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Cennik Kia Stinger
Rok produkcji 2021
Rok modelowy 2021
Cennik w PLN ważny od 21.12.2020

Benzyna

3.3 V6 T-GDI 366 KM 8 AT AWD 239 990

8 AT 8-biegowa, automatyczna skrzynia biegów z elektronicznym sterowaniem przełożeń oraz możliwością 
sekwencyjnej zmiany biegów za pomocą łopatek przy kolumnie kierownicy

AWD Elektronicznie sterowany napęd na wszystkie koła z funkcją dynamicznego rozdziału momentu obrotowego 
między koła (Dynamique Torque Vectoring System) oraz możliwością wyboru trybu jazdy



UVO zapewnia pełną kontrolę, 
którą masz dosłownie w 
zasięgu palca swojej ręki.

KIA LIVE - WIESZ WIĘCEJ, 
JEDZIESZ JESZCZE DALEJ

Kia Live dostarcza przydatnych w 
trasie informacji o podróży. Są one 
wyświetlane na ekranie systemu 
nawigacji w czasie rzeczywistym.

Aplikacja UVO zapewnia dostęp do 
informacji diagnostycznych, statystyk 
jazdy oraz statusu pojazdu. 

APLIKACJA UVO

Nowy wymiar łączności z 
Twoim samochodem.

Zaplanuj trasę i wyślij ją bezpośrednio do 

systemu nawigacji

Znajdź mój samochód

Moje podróże

Status auta

Powiadomienia

Informacje o natężeniu ruchu drogowego

Tryb współdzielenia auta

Miejsca użyteczności publicznej

Nawigacja online z dynamicznym planowaniem 

trasy oraz funkcją „ostatnia mila”

Parkingi

Informacje o radarach

Prognoza pogody



Blind Spot Detection / Blind Spot Collision Avoidance Assist - system

monitorowania martwego pola w lusterkach z funkcją zmiany toru jazdy w

przypadku ryzyka wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa

Rear Cross Traffic Alert / Rear Cross Traffic Collision Assist – system

monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją

automatycznego zatrzymania

Safe Exit Warning - system audio-wizualnego ostrzegania w momencie

nadjeżdżania z tyłu pojazdu i otwierania drzwi

Blind Spot View Monitor - obraz martwego pola na wyświetlaczu

centralnym

Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z

kamerą 360˚

Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu

Skórzana tapicerka foteli typu „nappa”

Skórzane czarne obicie foteli i boczków drzwi (NAP)

Skórzane czerwone obicie foteli i boczków drzwi (RED)

Pakiet Prestige Line (PRE)

5 000 zł

Tapicerka Nappa (NAP/RED)

3 000 zł

Dach Panoramiczny (SRF)

4 000 zł
Elektrycznie sterowane duże okno dachowe

Elektrycznie sterowana roleta przeciwsłoneczna
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Bezpieczeństwo

CAAA04 Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki pasażera ●

CABA06 Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń, poduszka kolanowa dla kierowcy ●

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości ●

Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów przód / tył ●

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX ●

CBBA04
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania • BAS - system wspomagania hamowania • ESS - automatycznie włączane światła
awaryjne na wypadek gwałtownego hamowania • ESC - system stabilizacji toru jazdy • HAC - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu ●

VDGD08
VDGG03
VDGJA1
VDGC09
VDDA07
VDJAA1

Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów oraz asystentem 
skrętu w lewo • Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy • Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją 
odległości i funkcją Stop & Go • Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu •  Lane Following Assist - asystent jazdy utrzymujący pojazd 
pośrodku pasa ruchu • Intelligent Speed Limit Assist - system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i automatycznego dostosowywania prędkości do 
obowiązujących ograniczeń • Highway Driving Assist – asystent jazdy po autostradzie

●

Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa ruchu ●

ELBB02
ELFA02
ELCB02 Światła do jazdy dziennej, tylne lampy, kierunkowskazy oraz tylne światło stop wykonane w technologii LED ●

Automatycznie włączane światła z czujnikiem zmierzchu, funkcja oświetlania drogi do domu ●

VGDB01 Aktywna maska silnika z systemem ochrony pieszego ●

VDHAA3 Czujniki parkowania z przodu i z tyłu ●

VDHC09 Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie ●

CBAA18
CBAB18 Hamulce tarczowe przednie i tylne 18” ●

ELAA75 Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów ●

CBDA01 Sportowy, 4-tłokowy układ hamulcowy BREMBO (2-tłokowy tył) z aluminiowymi zaciskami w kolorze czerwonym ●

