Kia EV6

Εμπνευσθείτε από την κίνηση.
Σας παρουσιάζουμε τη νέα Kia.

Η έμπνευση δεν έρχεται τυχαία. Παρουσιάζεται σε εμάς όταν αποφασίζουμε
να βγούμε από την προσωπική μας ρουτίνα και να εξερευνήσουμε νέα
περιβάλλοντα. Όταν βλέπουμε τον κόσμο με άλλο μάτι και με καινούργια
οπτική. Αυτό συμβαίνει όταν κινούμαστε. Η Kia είναι παρούσα για να σας δείξει
το δρόμο μέσα από την έμπνευση της κινητικότητας, ώστε να πλησιάσετε τα
δημιουργικά σας όρια. Αυτός είναι και ο λόγος που οτιδήποτε δημιουργούμε,
σας προσφέρει τη δυνατότητα να εμπνευστείτε και το χρόνο να δώσετε πνοή
στις ιδέες σας. Ελάτε λοιπόν μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι και
ανακαλύψτε με ποιο τρόπο η κινητικότητα της Kia σάς εμπνέει.

Κάθε διαδρομή και μία έμπνευση.
Το Kia EV6.
Από το ξεχωριστό εξωτερικό και το πρωτοποριακό εσωτερικό του μέχρι
τις εξελιγμένες τεχνολογίες που ενσωματώνει, το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV6
δημιουργήθηκε για να σας εμπνέει στην κάθε σας διαδρομή.
Movement that inspires.

Μεγαλύτερη αυτονομία.
Περισσότερος χρόνος.
Έμπνευση δεν σημαίνει μόνο να έχεις μία ιδέα. Σημαίνει να αφήνεις το μυαλό
σου ελεύθερο να εξερευνήσει καινούργια περιβάλλοντα. Για αυτό σχεδιάσαμε
το Kia EV6, ένα αυτοκίνητο που με τα 528χλμ.(*) αυτονομίας του, σας δίνει
τη δυνατότητα να εξερευνήσετε πολλά περισσότερα από όσα ο κόσμος
σάς προσφέρει, μαζί με γρήγορες ταχύτητες φόρτισης που σας προσφέρουν
περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσετε κάτι καινούργιο.

Το Kia EV6 σάς εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσετε την ιδέα σας.
Λιγότερο από 18 λεπτά είναι αρκετά για να φορτιστεί από το 10% στο 80%(**).
Η υπερ-ταχεία φόρτιση σημαίνει ότι έχετε στη διάθεσή σας περισσότερο χρόνο για τα
πράγματα που σας ενδιαφέρουν πραγματικά. Όπως π.χ. να σκεφθείτε την επόμενη
μεγάλη ιδέα σας.

(*) Η τιμή της αυτονομίας προσδιορίζεται με βάση την τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών (WLTP) και αφορά μοντέλο με μπαταρία ισχύος 77.4kWh, κίνηση στους
πίσω τροχούς και ζάντες 19” (το μοντέλο της φωτογραφίας διαθέτει ζάντες 20”). Το προσωπικό στυλ οδήγησης και άλλοι παράγοντες, όπως η ταχύτητα, η εξωτερική
θερμοκρασία, η μορφολογία του δρόμου και η χρήση των συστημάτων που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, επηρεάζουν την πραγματική αυτονομία και ενδέχεται
να τη μειώσουν.
(**) Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ταχύτητα φόρτισης, το EV6 πρέπει να χρησιμοποιεί ένα σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων των 800volt που αποδίδει
τουλάχιστον 250kW ηλεκτρικής ισχύος. Η πραγματική ταχύτητα και η διάρκεια φόρτισης ενδέχεται να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τις
συνθήκες θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος.

E-GMP.
Μία νέα πλατφόρμα,
ειδικά εξελιγμένη για
ηλεκτρικά οχήματα.
Το Kia EV6 είναι το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό μοντέλο της Kia,
που κατασκευάζεται πάνω στην ειδική πλατφόρμα αποκλειστικά
για ηλεκτρικά μοντέλα με την ονομασία E-GMP (Electric Global
Modular Platform). Υπερ-ταχεία φόρτιση, μεγάλη αυτονομία,
ευρύχωρο εσωτερικό, μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Με τη νέα πλατφόρμα ανεβάζουμε την ηλεκτροκίνηση
στο επόμενο επίπεδο.
Το Kia EV6 είναι μόνο η αρχή μιας σειράς σπουδαίων καινοτομιών
που θα ακολουθήσουν.

Οι ιδέες απαιτούν ποικιλία.
Η δημιουργικότητα, προϋποθέτει να βλέπουμε τον κόσμο με μία
διαφορετική ματιά. Με το καινοτόμο EV6 και το δυναμικό GT-Line
έχετε όση ποικιλία θα επιθυμούσατε.
Είτε είστε οπαδός της σπορ οδήγησης, είτε είστε λάτρης της
κομψότητας, θα εντυπωσιαστείτε από τις ξεχωριστές σχεδιαστικές
γραμμές του EV6, από όποια πλευρά κι αν το κοιτάξετε.

