
Жаңа  Kia Cerato



Әр сапар барысында көңіл-
күйіңіз керемет
Жаңа Kia Cerato көлігінің руліне отырсаңыз, күні бойы сергек, алаңсыз әрі сенімді боласыз. 
Бұл керемет седан әсерлі сипаттамаларға ие және жаңа технологиялармен жабдықталған, 
бірақ ең бастысы — сәнді, ыңғайлы және қолайлы автокөлік. Мұндай көлікпен өміріңіз жаңа 
қырынан өзгереді.





Керемет қозғалады, 
статикасы талғампаз

Cerato екі әлемнің ең жақсысынан құралған: маневрлік аспасы мен 
қамқор трансмиссиясы бар спорттық сипат және  
кең әрі жайлы салон. Керемет аэродинамикалық контурлар
кез келген қырынан қарағанда көз тартады, ал оның керемет көрінісі 
бұл автокөліктің кез келген жағдайға дайын екенін көрсетеді.







Кез келген қырынан 
қарағанда көз тартады 

Cerato көзге түскен сайын үнемі көптеген қызықты бөлшектерін 
байқайсыз. Фаралар батыл және архитектурасы күрделі. Радиатор 
торының геометриясы және қанаттарының контуры сәнді. Артқы 
шамдар жүк салғыш қақпағының сызығымен органикалық түрде 
үйлескен. Әрбір Cerato желісінің түрі тартымды.





Заманауи дизайн, өте ұсақ 
бөлшектеріне дейін қолайлы 

Cerato аспаптық панелі артық ештеңе жоқ деген дизайнның арқасында талғампаз әрі премиалды 
болып көрінеді. Шешімдердің талғампаздығы, аспаптық панель және мультимедиалық жүйе 
дисплейіндегі жүргізушіні ақпараттандырудың ойластырылған алгоритмі. Әрлеу кезіндегі металл 
бөлшектер спорттық, сонымен бірге талғампаз көрініс береді, ал бірқалыпты сызықтар турбина 
пішініндегі желдеткіш саңылаулардың бірыңғай дизайнын толықтырады.



Мол мүмкіндіктер және іс-
әрекеттің дәлдігі

Технологиялық шешімдер тіпті, болмашы ерекшеліктер кезінде де автокөлікті мұқият 
жүргізуге ықпал етеді. Аудиожүйенің әртүрлі функцияларын экранды немесе рульдегі 
ыңғайлы түймешелерді басу арқылы басқара аласыз. Смартфонды сымсыз қуат беру 
құрылғысына қойып, оған алаңдамайсыз: ол қашанда қолыңызда болады және қуаты 
толып тұрады.



Сымсыз қуат беру құрылғысына арналған сөре
Орталық консольдің алдыңғы жағындағы арнайы сөренің көмегімен үйлесімді 
смартфонға қуат беруге болады. Қуат алу процесін білдіретін қызғылт сары түс 
құрылғы толығымен қуат алған кезде жасыл түске ауысады.

8 дюймдік дисплейі бар аудиожүйе
Жарқын 8 дюймдік түрлі түсті сенсорлық СК-дисплей  ақпаратты оқуды және 
аудиожүйені басқаруды жеңілдетеді, сонымен қатар автокөлік туралы көптеген 
ақпаратты таратады. Жүйе артқы көрініс камерасына қосылған және артқы 
жүріс арқылы тұраққа қоюды жеңілдету үшін динамикалық бағыттағыштары 
бар суретті көрсетеді.



Жылытылатын алдыңғы орындықтар 
Суық күндері алдыңғы орындық
тарды жылыту тез арада жайлы 
температураны қамтамасыз етеді, 
осылайша денеңізді босатып, көлік 
жүргізуге ғана көңіл бөлесіз. 
Алдыңғы орындықтардың 
жылытыштары консольге 
орнатылған ауыстырып қосқыштар 
арқылы іске қосылады.



Ғаламның кез келген 
жеріндегі өзіңіздің 
жайлы орныңыз 
CERATO көлігінің кең салоны — бұл талғампаз сызықтар, ыңғайлы 
орындықтар және ұстаған кезде әрлеу материалдары қолға жағымды. 
Барлық жабдықталымдардағы екі қатарлы орындықтар ыңғайлы 
бедерлі жастықтармен жабдықталған, ал артқы орындықтарда екі 
немесе үш жолаушы ыңғайланып отыратындай орын жеткілікті.



