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Otwórz się na nowe  
perspektywy
 

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji. 
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek 
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze chwile.

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego pomagamy 
odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy samochody 
o niepowtarzalnej stylistyce, pełne zaawansowanych rozwiązań 
technicznych. Dowodem niezwykłej jakości naszych pojazdów 
jest objęcie ich  7-letnią gwarancją.  
Inspiruje nas jeden cel: przekraczać oczekiwania.  
To cel, który określamy hasłem „The Power to Surprise”,  
czyli „Zdolność Zaskakiwania”.

Jak go osiągamy? Przeczytaj i daj się zaskoczyć.
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Nowa Kia Stinger została stworzona przez prawdziwych 
entuzjastów motoryzacji. Jej piękna linia nawiązuje  
do klasycznego ducha klasy Gran Turismo. Ale to nie wszystko. 
Ten imponujący samochód zapowiada erę nowatorskiej 
i niekonwencjonalnej stylistyki, wyjątkowych osiągów 
i ekscytujących doznań z jazdy. 

NARODZINY GWIAZDY
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Eleganckie, starannie ukształtowane nadwozie nowej Kia Stinger  
to zapowiedź niezwykłych osiągów.  
To samochód, który demonstruje pasję i ambicje projektantów.

WITAMY W ŚWIECIE  
GRAN TURISMO
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Kia Stinger zawdzięcza swój niezrównany wygląd idealnym 
proporcjom. Długa maska silnika zwieńczona krótkim zwisem 
idealne współgra z dużym rozstawem osi i niską linią dachu. 
Piękna, aerodynamiczna linia i napęd na tylne koła to atuty 
niezwykłego samochodu, który wzbudza ogromne emocje.

DESIGN 
NA NAjWYŻSZYM POZIOMIE
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DAj SIĘ PORWAĆ

Kia Stinger w wersji GT to efekt prawdziwej pasji. Wszystkie 
starannie zaprojektowane detale stylistyczne, każdy 
dopracowany szczegół potwierdzają najwyższą klasę. 
Zapowiadają niezwykłe osiągi i czystą przyjemność 
prowadzenia. Kia Stinger GT to kwintesencja wysmakowanego 
połączenia sportowego charakteru i elegancji.

Chromowane ciemne nakładki lusterek zewnętrznych Wysokiej jakości 
wykończenie lusterek podkreśla sportową elegancję pojazdu. Tylne diodowe 
lampy i dwie podwójne końcówki układu wydechowego Stylowe lampy tylne, 
zapożyczone z samochodu koncepcyjnego GT oraz dwie podwójne końcówki układu 
wydechowego stanowią doskonałe zwieńczenie tego motoryzacyjnego 
arcydzieła. 19” chromowane obręcze kół ze stopu lekkiego Porywające, 
srebrzysto-czarne obręcze kół to ukłon w stronę entuzjastów klasy GT. 

Czerwone zaciski hamulcowe Brembo® Dowodzą, że Kia Stinger to 
niesamowicie szybki samochód. Diodowe lampy przednie z ciemnym 
chromowanym obramowaniem Przyciągają spojrzenia, wzbudzają 
zainteresowanie, zdają się skrywać tajemnicę... Rasowe ciemne chromowane 
obramowanie podkreśla dynamikę i niezwykłość samochodu.
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Witamy we wnętrzu szlachetnych materiałów i klasycznej elegancji. Uwagę 
przyciągają stylowe, okrągłe otwory wentylacyjne i inne elementy 
wykończenia z satynowego chromu. Sportowa stylistyka nowej Kia Stinger 
idzie w parze z najnowszymi rozwiązaniami wspierającymi kierowcę. 
Siedząc wygodnie w ergonomicznie wyprofilowanym fotelu pokrytym 
skórą nappa, prowadzący ma dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. 
Prezentuje je nowoczesny zestaw wskaźników typu Supervision lub 
wyświetlacz na szybie czołowej (HUD). Dostęp do wszystkich multimediów 
zapewnia 8-calowy ekran systemu nawigacji w konsoli centralnej. 

WYMARZONE OTOCZENIE
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Nawiewy powietrza Inspirowane kokpitem samolotu, okrągłe nawiewy w metalowych obramowaniach podkreślają sportowy charakter wnętrza.  
Spłaszczona u dołu kierownica obszyta skórą Wygodna kierownica w kształcie litery D pokryta perforowaną skórą odzwierciedla sportowego ducha pojazdu. 
Elementy aluminiowe Aluminiowe elementy wykończenia drzwi, konsoli centralnej i pedałów utrzymano w stylistyce samochodów wyczynowych.  
Elegancka tapicerka wersji GT Standardowo w wersji GT fotele pokrywa miękka tapicerka ze skóry nappa z szarymi przeszyciami i wyraźnym logo GT na zagłówkach. 
Łopatki przy kierownicy Umożliwiają wygodną i szybką zmianę biegów bez konieczności odrywania dłoni od kierownicy. Poprawiają zarówno dynamikę jazdy,  
jak i bezpieczeństwo prowadzenia.