VDGA04

Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach • Blind Spot Collision Avoidance Assist - system automatycznie zmieniający tor 
jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa • Rear Cross Traffic Alert - system monitorowania ruchu 
pojazdów podczas cofania • Rear Cross Traffic Collision Assist - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego 
zatrzymania

PRE

VDHC10
VDXGA2

Blind Spot View Monitor – asystent martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na wyświetlaczu centralnym • Round View
Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚ PRE

Safe Exit Warning – system audio-wizualnego ostrzegania w momencie nadjeżdżania z tyłu pojazdu i otwierania drzwi PRE

Komfort i prowadzenie

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego ●

VGDA01 Dodatkowe wygłuszenie maski silnika, siłowniki gazowe pokrywy silnika ●

CBCA22 Elektryczny hamulec postojowy z funkcją „Auto-Hold" ●

VDEA03 Funkcja wyboru trybu jazdy: Smart, Eco, Comfort, Sport, Sport+ ●

TDAA34 Szyby sterowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i automatycznym trybem pracy góra ●

ELEC01
ESBA11 Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów ●

ESBA11
ESCA02
ESCB01 Lusterka zewnętrzne podgrzewane z funkcją automatycznego składania i oświetlenia podłoża ●

ESCC01 Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne ●

VDXC01 Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu ●

VSBA01 Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, immobilizer, funkcja automatycznego ryglowania zamków, alarm obwodowy ●

VMFA01
VMFB03 Kierownica wielofunkcyjna ●

VCAA04
VCBB01
VCDA01
VCDB01

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym, systemem automatycznego odparowywania przedniej szyby, dodatkowe nawiewy dla 
pasażerów drugiego rzędu ●

SVAA80
TTCA01 Podgrzewana kierownica, fotele przednie oraz skrajne siedziska tylnej kanapy ●

S1CA04
Elektryczna regulacja foteli przednich w 8 kierunkach oraz 4-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego, zagłówki foteli przednich regulowane w pionie i
poziomie, kieszenie w oparciach foteli przednich ●

S1CR02 Fotel kierowcy z funkcją elektrycznie wysuwanego podparcia pod uda ●

S1CT02 Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia bocznego ●

CTBA08
S1CA04 Funkcja pamięci ustawień foteli przednich, lusterek zewnętrznych oraz kierownicy ●

Launch Control - procedura szybkiego startu ●

CTBA08 Elektryczna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach ●
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Komfort i prowadzenie

VDAA36 Rozbudowana stylistyka zegarów typu "Supervision Cluster" z 7” kolorowym wyświetlaczem LCD komputera pokładowego i regulacją podświetlenia ●

Dynamic Torque Vectoring System – system wspomagający dynamiczną jazdę w zakrętach ●

CTAC01 Aktywny układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu ●

CSAB02
Sportowe zawieszenie, elektronicznie sterowane, z dynamiczną kontrolą siły tłumienia w zależności od warunków drogowych oraz możliwością wybrania 
zaprogramowanych trybów pracy ●

SVAB02 Wentylowane fotele przednie z 3-stopniową regulacją ●

Wygląd / Styl

ETEA06 Dwie podwójne, chromowane końcówki układu wydechowego ●

ETGA04 Zewnętrzne listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia ●

Chromowane wyloty powietrza w błotnikach typu "skrzela" ●

TTBA13
TTBB60 Sportowa kierownica wykończona perforowaną skórą, gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą i aluminium, satynowe klamki wewnętrzne ●

TLCA02 Podświetlenie LED przestrzeni na nogi z przodu ●

Wlot powietrza w zderzaku, atrapa chłodnicy oraz kierunkowskazy przednich lamp w stylistyce plastra miodu ●

ESAA05 Elementy wykończenia nadwozia w kolorze ciemnego chromu ●

TLSH01 Zestaw kameralnego podświetlenia deski rozdzielczej i paneli drzwiowych obejmujący 64 warianty kolorystyczne ●

ESAA05
ETFA02 Lusterka zewnętrze chromowane, zewnętrzne klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia ●

Sportowa stylistyka zderzaków: zderzak przedni z powiększonymi wlotami powietrza na hamulce wykończony w kolorze czarnym fortepianowym, dolna 
część wlotu powietrza wykończona w kolorze ciemnego chromu, zderzak tylny z wbudowanym dyfuzorem oraz dodatkowymi wylotami powietrza ●

