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Мотор Опрема Цена (ден.) Цена (EUR) 
1.4 DOHC CVVT 16V / 90 KS LX M/T (5vr.) 657.200,- 10.600,- 
1.4 DOHC CVVT 16V / 90 KS EX M/T (5vr.) 719.200,- 11.600,- 
1.4 CRDi WGT 16V / 90 KS LX M/T (5vr.) 781.200,- 12.600,- 
1.4 CRDi WGT 16V / 90 KS EX M/T (5vr.) 843.200,- 13.600,- 
 
Опрема LX:  
- 2xAirbag (воздушно перниче  - дигитален часовник и инфо дисплеј 
  за возач и совозач)    - заден спојлер 
- ABS + EBD - тонирани стакла 
- серво волан подесив по висина и длабочина - задно светло за магла 
- клима уред - држачи за чаши на предна конзола 
- централно далечинско заклучување  - внатрешно осветлување во кабината 
  со аларм - делива задна клупа 60:40 
- висинско подесување на возачко седиште - потпрачи за глава на предни  
- електрика на прозори напред     и задни седишта 
- браници во боја на каросерија - сигурносна брава на задни врати 
- потпирач за рака на возачко седиште - помошно резервно тркало  
- Immobilizer - полица и мрежа во багажен простор 
- подготовка за радио со 4 звучници и антена - 15” бандажи со пневматици 195/65R 
  
Опрема EX:  
- oпрема LX  
- RDS+CD+MP3+USB+AUX со 6 звучници - електрика на ретровизори со греење 
- предни светла за магла - ретровизори боја на каросерија 
- кожа на волан и менувач - хромирана декорација во внатрешноста 
- патен компјутер - 16“  алу бандажи со пневматици 205/55R 
- аудио команди на волан  
 
Ценовникот важи од 01.07.2010 до објава на нов ценовник. Цените се со пресметан ДДВ. 
KIA MOTORS MACEDONIA го задржува правото за промена на цените без претходна најава. 
 
 

ГАРАНЦИЈА :  5 ГОДИНИ или 150.000 km 
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ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ 
Модел VENGA  
Мотор 1.4 DOHC CVVT 1.4 CRDi WGT 

 M/T  M/T  

Тип на мотор  4-цилиндри бензин 4-цилиндри дизел 
Зафатнина (ccm)  1396 1396 
Најголема сила (kW при обр./min) 66.2/6000 66/4000 
Најголема сила (KSпри обр./min)  90/6000 90/4000  
Обртен момент (Nm при обр./min)  137.3 / 4000  220 / 1750~2750  
Најголема брзина (km/h)  167 167 
Забрзување (sec) 0 - 100 km/h  12.9  14.5  

Подвозје  
Напред Macpherson подвозје со стабилизатор  
Назад Двоен торзионен столб 
Менувач Рачен 5 степени (M/T) Рачен 6 степени (M/T) 

Управување 
Летва на управувачот/ серво управувач MDPS – електрично 

засилен 
Кочници  
напред (дијаметар и деб. во mm)  ABS+EBD , воздушно ладен диск 15“ Ø 280x26 

Позади (дијаметар и деб. во mm) ABS+EBD , воздушно ладен диск 14“  Ø 258x10 

Пневматици и бандажи  
Димензии на пневматици 195/65R15 , 205/55R16 , 205/50R17  

Димензии на бандажи 
Челични  6Jx15;  Алуминиумски  6Jx16,  6.5Jx17 

Резервно тркало  Сет за брза поправка на пневматици (Tire Mobility Kit) 

Димензии(mm)    
Надворешни  Д xШ x В (mm)  4068x1765x1600  

Меѓуосовинско растојание  (mm)  2615 

Растојание меѓу тркалата напред / назад (mm)  1,553 / 1,557 (195/65R15) & 1,547 / 1,551 (205/55R16) & 1,541 / 
1,545 (205/50R17) 

Најмало растојание од тло  (mm)  156 
Радиус на вртење (m)  5,2  

Зафатнина на багажен простор   (lit.)  440 (570 со лизгање на задна клупа)  
1253 со соборена задна клупа 

Зафатнина на резервоар за гориво (lit.)  48  

Маса (kg)   
Најголема вкупна маса  (kg)  1268 1370 

Најмала вкупна маса (kg)  1178 1267 
Најголема дозволена маса (kg)  1710 1800 

Потрошувачка на гориво  (lit./100km)  
Отворен пат  5.5 4.3 

комбинирано 6.2 4.7 

во град   7.5 5.6 
 
                Производителот го задржува правото на промена на податоците без претходна најава. 

   


