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów • MCB – Autonomiczny hamulec pokolizyjny

●

●

●

E-call - system powiadamiania ratunkowego

●

●

●

Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu • Forward Collision Avoidance Assist - system
autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów, asystentem
skrętu w lewo oraz aktywnego sterowania kierownicą w celu uniknięcia kolizji • Driver Attention Warning –
system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy • Lane Following Assist - asystent jazdy utrzymujący pojazd na
swoim pasie ruchu • Intelligent Speed Limit Assist - system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i
automatycznego dostosowywania prędkości do obowiązujących ograniczeń

●

●

●

Manualna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci

●
●

●

Bezpieczeństwo

Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

●

●

●

Światła do jazdy dziennej oraz tylne lampy wykonane w technologii LED, czujnik zmierzchu

●

●

●

Przednie reflektory LED z funkcją automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
(High Beam Assist)

●

●

PK01

●

●

●

●

Inteligentne reflektory adaptacyjne

PK03

●

Przednie i tylne kierunkowskazy LED typu sekwencyjnego

PK03

●

Blind Spot View Monitor – asystent martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer
bocznych na wyświetlaczu centralnym • Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z
kamerą 360˚ • Parking Collision Avoidance Assist – system monitorujący za pomocą kamery i czujników
przestrzeń za pojazdem podczas cofania i mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z pieszym lub
przeszkodą

PK04

PK04

Forward Collision Avoidance Assist Crossing - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania
pojazdów na skrzyżowaniach

PK05

PK05

Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach • Blind Spot Collision Avoidance
Assist - system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość
wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa • Rear Cross Traffic Alert - system monitorowania ruchu pojazdów
podczas cofania • Rear Cross Traffic Collision Assist - system monitorowania ruchu pojazdów podczas
cofania z funkcją automatycznego zatrzymania
Funkcja wykrywania i informowania o obecności pasażerów z tyłu

Stylistyka
Listwy wykończeniowe szyb w kolorze czarnym o wysokim połysku

●

●

●

Zewnętrzne listwy progowe w kolorze czarnym

●

●

●

Chromowana listwa tylnej pokrywy bagażnika, tylny pas świetlny

●

●

●

Tylny spojler dachowy „wing type” z funkcją „welcome light”

●

●

●

Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia, chowane w drzwiach

●

●

Automatyczne klamki z funkcją „easy entry”
Pakiet stylistyczny: elementy stylistyczne dolnej części zderzaka przedniego i tylnego, nakładki na nadkola w
kolorze czarnym
Pakiet stylistyczny plus: elementy stylistyczne dolnej części zderzaka przedniego i tylnego, nakładki na
nadkola i listwy progowe lakierowane w kolorze czarnym o wysokim połysku

PK02

●

●

●

Listwa tylnej pokrywy bagażnika w kolorze ciemnego chromu

●

Sportowa stylistyka zderzaków

●

Zewnętrzne listwy progowe częściowo lakierowane w kolorze nadwozia

●

Cennik Kia EV6
Szczegóły wyposażenia
EV6

EV6 Plus

EV6
GT-line

Wygłuszenie maski z przodu (dla wersji AWD)

●

●

●

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego, regulacja kolumny kierownicy
w dwóch płaszczyznach

●

●

●

6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany za pomocą łopatek przy kierownicy
z funkcją pełnego zatrzymania pojazdu bez użycia hamulca i-Pedal

●

●

●

Funkcja hamowania rekuperacyjnego e-4WD (dla wersji AWD)

●

●

●

Selektor wybory kierunku jazdy „shift by wire”, elektryczny hamulec postojowy z funkcją „auto hold”

●

●

●

Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie, szyby przednie z funkcją bezpieczeństwa i trybem pracy
góra / dół

●

●

●

Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, immobilizer, funkcja ryglowania zamków po stronie kierowcy

●

●

●

Dwuramienna, wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą wegańską

●

●

●

Regulacja wysokości foteli przednich, regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

●

●

●

Klimatyzacja automatyczna , dodatkowe nawiewamy w słupach „B” dla pasażerów tylnych siedzeń,
systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby

