
För aktuella priser och erbjudande läs mer på www.kia.com eller kontakta din lokala Kia-återförsäljare.
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GT LINE  STANDARDUTRUSTNING

• 6 st. krockkuddar och krockgardiner
• ABS, låsningsfria bromsar
• ACC, 2-zons klimatanläggning 
• Aluminiumfälgar 19” (235/55R19) 
• Aluminiumpedaler 
• Adaptiv farhållare
• Autobroms inkl. fotgängarskydd
• Automatisk avbländbar innerbackspegel 
• Backljus i LED
• BAS, panikbromssystem
• Belysta instegströsklar, fram 
• Bluetooth® med röststyrning 
• Dimljus, fram i LED (iskubsformat)
• Dödavinkelvarning
• Dubbla utblås
• EBD, elektronisk bromskraftfördelning
• ECO-drive, bränslebesparande körprogram 
• Elektrisk parkeringsbroms
• Elfönsterhissar fram & bak (inkl klämskydd)
• Elinfällbara & uppvärmbara sidospeglar
• Elinställbar förarstol (10-vägs) inkl  

minnesfunktion och lårstödsförlägning
• Elinställbar passagerarstol (8-vägs) med 

elsvankstöd
• Elmanövrerad baklucka
• ESC, elektronisk stabilitetsprogram
• Extra sätesrad, bak (totalt 7 sittplatser) 
• Filövervakningssystem, aktiv
• Framstolar, eluppvärmbara 
• Harman/Kardon Premium Sound System 

med 9 högtalare och baslåda

• Helljusassistent
• Instrumentering i LCD 
• Insynsskydd bagageutrymme
• ISG, start & stopp
• ISOFIX, barnstolsfästen, bak 
• LED-strålkastare med dynamiskt kurvljus 

och automatisk höjdjustering
 • Läderklädsel, "GT Line"
• Läderratt, performerad och eluppvärmbar 
• Mörktonade rutor från B-stolpen 
• Navigationssytem med 8" skärm,  DAB-radio 

och backkamera, Apple CarPlay™, förberett 
för Android Auto™

• Nyckelfritt system med startknapp 
• Panoramaglastak
• Parkeringssensorer fram & bak 
• Rattpaddlar
• Regnsensor 
• Sidosteg
• Skyltscanning
• Solgardiner, (2:a raden)
• Takreling 
• TCS, antispinnsystem
• TPMS, däcktrycksvarning
• Trådlös mobilladdare för smartphones med 

Qi-standard 2

• Tygklädsel, svart
• Ventilerade framstolar
• USB-laddare andra sätesraden 
• Yttre sittplatser bak (2:a raden), eluppvärm-

bara

2.2 DIESEL AWD AUT8
200 HK, 7-SITS 

GT LINE PLUS STANDARDUTRUSTNING UTÖVER GT LINE 

2.2 DIESEL AWD AUT8
200 HK, 7-SITS

• Around View Monitor, Kamera med 360°-vy
• Head-Up Display (HUD)
• Självparkeringssystem
• Smart temperaturkontroll av ventilation, 

ratt & förarsäte

• Varningssystem för glömt barn, baksäte 
   2:a raden
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●  = Standardutrustning            T = Tillval

Utrustningsspecifikation

Instrumentering i LCD     ●

Insynsskydd bagageutrymme    ●

Harman/Kardon Premium Sound System  

med 9 högtalare och baslåda   ●

Läderklädsel, svart "GT Line"    ●

Navigationssytem med 8" skärm,  DAB-radio och back- 

kamera, Apple CarPlay™, förberett för Android Auto™   ●

TomTom med 7 års fria kartuppdateringar 1     ●

KOMFORT 
ACC, 2-zons klimatanläggning     ●

Automatisk avbländbar innerbackspegel     ●

Bluetooth® med röststyrning 2    ●

Elektrisk parkeringsbroms    ●

Elinställbar förarstol (10-vägs) inkl minnesfunktion och 

lårstödsförlängning, elsvankstöd   ●

Elinställbar passagerarstol (8-vägs) med elsvankstöd   ●

Elmanövrerad baklucka     ●

Extra sätesrad, bak (totalt 7 sittplatser)     ●

Farthållare, adaptiv    ●

Framstolar, eluppvärmbara     ●

Körlägesväljare    ●

Läderratt, performerad och eluppvärmbar    ● 

Nyckelfritt system med startknapp     ●

Panoramaglastak     ●

Parkeringssensorer fram & bak     ●

Rattpaddlar    ●

Regnsensor     ●

Solgardiner, (2:a raden)    ●

Trådlös mobilladdare för smartphones med Qi-std. 2   ●

USB-laddare andra sätesraden     ●

Ventilerade framstolar     ●

Yttre sittplatser bak (2:a raden), eluppvärmbara     ●

 

GT LINE PLUS    T 
Around View Monitor, Kamera med 360°-vy  

Head-Up Display (HUD)  

Självparkeringssystem  

Smart temperaturkontroll av ventilation, ratt och förarsäte

Varningssystem för glömt barn, baksäte 2:a raden  

 

