O novo Kia

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em
todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá onde for
e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia para estar
sempre ao seu lado.

A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!

Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um futuro
melhor. É por isso que desenvolvemos e construímos
automóveis que ajudam a descobrir e a apreciar novos
horizontes. Viaturas que se destacam pelo seu design
excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes,
usufruindo além disso da nossa incrível garantia de
7 anos, prova inquestionável da nossa extrema qualidade. Em
tudo aquilo que fazemos, a nossa missão é sempre exceder
as expectativas dos nossos Clientes. Chamamos a isso “The
Power to Surprise” (“O poder de surpreender”).
Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais detalhe
e a deixar-nos surpreendê-lo!

ESPÍRITO CLÁSSICO
EMOÇÃO PIONEIRA
O novo Kia Stinger nasceu daquela paixão pela condução que está profundamente enraizada no
coração de todos os verdadeiros entusiastas dos automóveis. Desde o capô baixo à musculada
traseira, todas as suas apelativas linhas nos remetem para o espírito clássico dos Gran Turismo.
Mas não nos ficámos por aí: este espantoso modelo da Kia abre a porta para uma nova era
marcada por uma portentosa elegância, uma excecional performance e aquela que será pura e
simplesmente a melhor de todas as experiências em estrada.
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REDESCUBRA O PRAZER DA
CONDUÇÃO
O GRAN TURISMO REINVENTADO
Cada centímetro, cada curva e cada superfície polida do novo Kia Stinger
são um prelúdio de um desfecho lógico: uma performance de cortar a respiração!
Desde a moderníssima e emblemática grelha dianteira da Kia e das projeções laterais
musculadas até à traseira que se prolonga, este fastback foi projetado com nada
mais do que a paixão e a ambição em mente.
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EXPANDA OS SEUS HORIZONTES
PROLONGUE A EMOÇÃO
Um automóvel com um aspeto irresistível não pode ficar a dever nada à
harmonia das proporções e do equilíbrio certo. Neste aspeto, o novo Kia
Stinger está perfeitamente à vontade, com o seu capô comprido com uma
curta projeção dianteira, ampla distância entre eixos e habitáculo baixo.
Gerando um fluir de linhas muito próprio, esta característica abre
caminho quer para uma melhor aerodinâmica, quer para uma tração
traseira típica dos automóveis de alta performance, que promete
momentos de pura emoção ao volante.
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APROXIME-SE
DA ESTRADA
O design do novo Kia Stinger é um trabalho de paixão. Desde a
inovadora interpretação da grelha dianteira característica da Kia
até à imponente traseira estilo coupé, todos os pormenores
estão direcionados para o verdadeiro prazer de condução. O Kia
Stinger GT eleva o carácter desportivo e a exclusividade para um
novo patamar, com apelativos pormenores de fino recorte em
toda a sua extensão.

Retrovisores exteriores com acabamento em cromado escuro O acabamento
de alta qualidade destes espelhos montados nas projeções laterais das portas
oferece um toque mais atlético. Luzes traseiras combinadas LED e tubos de
escape de saída dupla As elegantes luzes traseiras LED, herdadas do concept car
GT deste modelo, e as duplas saídas de escape ovais contribuem para um final em
grande! Jantes de liga leve de 19" com acabamento em cromado escuro Com
o seu irresistível acabamento em cromado escuro, estas apelativas jantes foram
concebidas para os entusiastas dos modelos GT modernos. Pinças de travão
vermelhas Brembo® Estas pinças vermelhas da marca Brembo®, disponíveis para
a versão GT, fazem com que o Stinger pareça rápido, mesmo quando está
parado. Faróis dianteiros LED com molduras em cromado escuro O
emblemático formato "rasgado" dos faróis prende o olhar e revela a mais recente
tecnologia LED. Por seu turno, as molduras em cromado escuro contribuem para o
aspeto sofisticado.
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DEIXE-SE INSPIRAR
BEM-VINDO AO PARAÍSO DA
CONDUÇÃO

Puro mas exclusivo. O Stinger vai buscar a sua inspiração à conjugação do
estilo GT desportivo com a mais recente tecnologia de assistência ao
condutor. O apelativo interior apresenta entradas de ar circulares "tipo
avião", indicadores do painel de instrumentos com aro prateado e
acabamentos em cromado satin. A partir do banco do condutor rebaixado e
revestido a couro nappa macio (de série na versão GT), terá acesso às
informações essenciais, graças ao ecrã de supervisão do painel de
instrumentos, ou ao opcional Head-Up Display. O ecrã de navegação das 8"
na consola central abrange todas as necessidades do condutor em termos
de multimédia.
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PREPARE-SE
PARA ASSUMIR OS COMANDOS
O novo Kia Stinger GT orgulha-se de ser um automóvel
direcionado para o condutor. É por isso que tudo é concebido em
função deste, com os bancos extra-cómodos e a tecnologia de
ponta a garantirem que até a mais longa das viagens será plena
de conforto.