Αξιοποιήστε την
κάθε λεπτομέρεια.
Όταν πολλά μικρά πράγματα συνδυάζονται αρμονικά, οι μεγάλες ιδέες
έρχονται πιο κοντά. Για αυτό και το πλήρως ηλεκτρικό Kia EV6 δίνει σημασία
και στην παραμικρή λεπτομέρεια, από την έξυπνη εκμετάλλευση του
εσωτερικού χώρου μέχρι τον ευρηματικό εξωτερικό σχεδιασμό.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.

Ένα νέο πρότυπο
βιώσιμης κινητικότητας.
Ο εσωτερικός σχεδιασμός έχει στόχο τη δημιουργία μιας
οδηγοκεντρικής και σαγηνευτικής εμπειρίας μέσω του
σχεδιασμού, των εξελιγμένων διαισθητικών τεχνολογιών και τη
χρήση βιώσιμων υλικών. Αρκεί να βρεθεί κανείς στο εσωτερικό
του Kia EV6, για να διαπιστώσει τους άπλετους χώρους και
να απολαύσει με όλες του τις αισθήσεις τα υλικά που έχουν
χρησιμοποιηθεί, όπως το vegan δέρμα και το ανακυκλωμένο
πλαστικό, που τονίζουν τον οικολογικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Ένα συναρπαστικό
ταξίδι για όλους.
Οι δύο εντυπωσιακές κυρτές οθόνες των 12.3” ενισχύουν την οδηγική σας εμπειρία
παρέχοντας σημαντική πληροφόρηση, χωρίς να χρειαστεί να τραβήξετε ούτε στιγμή
το βλέμμα σας από τον δρόμο. Στη μοναδική αυτή εμπειρία, καθοριστική είναι και η
συμβολή του ηχοσυστήματος που σχεδιάστηκε για να προσφέρει μοναδικές στιγμές
ακουστικής απόλαυσης σε κάθε επιβάτη. Το σύστημα Active Sound Design (ASD)
σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα από μοναδικούς ήχους που προσαρμόζονται
ανάλογα με την ταχύτητα και τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα.
Στην περίπτωση που κάποια ηλεκτρονική συσκευή σας χρειαστεί φόρτιση, το Kia EV6
διαθέτει μία πληθώρα θυρών φόρτισης που συμπληρώνουν τον πρακτικό χαρακτήρα
του εσωτερικού του.

IFS (Intelligent Front-lighting System) - Φώτα LED αυτόματης
εστίασης δέσμης φωτός “matrix technology”. Το σύστημα
επιτρέπει στον οδηγό να ταξιδεύει με αναμμένη την μεγάλη
σκάλα προβολέων χωρίς τον κίνδυνο να ενοχλεί άλλους οδηγούς,
αναγνωρίζοντας τα επερχόμενα ή τα προπορευόμενα οχήματα.
Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην χρήση φώτων LED με ηλεκτρονικό
έλεγχο των οποίων τα φωτιστικά στοιχεία ενεργοποιούνται ή
απενεργοποιούνται τμηματικά όπου απαιτείται.

Ασύρματη φόρτιση smartphone. Στην κεντρική κονσόλα
υπάρχει ειδικός χώρος που σας δίνει τη δυνατότητα ασύρματης
(επαγωγικής) φόρτισης του κινητού σας τηλεφώνου. Λειτουργεί
με παροχή μέχρι 15 W έτσι ώστε η φόρτιση να γίνεται με
ασφάλεια και ταχύτητα.

Θύρες USB στις πλάτες των καθισμάτων. Η ευκολία για
τον κάθε επιβάτη είναι πολύ σημαντική στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου. Οι πίσω επιβάτες μπορούν εύκολα να φορτίσουν
τις φορητές τους συσκευές, χάρη στις θύρες USB που
βρίσκονται στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων.

Δύο πανοραμικές οθόνες των 12.3”. Οι δύο κυρτές ενσωματωμένες οθόνες του Kia EV6 δεν είναι μόνο όμορφες αλλά
προσφέρουν και μία πραγματικά θαυμάσια εμπειρία. Περιλαμβάνουν το σύστημα πλοήγησης και παρέχουν όλες τις σημαντικές
πληροφορίες της οδήγησης και όλα αυτά με τον ελάχιστο αριθμό χειριστηρίων για ανεμπόδιστη και εύκολη οδήγηση.

Ηχοσύστημα Meridian premium. Με 14 ηχεία, το κορυφαίο
ηχοσύστημα της Meridian προσφέρει μία απολαυστική εμπειρία,
ανεξάρτητα από το αν ακούτε ένα podcast, το αγαπημένο σας
κομμάτι ή τις οδηγίες του συστήματος πλοήγησης. Επίσης με το σύστημα Acoustic Sound Design της Kia, μπορείτε να επιλέξετε όποιον
ήχο κινητήρα επιθυμείτε, για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση.

