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CÓDIGO

MODELO X.554

MOTOR & TRANSMISSÃO
Motor 3.8 L, V6, 294 cv a 6.200 rpm, torque: 36,5 mkgf a 4.500 rpm S

Transmissão automática de 8 velocidades com opção de trocas sequenciais e alavanca eletrônica Shift-by-wire  S

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Abertura do capô com auxílio de amortecedores S

Abertura e fechamento elétricos da tampa do porta-malas S

Abertura elétrica interna da tampa de abastecimento S

Acendedor de cigarros e cinzeiro portátil  S

Ar-condicionado automático digital de 3 zonas S

Bancos dianteiros com porta-revistas no encosto S

Bancos dianteiros e traseiro com ajuste elétrico S

Bancos dianteiros e traseiro com opção de aquecimento e resfriamento S

Banco traseiro com ajuste lombar elétrico S

Bluetooth com controle de chamada no volante S

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

Chave Smart Key para abertura das portas e porta-malas  
e acionamento do alarme

S

Computador de bordo com controles no volante S

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

Console central e manopla do câmbio com detalhe de aço S

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

Cortina com acionamento elétrico no vidro vigia e manual nas portas traseiras S

Descansa-braço central traseiro com porta-copos e porta-objetos, controle multimídia, ar-condicionado, 
ajuste elétrico e ajuste de temperatura do banco 

S

Encostos de cabeça dianteiros e traseiros com ajuste  
de altura e de inclinação

S

Freio de estacionamento acionado por comando elétrico  S

Iluminação no porta-malas e porta-luvas S

Indicador de marchas no conjunto de mostradores S

Luz de boas-vindas na maçaneta externa e retrovisor do motorista S

Luz interna com temporizador e efeito fade-out S

Maçanetas internas das portas com pintura metalizada S

Memória para banco do motorista e passageiro dianteiro,  
volante e retrovisores externos

S

Painel Supervision S

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

Porta-luvas com abertura amortecida S

Porta-objetos nas portas S

Relógio analógico no painel central S

Revestimento de couro nos bancos, volante e detalhes das portas  S

Sistema de entretenimento no console traseiro, 2 telas LCD de 9,2”  S

Sistema de som com 6 alto-falantes, 11 tweeters, 1 subwoofer e 1 amplificador S

Sistema imobilizador de ignição S

Sistema multimídia Lexicon com CD/MP3/DVD player com controle no volante e entrada auxiliar, USB e para iPod S

Soleira das portas de aço escovado com iluminação “Quoris” em vermelho S

Tomada auxiliar de energia 12 V no console central  
e no descansa-braço traseiro

S

Travamento elétrico central das portas e porta-malas S

Vidros elétricos com comando nas 4 portas S

Volante de direção com regulagem elétrica de altura e profundidade S

EXTERIOR & DESIGN
Antena shark S

Escapamento com saída dupla S

Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, rebatimento elétrico automático, aquecimento e 
setas com Led

S

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

Faróis com sistema de facho adaptativo (AFLS) S

Faróis de neblina com Led S

Grade dianteira com detalhes cromados S

Lanterna de neblina no centro do para-choque traseiro S

Lanternas dianteiras com Led S

Lanternas traseiras com Led S

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente  
de frequência variável

S

Maçanetas externas na cor do veículo com detalhe cromado S

Para-choques e retrovisores externos na cor do veículo S

Rodas de liga leve aro 18”, pneus 245/50 R18 S

Tampa do porta-malas com detalhe cromado S

Teto solar duplo panorâmico S

TECNOLOGIA & SEGURANÇA
Acendimento automático dos faróis sensível à luminosidade S

Air bags frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista  S

Alavanca de câmbio eletrônica tipo joystick com tecnologia Shift-by-wire  S

Cintos de segurança de 3 pontos S

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

S

Controle eletrônico de estabilidade - ESP S

Controle eletrônico de tração - TCS S

Desembaçador do vidro traseiro temporizado S

Direção elétrica S

Drive Mode (modo de condução) - normal/eco/sport/snow  S

Encostos de cabeça dianteiros ativos - sistema Active Front Headrests S

Espelho retrovisor interno com antiofuscamento automático S

Estepe com roda de liga leve S

Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD S

Luz de freio montada no centro do vidro vigia - Brake Light S

Luz diurna de navegação com Led S

Para-brisa com desembaçador automático Auto Defog S

Para-brisa hidrofóbico (repelente à água) S

Piloto automático com controle no volante - Cruise Control S

Sensor de chuva S

Sensores de aproximação no para-choque dianteiro e traseiro S

Sistema com câmeras dianteira e traseira para auxílio nas manobras e com visor no sistema multimídia S

Sistema de frenagem de emergência - BAS S

Sistema de proteção contra descarga da bateria S

Sistema Isofix S

ND - Não disponível  /   S - Item de série

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. 

facebook.com/kiamotorsbrasil twitter.com/kiamotorsbrasilfacebook.com/kiamotorsbrasil twitter.com/kiamotorsbrasil