TILLVAL 
Metalliclack   T

Metalliclack (pearleffekt)   T

SÄKERHET
ABS, låsningsfria bromsar    ●

Autobroms inkl. fotgängarskydd   ●

Backljus i LED   ●

BAS, panikbromssystem    ●

Bältespåminnare, samtliga sittplatser    ●

Bältessträckare fram med kraftbegränsning    ●

Dödavinkelvarning    ●

EBD, elektronisk bromskraftfördelning    ●

ESC, elektronisk stabilitetsprogram    ●

Filövervakningssystem, aktiv   ●

Helljusassistent    ●

ISG, start & stopp    ●

ISOFIX, barnstolsfästen, bak    ●

Klämskydd på samtliga sidorutor    ●

Krockgardiner, A-C-stolpe    ●

Krockkuddar fram, förare och passagerare    ●

Passagerarkrockkudde, urkopplingsbar med nyckel    ●

Sidokrockkuddar, fram    ●

TCS, antispinnsystem    ●

TPMS, däcktrycksvarning    ●

Skyltscanning     ●

DBC (Downhill Brake Control)    ● 

TSA (Trailer Stability Assist)    ●

Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)    ●

HAC (Hill-start Assist Control)    ● 

Däckreparationssats    ● 

 

EXTERIÖR 
Aerodynamiska torkarblad, vindrutetorkare fram   ●

Aluminiumfälgar 19” (235/55R19)     ●

Dimljus, fram & bak     ●

Dimljus, fram i LED (iskubsformat)     ●

Dubbla utblås    ●

Elinfällbara & uppvärmbara sidospeglar    ●

LED-ljus, fram/bak     ●

LED-strålkastare med dynamiskt kurvljus och automatisk 

höjdjustering   ●

Mörktonade rutor från B-stolpen     ●

Takreling     ●

Sidosteg    ●

INTERIÖR 
Aluminiumpedaler     ●

Armstöd fram med förvaringslåda     ●

Belysta instegströsklar, fram     ●

Elfönsterhissar fram & bak (inkl klämskydd)    ●
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1 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/.
2 Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på  
  www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.
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MOTOR  Antal cylindrar   4 

 Cylindervolym (cm3)   2199 

 Motoreffekt hk vid varv/min   200/3800 

 Motoreffekt kW vid varv/min   147/3800  

 Max vridmoment vid varv/min (Nm)    450/1750-2750 

 Bränsle   Diesel 

ELSYSTEM Batteri (Ah)    90

 Generator (V/Ah)      13,5/150

 Startmotor (V/kW)   12/2,0

VOLYMER Bränsletank (l)    70

 SCR tank (l) / räckvidd (km)   18 / 8600  

  
BRÄNSLE- Stadskörning (l/100 km) (enligt NEDC)   7,3

FÖRBRUKNING Landsvägskörning (l/100 km) (enligt NEDC)   5,5

(NEDC 2.0) Blandad körning (l/100 km) (enligt NEDC)   6,2

 Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km) (enligt NEDC)   162

 Kväveoxid, NOx (mg/km) (enligt NEDC)   33 

 Blandad körning (l/100 km) (enligt WLTP)   7,2 

 Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km) (enligt WLTP)   187 

PRESTANDA  0-100 km/h (sek) -  Toppfart (km/h)   9,4 - 205

STYRNING Typ / Vändcirkel    Elektrisk servostyrning / 11,1 m

  
HJULUPPHÄNGNING Fram    McPherson  

  Bak    Dubbla länkarmar med gasstötdämpare 

HJUL Däckdimension   

    235/55 R19

  Fälg                         7.5Jx19

BROMSSYSTEM    Låsningsfria bromsar (ABS)  

 Bromsar fram    Ventilerade skivor 

 Bromsar bak    Skivor   

 Parkeringsbroms    Verkar på bakhjulen

 
DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång    4800 / 1890 / 1685 / 185

BAGAGEUTRYMME  Baksäte uppfällt / nedfällt 7-sits (liter)   605 / 660

 
VIKTER (kg)  Totalvikt 7-sits    2620

 Tjänstevikt 7-sits   2111

 Max släpvagnsvikt   2000

  Max taklast   100

MILJÖKLASS     Euro 6d- TEMP 

FORDONSSKATT (kr) 2019 (skatten är beräknad på NEDC värdet)    8 844

MOTOR   2.2 CRDi 
VÄXELLÅDA    8 vxl. AUT 
   GT-Line

Teknisk specifikation

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, tillvals-  
utrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. Läs mer om NEDC och WLTP på www.wltpfakta.se.
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Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

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 
produkt blad 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.

Dimensioner (mm)Mått (mm)

Interiör

Fälgar

Exteriörfärger

19 ”  
aluminiumfälg 

Aurora Black Pearl (ABP)
metallic pearleffekt

Platinum Graphite (ABT)
metallic

Steel Grey (KLG)
metallic pearleffekt

Silky Silver (4SS)
metallic

Snow White Pearl (SWP)
metallic pearleffekt

Clear White (UD)
solid

Benutrymme (fram/2:a rad/3:e rad)

   1048 / 1000 / 805

Takhöjd (fram/2:a rad/3:e rad)  

                              965 / 969 / 920

Axelbredd (fram/2:a rad/3:e rad)  

                1500 / 1472 / 1342 

Svart läderklädsel med gråa sömmar