Infotainment / Κλιματισμός: Χειριστήριο εναλλάξιμης
λειτουργίας. Το εναλλάξιμο χειριστήριο σάς προσφέρει εύκολη
πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Πατήστε το
εικονίδιο του infotainment ή του κλιματισμού και όλο το μενού
χειρισμού του κάθε συστήματος θα εμφανιστεί ώστε να σας δώσει
τη δυνατότητα να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.
Στις φωτογραφίες απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.

Μείνετε συνδεδεμένοι.
Ξεκινήστε την εξερεύνηση.
Στην Kia, πιστεύουμε ότι η συνδεσιμότητα μπορεί να δημιουργήσει απεριόριστες ευκαιρίες. Ευκαιρίες που σας
εμπνέουν να υλοποιήσετε εξαιρετικές ιδέες. Στο αυτοκίνητο, στο τηλέφωνο, όπου κι αν βρίσκεστε ότι και αν
ψάχνετε. Αυτό ακριβώς θα βρείτε με την εφαρμογή Kia Connect και τις υπηρεσίες Kia Connect που είναι
ενσωματωμένες στο σύστημα πολυμέσων, που σχεδιάστηκαν για να ελέγχουν συνεχώς το αυτοκίνητό σας και
να προσφέρουν απρόσκοπτες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι σας. Παραμείνετε μόνιμα ενημερωμένοι χάρη
στο σύστημα της online πλοήγησης που σας παρέχει ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό
χρόνο, για τις θέσεις των σταθμών φόρτισης, τα σημεία στάθμευσης, τον καιρό, τα σημεία ενδιαφέροντος (POI),
τη φωνητική αναγνώριση και πολλά ακόμα. Μέσω της εφαρμογής Kia Connect, σας δίνεται η δυνατότητα από
το κινητό σας, να δημιουργήσετε και να εναλλάσσετε το προφίλ μετακίνησης, να συνεχίσετε την πλοήγηση
ακόμα και με τα πόδια μέχρι τον τελικό προορισμό σας αφού θα έχετε σταθμεύσει και να ενημερώνεστε για τη
θέση, το χρόνο οδήγησης και τη μέγιστη ταχύτητα όταν κάποιος άλλος οδηγεί το αυτοκίνητό σας (valet parking).
Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία “find my car”, μπορείτε να ελέγχετε το κλείδωμα των
θυρών και πολλές ακόμα λειτουργίες.
Με τόσες πολλές ευκολίες στα «ακροδάχτυλά» σας, η οδήγηση δεν ήταν ποτέ τόσο άνετη κάνοντας την κάθε
διαδρομή... μία διαδρομή που πραγματικά εμπνέει.

Πάντα εν κινήσει. Χάρη στις υπηρεσίες του Kia Connect,
έχετε πρόσβαση σε ένα πλήθος πληροφοριών για το ταξίδι σας.
Περιηγηθείτε στην ταχύτερη διαδρομή με ενημέρωση
σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση, συμπεριλαμβάνοντας
συνεχείς προσαρμογές και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες Kia Connect live για να ελέγχετε τη
διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης, τα σημεία ενδιαφέροντος,
τους σταθμούς φόρτισης και τον καιρό. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις
του αυτοκινήτου σας με τη μεταφορά προφίλ χρήστη. Αποκτήστε
πρόσβαση στο ημερολόγιο του smartphone σας από την
οθόνη πλοήγησης και αφήστε το σύστημα να σας καθοδηγήσει
κατευθείαν στην τοποθεσία του επόμενου ραντεβού σας.

Σύνδεση με την ευκολία. Ακόμα και αν δεν βρίσκεστε μέσα στο
αυτοκίνητο, χάρη στη διαδραστική εφαρμογή Kia Connect στο
smartphone σας, θα μπορείτε εύκολα να εξοικονομήσετε χρόνο
και να παραμείνετε πάντα δικτυωμένοι. Η εφαρμογή θα σας βοηθήσει
να εντοπίσετε το αυτοκίνητό σας σε ένα μεγάλο πάρκινγκ ή σε μία
άγνωστη περιοχή. Φτάνοντας στον προορισμό σας, αφού παρκάρετε,
η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει στη διαδρομή με τα πόδια, μέχρι
τον τελικό προορισμό σας. Μπορείτε ακόμα και να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε εξ αποστάσεως το αυτοκίνητο αλλά και να δείτε τα
στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ταξιδιών σας. Προγραμματίστε
το ταξίδι σας, επιλέξτε “send to car” και ελέγξτε από το κινητό σας,
την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν την αναχώρηση.

(*) Υπηρεσία πληροφοριών και ελέγχου για το Kia σας. Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν για περίοδο επτά ετών που αρχίζει την ημέρα πώλησης του οχήματος
στον πρώτο ιδιοκτήτη του οχήματος και ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Λεπτομέρειες λειτουργίας και όρους χρήσης μπορείτε να βρείτε
στον συνεργάτη της Kia και στο kia.gr. Για τη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται συσκευή Smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και σύμβαση κινητού
τηλεφώνου με χρήση δεδομένων (με επιπλέον χρέωση).