Шағын бөлшектерден 
құралған үлкен бейне 
Kia Cerato-ның тартымдылығы сән мен жайлылықтан әлдеқайда артық. 
Қайда қарасаңыз да, шынайы өмірлік жағдайларды жеңілдетуге 
арналған көптеген ыңғайлы шешімдерді байқайсыз. CERATO-мен бірге 
заманауи өмірден толықтай ләззат ала аласыз, өйткені онда автокөлікке 
жай ғана отыру мен түсуден бастап басқарудың эргономикалық 
органдарына дейін бәрі қамтылған.



Кіріктірілген жад жүйесі (IMS)
IMS екі жүргізушіге арналған жеке теңшеулерді сақтауға мүмкіндік береді.

Ақылды жүк салғыш
Енді үлкен заттарды сатып алу және 
тасымалдау әлдеқайда жеңілдеді. 
Қолыңызда сөмке, жүк немесе спорттық 
жабдықтар болған кезде смарт-кілт 
кем дегенде үш секунд жақын жерде 
болса, жүк салғыштың есігін автоматты 
түрде ашылатындай реттеуге болады.



Ешқашан ұйықтамайтын 
қырағы көз
Drive Wise — Kia ADAS (Advanced Driver Assistance System) технологияларының кешені, оның мақсаты 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету және күнделікті көлік жүргізудің қиын мәселелерін шешу арқылы көлік 
жүргізудің рақатын арттыру болып табылады. Жетілдірілген берілгілер мен деректерді өңдеу 
технологиялары жүргізуді барынша қауіпсіз, қарапайым және тиімді етуге көмектеседі.

Кептеліс кезіндегі қозғалыс көмекшісі (Stop&Go) бар интеллектуалды круизді басқару (SCC)
Рульдегі түймешені жай ғана басу арқылы круизді бақылауды іске қосыңыз, сонда жүйе таңдалған жылдамдықпен 
жүреді. Камераның және радардың көмегімен жүйе автокөліктің алдындағы жол жағдайын талдайды және қауіпсіз 
қашықтықты сақтауға көмектеседі, қажет болған жағдайда көлікті толық тоқтағанға дейін баяулатады және 
қозғалысқа ешқандай кедергі болмаған кезде жылдамдықты қалпына келтіреді.

Жасырын аймақтардағы соқтығысуды ескерту жүйесі (BCW)
Радарлардың көмегімен BCW көрші жолақта артта келе жатқан көлік құралын анықтағанын 
ескертеді. Жасырын аймақтан көлікті анықтағаннан кейін жүйе қауіп жағынан бүйірлік айнаға 
визуалды ескерту береді.



Артқы көрініс камерасы (RVM)
Артқы жүріспен қозғалу кезінде артқы көрініс камерасы автоматты түрде қосылып, 
бағыттаушы сызықтары бар суретті көрсетеді. Сондай-ақ автокөліктің артындағы көріністі 
жоғарыдан көре аласыз. Суретті алға жылжу кезінде де экранға шығаруға болады.

Қозғалыс жолағынан шығудың алдын алу жүйесі (LKA)
LKA жүйесі автокөліктің жолдағы жағдайын бақылайды, егер сіз бұрылыс сигналын 
қоспай жолақтан ауыса бастасаңыз, ол сізге ескертеді және автокөлікті бастапқы 
жолаққа қайта бағыттайды.



Күн сайынғы сапар барысындағы 
инновациялық технологиялар 
1,6 литрлік бензин қозғалтқышының тиімділігіне немесе 2 литрлік бензин 
қозғалтқышының нағыз драйвына нық сенімді бола аласыз.
Қозғалтқыштар газ тарату фазаларын өзгерту жүйесімен (D-CVVT) және 
электронды отын бүрку жүйесімен жабдықталған.



6-сатылы автоматты трансмиссия
6-сатылы автоматты беріліс қорабы барынша 
үнемділікті сақтай отырып, бірқалыпты және 
дәл қозғалысымен ерекшеленеді.

6 сатылы механикалық трансмиссия
Сенімді 6-сатылы механикалық беріліс қорабы 
динамикалық ауыстырып қосуды, жанармайдың үнемділігін 
және артқы жүрісті оңай қосуды қамтамасыз етеді.



Қара мата

Қара мата

Ыңғайлы, сәнді, ұзақ 
уақытқа жарамды

Kia Cerato интерьерінің әрлеу бөлшектері мен ерекшеліктері салонда жайлы және жақсы ахуал 
қалыптастыруға арналған. Жұмсақ және берік орындықтардың сапалы және ұзақ мерзімге 
жарамды әрлеу материалдары көптеген жылдар бойы өзінің алғашқы қалпын сақтайды.