 Podparcia boczne fotela 

Zapewniają znakomite, pewne  
trzymanie boczne.

 Wysuwane siedzisko

Opcjonalne przedłużone siedzisko 
zapewnia lepsze, pełniejsze 
podparcie ud kierowcy. Podnosi 
wygodę i jest korzystne dla 
zdrowia. Szczególnie cenne podczas 
długich jazd.

 Czterokierunkowe podparcie 
odcinka lędźwiowego

 Sprawdza się na długich trasach. 
Zapewnia komfort i odpowiednie 
podparcie dolnego odcinka kręgosłupa.

Nowa Kia Stinger w wersji GT to samochód dla konesera. Całe jej 
wnętrze zaprojektowano z myślą o kierowcy. Dzięki wyjątkowo 
wygodnym fotelom i najnowszym układom elektronicznym 
nawet najdłuższa podróż minie jak w oka mgnieniu. 

PRZEjMIj KONTROLĘ
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Niepodważalną zaletą nowej Kia Stinger jest duży rozstaw osi, który daje 
korzyść w postaci przestronnego wnętrza. Zapewnia ono wszystkim 
pasażerom komfortowe warunki podróżowania. Co więcej, fotele przednie 
wyposażono w elektryczną regulację w 8 kierunkach. Dzięki temu jazda 
nową Kia Stinger to czysta przyjemność. Niezależnie od tego, czy 
dojeżdżasz do pracy, czy udajesz się na wielką wyprawę. 

Przestrzeń z tyłu Pasażerowie docenią przestrzeń nad głową, na poziomie ramion 
i komfortową ilość miejsca na nogi.

Szerokie okno dachowe Dla wszystkich wersji pojazdu dostępne jest otwierane i przesuwane, 
szerokie okno dachowe. Otwiera inną perspektywę. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku,  
by wnętrze rozświetliły promienie słońca. 

ODDAj SIĘ PRZYjEMNOŚCI
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Przyda się, jeżeli masz zajęte obie ręce. 
Samochód automatycznie otworzy 
bagażnik, kiedy znajdziesz się 
w odpowiedniej odległości. 
Wystarczy, że masz przy sobie tzw. 
„inteligentny kluczyk”.

Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie

Zaskoczy Cię, jak praktyczny może być samochód 
stworzony przede wszystkim po to, by budzić emocje. 
Przestronny bagażnik o pojemności 406 l umożliwia 
przewożenie dużych przedmiotów. Aby pomieścić 
długi lub dodatkowy ładunek, wystarczy złożyć 
kanapę tylną, dzieloną w proporcji 60:40.

BOGACTWO MOŻLIWOŚCI

Pojemność bagażnika: 406 l 
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Każda wyprawa nową Kia Stinger dostarczy niezapomnianych wrażeń.  
Aby zapewnić jak najlepsze doznania z jazdy, przeprowadziliśmy wiele 
badań. Dopracowaliśmy wszystkie detale tego niesamowitego samochodu. 
Możesz zaufać naszym konstruktorom - podczas pokonywania zakrętów  
i przy każdym przyspieszeniu. Opracowali oni nowoczesny napęd na tylne 
lub wszystkie koła, pełne wigoru, mocne silniki oraz stworzyli stabilne  
i lekkie nadwozie o aerodynamicznej linii.

NADZWYCZAjNE DOZNANIA
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Napęd na tylne koła, nawet przy niskich prędkościach 
dostarcza niezapomnianych sportowych emocji.  
Optymalną kontrolę nad pojazdem zapewnia napęd 
na cztery koła, a 8-biegowa przekładnia 
automatyczna płynnie zmienia biegi.

PRZYSPIESZA
BICIE SERCA

Zapewnia szybką i płynną zmianę biegów. Jej tłumik drgań 
odśrodkowych nie tylko zmniejsza hałas i wibracje, ale 
również wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

8-biegowa przekładnia automatyczna

Silnik 2.0 T-GDI Turbodoładowany silnik benzynowy 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa 2.0 T-GDI rozwija moc 
maksymalną 255 KM i maksymalny moment obrotowy 353 Nm. 
Zapewnia znakomite osiągi oraz dynamiczną, emocjonującą jazdę 
z prędkością nawet do 240 km/h.

Silnik 2.2 CRDI Silnik wysokoprężny 2.2 CRDI odznacza się wysokim 
momentem obrotowym, wynoszącym 440 Nm. Umożliwia jazdę 
z prędkością 230 km/h przy obniżonym poziomie hałasu oraz drgań 
i zapewnia niższe zużycie paliwa. 