Ηλεκτροκίνηση με ένα άγγιγμα. Οδηγώντας ένα ηλεκτρικό
μοντέλο της Kia, οι ενσωματωμένες υπηρεσίες του Kia Connect,
σας προσφέρουν εξ αποστάσεως ενημέρωση και έλεγχο των
ηλεκτρικών λειτουργιών του. Μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να
έχετε τον έλεγχο της φόρτισης της μπαταρίας (εντολή έναρξης,
τερματισμού, και προγραμματισμού της διαδικασίας φόρτισης εξ
αποστάσεως). Ο κλιματισμός μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως
ρυθμίζοντας και προγραμματίζοντας την επιθυμητή θερμοκρασία
του εσωτερικού, πριν ξεκινήσετε. Επίσης σας δίνεται η δυνατότητα
να ανακαλύψετε τις τοποθεσίες των σταθμών φόρτισης καθώς και
τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα των τύπων βύσματος και
σύνδεσης, με το αυτοκίνητό σας.

Υποστήριξη και προστασία. Με την εφαρμογή Kia Connect,
θα παραμείνετε πάντα ασφαλείς, χάρη σε ένα μεγάλο εύρος
πρωτοποριακών ειδοποιήσεων εξ αποστάσεως . Η επιλογή
ενημέρωσης για την κατάσταση του αυτοκινήτου προσφέρει
μία ολοκληρωμένη αναφορά για το αυτοκίνητό σας, που σας
ενημερώνει για το αν έχει παραμείνει ανοιχτό κάποιο παράθυρο,
για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας, καθώς και άλλες
σημαντικές πληροφορίες διαγνωστικού χαρακτήρα. Το Kia Connect
σας στέλνει επίσης και σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως για το χαμηλό
επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Το αντικλεπτικό σύστημα σας
ενημερώνει για πιθανές προσπάθειες παραβίασης, ενώ άλλα
συστήματα σας προειδοποιούν για οποιαδήποτε κίνηση στο
πίσω κάθισμα ή για την περίπτωση που ο κινητήρας έχει ξεχαστεί
ενεργοποιημένος σε θέση P (στάθμευσης) με την πόρτα ανοιχτή.

Οι φωτογραφίες από τις οθόνες του Kia Connect είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν απαραίτητα την τελευταία έκδοση των δικτυωμένων υπηρεσιών της εφαρμογής
Kia Connect.
Για οποιεσδήποτε ρωτήσεις σχετικά με τους όρους και τις νομικές λεπτομέρειες παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους χρήσης του Kia Connect.

Λιγότερες αναζητήσεις και
περισσότερες ανακαλύψεις.
Αφήστε την τεχνολογία να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες.
Έτσι μπορείτε να επικεντρωθείτε στο ταξίδι σας. Δίνοντας τη σωστή
σειρά προτεραιότητας στις πληροφορίες, το αμιγώς ηλεκτρικό
Kia EV6 σας βοηθά να απολαμβάνετε περισσότερο το ταξίδι και
να περνάτε λιγότερο χρόνο αλληλεπίδρασης με οθόνη και πλήκτρα.
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με ευκρίνεια σε κομψές ψηφιακές
οθόνες και μπορούν ακόμη και να προβάλλονται στο παρμπρίζ.

Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR-HUD). Το νέο AR-HUD παρουσιάζει μια εικονική προβολή στο παρμπρίζ
με όλες τις οδηγίες πλοήγησης προς τον προορισμό σας. Εμφανίζει τις κατευθυντήριες οδηγίες πλοήγησης στους δρόμους που
βρίσκονται μπροστά στο οπτικό σας πεδίο και παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για ένα απροβλημάτιστο και ασφαλές ταξίδι.

Το Apple CarPlayTM είναι ένας έξυπνος και ασφαλής τρόπος χρήσης
του iPhone σας κατά την οδήγηση. Συγκεντρώνει όλα όσα μπορεί
να θέλετε και τα προβάλει στην οθόνη το EV6 σας, ώστε να έχετε τη
δυνατότητα να λάβετε οδηγίες πλοήγησης, να πραγματοποιήσετε
τηλεφωνικές κλήσεις και να ακούσετε μουσική, χωρίς να αποσπάται η
προσοχή σας από την οδήγηση.

Το Android AutoTM έχει σχεδιαστεί για να παραμένετε συνδεδεμένοι
με το τηλέφωνό σας, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από
την οδήγηση. Το απλό μενού, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση
σε λειτουργίες όπως χάρτες Google, μουσική, φωνητικό έλεγχο
καθώς και άλλες εφαρμογές. Ταυτόχρονα οργανώνει αυτόματα
τις πληροφορίες σε απλές κάρτες που εμφανίζονται μόνο όταν
χρειάζονται.

Ανοιγόμενη ηλιοροφή. Η ροή του φυσικού αέρα συμβάλλει στη δημιουργία της αίσθησης ελευθερίας. Το ευρύχωρο εσωτερικό του
Kia EV6 δείχνει ακόμα πιο μεγάλο χάρη στην συρόμενη και ανακλινόμενη ηλιοροφή. Οι διαστάσεις της, εκμεταλλεύονται πλήρως τη γεωμετρία
της οροφής, προσφέροντας έτσι ένα μεγαλύτερο άνοιγμα που επιτρέπει στο φυσικό φως να πλημμυρίζει το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.