TTKA03 Chromowane wewnętrzne nakładki progowe, metalowe nakładki na pedały, chromowane nakładki na próg załadunkowy w bagażniku ●

TTAA18 Konsola środkowa wykończona aluminium ●

TTKA03 Aluminiowe nakładki na pedały ●

TTEA06
TTFA14
TTGA10 Podsufitka, osłony przeciwsłoneczne oraz słupki wykończone zamszem w kolorze czarnym ●

SAAA23
SACA06 Zamszowo-skórzana tapicerka w kolorze czarnym z czerwonymi akcentami oraz pasami bezpieczeństwa w kolorze czerwonym ●

SAAA24 Skórzana tapicerka foteli typu „nappa” NAP/RED

Koła

VDGE02 System kontroli ciśnienia w ogumieniu ●

EWBA04 Koło zapasowe dojazdowe ●

EWAAU1 Felgi aluminiowe 19" z oponami 225/40/R19 przód, 255/35/R19 tył ●

Funkcjonalność

S2CK01
S2CL01 Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje ●

VMDC04
VGFD01 Gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, gniazdo USB ●

VGFG01
VGFV01 Dodatkowe gniazdo zasilania 12V, gniazdo USB dla pasażerów tylnej kanapy ●

TSAC01 Schowek pasażera z podświetleniem ●

TLAA24 Lampki do czytania LED w podsufitce dla pasażerów przednich siedzeń oraz schowek na okulary ●

TTGF03
TLSB02 Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlenie przestrzeni bagażowej LED ●

S2AA06 Składana oraz dzielona tylna kanapa 60:40 z podłokietnikiem i uchwytami na napoje ●

VDCC01 Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy ●

EGBA15 Szyba przednia i szyby boczne z funkcją zapobiegania nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza ●

TLBA14 Oświetlenie wnętrza LED dla pasażerów tylnej kanapy ●

Cennik Kia Stinger
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Multimedia i technologia

VMAATE

System nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami TomTom, interfejs Android Auto oraz Apple CarPlay, 7-letni plan
darmowej aktualizacji map, 10,25" kolorowy ekran dotykowy, radioodtwarzacz MP3 RDS, Bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie,
antena dachowa typu "płetwa rekina", tuner cyfrowy DAB

●

Usługi cyfrowe UVO Connect ●

VMBA09
Zestaw audio firmy Harman/Kardon z 15 głośnikami, w tym dwa głośniki niskotonowe pod przednimi fotelami, zewnętrzny 12 - kanałowy wzmacniacz o mocy
720W ●

Funkcja relaks – możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1 z 6 dostępnych seansów relaksacyjnych: las, morze, deszcz,
kawiarnia, kominek, śnieg ●

Elektroniczny generator dźwięku (możliwość wyłączenia) - wzmacniający sportowy dźwięk wydechu w kabinie w zależności od wybranego trybu jazdy ●

VSAA51
Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz pokrywie 
bagażnika oraz przycisk uruchamiający silnik START / STOP ●

Eco Dynamics - system automatycznego wyłączania oraz włączania silnika na postoju pozwalający oszczędzać paliwo ●

Smart Neutral Coasting - aktywny tryb „żeglowania” ●

VDCF01 Head-up display - funkcja wyświetlania bezpośrednio na szybie informacji z komputera pokładowego, regulacja wysokości wyświetlania ●

VGCA04 Smart Tailgate – elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika ●

VGFP01 Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu PRE

ETCA38 Panoramiczny szklany dach, sterowany elektrycznie z elektrycznie regulowaną roletą SRF

Cennik Kia Stinger
Szczegóły wyposażenia

Ceny opcji dodatkowych

Pakiet Prestige Line PRE 5 000

Panoramiczny szklany dach, sterowany elektrycznie z elektrycznie regulowaną roletą SRF 4 000 

Tapicerka „nappa”: skóra czarna / czerwona NAP/RED 3 000

Lakier specjalny: High Chroma Red H4R 4 000 

Lakier metalizowany lub perłowy MET 3 000

Omega Car Guard 24 - zabezpieczenie klasy profesjonalnej, które chroni samochód przed nieautoryzowanym uruchomieniem poprzez 
przechwycenie sygnału z kluczyka, za pomocą skradzionego kluczyka, nieautoryzowanym kluczykiem czy ingerencją w systemy elektroniczne 
samochodu (opcja akcesoryjna, cena z montażem)