Ajuste dos apoios laterais pneumáticos
Para o máximo apoio lateral (de série na
versão GT).

Apoio lombar de 4 posições
Ideal para viagens longas, o apoio
lombar pneumático de 4 posições
ajuda-o a ajustar a posição do encosto
de modo a garantir o máximo conforto e
apoio para a sua zona lombar (de série
na versão GT).

Extensão do assento
Para ajudar a vencer a fadiga, a
opcional extensão do assento
desloca a extremidade dianteira do
banco do condutor para a frente,
assegurando assim um melhor
apoio para as suas coxas.

Entradas de ar Inspiradas nos aviões, estas entradas de ar com molduras circulares prateadas contribuem para uma sensação mais desportiva a bordo. Volante em D
revestido a pele Refletindo o caráter desportivo deste modelo, o volante em forma de D conta com um revestimento de pele perfurada, para maior aderência das
mãos do condutor. Acabamentos em alumínio Destacando-se nos revestimentos das portas, na consola central e nos pedais, eliminam quaisquer dúvidas quanto a
estarmos perante um automóvel de alta performance. Estofos exclusivos GT Irresistíveis e suaves ao toque, os bancos em couro napa com pespontos de contraste
cinzentos e o arrojado logótipo GT nos apoios de cabeça são equipamento de série na versão GT. Patilhas de comando da caixa de velocidades Permitem ao condutor
fazer passagens de caixa suaves sem tirar as mãos do volante. Além disso, possibilitam uma condução dinâmica sem qualquer esforço, já que proporcionam um rápido
aumento do binário do motor sem perturbar a concentração do condutor na estrada.
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INSTALE-SE BEM
E DIVIRTA-SE AO VOLANTE

O tempo em que os automóveis desportivos tinham habitáculos condensados
já lá vai. Com efeito, uma das grandes vantagens da longa distância entre eixos
do Stinger é o seu amplo interior, que assegura que todos os ocupantes
possam apreciar o acolhedor espaço deste elegante e amplo fastback.
Ao mesmo tempo, o banco do condutor com ajuste elétrico individual em oito
posições e o banco do passageiro dianteiro, também com ajuste elétrico e
regulável em seis posições, oferecem todo o conforto e apoio necessários, quer
nos momentos de lazer a aproveitar a potência deste Gran Tour, quer nas
viagens de e para o trabalho.
Parte traseira do habitáculo espaçosa O Stinger oferece um espaço generoso ao nível da cabeça,
ombros e pernas para os passageiros doa bancos traseiros, permitindo-lhes sentar-se
confortavelmente e esticar-se.

Teto de abrir amplo Com uma ampla superfície de vidro, este teto de abrir inclinável está disponível
para todos os níveis de equipamento. Um simples toque num botão permite a entrada de luz solar e ar
fresco em abundância no convidativo habitáculo.
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ABRA O ESPÍRITO
PARA UM GRANDE POTENCIAL

Porta da bagageira
elétrica inteligente
Mesmo com as mãos cheias, é fácil
colocar cargas e bagagens no interior do
seu Kia Stinger. Basta transportar a
smart key no bolso ou na mala e a
porta da bagageira abre-se
automaticamente assim que os
sensores de proximidade detetam a
sua presença na parte traseira do
veículo.
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Um automóvel feito, acima de tudo, para a emoção da
estrada, surpreendendo ao mesmo tempo pelo seu
lado prático. A espaçosa bagageira oferece 406 litros
de espaço de carga, com amplitude para objetos
largos e volumosos. Os bancos rebatíveis a 60:40
contribuem para que se possa transportar objetos
mais compridos ou carga adicional.

406 | de capacidade de carga
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ABRA O CAMINHO
PARA VIAGENS EMPOLGANTES
No novo Kia Stinger, todas as viagens significam prazer e diversão
instantâneos.
Isso deve-se ao facto de este modelo ser o resultado de vários anos de
investigação meticulosa e de afinações extremamente cuidadas. Todas
as curvas e momentos de aceleração são apoiados pela fiabilidade de uma
engenharia de excelência, visível por exemplo na força da tração traseira,
na gestão do peso e no equilíbrio do chassis, bem como no design
aerodinâmico ou, claro está, na potência dos poderosos motores.
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ACELERE
AS SUAS PULSAÇÕES
No novo Kia Stinger, todas as vantagens da tração
traseira (maior aceleração, agilidade e facilidade de
condução) se conjugam para obter um resultado
espantoso. Mesmo a baixas rotações, a tração traseira
oferece uma experiência de condução indubitavelmente
desportiva. Os condutores podem contar também com
a tração às quatro rodas, para um controlo ainda maior
do veículo em pisos difíceis, enquanto que a caixa
automática de 8 velocidades assegura passagens de
caixa extremamente suaves.
Motor 3.3 l V6 duplo turbo

segundos

0-100 km/h

km/h

Veloc. máx.