Η χαλάρωση ως στόχος
του σχεδιασμού.
Με το εντελώς επίπεδο πάτωμα και το φαρδύ πλαίσιο, το Kia EV6
έδωσε στους σχεδιαστές μας περισσότερη ελευθερία να
δημιουργήσουν τον καλύτερο για εσάς σχεδιασμό. Τα καθίσματα
καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, αλλά προσφέρουν περισσότερη
άνεση. Τα καθίσματα Relaxion μηδενικής βαρύτητας (zero gravity),
διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων έτσι ώστε το σώμα σας
να βρίσκεται πάντα στην ιδανική θέση, ελαχιστοποιώντας την
κόπωση ή την ταλαιπωρία που μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει με
τα συμβατικά καθίσματα, ειδικά σε μεγάλες διαδρομές ή όταν
περιμένετε να φορτίσει η μπαταρία του αυτοκινήτου σας. Γιατί όταν
είστε χαλαροί, οι ιδέες έρχονται πιο εύκολα.

Άνετα καθίσματα Relaxion. Τα μπροστινά καθίσματα είναι πιο λεπτά και πιο άνετα και προσφέρουν πολύ περισσότερες
δυνατότητες ρύθμισης. Ενώ φορτίζετε το Kia EV6, τα καθίσματα Relaxion σας επιτρέπουν να ξαπλώνετε έτσι ώστε να
βελτιστοποιείτε τη στάση και την κατανομή της πίεσης στο σώμα σας.

Άνεση πίσω καθισμάτων. Τα λεπτά εμπρός καθίσματα, η μοναδική διάταξη του χώρου χάρη στην πλατφόρμα E-GMP, καθώς και
το εντελώς επίπεδο πάτωμα εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Υπάρχουν προσκέφαλα για όλους
τους επιβάτες και το μεσαίο υποβραχιόνιο ενσωματώνει χώρο αποθήκευσης με συρόμενη ποτηροθήκη. Οι αεραγωγοί στις μεσαίες
κολώνες παρέχουν αναζωογονητική ροή φρέσκου αέρα.

Θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα. Τα αεριζόμενα εμπρός καθίσματα εξασφαλίζουν στον οδηγό και το συνοδηγό
περισσότερη άνεση στο ταξίδι, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός ή υπάρχει μεγάλη υγρασία. Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας γίνονται
από τα πλήκτρα αφής στην κεντρική κονσόλα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο των εμπρός όσο και των πίσω επιβατών.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.

Χώρος αποσκευών,
τόσο μεγάλος όσο και οι ιδέες σας.
Όταν αρχίζει η δημιουργία μίας εντελώς καινούργιας πλατφόρμας,
οι δυνατότητες είναι αμέτρητες. Ειδικά σε ότι αφορά το χώρο
των αποσκευών. Το Kia EV6 σας προσφέρει λύσεις αποθήκευσης
και μεταφοράς σε σημεία που δεν θα μπορούσατε ποτέ να
φανταστείτε. Κάτω από το εμπρός καπό, κάτω από το δάπεδο
του χώρου αποσκευών, ακόμα και σε χώρους ανάμεσα και κάτω
από τα καθίσματα. Αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη
μεταφοράς ακόμα μεγαλύτερων αντικειμένων, δεν έχετε πάρα να
αναδιπλώσετε τα πίσω καθίσματα. Επειδή οι ιδέες έρχονται σε ένα
ευρύ φάσμα μεγεθών.

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών. Δεν έχετε παρά να σταθείτε για τρία δευτερόλεπτα πίσω από το παρκαρισμένο
Kia EV6 και η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του πίσω χώρου αποσκευών θα ανοίξει αυτόματα και θα σταματήσει σε συγκεκριμένο
ύψος που εσείς έχετε επιλέξει.

Χώρος στην κεντρική κονσόλα. Η κεντρική κονσόλα από
επάνω περιλαμβάνει υποβραχιόνιο, ποτηροθήκες, ειδική θέση
για την ασύρματη φόρτιση του κινητού και έναν ανοιχτό χώρο
από κάτω όπου μπορεί να φυλάξετε τα παπούτσια, το tablet ή
την τσάντα σας.

Εμπρός χώρος αποσκευών (έως 52 λίτρα). Οι επιπλέον χώροι
είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα που προσφέρει η πλατφόρμα
του νέου Kia EV6. Μεταξύ αυτών προσφέρεται και ένας
βολικός χώρος αποθήκευσης κάτω από το εμπρός καπό.
Έχει χωρητικότητα μέχρι και 20 λίτρα στις εκδόσεις AWD και
μέχρι 52 λίτρα στις εκδόσεις 2WD.

Αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, με μία κίνηση. Τραβήξετε το μοχλό απελευθέρωσης στο πλάι του χώρου αποσκευών και
αναδιπλώστε τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, δημιουργώντας 1.300 λίτρα αποθηκευτικής χωρητικότητας. Χάρη στη βολική θέση
του μοχλού, μπορείτε να φορτώνετε ογκώδη και μεγάλα αντικείμενα με μεγάλη ευκολία.

FCA (Forward Collision Avoidance Assist - Junction Turning) - Σύστημα αυτόματης
πέδησης για την αποφυγή σύγκρουσης σε διασταύρωση (με αντιθέτως κινούμενο
όχημα). Το FCA μπορεί να αναγνωρίσει το ενδεχόμενο μίας σύγκρουσης με άλλο
όχημα, πεζό ή ποδήλατο, να σας προειδοποιήσει, ή και να επέμβει φρενάροντας
ώστε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να περιορίσει τις επιπτώσεις σε περίπτωση
σύγκρουσης ή να την αποφύγει. Επιπλέον, ενεργοποιείται και όταν διασχίζετε ή
στρίβετε σε μια διασταύρωση.

Λιγότερος χρόνος ανησυχίας,
περισσότερος χρόνος για έμπνευση.
Το πακέτο τεχνολογιών “Drive Wise” της Kia εφαρμόζει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες (Advanced
Driving Assistance System - ADAS) ασφάλειας έτσι ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη προστασία των
επιβατών και των πεζών ανά πάσα στιγμή, χωρίς να συμβιβάζει τη χαρά της οδήγησης. Την ίδια στιγμή,
περιορίζει τις επιπτώσεις της κόπωσης από τις καθημερινές διαδρομές, τα μποτιλιαρίσματα και τις
αγχώδεις και κουραστικές συνθήκες οδήγησης.
Το σύστημα αυξημένης υποβοήθησης οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο (Highway Driving Assist 2 - HDA 2),
για παράδειγμα, σας βοηθά κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Μόλις ενεργοποιηθεί το φλας για
αλλαγή λωρίδας, το σύστημα σας βοηθά να κατευθύνετε το αυτοκίνητο στην επιθυμητή λωρίδα.
Εάν εντοπιστεί άλλο όχημα που κινείται πολύ κοντά, τότε το σύστημα φροντίζει να σας απομακρύνει
ελαφρά από την πορεία του άλλου αυτοκινήτου ώστε να σας προστατεύσει από πιθανή σύγκρουση.
Οι τεχνολογίες μας, αποσκοπούν στην απόλαυση της εμπειρίας του κάθε ταξιδιού σας.
Για να γίνει πιο ευχάριστο και πιο ξεκούραστο.

Υποβοήθηση Ασφαλούς Εξόδου (Safe
Exit Assist - SEA). Μόλις το αυτοκίνητο
σταματήσει και o επιβάτης ανοίξει την
πόρτα, το σύστημα εντοπίζει εάν πλησιάζει
αυτοκίνητο και εκπέμπει έναν προειδοποιητικό
ήχο. Φροντίζει επίσης να διατηρεί κλειδωμένες
τις πίσω πόρτες μέσω των ηλεκτρικών παιδικών
ασφαλειών.

BCA (Blind-spot Collision Avoidance Assist) - Σύστημα για την αποφυγή
σύγκρουσης στα πίσω “τυφλά” σημεία του αυτοκινήτου. Μόλις
ενεργοποιήσετε το φλας για αλλαγή λωρίδας, το σύστημα αναγνωρίζει τον
κίνδυνο σύγκρουσης με ένα επερχόμενο αυτοκίνητο από πίσω. Εάν ο κίνδυνος
παραμένει και μεγαλώνει, το BCA παίρνει αυτόματα τον έλεγχο του αυτοκινήτου
για να βοηθήσει στην αποτροπή της σύγκρουσης. Εάν βγαίνετε με όπισθεν από
παράλληλη θέση στάθμευσης και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με επερχόμενο
όχημα, το BCA ενεργοποιεί αυτόματα το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.

Κάμερες περιφερειακής ορατότητας (Surround View Monitor - SVM).
Όταν οδηγούμε σε στενούς χώρους, οι πολλαπλές κάμερες με τη δυνατότητα
zoom, παρέχουν περιφερειακή απεικόνιση του περιβάλλοντος του αυτοκινήτου
από ψηλά, ώστε να μπορείτε να παρκάρετε με απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια.

Προετοιμαστείτε
για το απρόβλεπτο.
Ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικοί είμαστε, οι συνθήκες στο δρόμο
είναι απρόβλεπτες. Η τεχνολογία “Drive Wise” συλλέγει συνεχώς δεδομένα
από το περιβάλλον γύρω σας, εκτελεί υπολογισμούς και «μαθαίνει»,
προκειμένου να βρει τρόπους για να σας προστατεύσει καλύτερα.
Εάν εντοπίσει κάποιο κίνδυνο, σας προειδοποιεί και επεμβαίνει όταν χρειάζεται.
Με αυτόν τον τρόπο σας εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ηρεμία ξέροντας ότι
όπου κι αν πάτε, δεν είστε μόνοι εκεί έξω.
Με το σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εξ αποστάσεως (Remote
Smart Parking Assist - RSPA) μπορείτε να παρκάρετε ή να ξεπαρκάρετε
το Kia EV6 ακόμα και αν δεν βρίσκεστε μέσα σε αυτό. Με τη βοήθεια
αισθητήρων, το RSPA έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει με ασφάλεια το
Kia EV6 παρκάροντας ή ξεπαρκάροντάς το από μία παράλληλη ή κάθετη
θέση στάθμευσης. Το σύστημα φρενάρει αυτόματα το αυτοκίνητο σε
περίπτωση εντοπισμού εμποδίου.

Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης με
πίσω διασταυρούμενο όχημα (Rear Cross
Traffic Avoidance Assist - RCCA). Σε περίπτωση
αναγνώρισης κινδύνου σύγκρουσης κατά την έξοδο
με όπισθεν από την θέση στάθμευσης εκπέμπεται
ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα. Εφόσον ο
κίνδυνος ενταθεί, ενεργοποιείται το αυτόματο
φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Έξυπνος ρυθμιστής ταχύτητας βασισμένος στο σύστημα πλοήγησης
(Navigation-based Smart Cruise Control - N-SCC). Το σύστημα κινεί το EV6 με την
ταχύτητα που έχει επιλέξει ο οδηγός και διατηρεί απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα. Εάν το προπορευόμενο αυτοκίνητο σταματήσει, το σύστημα σταματά
αυτόματα και το δικό σας. Αν το εμπρός αυτοκίνητο ξεκινήσει, μετά από λίγο τότε και
το δικό σας όχημα ξεκινά αυτόματα ξανά. Επιπλέον, το σύστημα έχει τη δυνατότητα, να
προσαρμόζει την ταχύτητα στις στροφές όταν χρειαστεί και μπορεί να «εκπαιδευθεί» και
να «μάθει» το στυλ οδήγησής σας και να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του
συστήματος του αυτοκινήτου.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.

Σε πλήρη έλεγχο
της κατάστασης φόρτισης.
Χρόνος, απόσταση και φόρτιση. Αυτά είναι μόνιμα θέματα
συζήτησης σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Για αυτό το
Kia EV6 έχει φροντίσει για τα πάντα, ώστε να έχετε τον απόλυτο
έλεγχο προβάλλοντας ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και
επιλογές με απλά εικονίδια, ενημερώνοντάς σας ότι όλα είναι σε
τάξη, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη διαδρομή χωρίς να
ανησυχείτε για την επόμενη φόρτιση της μπαταρίας σας.
SBW (Shift By Wire) - Επιλογέας κίνησης με περιστρεφόμενο διακόπτη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να αλλάξετε
θέση στον επιλογέα ταχυτήτων (Reverse, Neutral, Drive) είναι να πατήσετε το φρένο και να περιστρέψετε το διακόπτη του
συστήματος Shift by Wire αριστερά ή δεξιά. Το πλήκτρο P ενεργοποιεί τη θέση Park του Kia EV6.

(Drive Mode) επιλογή προφίλ οδήγησης. Το Kia EV6 μπορεί
να προσαρμοστεί στον τρόπο οδήγησης της αρεσκείας σας.
Επιλέξτε το πρόγραμμα Normal, Sport ή Eco χρησιμοποιώντας
τα χειριστήρια του τιμονιού. Η επιλογή Sport σάς επιτρέπει να
επιταχύνετε πιο γρήγορα, ενώ η Eco εξοικονομεί ενέργεια ώστε
να αυξήσει την αυτονομία της οδήγησης. Κάθε λειτουργία
εμφανίζει στην οθόνη του πίνακα οργάνων μία θεματική
ενότητα με μοναδικά οπτικά εφέ που μπορούν επίσης να
αλλάξουν από λευκό σε μαύρο τη νύχτα.

Έξυπνο σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα
(Smart regenerative braking system - SRS 2.0). Το σύστημα
αυξάνει την αυτονομία και βελτιστοποιεί την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου χάρη στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας
ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα των εμπρός και πίσω
τροχών. Ο χειρισμός του γίνεται από τα χειριστήρια (paddles)
στο τιμόνι, με τα οποία σας δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης του
βαθμού ανάκτησης ενέργειας, όχι μόνο μέσω των δεδομένων
της πλοήγησης αλλά και των στοιχείων που συλλέγονται από τα
ραντάρ του αυτοκινήτου.