GT-Line, Premium нұсқасы. Қара түсті былғары 

Premium нұсқасы. Қоңыр түсті былғары 

Premium нұсқасы. Қызыл түсті былғары 



Мінсіздік сіздің 
қолыңызда  

Неге Kia Cerato сапар мен саяхат барысында тамаша серіктес бола алады?
Бұл өзіңізге байланысты. Жайлылық, технология опцияларының ішінен өзіңіздің 
мінсіздікке деген көзқарасыңызды көрсететін нұсқаларды таңдаңыз. Сонда  Cerato-да 
өткізген әр минутыңыз сізге қуаныш әкелетініне көз жеткізесіз.

Жылытылатын руль дөңгелегі 

Қозғалыс режимін таңдау жүйесі Берілістерді ауыстрып қосудың руль астындағы иінтірегі

Автоқараңғылайтыны бар артқы көрініс айнасы

Қозғалтқышты түймеше арқылы іске қосуға 
арналған Smart Key кілтсіз ашу жүйесі 

Екінші қатардағы жолаушыларға арналған 
климаттық жүйе дефлекторлары 



Android Auto және Apple CarPlay

Екі аймақты климатты бақылау

Сыйымдылығы 502 л тең жүк бөлігі 60:40 арақатынасымен жиналатын орындық

Кондиционер



Жарықтандыру аспаптары 

Шанақтың түсі

Толықтай жарықдиодты фаралар Жарықдиодты жүріс шамдары бар галогенді фаралар 

Артқы жарықдиодты шамдар Галогенді артқы шамдар  



Өлшемі (мм)

Дөңгелек дискілері 

16” 205/55 R16
Құйма дискілер 

Қою сұр түсті металлик

17” 225/45 R17
Құйма дискілер 

Қою сұр түсті металлик

15” 205/55 R15
Болат дискілер

(сәнді қақпақтары бар)

1 549 (17”дөңгелектер)

1 800

1 558 (17”дөңгелектер) 2 700900 1 040
4 640

Сипаттамалары 

Өлшемдері (ұ/е/б, мм)     4 640 / 1 800 / 1 450

Жол саңылауы (мм)

Дөңгелек негізі (мм)

Ізі (алдыңғы / артқы) (мм)

Аяқ кеңістігі (алдыңғы / артқы) (мм)

Иық деңгейіндегі ені (алдыңғы/артқы) (мм)

Орындықтың ені (алдыңғы/артқы) (мм)

    150

    2 700

    1 549–1 563 / 1 558–1 572*

    1 073 / 906

    1 425 / 1 405

    1 346 / 1 298

Отын багінің сыйымдылығы (л)     50

Жүк бөлігінің көлемі (VDA) (л)     502

Қозғалтқыш Gamma 1.6 MPI Nu 2.0 MPI

Қозғалтқыш қуаты (айн/мин кезінде а. к.) 128 / 6 300 150 / 6 200

Ең жоғары айналу сәті (айн/мин кезінде Н.м) 155 / 4 850 192 / 4 000

Қозғалтқыш түрі бензинді

Трансмиссия түрі 6 сатылы МБҚ / 6 сатылы АБҚ 6 сатылы АБҚ

Ең жоғары жылдамдық (км / сағ) 200 / 195 203

Үдеу 0-100 км/сағ (с) 10,1 / 11,6 9,8

Құрама отын шығыны (л/100 км)** 7,1 / 7,2 7,4

* Ізі дөңгелек көлеміне байланысты өзгеріп отырады. **Шартты жүру циклінде



Барлық ақпарат пен суреттер басып шығару кезінде қолжетімді деректерге 
негізделген. Компания алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізуге құқылы. 
Жабдықталымдардың  толық тізбесін және қосымша деректерді «Allur Motor 
Qazaqstan» ЖШC-ның ресми дилерлеріне жүгіну арқылы ала аласыз.

Жаңа Kia Cerato-ны сынап көріңіз

Толық ақпарат алыңыз – тест-драйвқа жазылыңыз! 

Kia ақпараттық желісі: 555

5 жыл немесе 150 000 км кепілдік www.kia.com.kz сайтында және автокөліктің 
сервистік кітапшасында көрсетілген шарттар негізінде жарамды. Автокөліктің 
сыртқы түрі жарнамада көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

www.kia.com.kz
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Версия Premium. Красная кожа 

Версия Premium. Коричневая кожа

Версия GT-Line, Premium. Черная кожа
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