Potência máx.

com o motor 3.3 T-GDI

O motor D-CVVT V6 duplo turbo a gasolina é o mais potente da
gama Kia, oferecendo uma resposta e uma aceleração espantosas,
ao mesmo tempo que consegue um elevadíssimo binário num amplo
intervalo de rotações. Os sistemas de admissão e de escape feitos à
medida também contribuem para uma performance excecional.

Motor 2.0 T-GDI Com a sua capacidade de resposta
impressionante, este motor a gasolina de 255 cv assegura alta
performance, uma condução dinâmica e empolgante e uma
portentosa velocidade máxima de 240 km/h.
Motor 2.2 CRDi Dipsonibilizando 200 cv de potência, este motor

Caixa automática de 8 velocidades
As passagens de caixa rápidas e sem sobressaltos são a imagem de marca
desta caixa de velocidades automática. Embora concebida para aumentar a
poupança de combustível, conta também com um amortecedor de massa,
que limita o ruído e as vibrações.
22

diesel combina uma performance viva e alegre (capaz de atingir uma
velocidade máxima de 230 km/h) com consumos eficientes e níveis
reduzidos de ruído e vibrações.
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CONQUISTE E COMANDE
EM TODAS AS CONDIÇÕES
ATMOSFÉRICAS
Diferencial dianteiro

Se deseja um melhor desempenho do seu Stinger em pisos difíceis ou
com mau tempo, opte por uma versão com tração integral (AWD).
Este tipo de tração significa mais confiança e controlo em situações de
condução adversas e/ou com baixa aderência ao solo, como por
exemplo estradas com neve, gelo ou chuva. Recorrendo ao sistema de
Vetorização do Binário Dinâmica, o seu veículo adapta-se
instantaneamente às mudanças, enviando o binário gerado pela
aceleração e pela travagem para as rodas adequadas, o que lhe
permite assegurar mais tração e estabilidade.

Nas versões AWD, o diferencial dianteiro permite às rodas
dianteiras rodar a diferentes velocidades em curva, mesmo
quando estas estão a desempenhar a função de rodas
motrizes.

Diferencial traseiro
Nas versões com tração traseira, um diferencial
autoblocante mecânico (opcional) oferece ainda mais
agilidade durante as curvas a alta velocidade.

Caixa de transferência controlada
eletronicamente

Direção assistida com motor
elétrico montado na cremalheira
(R-MDPS)
A sofisticada gestão computorizada do R-MDPS ajusta a
assistência à direção sempre que necessário, oferecendo
ao condutor maior controlo e mais perceção, ao mesmo
tempo que permite poupar eletricidade e combustível.
Reforça, também, a assistência à direção nas manobras a
baixa velocidade, diminuindo essa assistência quando a
velocidade aumenta.

Pneus Continental de 19 polegadas
De série no GT e opcional no GT Line: jantes de 19 polegadas
com pneus Continental, para maior aderência ao piso.
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O sistema AWD do Kia Stinger recorre a uma caixa de
transferência controlada eletronicamente para gerir a
distribuição de binário correta pelas rodas dianteiras e
traseiras. O sistema analisa a resistência ao rolamento
de cada roda, tendo em conta as condições do piso, e
direciona a potência certa da transmissão para cada
um dos eixos.

Suspensão com comando elétrico (ECS)
O ECS recorre a um conjunto de sensores para avaliar os
parâmetros de condução, inclusivamente a velocidade do
veículo, o piso de rodagem, o traçado da estrada e os
requisitos de paragem e de aceleração, adaptando a
suspensão em conformidade, para maior conforto e
segurança.

Níveis máximos de controlo e paz de espírito, em todas as circunstâncias!

Curvas
Nas curvas, o sistema AWD mantém a estabilidade ao enviar mais
binário para a roda exterior traseira, aumentando assim o controlo
sobre o veículo quando este descreve uma curva.

Estradas escorregadias
Nas superfícies escorregadias, o sistema AWD envia binário para as rodas com
mais tração e retira-o das que estiverem a patinar.

Velocidade de cruzeiro em autoestrada
Nas autoestradas com piso e traçado favorável, o Stinger muda para o modo de
tração traseira, passando a beneficiar das vantagens deste último em termos
de condução e resposta.

