
 
 
 
 
 
 

Қазақстанда KIA Motors жаңа флагмандық седан 
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29 наурыз 2013, Өскемен қ. 
 

Өскемен қ. (Қазақстан) KIA Quoris өкілдік седанын өндіруді іске қосу рәсімі 
өтті. KIA Motors жаңа ғаламдық флагманын шығару марканың қазақстандық 
нарықта болып көрмеген табысының негізінде іске қосылады. 2013 жылдың ақпан 
айының нәтижелері бойынша KIA Қазақстандағы үздік сатылатын шетелдік бренд 
болды. 

KIA Quoris седаны құрастырылуы «АЗИЯ АВТО» қазақстандық автоқұрастыру 
зауытының қуаттылықтарында ретке келтірілген KIA оныншы үлгісі болды. 

KIA Quoris – марканың «премиум» сегментіндегі дебюті, ірі кореялық 
автоконцерннің жаңашыл идеялар мен мен жаңа шешімдерінің іске асырылуы. 
Салтанатты өкілдік седан көпшілігі «люкс» класындағы автомобильдерге тән болмайтын  
таңдаулы дизайнды, тамаша динамикалық сипаттамаларды, ыңғайлылық пен 
қауіпсіздіктің технологияларын біріктіреді. KIA Quoris – ағымдағы үлгілік жылдың ең көп 
күткен жаңалықтарының бірі және марка тарихындағы бірінші артқы жетекті автомобиль. 

KIA басты үлгісінің өндірісін бастау брендтің қазақстандық нарықтағы жаңа 
нарықтық табысымен белгіленді. 2013 ж. ақпан айының нәтижелері бойынша KIA 
Қазақстандағы ең көп сатылатын шетел маркасы болды және бүгінгі күні тек дәстүрлі 
нарық фавориті – ресейлік «Лададан» ғана қалады.  



Седан негізіне артқы жетекті платформа салынған, ол люкс сегментіне тән 
автомобиль пропорцияларын белгілеуге мүмкіндік берді.  KIA Quoris ұзын дөңгелек 
базасы, кең жантайма жиектеуі және ұзын артқы аспа жиынтығында қуаттылық пен 
құндылықты айқын тұспалаумен сән-салтанат пен таңдаулылықты білдіреді. 

Фирмалық харизмалы ұстанымда орындалған KIA радиаторлық торы хрусталь 
текшелері тәрізді жасалған жарық диодты шамдармен толықтырылған. Жарық 
диодтарының төменгі богы жақын жарық тәртібінде жұмыс істейді. Қажетті жарық ағынын 
қамтамасыз ету үшін, ол автоматты түрде автомобиль жылдамдығына және дөңгелектің 
бұрылыс бұрышына байланысты бұрылады. 

Қуаттылығы 294 а.к. V6 қозғалтқышы және электрондық басқарылуымен және 
тәртіптерді таңдау мүмкіндігімен 8-диапазонды автоматты заманауи трансмиссия – кең 
бес орындық седанға тамаша динамикалық көрсеткіштерді қамтамасыз етеді. 0 бастап 
100 км/сағ дейінгі екпін бар болғаны 7,3 секундты құрайды, ал максималды жылдамдық 
240 км/сағ жетеді. 

Ұзын дөңгелек базасы (3,045 мм) және автомобиль биіктігінің (1,490 мм) 
арқасында, жүргізушінің аяқ ұзындығына қатысты отыру биіктігі (1,020 / 1,145 мм) кластағы 
үздіктер қатарында, ал жолаушылар аяқтарына арналған кеңістік (990 мм) – сегменттегі 
үздік болып табылады. 

 
Жүргізу кезіндегі қауіпсіздікті SCC (Бақылаудың интеллектуалдық жүйесі) 

қамтамасыз етеді. Ол Quoris толық тоқтағанға дейін қауіпсіз аралықты сақтап,  
жылдамдықты алдындағы автомобильге дейінгі қашықтыққа байланысты реттейді. 

Quoris ыңғайлылық пен қауіпсіздіктің максималды деңгейін AVMS (Айналма шолу 
жүйесі) жүйесі қамтамасыз етеді. Төрт камера 360 градуста автомобиль айналасында не 
болып жатқанын хабарлап және жүргізушіге оқиғаны толық бақылап, жолаушылар үшін  
тыныштықты қамтамасыз етумен суретті мониторға кескіндейді. 

Quoris жоғары қауіпсіздік деңгейінен басқа, жолаушылар оның сәнді, таңдаулы 
және салтанатты интерьерінен ләззат ала алады. Интерьер NAPPA таңдаулы былғары 
өңдеуін пайдаланумен орындалған. 

Quoris ақпараттық-көңіл көтеру жүйесін Kia автомобилінде алғашқы рет 
пайдаланылған және Intel қызметтестікте әзірленген Intel Atom процессоры қолдайды.  

Quoris Hi-End-классты аудио жабдықтың әйгілі өндірушісі Harman компаниясынан 
17-арналық сандық күшейткіші бар премиум-аудиожүйесіне ие болды.  

Рульдік дөңгелекте көптеген қажетті функцияларды басқару орналасқан: 
интеллектуалдық круиз-бақылау (ASCC), ұялы телефон, аудиожүйе. Kia 
автомобильдерінде алғашқы рет құралдар үйлесімінің, проекциялық дисплейдің (HUD), 
бағдарлық компьютердің әр түрлі мәзірлеріне жылдам қолжетімділікті қамтамасыз ететін 

http://www.kia.ru/models/quoris/


және автомобиль жүйелерін басқаруға кең мүмкіндіктерді ұсынатын «жанасу» селекторы 
пайдаланылған. 

 
KIA Motors халықаралық жобалар тобының жетекшісі 
Йонг-Хун Ко (Yong-Hun Ko) м-за: 

- KIA Quoris – KIA үздік инженерлері мен дизайнерлерінің 4,5 жыл 
жұмысынан кейін жарық көрді. Әзірлеушілерге еуропалық үлгілермен 
бәсекелестікке түсе алатын және марканың болашағын көрсететін 
автомобильді жасау бойынша мақсат қойылды 

Инженерлер бәрінен артық автомобильдің діріл және шу деңгейі, 
жүру мен басқарудың ыңғайлылығы, тозуға төзімділік, соқтығу кезіндегі 
қауіпсіздік, қозғалтқыш қуаттылықтары мен өнімділігі тәрізді автомобильдің 
негізгі сипаттамаларын жақсартуды ойлады. 

Қозғалыс жолын ауыстыру кезінде ескерту жүйесін сенімділікке 
тексеруді әзірлеушілер шын жолдарда жүргізді. Біз қозғалыс жолын 10 000 
реттен артық ауыстырдық! 

Артқы көрініс камерасын сынау үшін біз оны минус 40 дейінгі төмен 
температураларда қатыруға шалдықтырдық, су өткізбеушілікке, соққыларға 
қарсы тұруға сынадық. Әзірлеушілер ішкі өңдеу материалдарына әдейі кофе 
немесе шырын төкті, статикалық электр тогының немесе ұшқынның 
туындауын анықтауға тырысты. 

Quoris – менің әріптестерімнің орасан еңбегінің нәтижесі. Осы үлгі  
қазақстандық сатып алушылардың KIA маркасына қатысты көзқарастарын  
өзгертетініне күмән жоқ! 

 
«АЗИЯ АВТО» АҚ бірінші вице-президенті 
Ерік Сағымбаев: 

- Осы жылдың ақпан айында отандық нарықтағы 20 ең көп 
сатылатын автомобильден 6 «АЗИЯ АВТО» өніміне келеді. Олардың 
жартысын KIA үлгілері құрады. Сол уақытта марка республика нарығында 
ұсынылған барлық шетелдік брендтер арасында сатылым көлемдері 
бойынша бірінші орынды иеленді. Бұл ретте KIA негізгі табынушылары ел 
аймақтарының тұрғындары болды, және үштен бір бөлігі ғана Астана және 
Алматыда сатып алынды.  

Quoris седаны – біздің кореялық серіктестеріміздің бірінші өкілдік 
автомобилі емес. Өткен жылы шығарыла бастаған KIA Cadenza, Е-класты 
ең танымал үлгілерінің үштігіне сенімді кірді. Алайда Quoris – одан елеулі 
ұсыныс, full-size luxury car сегментіндегі KIA Motors дебюті және «АЗИЯ 
АВТО» эксклюзивті нарық тауашасына шығуы.  

Бүгінгі күні KIA автомобилін сатып алушылардың 88% – қатардағы 
қазақстандықтар, жеке тұлғалар. Сұранымның тек 3% мемлекеттік сатып 
алуларға байланысты, ал сатылымдардың қалған бөлігі бизнес-
құрылымдарға келеді. Алайда Quoris ең алдымен корпоративтік секторда 
жоғары қызығушылыққа ие болатыны мінсіз. 

Нарықтың әр түрлі сегменттеріндегі KIA Motors тағы 6 жаңалығын біз 
қазақстандықтарға ағымдағы жылдың аяғына дейін ұсынамыз. 



 
Шығыс Қазақстан облысының басшысының бірінші орынбасары   
Ермек Көшербаев: 

- Үш жылдан аз уақыт бұрын «KIA Motors» және «АЗИЯ АВТО» 
Өскеменде бірлескен өндіріс құрды. Осы қысқа мерзімде біздің аймақта 
шығарылатын автомобильдердің Қазақстанның 20 астам қалаларында 
кеңінен танымал болғанын мен мақтан тұтамын.  

Ірі әлемдік автоконцерндермен сәтті қызметтесу арқасында «АЗИЯ 
АВТО» тек аймақтың ғана емес, елдің жетекші машина құрастырушы 
кәсіпорны болды. Өткен жыл нәтижелері бойынша зауыт қызметі мемлекет 
қазынасына 1,4 млрд. теңге әкелді. «АЗИЯ АВТО» командасы – ол 800 жуық 
қызметкер – жаңа ойларын біртіндеп іске асыруда. Және бүгінгі тұсаукесер – 
оның айқын дәлелі! 

 
 
 
 
 

«Kia Motors Corporation» («Hyundai-Kia Automotive Group» құрамына кіреді) 1944 ж. негізі қаланған және Оңтүстік Кореяның 
ірі авто өндірісі және әлемдегі көлемі бойынша төртінші авто өндіруші болып табылады. Жыл сайын 10 елдегі 15 KIA Motors 
зауыттарында 2,7 млн. артық автомобиль шығарылады. KIA Motors өнімі 150 елдің дилерлік желілерінде ұсынылған. 
 
«АЗИЯ АВТО» АҚ қазақстандық автоқұрастыру зауыты (Өскемен қ.)  2002 ж. негізі қаланған және Қазақстандағы жеңіл 
автомобильдердің ірі өндірушісі болып табылады. Зауыт серіктестерінің арасында жетекші әлемдік концерндер: 
«Volkswagen Group», «General Motors», «Renault-Nissan-АвтоВАЗ» және «KIA Motors».  
Өскемен қ. «АЗИЯ АВТО» АҚ қуаттылықтарында Skoda (Fabia, Octavia, Superb, Yeti), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, 
Orlando), Lada 4x4, KIA (Sorento, Mohave, Cerato, Sportage, Soul, Cadenza, Optima, Picanto) маркалы автомобильдер 
шығарылады.  
«АЗИЯ АВТО» сапа менеджменті жүйесі ISO 9001:2008 халықаралық стандартына сәйкес «TÜV International Certtification» 
(Германия) сертификатталған.  
«Сапа саласындағы жетістіктер үшін» ҚР Президенті сыйлығының аясында «АЗИЯ АВТО» АҚ өндірістік мақсаттағы үздік 
кәсіпорын деп танылған. 2012 жылдың нәтижелері бойынша «АЗИЯ АВТО» шығарылатын өнім көлемі бойынша 
Қазақстандағы №1 машина құрастырушы кәсіпорын болды. 
 
 
 