●

●

●

Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony
w czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz poniżej pokrywy bagażnika, przycisk uruchamiający silnik
START / STOP

●

●

●

Panel sterowania układem klimatyzacji i systemem multimedialnym z funkcją „zmiennej klawiatury”

●

●

●

Nagrzewnica powietrza oraz dodatkowy wymiennik ciepła dla systemu ogrzewania kabiny

●

●

●

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją automatycznego składania,
lakierowane w kolorze czarnym o wysokim połysku z funkcją kierunkowskazów LED

●

●

●

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

●

●

●

Szyba przednia akustyczna i laminowana

●

●

●

Przyciemniane szyby z tyłu

●

●

Szyba przednia oraz przednie szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza

●

●

●

●

Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją regulacji odcinka lędźwiowego, funkcja pamięci ustawień
fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych

●

●

Przednie fotele z funkcją „lounge”

●

●

Podświetlenie kameralne wnętrza

●

●

Pakiet Zimowy Plus: podgrzewana tylna kanapa, wentylowane fotele przednie, dotykowy panel sterowania
elementami pakietu

PK02

●

Elektryczna pokrywa bagażnika

PK02

●

HP

HP

HP

Wewnętrzne klamki drzwi lakierowane w kolorze srebrnym

●

●

●

Fotele przednie typu „slim”, zagłówki foteli regulowane dwuosiowo

●

●

●

Nakładki progowe „standard”

●

●

Komfort

Pakiet Zimowy: podgrzewana kierownica oraz fotele przednie z 3-stopniową regulacją

Pompa ciepła

PK01

Wnętrze

Nakładki progowe „deluxe”
Tapicerka skórzano - materiałowa w kolorze czarnym, wnętrze w kolorze czarnym (WK)

●

●

Elementy wnętrza wykonane z materiału Geonic, elementy wnętrza wykończone w kolorze czarnym o
wysokim połysku

●

Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze czarnym, podłokietnik przedni w kolorze czarnym wykończony
materiałem Geonic 3D (WK)

●

Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze szarym „Charcoal Grey”, podłokietnik przedni w kolorze
szampańskim wykończony materiałem Geonic 3D, wnętrze w kolorze czarno-szarym (CVH)

●

Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze ciemnozielonym, podłokietnik przedni w kolorze czarnym
wykończony materiałem Geonic 3D, wnętrze w kolorze czarnym (CGP)

●

●

Cennik Kia EV6
Szczegóły wyposażenia
EV6

EV6 Plus

EV6
GT-line

Wnętrze
Tapicerka zamszowa w kolorze czarnym z obszyciem boczków fotela skórą wegańską w kolorze białym,
podłokietnik przedni wykończony materiałem Geonic 3D, wnętrze w kolorze czarnym (WK)

●

Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze białym z obszyciem boczków fotela zamszem w kolorze czarnym,
podłokietnik przedni wykończony materiałem Geonic 3D, wnętrze w kolorze czarnym (WK)

WHT

Kierownica spłaszczona u dołu

●

Aluminiowe nakładki na pedały

●

Osiągi
Zintegrowane osie napędowe (IDA)

●

●

●

Funkcja wyboru trybu pracy hamulców: Normal, Sport

●

●

●

Zawieszenie „performance”

●

●

●

Funkcja wyborów trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow

●

●

●

Zestaw naprawczy, opony akustyczne

●

●

●

19" felgi aluminiowe w kolorze ciemnoszarym z diamentowym wykończeniem, opony w rozmiarze 235/55R19
(dla wersji EV6 Plus dotyczy wariantu 58 kWh)

●

●

Koła

19" felgi aluminiowe w kolorze czarnym o wysokim połysku z diamentowym wykończeniem, opony
w rozmiarze 235/55R19 (dla wersji 58 kWh)

