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Letihind Hind Teile
Kia EV6 MY22 GT-Line RWD 59 490,00 € 52 648,65 €
Värv: Yacht Blue (DU3) 500,00 €
Liitreaalsuse (AR) tehnoloogiaga esiklaasinäidik (Head-up display) 1 000,00 €
Meridian Sound System 1 000,00 €
Valuvelg 20” koos Continental rehvidega 255/45 R20 500,00 €
+ Auto esmane registreerimine, ettevalmistamine, ohutuspakett ja
elektrooniline parkimiskell

375,00 €

Hind kokku: 62 865,00 €

Soodustus: 6 841,35 €

Soodushind teile: 56 023,65 €

Viking Motors AS
Tammsaare tee 51, 13415 Tallinn

Ettevõtte registreerimisnumber: 10042784
KM number: EE100181751



Tehnilised andmed

EV6 MY22
Veoskeem: 4x2
Mootor: EV Engine 77,4 kWh RWD
Varustusaste: GT-Line

Pilt on illustratiivne

Aku tüüp

Aku tüüp LiPB – Liitiumioon polümeeraku
Aku mahutavus (kWh) 77,4
Võimsus (kW) 277
Aku pinge (V) 697
Aku kaal (kg) 477,1

Laadimine

Elektrienergia kulu (kWh/100km) 16,5
Kodulaadimine 1x230V 32h 45min
Kodulaadimine (vajab laadimisjaama) 3x380V 10,5 kW 7h 20 min
Kiirlaadimine laadimispunktis (50kW) 73 min
Kiirlaadimine laadimispunktis (350kW) 18 min

Dünaamika

Tippkiirus 185
Kiirendus 0-100 km/h (s) 7,3
Sõiduulatus 528

Mõõdud

Uste arv 5
Istekohtade arv 5
Pikkus (mm) 4695
Laius (mm) 1890
Kõrgus (mm) 1550
Teljevahe (mm) 2900
Kliirens (mm) 160

Kaalud, ruumid

Täismass (kg) 2425
Tühimass (kg) 1910-2000
Piduriga haagis (kg) 1600
Pidurita haagis (kg) 750
Pakiruumi suurus (l) 520-1300



Standardvarustus

Värv

Yacht Blue (DU3)

Turvalisus

• Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) • Eessõitjaga kokkupõrke
ennetusüsteemi koos jalakäija/auto/jalgratta tuvastusüsteemiga
• Sõidureas püsimise abisüsteem (LKAS), sisaldab juhi väsimuse
tuvastussüsteemi • Pimenurga hoiatussüsteem (BSD) koos tagant
ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemiga (RCTA) • TPMS -
Rehvirõhu jälgimise süsteem • Hädapidurivõimendi (BAS) • Auto
sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) • ESC+mägistardikontroll (HAS)
• Parkimisandurid ees ja taga • ABS-EBD pidurid • Piirkiiruse
teavitusfunktsoon • Kaugjuhitav parkimine • Energia
tagastusfunktsioon Vehicle-to-Load 3,5 kW • eCall – automaatne
hädaabikõne süsteem • Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA-JX)
koos ristmikul vasakpöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki
tuvastuse ja hädapidurdamisega • Pimenurga kaamerapilt
näidikuteploki ekraanil • Dünaamiliste joontega tahavaatekaamera
• Immobilaiser • Kiirustundlik uste lukustussüsteem + Uste automaatne
avanemine kokkupõrkel • Elektrooniline parkimispidur (EPB) • Isofix
turvatooli kinnitussüsteem • Võtmega väljalülitatav kaassõitja
turvapadi • Ees- ja külgturvapadjad koos turvakardinatega • 360°
Täisvaatemonitor

Eksterjöör

• Tagaspoiler • Päiksekiirgust peegeldav esiklaas ja külgmised
esiaknad • Eesmised ja tagumised porikaitsmed • Intelligentne LED-
esitulede süsteem • Automaatsed peidetud käepidemed • Kerevärvi
uksekäepidemed  • Komfortsuunatuled • Eesmised udutuled • LED
tagumine udutuli • LED-tagatuled • LED-päevasõidutuled • High
Glossy kattega välispeeglid • Valgusanduriga lähitulede automaatika
• Tumendatud tagaklaas ja tagumised küljeaknad

Interjöör

Valge vegan nahast
istmekatted, musta
seemisnahast äärtega

• Elektrooniline käiguvahetuslüliti • Tagaistme keskmine käetugi
• Käetugi esiistmete vahel • Kahes osas (suhtes 60:40) klapitav
tagaiste • Peeglid päikesesirmides koos valgustusega • Panipaik
pagasiruumi põhjakatte all, pagasivõrk, 12 V voolupesa
• Metalldekooriga pedaalid • Vegan nahast rool • Supervision LED
näidikuplokk 12,3" ekraaniga • Automaatselt tumenev tahavaatepeegel
• Salongi meeleoluvalgustus

Mugavusvarustus

• Reguleeritava kõrgusega esiistmed • Käed-vabad tagaluugi avamine
• Klaasipesuvedeliku lõppemise hoiatussignaal • Reguleeritav
sõidurežiim • Elektriliselt juhitavad esiistmed • Elektriliselt
reguleeritavad esiistmete nimmetoe regulaatorid • Smart Key võtmeta
käivitussüsteem • Mälufunktsiooniga juhiiste • Juhtmevaba
mobiiltelefoni laadija • Roolisoojendus • Elektriliselt juhitavad
küljepeeglid soojendusega • Ventileeritavad esiistmed
• Istmesoojendused ees ja taga • Vihmasensoriga klaasipuhastid
• Rooli kõrguse ja sügavuse regulaator • Kaugtulede assistent
• Elektriliselt juhitavad aknatõstukid ees ja taga koos akende
automaatse üles-alla liikumisega esiustel • Elektriliselt kokkulapitavad
soojendusega küljepeeglid koos suunatuledega • Täisautomaatne
kahetsooniline kliimaseade • Püsikiirusehoidja koos pikivahehoidmise
funktsiooniga (sisaldab Stop&Go funktsiooni)

Audio ja kommunikatsioon

• USB ühildavus • Helisüsteemi juhtimine roolilt • Bluetooth käed-vaba
ühendus • 12,3" puutetundliku ekraaniga heli- ja navigatsioonisüsteem
(sisaldab raadio, DAB, TMS, RDS, Apple CarPlay/Android Auto ja Kia
Connect ühildavust) • 2 kõrgsageduskõlarit

Rattad

• Valuvelg 19" 235/55 R19 • Rehviparanduskomplekt




