BỘĐÔIKIASUV
THẾHỆMỚI
HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG “HEART BEAT”

KHỞIĐẦUKỶNGUYÊNMỚI
BộđôiKiaSUVthếhệmớiđượcpháttriểnchungnềntảngkhunggầm
vớikíchthướctốiưu,khônggianbêntrongrộngrãi;
kiểudángcátính,thểthao;vậnhànhlinhhoạttrênmọiđịahình
vớihiệusuấttốiưu,antoànvàhiệuquảkinhtế.

1.645mm

190mm

1.800mm

4.315mm

1.642mm

205mm

1.790mm

4.120mm

PHONGCÁCHTHỂTHAOVÀCÁTÍNH
Ýtưởngthiếtkế“BoldDesign–Mạnhmẽvàhiệnđại”kếthợpngônngữthiếtkế
đặctrưngthươnghiệuKiatạonênphongcáchthểthaovàcátính
thôngquanhữngđườngnétkhỏekhoắn,cứngcápcủamẫuSUVđôthị.

HIỆUỨNGÁNHSÁNG“HEARTBEAT”
Thiếtkếđachiềuphácách,táobạo
kếthợpđồhọaánhsángLEDbiểutượngnhịpđậptráitim-Heartbeat.
Cụmđèntrướcmởrộngnốiliềnvớimặtga-lăngmũihổcáchtân
mangđếndiệnmạonăngđộngvàhiệnđạichobộđôiKiaSUVthếhệmới.

NỀNTẢNGKHUNGGẦMSUVTHẾHỆMỚI
KhunggầmKiaSeltos&KiaSonetđượctinhchỉnhthiếtkế
giúpgiảmtrọnglượngxe,đồngthờiđượcgiacốbằngthépcườnglực
vớikếtcấuhấpthụvàphântánlựchiệuquảnhằmgiatăngđộantoàn
chokhoanghànhkhách.

KhunggầmxeKiaSeltos

CÔNGNGHỆĐỘNGCƠTHẾHỆMỚI
Côngnghệđộngcơ-hộpsốmớinhấttạonên
trảinghiệmvậnhànhmạnhmẽvàcôngsuấtvượttrội.
Hệthốngtruyềnđộngvớihiệunăngcaocùngkhảnăngtiếtkiệmnhiênliệu,
phùhợpvớidòngxeSUVđôthịmangđếnhiệuquảkinhtế.

KiaSeltossửdụngđộngcơ1.4Turbo
manglạihiệusuấtvậnhànhmạnhmẽ
vàhiệunăngvượttrộithíchứngnhiềuđịahình.

KiaSonetsửdụngđộngcơSmartstream1.5G
hoàntoànmới,manglạihiệusuấtvậnhành
tốiưuchodòngxeSUVđôthị.

VẬNHÀNHLINHHOẠT
VỚI3CHẾĐỘLÁI&3CHẾĐỘVẬNHÀNH
Chinhphụcnhiềuđịahìnhvớiđadạngchếđộlái,đồngthờitốiưunhiênliệu.
NORMAL

SNOW

Cânbằnggiữacôngsuất
vàtiếtkiệmnhiênliệu

Duytrìlựckéovàkiểmsoátbánhxe
trênđườngtrơntrượt

ECO

MUD

DRIVE | TRACTION

Tiếtkiệmnhiênliệu

Đảmbảolựckéotốiđa
trênđườnglầylội

SAND

SPORT

Phânphốimô-menxoắnphùhợp
đếncácbánhxetùyvàobềmặtcát

Chếđộthểthao

KHÔNGGIANNỘITHẤTRỘNGRÃI,HIỆNĐẠI
VÀNHIỀUTRANGBỊTIỆNNGHI

Khônggiannộithấtrộngrãivớithiếtkếtrẻtrung,bốtríkhoahọc,hợplý
cùngnhiềutrangbịtiệnnghinhằmđemlạigiátrịsửdụngcao.