Mudanças de faixa
A inteligente unidade de comando deste sistema canaliza mais binário para a
roda interior traseira, respondendo imediatamente a pequenas alterações nas
necessidades de binário durante a manobra.

Controlo Eletrónico da Estabilidade (ESC) O ESC assegura um desempenho de
travagem e um controlo da direção ideais ao fornecer automaticamente a força de
travagem adequada para cada roda com base numa avaliação do binário do motor e das
circunstâncias.

Seleção do Modo de Condução (DMS) Este sistema altera as características do motor,
transmissão, suspensão, direção e AWD, podendo alterar até mesmo o som do motor.
Escolha de entre cinco modos de condução: Comfort (modo de base para uma aceleração
suave e maior conforto), Sport (para uma condução mais dinâmica), Sport+ (para uma
condução dinâmica com menos estabilização), Eco (para poupar combustível) e Smart
(para ajustes mais inteligentes das características de condução).
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ADAPTE CADA CURVA
AO SEU ESTILO
Tratando-se de um automóvel verdadeiramente orientado para a
performance, a capacidade de resposta do Stinger em estrada não passa
despercebida. Conte com um apoio inteligente à condução, sempre que
necessitar. De entre os cinco modos de suspensão controlada
eletronicamente disponíveis, escolha aquele que melhor se adequa às suas
preferências e à situação de condução, sabendo que cada um deles oferece
uma combinação coordenada de características dinâmicas.

Secção da curva

Secção de alta velocidade

Launch Control Esta funcionalidade exclusiva para o GT suspende momentaneamente a
ação do ESC para garantir uma rápida aceleração no arranque, minimizando a patinagem
das rodas e maximizando o aproveitamento do binário.
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VÁ COM A TORRENTE
RASGUE A ESTRADA

Tendo sido "começada do zero", mas inspirada
nos Gran Turismo, a criação do Stinger ofereceu
aos designers da Kia um sem-número de
oportunidades.
O resultado combina uma beleza muito
característica com aquilo que existe de mais
recente em termos de aerodinamismo e
redução do ruído. Enquanto que o exterior é
moldado de modo a diminuir a resistência ao ar
e a aumentar a estabilidade e o controlo, a
estrutura e o interior são concebidos para isolar
os passageiros de ruídos e vibrações.

Para-choques dianteiro com spoiler integrado A
espantosa dianteira do Stinger serve uma finalidade bem
definida: o para-choques dianteiro com spoiler integrado
ajuda a gerir o fluxo de ar, a diminuir a resistência
aerodinâmica e a direcionar ar fresco para o radiador e
para os travões dianteiros. Da mesma forma, as
aberturas inferiores direcionam o ar para as cavas das
rodas, uma vez mais aumentando o aerodinamismo do
veículo e ajudando a refrescar o sistema de travagem.
Para além da poupança de combustível e da redução do
ruído, o design dianteiro também contribui para
a estabilidade do veículo.

Difusor de ar traseiro integrado Situado sob o parachoques traseiro, este difusor ajuda a controlar a passagem
do ar, evitando que as duplas saídas de escape criem
resistência aerodinâmica.
Inspirado nos difusores dos veículos de competição,
diminuem a turbulência que pode ocorrer quando o ar de
baixa pressão sob o veículo se encontra com o ar de maior
pressão que existe mais acima.

Múltiplas proteções inferiores e efeitos aerodinâmicos Ao passo que os aspetos
aerodinâmicos da parte superior da carroçaria saltam bem à vista, o Stinger apresenta
também importantes particularidades que melhoram o fluxo de ar na sua parte inferior.
Ao mesmo tempo, conta com um sistema de resistentes proteções inferiores sob o
motor, a caixa de velocidades e cada um dos lados do habitáculo e da suspensão traseira.
Estas proteções diminuem a resistência aerodinâmica na parte inferior da carroçaria
quando se viaja a alta velocidade.
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Porta da bagageira com efeito de spoiler Para
aumentar a estabilidade e otimizar o fluxo de ar
que se forma atrás do Stinger quando se viaja a
velocidades mais elevadas, a extremidade
traseira da porta da bagageira é arqueada,
oferecendo assim um efeito de spoiler – e,
também, um final perfeito para a silhueta do
Stinger.

