
 MOHAVE

EQUIPAMENTOS

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
O veículo acima apresentado possui vários modelos com características técnicas, itens de série e opcionais específicos, que são identificados por códigos, cujas descrições encontram-se 
disponíveis na rede autorizada Kia. Em atendimento ao artigo 36 da Lei 8.078/90, a Kia Motors reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as informações 
aqui prestadas, em especial as características técnicas e equipamentos dos modelos especificados e identificados pelos códigos. Alguns itens do veículo apresentado nesta publicação são 
opcionais, devendo o consumidor, ao receber o veículo na concessionária autorizada, certificar-se de que do mesmo constam todos os itens adquiridos, sejam de série e/ou opcionais. Para 
mais informações, consulte uma concessionária Kia. 
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CÓDIGOS

MODELO H.571

MOTOR & TRANSMISSÃO
Motor 3.0 L, V6, 24 V, 256 cv @ 3.800 rpm - diesel S

Transmissão automática de 8 velocidades com opção de trocas sequenciais S

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Abertura do capô e tampa traseira com auxílio de amortecedores S

Abertura elétrica interna da tampa de combustível S

Alarme antifurto com imobilizador S

Aquecedor com ventilação forçada S

Ar-condicionado digital com controle independente frontal (Dual Zone) e traseiro e filtro antipólen S

Bancos dianteiros com ajustes elétricos S

Bancos dianteiros com porta-revistas no encosto S

Bancos traseiros bipartidos e rebatíveis para ampliação do porta-malas S

Botão Start/Stop para partida do motor por reconhecimento da chave Smart Key S

Chave Smart Key para abertura das portas e acionamento do alarme S

Computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores S

Console central com descansa-braço, porta-objetos duplo e porta-copos S

Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura S

Descansa-braço central com porta-copos no banco traseiro S

Diversos porta-copos (6) e porta-garrafas (4) S

Encostos de cabeça com ajuste de altura (todos) e de inclinação (dianteiros) S

Freio de estacionamento com acionamento por pedal S

Iluminação no porta-malas e porta-luvas S

Indicador de marchas no conjunto de mostradores S

Luz interna com temporizador e efeito fade-out S

Maçanetas internas das portas cromadas S

Memória integrada para banco do motorista, retrovisores externos e volante S

Para-sóis com porta-ticket, espelho e extensão lateral S

Piloto automático com controles no volante S

Porta-objetos e porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras S

Porta-objetos na parte inferior do painel central S

Rádio CD/MP3 player com controles no volante, entrada auxiliar, USB e cabo para iPod S

Relógio digital e marcador de temperatura externa no display do ar-condicionado S

Revestimento de couro nos bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis laterais S

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters S

Suporte para cabide na lateral do teto S

Tacômetro analógico S

Tomadas auxiliares de energia 12 V (porta-malas, console central e dianteiro) S

Travamento elétrico central das portas e porta-malas S

Vidros com comando elétrico nas 4 portas S

Volante de direção com regulagem de altura e profundidade S

EXTERIOR & DESIGN
Antena eletrônica no teto S

Espelhos retrovisores externos com regulagem, desembaçador, setas e rebatimento elétrico S

Faróis de neblina com lentes de policarbonato S

Farol baixo com gás xenônio, lavador de alta pressão e regulagem automática de altura S

Grade dianteira e tampa traseira com detalhes cromados S

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável S

Maçanetas externas na cor do veículo com filete cromado S

Para-choques, maçanetas e espelhos retrovisores na cor do veículo S

Rack no teto S

Rodas de liga leve aro 18” S

Travamento assistido da tampa traseira S

Vidros verdes com para-brisa laminado dégradé S

TECNOLOGIA & SEGURANÇA
Acelerador eletrônico tipo Drive-by-Wire S

Acendimento automático dos faróis sensível à luminosidade S

Air bags frontais, laterais e de cortina (10 bolsas) com sensor de capotamento S

Barras de proteção contra impactos laterais nas 4 portas S

Câmera de ré com visor no retrovisor interno S

Cintos de segurança de 3 pontos (central traseiro tipo subabdominal) S

Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura S

Controle de assistência em aclives – HAC S

Controle de frenagem em declives – DBC S

Controle eletrônico de estabilidade – ESP S

Controle eletrônico de tração – TCS S

Desembaçador do vidro traseiro temporizado S

Destravamento automático das portas em caso de acidente S

Direção com assistência hidráulica progressiva S

Encostos de cabeça dianteiros ativos – sistema Active Front Headrests S

Espelho retrovisor interno com antiofuscamento automático (eletrocrômico) S

Estepe com roda de liga leve S

Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD S

Limpador do vidro traseiro intermitente S

Luz de freio montada na tampa traseira – Brake Light S

Motor diesel Common Rail com Turbo de Geometria Variável – VGT (motor 3.0 L diesel)  S

Proteção estrutural da cabine em “T” contra impacto frontal S

Sensor de capotamento – sistema ROS (conjugado ao air bag) S

Sensores anticapotamento – sistema ROP (conjugado ao ABS) S

Sensores de aproximação no para-choque dianteiro S

Sensores de aproximação no para-choque traseiro S

Sistema de frenagem de emergência – BAS S

Sistema de proteção contra descarga da bateria S

Sistema multimídia com GPS, DVD player e bluetooth S

Tração 4x4 tipo Part-Time com reduzida S

Travamento automático das portas com o veículo em movimento S

ND - Não disponível  /   S - Item de série