VôlăngthiếtkếdạngD-cutphongcáchthểthaovànăngđộng

Hệthốngđiềuhòatựđộngtiệndụng

CụmđồnghồtốcđộtíchhợpmànhìnhđathôngtinLCD

MànhìnhgiảitríAVN10.25”tíchhợptínhnăngthôngminh

Cửasổtrờichỉnhđiệnhiệnđại,chốngkẹtantoàn

Hệthốngâmthanh6loasốngđộng

CửagióhàngghếsautíchhợpcổngsạcUSB

SạckhôngdâychuẩnQitiệndụng

433L

392L

Khoanghànhlýcókíchthướclớnnhấtphânkhúc

TÍNHNĂNG
ĐIỀUKHIỂNTHÔNGMINH
&ANTOÀNTỐIƯU

KiaSeltos&KiaSonettrangbịcáctínhnăng
điềukhiểnthôngminhmanglạisựtựtinchongườilái
vàđảmbảoantoàntốiưutrongmọiđiềukiệnvậnhành

Trangbị6túikhíantoàn

Cảmbiếnđỗxetrước&sau

Cameralùihỗtrợđỗxeantoàn

Hỗtrợkhởihànhngangdốc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MẪU XE
PHIÊN BẢN

1.4T PREMIUM

1.5 PREMIUM

4,315 x 1,800 x 1,645

4,120 x 1,790 x 1,642

2,610

2,500

190

205

5,300

5,300

Loại

Kappa 1.4 T-GDi

Smartstream 1.5L MPI

Công suất momen xoắn cực đại

138 hp - 242 Nm

113 hp - 144 Nm

7 DCT

CVT

Trợ lực điện

Trợ lực điện

17", 215/60R17

16", 215/60R16

Đĩa / Đĩa

Đĩa / Tang trống

Cụm đèn trước

LED

LED

Đèn định vị

LED

LED

●

●

LED

LED

Gương hậu chỉnh, gập điện, tích hợp báo rẽ

●

●

Cốp sau chỉnh điện

●

-

Baga mui

●

●

●

●

Tự động 1 vùng,
tích hợp lọc không khí

Tự động 1 vùng

Cửa gió cho hàng ghế 2

●

●

Ghế lái chỉnh điện

●

●

Tựa để tay trung tâm cho hàng ghế trước

●

●

Hàng ghế sau điều chỉnh độ ngả lưng, tích hợp bệ tỳ tay trung tâm

●

●

Hàng ghế sau gập 60:40

●

●

Sạc điện thoại không dây

●

●

Màn hình đa thông tin LCD

7"

3.5"

Màn hình giải trí AVN

10.25"

10.25"

Hệ thống âm thanh

6 loa

6 loa

Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM

●

●

Tay lái bọc da, tích hợp điều khiển âm thanh

●

●

Điều chỉnh chế độ vận hành

●

●

Khởi động bằng nút nhấn & Khởi động từ xa

●

●

Cửa sổ trời

●

●

Số túi khí

6

6

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

●

●

Hệ thống cân bằng điện tử ESC + Khởi hành ngang dốc HAC

●

●

Cảm biến áp suất lốp

●

●

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe

Sau

Trước & Sau

Camera lùi

●

●

Điều khiển hành trình

●

●

Kích thước - Trọng lượng
Kích thước tổng thể (DxRxC)
Chiều dài cơ sở
Khoảng sáng gầm xe (mm)
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm)
Động cơ - Hộp số

Hộp số
Khung gầm
Cơ cấu lái
Mâm và lốp xe
Hệ thống phanh trước/sau
Ngoại thất

Đèn tự động bật/tắt
Cụm đèn sau

Nội thất
Áo ghế da
Hệ thống điều hòa

An toàn

Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ Đại lý KIA gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

https://seltossonet.kiamotorsvietnam.com.vn/
https://www.facebook.com/kiamotorsvietnam/ https://www.youtube.com/user/thacokia

https://kiamotorsvietnam.com.vn/
V181021