●

20" felgi aluminiowe z oponami Continental w rozmiarze 255/45R20

●

●

Funkcjonalność
Dodatkowy bagażnik z przodu

●

●

●

Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz miejscami na napoje

●

●

●

Oświetlenie wnętrza oraz bagażników LED

●

●

●

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera z oświetleniem LED

●

●

●

Dodatkowe schowki w oparciach foteli przednich

●

●

●

Tylna kanapa składana oraz dzielona w proporcji 60:40 z podłokietnikiem i miejscami na napoje, dodatkowy
otwór na narty

●

●

●

Funkcja składania tylnej kanapy z bagażnika

●

●

●

Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

●

●

●

Regulacja podświetlenia deski rozdzielczej, gniazda zasilania 12V w konsoli centralnej i bagażniku

●

●

●

Zaczepy do mocowania siatki w bagażniku, roleta przestrzeni bagażowej

●

●

●

PK01

●

●

System podgrzewania i przygotowania baterii do szybkiego ładowania (dla roku modelowego 2023)

●

●

●

System „multi charging” obsługujący napięcia 400 i 800V

●

●

●

Gniazda ładowania prądem zmiennym Typu2 oraz prądem stałym CCS

●

●

●

Port ładowania ze wskaźnikami stopnia naładowania baterii

●

●

●

Możliwość ciągnięcia przyczepy

Bateria i ładowanie

Cennik Kia EV6
Szczegóły wyposażenia
EV6

EV6 Plus

EV6
GT-line

Możliwość ładowania ultra szybką ładowarką o mocy 350 kW

●

●

●

Ładowarka pokładowa prądu zmiennego o mocy 11 kW

●

●

●

Kabel do ładowania z gniazdka domowego 230V

●

●

●

Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, funkcją stop & go oraz
„machine learning”

●

●

●

Highway Driving Assist – asystent jazdy po autostradzie

●

●

●

PK01

●

●

Wyświetlacz head – up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości (AR)

PK03

●

System zdalnego parkowania obsługujące funkcję: parkowania prostopadłego i wjazdu / wyjazdu
z miejsca parkingowego

PK04

PK04

Highway Driving Assist II – asystent jazdy po autostradzie rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa
ruchu, funkcja unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi, funkcja jazdy
offsetowej w przypadku wykrycia kolizji z sąsiednim pojazdem

PK05

PK05

Bateria i ładowanie

Nowe technologie

Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V)

Multimedia
Zakrzywiony ekran wysokiej rozdzielczości

●

●

●

Cyfrowe zegary z wyświetlaczem 12,3”

●

●

●

Radioodtwarzacz MP3 z RDS, 6 głośników, bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń, antena
dachowa typu "płetwa rekina”, tuner radia cyfrowego DAB

●

●

●

Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, interfejs Android Auto oraz Apple
CarPlay, 12,3" kolorowy ekran dotykowy, kamera cofania

●

●

●

3 porty USB w konsoli centralnej, 2 porty USB w oparciach foteli przednich

●

●

●

●

●

MER

●

Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu o mocy 15 W
Zestaw audio firmy Meridian z 14 głośnikami NATec, technologia dźwięku przestrzennego „Horizon”,
optymalizacji dźwięku „Intelli-Q” oraz korekcji dźwięku, system wirtualnego dźwięku (ASD)

Usługi łączności Connected car
Kia Live – zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym w zakresie:
ruchu drogowego, informacji pogodowych, informacji o punktach użyteczności publicznej, cenach paliw,
miejscach parkingowych i stacjach ładowania

●

●

●

Kia Connect – zestaw usług cyfrowych umożliwiających zdalny dostęp do informacji o Twoim samochodzie i
sterowanie wybranymi funkcjami auta

●

●

●

7-letni plan darmowej aktualizacji map

●

●

●

OTA (over the air)–zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji całej Europy i Rosji, darmowa przez
okres jednego roku

●

●

●

Ładuj swoją Kia gdziekolwiek jesteś: w domu, na mieście, w trasie
Ładowanie
w domu