Ruído, vibração e aspereza (NVH) Quer no interior, quer no exterior, todos os
elementos do Kia Stinger foram concebidos para reduzir o ruído, a vibração e a
aspereza. A zona do motor e o tablier apresentam isolamento extra, enquanto as
junções dos pilares e da estrutura da carroçaria beneficiam de camadas de estofo
adicionais. Os novos materiais isolantes, o tubo de escape reconfigurado e a
travessa endurecida contribuem também para uma maior tranquilidade e conforto
a bordo. Os espelhos retrovisores exteriores e as portas apresentam uma
configuração que reduz o ruído e a resistência aerodinâmica. Além disso, as versões
deste modelo com tração traseira contam com um amortecedor de massa, para
reduzir as vibrações.
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Moldura da bagageira
resistente

Ligações de reforço sobre as
cavas das rodas traseiras

Parte inferior da carroçaria
rreforçada

A bagageira conta com
elementos de ligação altamente
robustos entre os painéis
laterais traseiros, o painel
traseiro e a moldura da entrada,
para melhorar a sua resistência.

Estas ligações surgem agora
mais altas, aumentando assim
a rigidez da carroçaria.

O aço avançado de alta
resistência (AHSS) reforça a
segurança do habitáculo nas
travessas dos bancos, nas
travessas verticais e nos painéis
interiores das embaladeiras das
portas.

PROTEJA-SE
COM O MELHOR

Ligações do painel de
proteção do motor mais
rígidas
Nas longarinas inferiores, os
anteparos unem quatro
superfícies e não as tradicionais
três, aumentando assim a
rigidez.

No Kia Stinger, a excitação da condução é
complementada por um nível de proteção absolutamente
excecional.
Todos os componentes do chassis e da carroçaria são
concebidos para manter os ocupantes seguros, surgindo
de mãos dadas com um aerodinamismo, uma
performance e um conforto a bordo otimizados.

Sete airbags Para ajudar a proteger os ocupantes e, potencialmente,
reduzir as lesões em caso de colisão, todas as versões do Stinger estão
equipadas de série com airbags para o condutor e o passageiro da frente,
acompanhados de dois airbags laterais dianteiros e dois laterais de cortina,
para além de um airbag de joelhos para o condutor.

Airbag para os joelhos Destinado ao condutor, ajuda a reduzir o impacto e
as lesões nos joelhos em caso de colisão.

Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS) e aço
estampado a quente
O novo Kia Stinger conta com Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS) em grande quantidade, o que
melhora a sua rigidez. Paralelamente, beneficia de aço estampado a quente, que aumenta a robustez em
zonas mais cruciais, nomeadamente na das portas, para ajudar a dispersar as forças de impacto em caso
de colisão.
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peças e
componentes
estampados
a quente

metros de
adesivos
avançados

Sistema de Levantamento Ativo do Capot (AHLS) Para ajudar a
proteger os peões contra lesões graves na cabeça em caso de colisão, o
AHLS levanta imediatamente o capô quando deteta um embate contra um
peão. O espaço de deformação é assim aumentado e o risco de lesões é
consideravelmente diminuído.
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DEIXE-SE GUIAR
PELA INTELIGÊNCIA

Sistemas de auxílio ao estacionamento

Sistemas de assistência ao condutor

As tecnologias DriveWise resultam de uma combinação dos
ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) da
Kia, um conjunto de inovações de segurança inteligentes
que ajudam a reduzir muitos dos perigos e situações
geradoras de ansiedade inerentes à condução do nosso
tempo. Em última análise, estas inovações aumentam a
segurança na estrada e a paz de espírito durante a
condução.

Segurança
As tecnologias DriveWise reconhecem os perigos numa fase inicial,
graças a um sistema de sensores e câmaras concebido para
melhorar a segurança ao eliminar antecipadamente
o risco de acidentes.

Comodidade
As tecnologias DriveWise foram criadas para facultar ao condutor
todas as informações que este desejar, mas apenas na
quantidade realmente necessária para não prejudicar a sua
comodidade. Permitem-lhe assim manter-se autónomo e
concentrar-se apenas nas tarefas essenciais.

Eficiência
As tecnologias DriveWise ajudam a melhorar a qualidade de vida
do condutor, ao contribuírem para uma condução mais eficiente
em termos de tempo e de combustível.

32

Monitor de 360º (AVM) com auxílio ao
estacionamento

Aviso de Distância de Estacionamento
Dianteira e Traseira (PDW R/F)

Cruise Control Inteligente com função
Stop & Go (SCC c/ S&G)

Assistência à Prevenção de Colisões
Dianteiras (FCA)

Assistência à Manutenção
na Faixa de Rodagem (LKA)

Aviso de Atenção do
Condutor (DAW)

Este sistema intuitivo combina quatro amplas
imagens das câmaras situadas à frente, atrás e nas
partes laterais do veículo, oferecendo uma
abrangente vista aérea do espaço em redor
durante o estacionamento ou a deslocação a
velocidades inferiores a 20 km/h.

