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KHỞI�ĐẦU�KỶ�NGUYÊN�MỚI

THẾ�HỆ�MỚI

Bộ�đôi�Kia�SUV�thế�hệ�mới�được�phát�triển�chung�nền�tảng�khung�gầm
với�kích�thước�tối�ưu,�không�gian�bên�trong�rộng�rãi;

kiểu�dáng�cá�tính,�thể�thao;�vận�hành�linh�hoạt�trên�mọi�địa�hình
với�hiệu�suất�tối�ưu,�an�toàn�và�hiệu�quả�kinh�tế.

1.800�mm 4.315�mm

190�mm

1.645�mm

4.120�mm1.790�mm

1.642�mm

205�mm

PHONG�CÁCH�THỂ�THAO�VÀ�CÁ�TÍNH

NỀN�TẢNG�KHUNG�GẦM�SUV�THẾ�HỆ�MỚI

KHÔNG�GIAN�NỘI�THẤT�RỘNG�RÃI,�HIỆN�ĐẠI
VÀ�NHIỀU�TRANG�BỊ�TIỆN�NGHI

Ý�tưởng�thiết�kế�“Bold�Design�–�Mạnh�mẽ�và�hiện�đại”�kết�hợp�ngôn�ngữ�thiết�kế
đặc�trưng�thương�hiệu�Kia�tạo�nên�phong�cách�thể�thao�và�cá�tính

thông�qua�những�đường�nét�khỏe�khoắn,�cứng�cáp�của�mẫu�SUV�đô�thị.

Khung�gầm�Kia�Seltos�&�Kia�Sonet�được�tinh�chỉnh�thiết�kế
giúp�giảm�trọng�lượng�xe,�đồng�thời�được�gia�cố�bằng�thép�cường�lực
với�kết�cấu�hấp�thụ�và�phân�tán�lực�hiệu�quả�nhằm�gia�tăng�độ�an�toàn

cho�khoang�hành�khách.

Kia�Seltos�sử�dụng�động�cơ�1.4�Turbo
mang�lại�hiệu�suất�vận�hành�mạnh�mẽ
và�hiệu�năng�vượt�trội�thích�ứng�nhiều�địa�hình.

Kia�Sonet�sử�dụng�động�cơ�Smartstream�1.5G
hoàn�toàn�mới,�mang�lại�hiệu�suất�vận�hành

tối�ưu�cho�dòng�xe�SUV�đô�thị.

MUD
Đảm�bảo�lực�kéo�tối�đa
trên�đường�lầy�lội�

DRIVE  |  TRACTIONECO
Tiết�kiệm�nhiên�liệu

NORMAL
Cân�bằng�giữa�công�suất
và�tiết�kiệm�nhiên�liệu

SPORT
Chế�độ�thể�thao

SAND
Phân�phối�mô-men�xoắn�phù�hợp
đến�các�bánh�xe�tùy�vào�bề�mặt�cát

SNOW
Duy�trì�lực�kéo�và�kiểm�soát�bánh�xe
trên�đường�trơn�trượt

CÔNG�NGHỆ�ĐỘNG�CƠ�THẾ�HỆ�MỚI
Công�nghệ�động�cơ�-�hộp�số�mới�nhất�tạo�nên

trải�nghiệm�vận�hành�mạnh�mẽ�và�công�suất�vượt�trội.
Hệ�thống�truyền�động�với�hiệu�năng�cao�cùng�khả�năng�tiết�kiệm�nhiên�liệu,

phù�hợp�với�dòng�xe�SUV�đô�thị�mang�đến�hiệu�quả�kinh�tế.

