
Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energi- 
klasse 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
GT 

3,3 Benzin 8AUT 4WD 366 9,2 247 kr. 3.140 Kr. 889.900 

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. Priser og specifikationer er gældende for modelår 2022. 

*Billedet kan være vist med ekstraudstyr og er vejledende for bilens udseende.

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Hi Chroma Red uden beregning*) kr. 9.999 

Serviceinterval Garantier 
Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km* 

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 10.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

Sidst opdateret: 19-01-2022 

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning

Alle priser er 2022 priser inkl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Stinger udstyrsvariant 

GT 

Eksteriør 

• 19” alufælge

• Aut. nedblændede sidespejle

• BI-LED forlygter

• Dobbelt udstødning i begge

sider 

• Dynamisk kurvelys

• Elektronisk bagklap •

Bremseskiver i 350/340mm 

• El-foldbare sidespejle

• El-justerbare sidespejle

• Firhjulstræk

• LED baglygter

• Røde Brembo® bremsekalibre

Interiør & komfort 

• Adaptiv fartpilot (SCC)

• Alu pedaler

• Ambient belysning

• Armlæn i bag

• Armlæn mellem forsæder

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner

• Aut. kørelys

• Aut. nedblændet bakspejl

• D-formet sportslæderrat m.

varme 

• Drive Mode Control

• El-justerbar lændestøtte i

forsæder 

• El-justerbare forsæder

• El-justerbart rat

• Head Up Dislpay

• Højdejusterbare forsæder

• Loftbeklædning i ruskind

• Luftdyser i bag

• Memoryfunktion i førersæde, rat

og sidespejle 

• Multifunktionel Smart Key med

fjernstart af motor 

• Nappa læderkabine

• Paddle Shift

• Power Air Cell support i

føresæde 

• P-sensor i for og bag

• Regnsensor

• Start/stop funktion (ISG)

• Sædevarme i for- og bagsæder

• Ventilation i forsæder

Audio, media & navigation 

• 10,25” touchskærm m.

navigation og Kia Connect 

• 360 graders kamera

• 7" digtal instrumentering

• Android Auto™

• Apple CarPlay™

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth*

• Harman Kardon lydanlæg m. 15

højtalere 

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• Stemmestyring

• Trådløs telefonopladning*

• USB/AUX port

Sikkerhed 

• 7 airbags inkl. knæairbag i

føreside 

• Advarsel for glemt

bagsædepassager 

• Aktiv blindvinkel assistent

• Aut. nødbremse m. fodgænger-

og cyklistregistrering 

• Blind vinkel kamera

• Dynamic Torque Vectoring

system 

• Dæktryksovervågning (TPMS)

• Elektronisk P-bremse

• Elektronisk undervogn (ECS)

• Fodgængerbeskyttelse i

kølerhjelm v. kollision 

• Intelligent skiltegenkendelse

• Launch Control

• Limited Slip Differentiale (LSD)

• Stabilitetsstyring af bil (VSM)

• Træthedsregistrering (DAW)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel (HDA) 

• Udvidet nødbremse (registrering

af venstre sving for modkørende 

biler) 

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

*Kun kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.



Stinger interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Sort, standard nappa læder 
Ruskind med røde syninger i døre og på instrumentbord 

+ røde seler, ekstraudstyr

Karosserifarver 

Snow White Pearl Silky Silver Aurora Black Pearl Ceramic Silver 

Hi Chroma Red Panthera Metal Micro Blue Deep Chroma Blue 

Ascot Green 

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr.

Stinger ekstraudstyr 

Udstyr GT 

Panorama glassoltag kr. 14.999 

Sæder i ruskind med røde syninger i døre og på instrumentbord + røde seler kr. 4.999 

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/


Stinger tilbehør             *Prísir ikki galdandi í Føroyum

LED interiør belysning 
1.995 kr. for eller bag (Hvid el. rød) 

LED indstigningslys GT 
2.495 kr. 

LED indstigningslys KIA 
2.495 kr. 

LED indstigningslys 
2.495 kr. 

Bundmåttesæt gummi 
895 kr.(Stinger logo) 

Bundmåttesæt velour 
795 kr. (Stinger logo)  

Bundmåttesæt Premium 
1.595 kr.(Kia logo) 

LED Spot i bagklap 
1.995 kr. 

Bagagerumsmåtte Premium 
795 kr. 

Bagagerumsbakke 
795 kr. 

Jakke holder 
659 kr. 

Aftageligt anhængertræk 
10.995 kr. 

Sommerrens sæt 
165 kr. 

Vinterrens sæt 
99 kr. 

Sikkerhedspakke 
395 kr. 

Refleksvest i gul el. orange 
60 kr. 

4 stk. Alufælge 19" 
Fra 9.475 kr. 

KIA låsemøtrikker 
395 kr. 

4 stk. TPMS-ventiler 
Fra 2.595 kr. 

Beskyttelsesfolie på bagkofanger 
995 kr. (Transparent) 

Beskyttelsesfolie dørhåndtag 
795 kr. 

Hjulopbevarings tasker m/hank 
495 kr. (til 4 hjul.) 