Para ajudar a estacionar com toda a segurança e
confiança, o PDW recorre a sensores ultrassónicos
montados nos para-choques dianteiros e traseiros,
emitindo avisos sonoros sempre que são detetados
obstáculos. Estes avisos podem contribuir para evitar
embates e para um posicionamento correto das rodas
nas manobras de estacionamento em lugares
apertados.

Este sistema recorre a um sensor de radar na parte
dianteira do veículo para monitorizar a distância em
relação ao veículo mais à frente. Se este acelerar, o
Stinger acelera também, tendo como limite a
velocidade programada ou uma das quatro
distâncias predefinidas. Se o veículo à frente
abrandar e a distância de segurança predefinida não
puder ser mantida, o sistema reduzirá a velocidade,
podendo mesmo parar o Stinger.

A FCA utiliza os dados da câmara e do radar para
detetar veículos ou peões no percurso do Stinger,
tomando então medidas para evitar uma potencial
colisão. Caso detete um risco de colisão, avisa o
condutor, podendo até mesmo aplicar os travões
automaticamente para diminuir os estragos.

Quando o condutor começa a
desviar-se da sua faixa de
rodagem, o LKA alerta-o para esse
efeito, conseguindo até
movimentar o volante para que o
veículo regresse ao rumo certo.

Este sistema deteta perdas de
concentração do condutor,
monitorizando para isso o
comportamento deste último
e do veículo. Se estiver na
altura de fazer uma pausa, o
DAW emite um aviso sonoro,
acompanhado de um aviso
visual no painel de
instrumentos.

Aviso de Excesso de
Velocidade Inteligente
(ISLW)
O ISLW ajuda-o a respeitar
os limites de velocidade.
Recorrendo à câmara do
para-brisas, lê os sinais de
limite de velocidade e de
proibição de ultrapassagem,
apresentando as informações
correspondentes de forma
clara no ecrã de navegação e
no painel de instrumentos.
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MANTENHA-SE SINTONIZADO
COM O SEU MUNDO
Quando a estrada convida, o Stinger ajuda-o a concentrar-se no prazer da condução, graças à
sua sofisticada e cómoda tecnologia. Desde o sistema de navegação com ecrã de 8" ao ecrã de
supervisão, todas as suas fontes de informações vitais estão sempre à mão e beneficiam de
uma utilização intuitiva.

Ecrã de supervisão de 7" Este ecrã TFT LCD de alta definição permite personalizar a exibição de informações essenciais, desde o consumo médio às instruções de
navegação curva a curva.

Sistema de navegação com ecrã de 8" Este elegante sistema de navegação conta com um ecrã tátil de 8", amplo e destacado, para um acesso sem esforço às
funções multimédia. Mantém o condutor a par dos dados de navegação, das atualizações em tempo real e muito mais. Além disso, também se liga ao sistema de som.
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Carregador sem fios para smartphones Usufrua de um carregamento cómodo e sem fios, bastando para isso colocar o seu smartphone compatível no carregador
sem fios opcional, localizado na consola central. Este sistema consegue mesmo avisá-lo se sair do Stinger e deixar o seu smartphone no carregador.
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ONDE? QUANDO? COMO?
A RESPOSTA ESTÁ AQUI!
O nosso novo sistema de navegação conta com os Kia Connected Services (desenvolvidos pela
TomTom), que lhe permitem elevar a orientação de percursos, já de si fiável, para um nível superior
de precisão e excelência. Com efeito, este sistema não só assegura a manutenção do contacto com o
exterior como oferece mais informações úteis do que nunca. No centro de toda esta tecnologia está
uma unidade Wi-Fi, que permite a ligação do sistema de navegação à Internet através do
smartphone* do utilizador.
A inovadora aplicação de hotspot da Kia utiliza o Bluetooth do seu telefone Android para detetar a
presença de um sistema de navegação Kia no seu raio de alcance. Em seguida, ativa o hotspot para
se ligar ao Wi-Fi desse sistema de navegação, e volta a desligá-lo quando a comunicação com o
veículo é interrompida ou parada. A utilização dos Kia Connected Services torna-se assim ainda mais
cómoda.
1. Trânsito ao vivo**
O sistema de navegação fornece informações de trânsito em tempo real altamente precisas,
que são atualizadas de dois em dois minutos. Assim, o condutor sabe em que zonas o trânsito
está a fluir e quais as que deve evitar.
Quando o trânsito se complica, o sistema avisa-o e sugere rotas alternativas.
1

2. Radares de velocidade**
O sistema alerta também o condutor para a presença de diversos tipos de radares de
velocidade, incluindo os fixos e os estacionários
, bem como para a existência de zonas de acesso restrito. Consegue igualmente detetar zonas
onde os acidentes são frequentes e alertar o condutor para esse efeito.