Εφευρίσκοντας ξανά
τον τρόπο που φορτίζουμε.
Το σύστημα πολλαπλών δυνατοτήτων φόρτισης του Kia EV6
λειτουργεί με φορτιστή 400 V ή 800 V χωρίς την ανάγκη
πρόσθετου μετατροπέα και σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα
ηλεκτρικά οχήματα που διέθεταν σύστημα φόρτισης μονής
κατεύθυνσης, το Kia EV6 μπορεί να μετατραπεί σε μία φορητή
πηγή ενέργειας, οπουδήποτε και να βρίσκεστε. Με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να τροφοδοτήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
χρειάζεστε σε κάθε σας ταξίδι έμπνευσης.
Επιπλέον, το σύστημα αντλίας θερμότητας ανακτά τα
πλεονάζοντα θερμικά φορτία από τον κινητήρα και άλλα
ηλεκτρικά συστήματα, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο σχεδόν
κατά 19%, τις απώλειες της αυτονομίας κατά τη χειμερινή περίοδο.
Η νέα πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων της Kia (Electric Global Modular Platform E-GMP). Το Kia EV6 είναι το πρώτο
μοντέλο που βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP της Kia. Η νέα πλατφόρμα επιμηκυμένου μεταξονίου, είναι εντελώς επίπεδη.
Επιτυγχάνει την δημιουργία ενός νέου επίπεδου πατώματος, προσφέροντας έτσι νέες επιλογές άνεσης και χρηστικότητας.
Η διαμόρφωσή της επιτρέπει περισσότερη ευελιξία στην εξέλιξη και εξασφαλίζει βελτίωση των επιδόσεων, των δυνατοτήτων
συντήρησης και του επιπέδου ασφάλειας. Τα οφέλη των επιδόσεων συμπεριλαμβάνουν μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία,
καλύτερο έλεγχο και μικρότερους χρόνους φόρτισης.

Υποδοχή φόρτισης. Το πορτάκι της υποδοχής της φίσας
καλωδίου φόρτισης ανοίγει και κλείνει ηλεκτρονικά. Πατήστε
απλά το πορτάκι ή το πλήκτρο στα αριστερά του ταμπλό.
Μπορείτε να το ανοίξετε ή να το κλείσετε ακόμα και με το
smartphone σας. Στο εσωτερικό της υποδοχής υπάρχει μία
φωτεινή ένδειξη με μπάρες που εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης.

Vehicle-to-load (V2L). Παροχή με εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V
για να τροφοδοτήσετε τις συσκευές σας, μέσα ή έξω από το
Kia EV6. Με πλήρη φόρτιση, η λειτουργία αυτή προσφέρει
ισχύ 3,6 kW, αρκετή για τη λειτουργία μιας τηλεόρασης με
μεγάλη οθόνη, ή ενός μεσαίου μεγέθους κλιματιστικού,
για 24 ώρες. Μέσα στο Kia EV6, απλώς επιλέξτε το EV Ready
ή Utility mode και χρησιμοποιήστε την παροχή στη βάση
του πίσω καθίσματος. Εξωτερικά, απλώς συνδέστε τη φίσα
καλωδίου φόρτισης V2L στην πρίζα φόρτισης.
Στις φωτογραφίες απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.

Ελάτε σήμερα μαζί μας.
Το Kia EV6 δεν είναι απλά ένα ακόμα ηλεκτρικό όχημα.
Ναι, είναι γεγονός ότι προσφέρει πολύ περισσότερα από τις προσδοκίες σας,
σε ότι αφορά την αυτονομία, τους χώρους, τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα.
Ωστόσο εμείς θέλουμε να σας προσφέρουμε πολλά περισσότερα από αυτά.
Με το Kia EV6, δημιουργούμε μια εμπειρία που σας εμπνέει να δημιουργήσετε
νέες ιδέες και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός
καλύτερου κόσμου.

Kia - 7 χρόνια εγγύηση.
Στην Kia σας προσφέρουμε εγγύηση 7 ετών από την ημερομηνία
πρώτης κυκλοφορίας, ή για 150.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο),
η οποία είναι δωρεάν και μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη,
υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα συντηρείται τακτικά σύμφωνα
με το πρόγραμμα συντήρησης.
Kia EV - 7 χρόνια βιώσιμης κινητικότητας.
Οι μπαταρίες μας είναι κατασκευασμένες για να έχουν μεγάλη
διάρκεια ζωής. Για αυτό στην Kia είμαστε στην ευχάριστη θέση
να σας προσφέρουμε 7-ετή περίοδο κάλυψης της εγγύησης
για τη χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης (λιθίου–ιόντων
πολυμερούς) ή 150.000 χλμ. από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας
(όποιο έρθει πρώτο).

Επιπλέον η Kia παρέχει εγγύηση για το 70% της χωρητικότητας
της μπαταρίας. Αναλυτικότερα για τους όρους εγγύησης
συμβουλευτείτε το βιβλίο εγγύησης και συντήρησης του
οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε
μέρα την εμπειρία οδήγησης της φιλικής προς το περιβάλλον
γκάμας μας για πολλά χρόνια.
Οι όροι εγγύησης ισχύουν όπως αναφέρονται στο βιβλίο
εγγύησης και συντήρησης του οχήματος. Συμβουλευτείτε τον
επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται
σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να μην διατίθενται ως στάνταρντ εξοπλισμός και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση.
Η KΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Τα χρώματα που απεικονίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά εξαιτίας περιορισμών της διαδικασίας
εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη διαθεσιμότητα
εκδόσεων και χρωμάτων.

ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Βιλτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64, Κ. Κηφισιά
Τηλ.: 210 550 70 00, e-mail: info@kia.gr
www.kia.gr
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