1 457

EMG QX-IMMO – zaawansowany immobilizer polskiej produkcji, chroni samochód przed wszelkimi metodami kradzieży, w tym nowoczesnymi 
jak "kradzież na walizkę", uniemożliwia nieautoryzowane uruchomienie samochodu (opcja akcesoryjna, cena z montażem) 1 457

Pakiety serwisowe na 4 lata lub 60 000 km Cena brutto

3.3 T-GDI Przeglądy co 30 000 km / 24 miesiące, wymiana oleju co 10 000 km / 12 miesięcy 4 711

Zalety wykupionych przeglądów okresowych:

• gwarancja ceny

• pełna historia obsługi serwisowej zwiększa wartość pojazdu przy odsprzedaży 

• przenoszone na kolejnego właściciela



TAPICERKA ZAMSZOWA
(wnętrze WK)

Czarna tapicerka zamszowo-skórzana

Zamszowe obicie deski rozdzielczej

Czerwone przeszycia foteli, na desce 

rozdzielczej, boczkach drzwi i kole 

kierownicy

Czerwone pasy bezpieczeństwa

TAPICERKA SKÓRZANA
(wnętrze WK, opcja NAP)

Tapicerka czarna, delikatna skóra 

typu „nappa”

Skórzane obicie deski rozdzielczej

Ciemno-szare przeszycia foteli, na 

desce rozdzielczej, boczkach drzwi i 

kole kierownicy

TAPICERKA SKÓRZANA
(wnętrze WK, opcja RED)

Tapicerka czerwona, delikatna skóra 

typu „nappa”

Skórzane obicie deski rozdzielczej

Czerwone przeszycia foteli, na 

boczkach drzwi j i kole kierownicy, 

czarne na desce rozdzielczej

Cennik Kia Stinger
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Deep Chroma Blue
(D9B)

Snow White Pearl
(SWP)

Silky Silver
(4SS)

Aurora Black
(ABP)

Ceramic Silver
(C4S)

High Chroma Red
(H4R)

Micro Blue
(M6B)

Panthera Metal
(P2M)

Neon Orange
(N2O)

bez dopłaty

Cennik Kia Stinger
Kolorystyka zewnętrzna



Cennik Kia Stinger
Dane techniczne

3.3 T-GDI

Silnik i zawieszenie

Norma emisji spalin Euro 6 (cykl WLTP)

Układ napędowy benzynowy-turbodoładowany V6 
(Twin Turbo)

Typ skrzyni biegów automatyczna 8-biegowa

Napęd AWD

Pojemność skokowa [cm3] 3,342

Maksymalna moc [KM/obr./min.] 366 / 6,000

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min.] 510 / 1,300 ~ 4,500

Przód kolumny McPhersona

Tył Wielowahaczowe

Osiągi i dane eksploatacyjne

Prędkość maksymalna [km/h] 270

Przyspieszenie 0-100 km/h [s] 5,4

Przyspieszenie 80-120 km/h [s] 3,5

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym [l/100 km] * 10,9

Emisja CO2 w cyklu mieszanym [g/km] * 247

Średnica zawracania [m] 11,7

Pojemność zbiornika paliwa [ l ] 60

Prześwit [ mm ]   130

Pojemność przestrzeni bagażowej VDA [ l ] 406

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2 325

Masa własna [kg] 1 858

Masa przyczepy hamowanej [kg] 1 000

Gwarancja ** 7 lat / 150 000 km

1,
40

0 
m

m

*Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 (cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych 
samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/). Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również 
zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

**Szczegółowy zakres i warunki znajdują się w książce gwarancyjnej danego pojazdu Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających, pod kątem możliwości odzysku i recyklingu, wymagania określone 
w normie ISO 22628 i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji 
zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.kia.com

http://www.mi.gov.pl/
http://www.kia.com/


Kia Motors Polska Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne 
w dniu jego publikacji. Jednocześnie Kia Motors Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia 
zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne
od terminu dostawy i miejsca wytworzenia oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności , a także aktów władzy. 
Wszelkie cenniki publikowane przez Kia uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie 
zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. 
W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia 
gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014
o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. 
Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, 
że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo 
homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane ceny zawierają podatek VAT. Oferty promocyjne mogą 
być kierowane zarówno do klientów indywidulanych jak i do klientów flotowych. Klienci flotowi mogą uzyskać informacje
o aktualnych promocjach u Dealera.
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