2

3. Pesquisa local
Se procura um restaurante de sushi, um supermercado ou um local em particular, selecione a
opção “Pesquisa local”. A base de dados do sistema contém 500 categorias de pesquisa, 25
000 palavras-chave e 250 000 locais, para garantir que o condutor encontra sempre aquilo
que procura.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente ligado ao seu telefone,
reduzindo as distrações para que a condução seja sempre segura. Esta interface simples e intuitiva
permite aceder a funções como o Google Maps, aplicações, música e comando por voz, organizando
automaticamente as informações em cartões simples, que são exibidos sempre que necessário.

4. Boletim meteorológico
3

O seu fim de semana fora vai ter sol, ou vai chover? É melhor confirmar pelo boletim
meteorológico. Basta escrever o seu destino para ver um resumo do tempo nesse local para os
próximos 4 dias, com indicação das temperaturas máximas e mínimas, da velocidade do vento
e das possibilidades de sol ou chuva.

Kia Connected Services fornecidos por:
4
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* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços.
**Podem aplicar-se restrições legais a estes serviços, consoante o país.

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar o seu iPhone durante a condução.
Este sistema faz uma recolha de todas as ações que o condutor pode querer realizar e coloca-as
no ecrã do seu Stinger, para que possa mais facilmente obter direções, fazer uma chamada e ouvir
música - tudo enquanto se mantém concentrado na estrada.

COLOQUE A EMOÇÃO
NO MÁXIMO
O Stinger é um Gran Turismo que permite celebrar
a condução em grande estilo. Sempre com a banda
sonora perfeita, graças ao sistema de som
opcional Harman Kardon®, e a tecnologia
sofisticada de dispositivos como o Head-Up
Display, que o ajuda a concentrar-se na estrada.

Altifalante central
Tweeter

Tweeter

Altifalante
intermédio

Altifalante
intermédio

Altifalante
da porta

Sistema de som
de 15 altifalantes
Harman Kardon®
Premium
Para fornecer um som de
classe mundial, o sistema de
som opcional Harmon
Kardon®, de 720 watts,
apresenta 15 altifalantes,
incluindo os primeiros
subwoofers na parte inferior
dos bancos da história da
Kia, instalados sob os bancos
do condutor e do passageiro
dianteiro. A tecnologia ClariFiTM melhora a experiência
de áudio digital, enquanto os
mais recentes avanços na
tecnologia QuantumLogicTM
Surround Sound permitem
distribuir o som de modo a
proporcionar uma
requintada experiência
multidimensional em todo o
habitáculo.
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Subwoofer
sob o banco

Altifalante
da porta
Subwoofer
sob o banco

Tweeter

Tweeter

Altifalante
intermédio

Altifalante
intermédio

Altifalante
da porta

Altifalante
da porta

Head-Up Display (HUD)
Para ajudar a manter os olhos na estrada, o ecrã Head-Up Diplay (HUD) a cores de 8", ajustável em altura, projeta as informações mais
importantes para a condução no para-brisas. Estas incluem os dados de navegação curva a curva, as definições do cruise control inteligente, o
Aviso de Excesso de Velocidade Inteligente e a Deteção do Ângulo Morto.
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ENCONTRE O STINGER
QUE SE ADEQUA AO SEU ESTILO
Inspiradas nos Gran Turismo clássicos e dotadas de tecnologia de
ponta em termos de performance, todas as versões do Kia Stinger
garantem uma experiência empolgante. Desde a GT Line, com
pormenores desportivos ainda mais acentuados até à GT, com o
seu incrivelmente poderoso motor V6 duplo turbo e os elementos
mais exclusivos.
40
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CRIE O CENÁRIO
PARA A SUA EXPERIÊNCIA STINGER

Interior em preto

O interior do Stinger capta o espírito Gran Turismo em toda a sua beleza, com as suas
cores interiores ricas e arrojadas. Os bancos revestidos a pele nappa estão reservados
para as versões GT e GT Line. As costuras de contraste e a escolha entre acabamentos
interiores em alumínio ou alto brilho contribuem para o ambiente refinado.

GT e GT Line de série
Pele nappa genuína

Parte superior da consola central

Alumínio
(GT Line/GT)
42

Pacote de cor vermelho

Pacote de cor cinzento

GT e GT Line opcional
Pele nappa genuína

GT e GT Line opcional
Pele nappa genuína
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Especificações técnicas

Cores exteriores

Motores
Transmissão
Tipo

Snow White Pearl (SWP)

Lake Stone (L5S)1

Tração

2.0 T-GDI

3.3 T-GDI

Caixa autom. de 8
velocidades

Caixa autom. de 8 velocidades

Caixa autom. de 8 velocidades

4 cilindros em linha,
turbo

4 cilindros em linha, turbo

V6 duplo turbo

Tração traseira

Tração traseira

Tração integral (vol. à esq.)