Niezwykle mocny silnik benzynowy T-GDI V6 z podwójnym 
turbodoładowaniem zapewnia niesamowite przyspieszenie 
i potężny moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości 
obrotowych. Aby zapewnić wyjątkowe osiągi, zastosowano również 
zaawansowany układ dolotowy i wydechowy.

Moc maks.
 

Prędkość maks.

km/h

0-100 km/h

sek.

Silnik V6 3.3 l z podwójnym turbodoładowaniem

KM

obr./min
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 Mechanizm różnicowy przedni

W wersjach z napędem na wszystkie koła (AWD), podczas 
pokonywania zakrętów przedni mechanizm różnicowy 
umożliwia obracanie się kół przednich z różną prędkością, 
nawet jeżeli są one napędzane.

 Mechanizm różnicowy tylny
Stosowany w wersjach z napędem na tylne koła, mechanizm 
różnicowy tylny o zwiększonym tarciu wewnętrznym 
podnosi stabilność podczas pokonywania zakrętów z wysoką 
prędkością.

 Skrzynia rozdzielcza sterowana elektronicznie
W nowej Kia Stinger z napędem na wszystkie koła, za 
rozdział momentu napędowego na koła przednie i tylne 
odpowiada elektronicznie sterowana skrzynia rozdzielcza. 
Układ analizuje warunki drogowe przekładające się na opór 
na każdym kole i przenosi optymalną część siły napędowej 
na poszczególne osie.

 Zawieszenie sterowane elektronicznie (ECS)

Za pomocą rozmaitych czujników układ ECS analizuje 
parametry jazdy takie jak prędkość pojazdu, rodzaj 
nawierzchni, promień pokonywanego zakrętu czy 
wymagania dotyczące siły hamowania i przyspieszenia. 
Następn ie  aby zapewnić  maksymalny komfort 
i bezpieczeństwo, odpowiednio zmienia sztywność 
zawieszenia pojazdu.

 Układ kierowniczy wspomagany  
silnikiem elektrycznym (R-MDPS)

Zaawansowane sterowanie układem R-MDPS odpowiednio 
dostosowuje siłę wspomagania kierownicy do warunków jazdy. 
W ten sposób oszczędza paliwo, a kierowca zyskuje większe 
poczucie kontroli i panowania nad pojazdem. Układ zwiększa siłę 
wspomagania podczas manewrowania przy wolnej jeździe 
i stopniowo zmniejsza swój udział przy wyższych prędkościach. 

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) Na podstawie informacji o momencie 
obrotowym silnika i o warunkach jazdy, układ optymalnie rozkłada siłę hamowania 
pomiędzy poszczególne koła pojazdu.   

Wybór trybu jazdy (DMS) Układ DMS zmienia charakterystykę silnika, skrzyni biegów, 
zawieszenia, układu kierowniczego i napędu na wszystkie koła. Modyfikuje nawet 
brzmienie silnika. Można wybierać pomiędzy pięcioma trybami: Comfort (domyślny, 
gwarantuje płynne przyspieszanie i komfort), Sport (większa dynamika), Sport+ (większa 
dynamika kosztem mniejszej stabilizacji), Eco (oszczędność paliwa) i Smart (inteligentne 
zmiany charakterystyk).

W trudnych warunkach drogowych i pogodowych najlepiej sprawdzają 
się wersje z napędem na cztery koła (AWD). Dzięki niemu kierowca 
zachowuje większą kontrolę nad pojazdem na nawierzchni o małej 
przyczepności, w tym na drogach zaśnieżonych, oblodzonych 
i mokrych. Ponadto w zależności od zmieniających się warunków układ 
dynamicznego sterowania momentem obrotowym (DTVC) przenosi 
odpowiednio siłę napędową lub siłę hamowania na koła o największej 
przyczepności. 

NIEZALEŻNIE OD POGODY

Zmiana pasa ruchu

Podczas wykonywania tego manewru inteligentna jednostka sterująca przenosi 
moment obrotowy na wewnętrzne tylne koło i reaguje natychmiast nawet przy 
najmniejszych zmianach zapotrzebowania na moment obrotowy.

Śliska nawierzchnia  

Na śliskich nawierzchniach napęd na wszystkie koła przenosi moment obrotowy 
z kół, które tracą przyczepność na koła o największej przyczepności.

Jazda autostradowa
Na trasach szybkiego ruchu napędzane są tylko koła tylne.  
Zapewnia to kierowcy najlepsze wrażenia z jazdy.

Pokonywanie zakrętów 
Aby zapewnić odpowiednią stabilność, podczas pokonywania zakrętu napęd  
na wszystkie koła przenosi więcej momentu napędowego na zewnętrzne koło 
tylne.

Pełniejsza kontrola nad pojazdem nawet w trudnych warunkach drogowych

 19-calowe opony Continental

Standardowe wyposażenie wersji GT i opcjonalne wersji GT Line. 
19-calowe obręcze kół z oponami Continental zapewniają lepszą 
przyczepność.