Home

Ładowanie w trasie

Kabel typ2

Cennik Kia EV6
Opcje dodatkowe
EV6

EV6 Plus

EV6
GT-line

Cennik opcji dodatkowych
Pakiet Outdoor

PK01

Pakiet Komfort

PK02

5 000

Pakiet Widoczność

PK03

7 000

Zestaw audio firmy Meridian

MER

4 000

Tapicerka ze skóry wegańskiej w kolorze białym

WHT

Pakiet Technologiczny

PK04

4 500

4 500

Pakiet Technologiczny Plus

PK05

2 000

2 000

Elektrycznie sterowany szklany dach

SRF

6 000

6 000

Pompa ciepła

HP

4 500

4 500

4 500

3 000

3 000

bez dopłaty

Lakier metalizowany
Lakier specjalny

5 200

bez dopłaty

KLM

7 000

Kabel do ładowania 3 fazowy 32A Typ 2, 5 metrowy (opcja akcesoryjna)

1 880

1 880

1 880

Pakiet Kia Charge Home

3 835

3 835

3 835

1 000

1 000

1 000

Omega Car Guard 24 - zabezpieczenie klasy profesjonalnej, które chroni samochód przed
nieautoryzowanym uruchomieniem poprzez przechwycenie sygnału z kluczyka

1 457

1 457

1 457

EMG QX-IMMO – zaawansowany immobilizer polskiej produkcji, chroni samochód przed wszelkimi
metodami kradzieży, w tym nowoczesnymi jak "kradzież na walizkę", uniemożliwia nieautoryzowane
uruchomienie samochodu (opcja akcesoryjna, cena z montażem)

1 457

1 457

1 457

Dopłata do autoalarmu z funkcjami : czujnik ruchu, dwuobwodowy, własne zasilanie

ALM

Pakiet serwisowy na 4 lata lub 60 000 km

Cena
brutto

Przeglądy co 30 000 km / 24 miesiące

2 637

Pakiet Outdoor (PK01)
5 200 zł
Pakiet zimowy: podgrzewana kierownica i fotele przednie
Technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie
urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2L)
Możliwość ciągnięcia przyczepy
Blind Spot Detection
Blind Spot Collision Avoidance Assist
Rear Cross Traffic Alert
Rear Cross Traffic Collision Assist

Cennik Kia EV6
Opcje dodatkowe

Pakiet Komfort (PK02)
5 000 zł
Pakiet Zimowy Plus: podgrzewana tylna kanapa, wentylowane fotele
przednie, dotykowy panel sterowania elementami pakietu
Elektryczna pokrywa bagażnika
Automatyczne klamki z funkcją „easy entry”

Pakiet Widoczność (PK03)
7 000 zł

Inteligentne reflektory adaptacyjne
Kierunkowskazy LED typu sekwencyjnego
Wyświetlacz head-up z funkcją rozszerzonej rzeczywistości (AR)

Pakiet Technologiczny (PK04)
4 500 zł

System zdalnego parkowania z funkcjami:
➢ parkowanie prostopadłe
➢ wjazd / wyjazd z miejsca parkingowego
Blind View Monitor
Round View Camera
Collision Avoidance Assist

Cennik Kia EV6
Opcje dodatkowe

Pakiet Technologiczny Plus (PK05)
2 000 zł
Highway Driving Assist II
Forward Collision Avoidance Assist Crossing

Zestaw audio Meridian (MER)
4 000 zł
Zestaw audio firmy Meridian z 14 głośnikami NATec
Technologia dźwięku przestrzennego „Horizon”
Technologia optymalizacji dźwięku „Intelli-Q”
System wirtualnego dźwięku ASD

Szklany dach (SRF)
6 000 zł

Pakiet Kia Charge Home
3 835 zł
Ładowarka wallbox o mocy 22 kW z przewodem do ładowania i
możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje

Cennik Kia EV6
Kolorystyka nadwozia i wnętrza

EV6 Plus
EV6 GT-Line
EV6 Plus : CVH

EV6 Plus : CGP

EV6 Plus : WK

EV6 GT-Line : WK
z opcją WHT

EV6 GT-Line : WK

EV6
EV6 Plus
Aurora Black Pearl
perłowy, (ABP)

Snow White Pearl
perłowy, (SWP)