Tipo de combustível

Diesel

Gasolina

Gasolina

Cilindrada (cm3)

2199

1998

3342

200 / 3800

Vol. à esq.: 255 / 6200 // Vol. à dir.: 247 / 6200

370 / 6000

440 / 1750 – 2750

Vol. à esq.: 353 / 1400 – 4000
Vol. à dir.: 353 / 1400 – 3500

510 / 1300 - 4500

0-100 km/h (segundos)

7,6

6,0

4,9

80-120 km/h (segundos)

5,9

4,4

3,3

Veloc. máxima (km/h)

230

240

270

Potência máx. (cv/rpm)

Silky Silver (4SS)

2.2 CRDi

Sunset Yellow (S7Y)
Binário máx. (Nm / rpm)
Performance

Ceramic Silver (C4S)

Hi Chroma Red (H4R)

18"

19"

19"

146 / 147

181 / 190

244

Consumo de combustível (urbano) (l/100km)

6,9 / 6,6

10,6 / 11,2

14,2

Consumo de combustível (extra-urbano)
(l/100km)

4,8 / 4,9

6,4 / 6,7

8,5

5,6

7,9 / 8,3

10,6

1,806

1,758

1,896

CO2
CO2 combinado (l/100km)

Panthera Metal (P2M)

Micro Blue (M6B)

Consumo de combustível (combinado) (l/100km)

Aurora Black Pearl (ABP)

Deep Chroma Blue (D9B)

Capacidade de carga
Tara (máx.) (kg)
Capacidade de reboque (travado) (kg)

1,500

Capacidade de reboque (destravado) (kg)

750

Vol. da bagageira (banco subido / descido)

406/1,114

Capacidade do dep. de combustível

60

Dimensões
Comprimento total ( em mm)
À frente

4830

Largura total (mm)

17" 1592 / 18": 1596 / 19": 1596

Largura da via (mm)
Atrás

A cor Lake Stone apenas estará disponível a partir de julho de 2018

1
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225/40R (à frente) l
255/35R (atrás)
Jante de liga leve de 19"

225/40R (à frente) l
255/35R (atrás)
Jantes de liga leve de 19"
(apenas GT)

À frente
Atrás

974
939

Altura total (mm)

Espaço pernas
(mm)

1400

À frente

Distância entre eixos
(mm)

1083

2905

À frente

1433

Atrás

1391

Espaço ombros (mm)
Atrás

925

1400 mm

225/45R
Jantes de liga leve de 18"
tipo B

17" 1643 / 18": 1647 / 19": 1619

Espaço cabeça
(mm)

1870

1596 mm (pneus de 19”)
1870 mm

1,619 mm (pneus de 19”)

830 mm

2905 mm

1095 mm

4830 mm
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TODA A PAZ DE ESPÍRITO
DE QUE NECESSITA
Garantia de 7 anos sobre o veículo
Todos os modelos KIA na Europa usufruem de uma garantia de veículo novo de 7 anos/150 000 km (3
primeiros anos sem limite de km; 150 000 km durante os restantes 4 anos). Esta garantia integral é
gratuita e transferível para proprietários subsequentes, desde que o veículo seja sujeito a operações
de manutenção regulares, de acordo com o programa de manutenção.
Garantia de pintura de 5 anos e garantia anticorrosão de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e brilhante ao seu
novo KIA.
Também beneficia de uma robusta proteção anticorrosão e de uma garantia de 12 anos contra
corrosão a partir do interior.
Mantenha-se em contacto com a KIA
Visite www.kia.com para conhecer as últimas novidades. Poderá encontrar aí mais informações sobre
a Kia e a sua nova gama de veículos. Receba atualizações sobre o desenvolvimento de energias
alternativas, tais como o gás liquefeito, as tecnologias híbridas e as células de combustível. Ou
descubra os projetos em que o nosso Centro de Pesquisa Ambiental está a trabalhar.
Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos desportivos: a Kia é parceira oficial da
UEFA e da FIFA. Além disso, patrocinamos o Open da Austrália e a estrela do ténis Rafael Nadal.
Financiamento
O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento mais
adequado às suas necessidades.
Solicite-lhe mais informações.

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos Kia. Válida em todos os
estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora
sujeita aos termos e condições locais.
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7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos.
Válida em todos os estados membros da UE (e também
na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora sujeita aos
termos e condições locais.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito Santo
Nº 38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt

Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data
da impressão da presente brochura, e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os
modelos e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante
o mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria
poderão variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações,
é favor contactar o seu concessionário Kia.

www.kia.pt