Vô�lăng�thiết�kế�dạng�D-cut�phong�cách�thể�thao�và�năng�động

Hệ�thống�điều�hòa�tự�động�tiện�dụng

Cụm�đồng�hồ�tốc�độ�tích�hợp�màn�hình�đa�thông�tin�LCD

Màn�hình�giải�trí�AVN�10.25”�tích�hợp�tính�năng�thông�minh

Cửa�sổ�trời�chỉnh�điện�hiện�đại,�chống�kẹt�an�toàn

Hệ�thống�âm�thanh�6�loa�sống�động

BỘ�ĐÔI�KIA�SUV

HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG “HEART BEAT”

HIỆU�ỨNG�ÁNH�SÁNG�“HEART�BEAT”
Thiết�kế�đa�chiều�phá�cách,�táo�bạo

kết�hợp�đồ�họa�ánh�sáng�LED�biểu�tượng�nhịp�đập�trái�tim�-�Heart�beat.
Cụm�đèn�trước�mở�rộng�nối�liền�với�mặt�ga-lăng�mũi�hổ�cách�tân

mang�đến�diện�mạo�năng�động�và�hiện�đại�cho�bộ�đôi�Kia�SUV�thế�hệ�mới.

Không�gian�nội�thất�rộng�rãi�với�thiết�kế�trẻ�trung,�bố�trí�khoa�học,�hợp�lý
cùng�nhiều�trang�bị�tiện�nghi�nhằm�đem�lại�giá�trị�sử�dụng�cao.

Trang�bị�6�túi�khí�an�toàn Cảm�biến�đỗ�xe�trước�&�sau Camera�lùi�hỗ�trợ�đỗ�xe�an�toàn Hỗ�trợ�khởi�hành�ngang�dốc

Cửa�gió�hàng�ghế�sau�tích�hợp�cổng�sạc�USB

Sạc�không�dây�chuẩn�Qi�tiện�dụng

Khoang�hành�lý�có�kích�thước�lớn�nhất�phân�khúc

TÍNH�NĂNG
ĐIỀU�KHIỂN�THÔNG�MINH
&�AN�TOÀN�TỐI�ƯU

Kia�Seltos�&�Kia�Sonet�trang�bị�các�tính�năng
điều�khiển�thông�minh�mang�lại�sự�tự�tin�cho�người�lái
và�đảm�bảo�an�toàn�tối�ưu�trong�mọi�điều�kiện�vận�hành

VẬN�HÀNH�LINH�HOẠT
VỚI�3�CHẾ�ĐỘ�LÁI�&�3�CHẾ�ĐỘ�VẬN�HÀNH

Chinh�phục�nhiều�địa�hình�với�đa�dạng�chế�độ�lái,�đồng�thời�tối�ưu�nhiên�liệu.

Khung�gầm�xe�Kia�Seltos

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

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
Loại
Công suất momen xoắn cực đại
Hộp số
Khung gầm
Cơ cấu lái
Mâm và lốp xe
Hệ thống phanh trước/sau
Ngoại thất
Cụm đèn trước
Đèn định vị
Đèn tự động bật/tắt
Cụm đèn sau
Gương hậu chỉnh, gập điện, tích hợp báo rẽ
Cốp sau chỉnh điện
Baga mui
Nội thất
Áo ghế da

Hệ thống điều hòa

4,120 x 1,790 x 1,642
2,500

205
5,300

 
Smartstream 1.5L MPI

113 hp - 144 Nm
CVT

 
Trợ lực điện

16", 215/60R16
Đĩa / Tang trống

 
LED
LED

●
LED

●
-

●
 

●

Tự động 1 vùng

4,315 x 1,800 x 1,645
2,610
190

5,300
 

Kappa 1.4 T-GDi
138 hp - 242 Nm

7 DCT
 

Trợ lực điện
17", 215/60R17

Đĩa / Đĩa
 

LED
LED

●
LED

●
●
●
 

●
Tự động 1 vùng,

tích hợp lọc không khí

PHIÊN BẢN

MẪU XE

1.5 PREMIUM1.4T PREMIUM

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
Màn hình giải trí AVN
Hệ thống âm thanh
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
An toàn
Số túi khí
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
Camera lùi
Điều khiển hành trình

●
●
●
●
●
●
7"

10.25"
6 loa 

●
●
●
●
●
 
6
●
●
●

Sau
●
●

●
●
●
●
●
●

3.5"
10.25"
6 loa 

●
●
●
●
●
 
6
●
●
●

Trước & Sau
●
●

https://www.youtube.com/user/thacokiahttps://www.facebook.com/kiamotorsvietnam/
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