Yacht Blue
metalik,(DU3)

Gravity Blue
metalik, (B4U)

Deep Forest Green
metalik, (G4E)

Runway Red
metalik, (CR5)

Interstellar Gray
metalik, (AGT)

Urban Yellow
metalik, (UBY)*
Bez dopłaty

EV6 GT-Line
Aurora Black Pearl
metalik, (ABP)

Snow White Pearl
metalik, (SWP)

Yacht Blue
metalik, (DU3)

Runway Red
metalik, (CR5)

Moon Scape Matte
lakier specjalny metalik, (KLM)

Steel Gray
metalik, (KLG)

Glacier
metalik, (GLB)

Cennik Kia EV6
Kolorystyka wnętrza i nadwozia

2 warianty stylistyczne nadwozia, 6 wariantów wykończenia wnętrza
EV6 Plus

EV6 GT-line

Wersja

Wersja

Wersja

EV6, EV6 Plus (58 kWh)

EV6 GT Line (58 kWh)

EV6 Plus, EV6 GT Line

19” felgi aluminiowe z
oponami w rozmiarze
235/55/R19

19” felgi aluminiowe z
oponami w rozmiarze
235/55/R19

20” felgi aluminiowe z
oponami w rozmiarze
255/45/R20

Cennik Kia EV6
Dane techniczne

Jednostka [mm]

1 550

Wymiary
Długość [mm]

4 680 (GT Line : 4 695)

Szerokość [mm]

1 880 (GT Line : 1 890)

Wysokość [mm]

1 550

Rozstaw osi [mm]

2 900

Akumulator
Typ
Pojemność użytkowa baterii [kWh]

litowo-jonowy, polimerowy
58

77.4

77.4

Napęd
Typ skrzyni biegów
Napęd

Skrzynia redukcyjna o stałym przełożeniu
RWD

RWD

AWD

Silnik elektryczny*
Typ silnika

Synchroniczny z magnesami trwałymi

Maksymalna moc [KM]

170

229

325

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

350

350

605

Ładowanie*
Maksymalna moc ładowarki pokładowej [KW]
Czas ładowania prądem zmiennym do 100% (11 kW) [godz.]

11

11

11

5.55

7.20

7.20

Prędkość ładowania [dodatkowe 100 km zasięgu w min.]

4.5

Czas ładowanie prądem stałym od 10 do 80% (350 kW) [min.]

18

Osiągi i dane eksploatacyjne
Prędkość maksymalna [km/h]

185

185

Przyspieszenie 0-100 km/h [s]

8.5

7.3

5.2

Zasięg w trybie mieszanym [km]

394

528-504 (19-20”)

506-484 (19-20”)

Zużycie energii w cyklu mieszanym [kWh /100 km]

16.6

16.5-17.2

17.2-18.0

Pojemność przestrzeni bagażowej (przód / tył) VDA [ l ]

52 (RWD) ; 20 (AWD) / 520 (490**)

Prześwit [ mm ]
Masa przyczepy hamowanej [kg]

188

160
750

1600

1600

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

2 340

2 425

2 530

Masa własna [kg]

1 800

1 910

2 015

Minimalna pojemność baterii na koniec okresu gwarancyjnego [%]
Gwarancja ***

70
7 lat / 150 000 km

* Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających, pod kątem możliwości odzysku i recyklingu, wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały w
tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Kia Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich
eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii
znajdą Państwo na stronach: www.kia.com/pl
** Dotyczy wersji wyposażonych w system audio Meridian
*** Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Kia Polska Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne
w dniu jego publikacji. Jednocześnie Kia Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian
danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne
od terminu dostawy i miejsca wytworzenia oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności , a także aktów władzy.
Wszelkie cenniki publikowane przez Kia uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące.
W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia
gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014
o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny.
Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy,
że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo
homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane ceny zawierają podatek VAT. Oferty promocyjne mogą
być kierowane zarówno do klientów indywidulanych jak i do klientów flotowych. Klienci flotowi mogą uzyskać informacje
o aktualnych promocjach u Dealera.
Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa

