
Vadonatúj Kia



Az élet annyit ér, amennyit
megélünk belőle.
Köszöntjük a Kia világában!

Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan, 

minden ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig 

számíthat.

A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mind

annyiunk számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan 

autókat, amelyekkel új távlatokat fedezhet fel és élvezhet 

ki. Lenyűgöző formavilágú, fejlett technológiájú autókat, 

tele intelligens megoldásokkal. Kimagasló minőségük 

zálogaként minden modellünket páratlan, hétéves 

garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, egyetlen 

gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények 

között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:  

a meglepetés ereje.

Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát 

a meglepetés erejének.



Fiatal, életvidám és divatos: a vadonatúj Picanto 
duzzad az energiától. Ez azonban nem minden: 
tele van kényelmi funkciókkal, ötletes kapcsolódási 
megoldásokkal és fejlett biztonsági technoló
gi ákkal, így a fiatalos játékosság és a felnőttes 
vezetési élmény tökéletes egyensúlyát nyújtja.   

Örökké fiatal.  
Mindörökre vidám. 
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A vadonatúj Picanto sportos megjelenését 
csak imádni lehet. A dinamikus vonalaktól az 
olyan merész díszítőelemekig, mint a megújult 
Kia hűtőrács vagy a lökhárító, minden ízében 
divatos modell, amely tökéletes a városi futká
rozásra. Ráadásul tizenegy izgalmas karosszé
riaszín közül választhat, hogy pont olyan autója 
legyen, amilyet szeretne.  

Apró autó,   
hatalmas stílus.
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A vadonatúj Picanto belső terében nem lehet 
nem mosolyogni. Tágas méretei, modern for
mavilága és prémium anyagválasztása folya
matosan okot adnak a vidámságra. Szálljon be, 
helyezze magát kényelembe – élmények várják 
minden méteren!

Színtiszta komfort.   
Prémium részletekkel.  
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A stílusos infotainment rendszer navigációs, forgalom 
információs és egyéb szolgáltatásokkal segíti Önt a helyes út 
megtalálásában.

Navigációs rendszer 7 colos  
lebegő kijelzővel 

Bluetooth hangfelismeréssel:
A beépített Bluetooth rendszer lehetővé teszi a kompatibilis 
készülékek párosítását: szabadon hallgathat zenét, telefonál
hat, vagy navigálhat. 

2,6 colos színes TFT-LCD:
Az élénk színű LCD kijelzőről leolvashatók az abroncsnyomás 
riasztások és a többi fontos jármű és menetadat.

Megvilágított piperetükrök:  
A praktikus világítással mindig stílusos maradhat. Hajtsa le a napellenzőt, nyissa ki a tükröt, és máris felkapcsol a 
lámpa. A tükör mellett elhelyezett fényforrásokon kívül egy U alakban végigfutó hangulatvilágítást találunk.

Felgyorsult az élet, ne maradjon le semmiről. 
A vadonatúj Picanto segít kapcsolatot tartani, 
tájékozódni, folyamatosan csatlakozni. 

Mindig egy 
lépéssel előrébb 
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A TomTom Live szolgáltatásait hasznosító navigációs rendszerünk új mércét állít a pontos 
és megbízható útbaigazítás terén. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a külvilággal, és min
den eddiginél több hasznos információval szolgál. A rendszer lelke egy wifi hálózat, amely 
révén a navigációs rendszer az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az internetet.*

A Kia innovatív Hotspot alkalmazása a felhasználó Android telefonjának Bluetooth  
funkciója segítségével felismeri, ha a telefon hatósugarán belül található a Kia navigációs 
rendszere. Ekkor a rendszer csatlakoztatja a wifit, majd lekapcsolja azt, ha a Bluetooth 
kapcsolat megszakad  így Ön még kényelmesebben használhatja a Kia online szolgálta
tásait.

1. Live traffic**:
A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési információi
kétpercenként frissülnek, így Ön pontosan tudhatja, hogy hol
nincs fennakadás, illetve mely környékeket érdemes elkerülni. Ha
sűrűsödik a forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív
útvonalakat javasol.

2. Traffipax**:
A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző rendszerekre hívja
fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is, valamint
tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással sújtott területekről.
A rendszer a baleseti statisztikákat is képes figyelembe venni, és
megjeleníti a baleseti gócpontokat.

3. Helyi keresés:
Ha éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes helyen talál-
kozna barátaival, válassza a helyi keresés funkciót. Az adatbázis 500 
kategóriában 250 000 helyszínt tartalmaz, amelyek között 25 000 
kulcsszó alapján kereshet, így biztosan megtalálja, amire szüksége 
van. Ráadásul a keresés tíz nyelven hajtható végre, akár külföldön is.

4. Időjárás előrejelzés:
Napsütéses hétvége vár Önre, vagy elmossa az eső a programot?
Ellenőrizze az időjárás előrejelzést. Írja be a célállomást, és máris
megtekintheti az arra vonatkozó, négynapos előrejelzést, a minimum 
és maximum hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint a várható 
napsütést vagy csapadékot.

A Kia online szolgáltatásait a TOMTOM biztosítja.:

Az Android AutoTM rendszerrel Ön menet közben is élvezheti okostelefonja online
funkcióit, anélkül, hogy azok elterelnék figyelmét az útról. Az egyszerű, ösztönösen
működtethető kezelőfelületen keresztül hozzáférhet a Google Térképekhez, a különböző
alkalmazásokhoz, a zeneszámokhoz vagy a hangvezérléshez. A rendszer automatikusan
egyszerű kártyákra rendezi az információkat, amelyek szükség esetén megjeleníthetők.

A CarPlayTM segítségével hatékonyan, biztonságosan használhatja vezetés közben
iPhone készülékét. A rendszer minden olyan funkciót a Rio fedélzeti kijelzőjén jelenít
meg, amit Ön használni szeretne, így anélkül kérhet útbaigazítást, tárcsázhat egy
telefonszámot vagy hallgathat zenét, hogy le kellene vennie tekintetét az útról.

* A szolgáltatások aktiválásához aktív adatszolgáltatással rendelkező okostelefonra van szükség.
** A szolgáltatások igénybevételét az adott országban törvényi korlátozások szabályozhatják.

1

2
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4

Hol? Mikor? Hogyan?
Itt minden kérdésére megtalálja a választ.
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Fűthető kormánykerék Fűthető első ülések

Még hogy egy kisautó nem kínálhat rengeteg 
helyet? Micsoda tévedés! A vadonatúj Picanto 
meglepően tágas; bőven jut hely a fejnek, vállnak 
és lábnak – még hátul is. A fűthető kormány
kerék és első ülések pedig még komfortosabbá 
teszik az utazást.  

Kívül apró,   
belül hatalmas. 

16 17



Az energikus, vadonatúj Picanto bármire készen 
áll. Tágas utasterével, sokoldalú, lehajtható ülé
seivel és kimagasló, 255 literes csomagtartójával 
nem ismer lehetetlent. 

Több hely.   
Több kaland.

60:40 arányban osztva ledönthető 
hátsó ülések:
A hátsó ülések ledöntésével rugal
masan szállíthat csomagokat és 
utasokat.

Kétszintes csomagtartó padló:
A csomagtartó padlója a lehajtott 
ülések támlájával egy síkban he
lye z   hető be, alatta rejtett üreg vár
ja akár a magasabb tárgyakat is.

Kesztyűtartó:
Belső rekeszeinek köszönhetően 
a kesztyűtartóval könnyen rendet 
tarthat a Picantoban.

Kettős tálca:
A hőmérsékletszabályozók alatt 
található kettős tálca ideális a 
napszemüveg, a távirányító vagy a 
mobiltelefon elhelyezésére. 

Első pohártartó:
A padlókonzol elején 
kialakított dupla pohár
tartóban biztonságosan 
és kényelmesen szál
líthatja frissítőjét – ám 
ha máshogy szeretné 
kihasználni a helyet, egy 
gombnyomással össze
csukható.

Középkonzoli könyöklő:
A padlókonzol ideális extra tárolóhelyet 
kínál. Az állítható kartámasz 
hosszirányban elcsúsztatható, így 
mindenki megtalálja a tökéletesen 
kényelmes pozíciót. 

255 literes csomagtér
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A vadonatúj Picanto motorjai megbízhatóak, 
takarékosak és tökéletesen otthon érzik 
magukat a városban.  

Autó,   
amire számíthat.

84 LE, 122 Nm67 LE, 95 Nm

1.0 MPI motor
A CVVT változó szelepvezérlésű, 
finom járású, 67 lóerős 1,0 literes 
MPI benzinmotor takarékos, 
erőteljes és dinamikus teljesítményt 
kínál.

1.2 MPI motor
A 84 lóerős, 1,2 literes, Dual CVVT szívó és 
kipufogó oldali változó szelep vezérlésű MPI 
benzinmotor dinamikus és erőteljes, 
miközben megőrizte csendes és takarékos 
üzemét.  

Kézi sebességváltó
Az ötfokozatú kézi sebesség
váltóban alkalmazott súrlódás
csökkentő megoldások a hosszú 
élettartam és a villámgyors 
kapcsolhatóság zálogai. 

Automata sebességváltó
A négyfokozatú automatikus 
sebességváltó csendesen, és az 
optimális kapcsolási pontoknak 
köszönhetően finoman működik, 
még sűrű városi forgalomban is.
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Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal
Tolatás közben a vízálló tolatókamera a 
7 colos lebegő monitoron jeleníti meg a 
Picanto mögötti terület képét. A pontos 
manőverezést dinamikus segédvonalak 
segítik.

RPAS (hátrameneti parkolástámogató rendszer)
Az RPAS rendszerrel gyerekjáték a parkolás: csipogás figyelmezteti, amint 
tolatás közben akadályhoz vagy egy másik autóhoz közeledik.  

AEB (Autonóm vészfékrendszer)  
A radar alapú AEB észleli az előttünk 
lévő veszélyhelyzeteket. Szükség esetén 
figyelmezteti a vezetőt a veszélyre, majd 
automatikusan fékezve segít elkerülni a 
ráfutásos ütközést. 

A vadonatúj Picanto aktív biztonsági funkciói 
mindig időben tájékoztatják, figyelmeztetik, 
felkészítik Önt, legyen szó a tökéletes parkolásról 
vagy egy ütközés elkerüléséről. 

Biztonság  
mindenekelőtt.
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ESC (menetstabilizáló elektronika)
Az ESC optimális fékteljesítményt és iránytartást 
biztosít. A motornyomaték és a menetkörülmények 
figyelembe vételével kerekenként pontosan szabályozza 
a fékerőt. 

Abroncsnyomás-felügyeleti rendszer  
A TPMS rendszer az abroncs oldalfalának merevségét és a 
kerék sugarát ellenőrizve észleli, ha nem megfelelő a nyomás, 
és a műszerfali kijelzőn keresztül tájékoztatja a vezetőt. 

Fékrendszer  
A blokkolásgátlóval és az abroncsokkal összehangolt 
fékrendszer még rövidebb fékutat, valamint maximális fékerőt 
és lassítás közbeni irányíthatóságot tesz lehetővé. 

HAC (visszagurulás-gátló) 
Ha meredek emelkedőn kell elindulnia, a HAC megakadá
lyozza, hogy autója visszaguruljon. Amint Ön felemeli 
a lábát a fékpedálról, az autó fékezve tartja a kerekeket, 
így Ön kényelmesen áthelyezheti lábát a gázra.

A vadonatúj Picanto komolyan veszi az Ön 
védelmét. Fejlett aktív biztonsági jellemzőivel 
és részletekbe menően gondos kivitelezésével 
leveszi az Ön válláról a gondokat.

Védelem,  
kompromisszumok  
nélkül

44%
fejlett, nagy  
szakító szilárdságú 
acél

67 
méternyi fejlett  
szerkezeti  
ragasztóanyag

A vadonatúj Picanto karosszériája több mint 44%ban fejlett, nagy szilárdságú 
acélból áll, míg a legnagyobb terhelésnek kitett pontokon melegen sajtolt acélt 
alkalmaztunk. Ezek a megoldások nagyban növelik a karosszéria merevségét, 
ami fokozott utasvédelmet és kedvezőbb menetdinamikai teljesítményt 
eredményez. 

Fejlett, nagy szakítószilárdságú acél (AHSS) 
és melegen sajtolt acél

Elülső / oldalsó / függöny / térd légzsákok
Az utasok jobb védelmét és az esetleges 
sérülések mérséklését szolgálja a vadonatúj 
Picanto vezető és utasoldali, két oldalsó, 
és két függönylégzsákja, valamint opciós 
vezető oldali térdlégzsákja. 
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A vadonatúj Picanto az élet felhőtlen élvezeté
ről szól. Hogy még nagyobb legyen az élmény, 
válasszon a rendelkezésre álló felszereltségi cso
magok közül, és alakítsa saját ízléséhez autóját. 

Fokozza az 
élményt!
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Rakodóperem védőfólia, átlátszó
Minél több mindent szállít, annál nagyobb az esélye annak, 
hogy megsérül a hátsó lökhárító. Ez a diszkrét, átlátszó fólia 
hatékonyan óvja a fényezést az esetleges sérülésektől.
G6272ADE00TR

LED-es kilépővilágítás: Kia logó
Stílusos beszállás az éjszakában: a visszafogott, mégis jól 
látható megvilágítás lenyűgöző látványosságként a Kia 
logóját vetíti a talajra. Az első ajtók nyitásakor automatikusan 
felkapcsol.
66651ADE00K (Kia logo)

Gumi padlószőnyegek színes díszítéssel
Bármilyen kalandból tér is vissza, az autóba beszállva nem kell 
aggódnia a nedves, saras, homokos lábbelik miatt. A tartós, 
könnyen tisztítható padlószőnyegek hatékonyan és hiány
talanul óvják az utastér padlóját. A méretre szabott formájú, 
kétféle színű Picanto logóval díszített szőnyegek elmozdulását 
szabványos rögzítőpontok akadályozzák meg.
G6131ADE00GR szürke felirattal

LED lábtéri megvilágítás
Ezzel a prémium hatású részlettel ünnepélyes fogadtatásban 
lehet része minden alkalommal: az ajtózárak oldásakor piros 
fénybe borul a lábtér, a motor indításakor pedig fokozatosan 
elhalványul a megvilágítás. Válasszon a divatos piros és a 
klasszikus fehér színű megvilágítás között.
66650ADE20W fehér, első sor
66650ADE20 piros, első sor

Optikai csomag
Legyen autója ugyanolyan egyedi, mint Ön. 
Szemkápráztató megjelenés az utazás  
minden méterén. 
Az optikai csomag olyan lenyűgöző termékeket 
kínál, mint az oldalsó küszöb, a csomagtérajtó 
dísz, vagy az egyedi külső tükörházak; klasszikus 
zongoralakk, elegáns ezüst vagy élénkpiros 
színben. A termékek különkülön vagy együtt, 
készletben is megvásárolhatók.
G6300ADE00RD Piros
G6300ADE00SL Ezüst
G6300ADE00BL Fekete

Emelje ki vadonatúj Kia Picantoját funkcionális 
és stílusos tartozékokkal. A stílusos és praktikus 
elemekkel nem csak autóját védheti meg, hanem 
kifejezheti stílusát is.

Kiegészítők 
stílusosan
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Küszöbvédő elem 
Mindig az első benyomás a legfontosabb. Ezek az 
alumínium küszöbvédő elemek prémium hangulatot 
teremtve köszöntik az utasokat. A kifejezetten a 
Picantohoz készített elemeket a modell logója díszíti.  
G6450ADE00AL (2 darabos készlet)

„Versenysávok” karosszéria matricák 
Tegye még sportosabbá autója megjelenését ezekkel a kecses, áramvonalas díszítőelemekkel.  
A kiváló minőségű matricák tökéletesen illeszkednek a Picanto körvonalaihoz, matt fehér vagy fényes fekete színben rendelhetők. 
Ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek, a gyakori gépi autómosásoknak. Felszerelését bízza szakemberre. 
G6200ADE00BL (fekete / nem kompatibilis a GT Line típussal) 
G6200ADE00WH (fehér / nem kompatibilis a GT Line típussal)

2.

Csomagtéri tálca 
Nem lehet olyan nedves, sáros vagy nyirkos az idő, hogy az egyedi 
kialakítású tálca ne védené meg tökéletesen a csomagteret a 
piszoktól. Tartós és csúszásmentes, megemelt peremével tökéletesen 
vízhatlan. A texturált, csúszásgátló felületen nem mozdulnak el a 
csomagok. Autója belső teréhez illeszkedő, egyedi kialakítás, csiszolt 
alumínium Picanto logóval. 
G6122ADE00 (padló alatti tárolótálcával felszerelt modellekhez) 
G6122ADE10 (padló alatti tárolótálca nélküli modellekhez)
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2.

Oldalsó díszléc 
Még stílusosabb, még hatásosabb védelem: tegye még 
sportosabbá, egyszersmind elegánsabbá autója vonalait, 
miközben hatásosan óvja a karosszériát a karcoktól és 
súrlódásoktól. Az egységes megjelenés érdekében a 
karosszéria színére fényezhetők. 
G6271ADE00

Sárfogó készlet 
Ezek az egyedi kialakítású sárfogók rossz időben, 
aszfalttól távol közlekedve óvják a fenéklemezt, a 
küszöböket és az ajtókat a szennyeződéstől, a sártól és 
a felverődésektől. 
G6F46AK000 (első / standard) 
G6F46AK200 (hátsó / standard) 
G6F46AK050 (első / GT Line)  
G6F46AK250 (hátsó / GT Line)

Ajtókilincs fólia 
Érintésveszély! Az ajtókilincsek mögötti üregek fokozott kopásnak vannak kitéve. Ezekkel a fóliákkal azonban megelőzhető 
a sérülés: az autó fényezése olyan marad, mint újkorában, mentes a köröm- és kulcsnyomoktól. 
66272ADE00
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Magashangszórók  
A műszerfal két végén elhelyezett magashangszórók 
kiemelik a magas frekvenciájú hangokat. 

Sebességtartó automata  
Aktiválja, állítsa be vagy kapcsolja ki  
az automata rendszert a kézre eső 
gombokkal.  

A vadonatúj Picanto semmiben nem szenved 
hiányt, ugyanakkor opciós extráinak széles 
választékából Ön is összeállíthatja az ízlésé
nek leginkább megfelelő, tökéletes autót.  

Ahogy Önnek 
megfelel. 

Audiorendszer 
Az opciós öthangszórós, kompakt 3.0 audiorendszerhez lapos monokróm TFT LCD kijelző 
tartozik. RDS rádió mellett hordozható zenelejátszók csatlakoztatására (USB, AUX 
bemenetek) is alkalmas. 

Napfénytető  
A napfénytető egyetlen gombnyomásra kinyílik vagy finoman bezárul, így Ön bármikor 
élvezheti a friss levegőt. 

Audio távvezérlők 
A kormánykeréken elhelyezett gombok 
segítségével anélkül szabályozhatja az 
audiorendszert, hogy le kellene vennie 
tekintetét az útról.

Automatikus klímaszabályozás  
Az automatikus hőfokszabályozás kezelésénél mi sem lehetne egyszerűbb. Állítsa be a 
kívánt hőmérsékletet, és a rendszer automatikusan fenntartja azt, amíg Ön meg nem 
változtatja az értéket, vagy ki nem kapcsolja a rendszert.

Kézi hőmérséklet-szabályozás  
A könnyen értelmezhető kezelőszervekkel egyszerűen beállíthatja a hőmérsékletet, 
valamint a befújás erejét és irányát. A megvilágított ikonokról sötétben is leolvashatja az 
aktuális állást. 

Állítható magasságú elektromos szervokormány  
Az elektromos szervokormány megkönnyíti 
a manőverezést, a magasságában állítható 
kormánykerék leegyszerűsíti a be és kiszállást. 

AUX és USB csatlakozók  
Csatlakoztassa audiolejátszóját, mobiltelefonját USB vagy 
mini RCA kábelen keresztül, és indulhat a zene!

Könnyűfém pedálsor  
A versenyhangulatú könnyűfém pedálok még 
élvezetesebbé teszik a vezetést. Megemelt gumiperemük 
magabiztos, csúszásmentes pedálkezelést biztosít. 

Műszerfali LCD szegmens kijelző  
A műszerek közötti kijelzőn minden fontos információ 
megjeleníthető.

Automatikus világításkapcsoló  
Kapcsolja a bajuszkapcsolót Auto állásba, és az első 
és hátsó lámpák a fényviszonyok függvényében 
automatikusan fel vagy lekapcsolnak. 

Intelligens kulcs  
Az intelligens kulcs révén távirányító nélkül 
nyithatja és zárhatja az ajtókat, a motor elindí
tásához pedig elég megnyomnia egy gombot. 

Fényezett külső visszapillantó tükör  
Még fényűzőbb megjelenést kölcsönöznek a Picantónak 
a karosszéria színére fújt tükörházak. Kérhető fűthető, 
elektromosan behajtható kivitelben, illetve beépített 
irányjelzővel.

Fekete külső visszapillantó tükör  
Az ízléses fekete külső tükörházak jól harmonizálnak az 
oldalablak fekete szegélyével.

Harmadik féklámpa  
A hátsó szélvédő fölötti, visszafogott légterelőn 
elhelyezett, harmadik féklámpának köszönhetően jól 
látható, ha Ön fékezni kezd. 
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LX Saturn fekete & Cool szürke beltér

Szövet Szövet

EX Saturn fekete & Cool szürke beltér

Szövet

Válasszon a látványos belső kivitelek közül, az 
elegáns szövettől a merész sportcsomagokig. 
Biztosak vagyunk benne, hogy bármelyik mel
lett dönt, tökéletes lesz az összhatást.

Stílusos 
társaságban.

Szövet

Sport csomag Piros Saturn fekete & Lime Cool szürke beltér

Műbőr Műbőr
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15" könnyűfém keréktárcsa
Tartozékként rendelhető 

(G6F40AK100)

16" könnyűfém keréktárcsa 
Tartozékként rendelhető 

(G6F40AK200)

Karosszériaszínek

Aurora Black (ABP) +  
piros részletek

Alice Blue (ABB) +  
fémhatású részletek

Milky Beige (M9Y) +  
fekete részletek

Shiny Red (A2R) +  
fémhatású részletek

Celestial Blue (CU3) +  
fémhatású részletek

Pop Orange (G7A) +  
fémhatású részletek

Honey Bee (B2Y) +  
fémhatású részletek

Lime Light (L2E) +  
fémhatású részletek

Clear White (UD) +  
piros részletek

Titanium Silver (IM) +  
piros részletek

Sparkling Silver (UD) +  
piros részletek

Tegye fel rá a koronát. 
Válasszon kedve szerint, és élvezze az összhatást. A vadonatúj Picanto egy sor kivitelben, keréktárcsákkal és fényszóró  
opciókkal, valamint számos karosszériaszínben rendelhető, a visszafogottól a feltűnőig. 

Projektoros fényszóró nappali  
menetfénnyel

LED-es hátsó lámpatest Izzós hátsó lámpatestMultifókuszos fényszóró

Krómozott külső kilincsek Fényezett külső kilincsekIzzós nappali menetfényProjektoros  
ködfényszóró

Projektoros  
ködfényszóró nappali  
menetfénnyel

Keréktárcsák Műszaki adatok:

14" könnyűfém 
keréktárcsa 

14" dísztárcsa 16" könnyűfém keréktárcsa 
(csak GT-Line)

1,394 (16 )

1
,4

8
5

1,403 (16 ) 675 5202,400
3,5951,595

1,394 (15”) 1,403 (15”) 675 5202,400
3,5951,595

1
,4

8
5

EX

GT LINE

Mértékegység (mm)

Lábtér (elöl)

Lábtér (hátul) 

Fejtér (elöl) 

Fejtér (hátul) 

Válltér (elöl) 

Válltér (hátul) 

Min. szabad hasmagasság

Csomagtartó (VDA) 

1085

820

1005

960

1300

1280

141

255

Colour accent is available for GT line trim only
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* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautógarancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.

7-éves garancia 

Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes újautó-garanciát kínálunk (3 évig 
km-korlátozás nélkül, a 4. évtől 150 000 kilométerig) A teljes körű garancia ingyenes és a 
későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen 
karbantartják.

A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt 12 éves garancia

A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít 
új Kia járművének, amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni 
garanciával kínálunk.

Kapcsolatban a Kiával

A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje meg 
részletesen a Kiát és izgalmas új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az 
alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, 
vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja.

A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak,
támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás 
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő
finanszírozási konstrukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Nincs miért aggódnia.
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Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 0640542542
Internet: www.kia.com

www.kia.com* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautógarancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.




