
Az új 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.



Lépjen túl a hétköznapokon
Az új Kia Stonic első pillantásra új szabályokat állít fel, és már megjelenésével meg

kérdőjelezi a hagyományokat. Dinamikus, sportos orrkialakítását a hűtőmaszk 

térbeli megformálásának, a függőleges ködlámpaháznak, valamint a divatos 

LED nappali világítással felszerelt, integrált, kétfunkciós lámpatesteknek kö

szönheti. Vegye hozzá a húsz különböző kéttónusú színkombinációt és a ki

lencféle egyszínű fényezést, és nyilvánvalóvá válik, hogy a Stonic stílusa 

tökéletesen alkalmazkodik az Ön személyiségéhez.



Írja át a hagyományokat
A Kia Stonic látványosan döntött, felül légterelővel keretezett hátsó 

szélvédője és karakteres kerékívei erőtől duzzadó megjelenést bizto

sítanak. A LEDes lámpatest háromdimenziós belső rajzolata és  a 

légáramlatokat szabályozó, ezüst színű fenékvédő lemez pedig lát

ványossá teszi az autót.



Legyen hű önmagához
Ha a pillanatnak él, nem léteznek korlátok: pontosan ezt kínálja az új Kia Stonic belső tere. 

A kormánykerék alul egyenes, így nem ütközik bele a lábába; a letisztult és kellemes tapintású  

kezelőszerveket úgy alakítottuk ki és helyeztük el, hogy Ön ösztönösen működtethesse azokat.



1. 3.5 colos Supervision műszeregység A sebességmérő és a fordulatszámmérő között található képernyőn 
megjeleníthetők a menetadatok és az audiorendszer információi. Az opciós TFTLCD monitor több nyelven, felugró 

üzenetekkel jeleníti meg az információkat. 

2. AUX csatlakozó és elülső USB töltő aljzat Az USB aljzatról menet közben is töltheti okostelefonját, egyéb hordoz
ható eszközeit; a zenelejátszó készülékeket a 3,5 mmes (analóg) csatlakozón keresztül kötheti a fedélzeti rendszerre.  

3. USB töltő aljzat a hátsó üléseknél A padlókonzol hátulján kialakított USB aljzatról a hátul utazók is feltölthetik hor
dozható készülékeiket.

hátul

elől

7 colos színes képernyős navigációs rendszer A több
nyelvű érintőképernyős rendszer nagyfelbontású TFT 
LCD képernyője a tolatókamera képét is megjeleníti.

Bluetooth A vadonatúj Stonic fedélzetén Bluetooth 
technológia segíti a mobiltelefon és bizonyos 
okostelefonos funkciók biztonságos használatát.

Digitális rádió (DAB+) A DAB digitális jelet továbbítva 
kínál tökéletesen tiszta, részletgazdag hangélményt, 
valamint program és zeneszám információt.

Hangfelismerés A hangfelismerés funkció segítsé
gével szóbeli utasításokon keresztül vezérelheti a navi
gációs és az audio rendszert, kezdeményezhet vagy 
fogadhat telefonhívást, kérheti a szöveges üzenetek 
felolvasását, és így tovább.

Ragadjon meg minden  
másodpercet

Az új Kia Stonic a figyelem elterelése nélkül biztosít minden lénye

ges információt. A Bluetooth technológia révén kihangosítva, 

hangvezérléssel kezelheti mobiltelefonját, az ultramodern informá

ciós rendszer lebegő, színes érintőképernyője folyamatosan gondos

kodik az Ön tájékoztatásáról és szórakoztatásáról.
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Hol? Mikor? Hogyan? 
Itt minden kérdésre 
megtalálja a választ.
A TomTom Live szolgáltatásait hasznosító navigációs rendszerünk új mér
cét állít a pontos és megbízható útbaigazítás terén. Folyamatos kapcsolatot 
tart fenn a külvilággal, és minden eddiginél több hasznos információval szol
gál. 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 funk
ciója segítségével felismeri, ha a telefon hatósugarán belül található a Kia navigációs rend
szere. Ekkor a rendszer csatlakoztatja a wifit, majd lekapcsolja azt, ha a Bluetooth kapcsolat 
megszakad  így Ön még kényelmesebben használhatja a Kia online szolgáltatásait.

1. Live traffic**
A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési információi két
percenként frissülnek, így Ön pontosan tudhatja, hogy hol nincs fennaka
dás, 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 gócpon
tokat.

3. Helyi keresés
Ha éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes helyen találkozna 
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 hőmérséklete
ket, a szélsebességet, valamint a várható napsütést vagy csapadékot.

A Kia online szolgáltatásait a TOMTOM biztosítja:

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

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 fedélzeti kijelzőn jelenít meg, amit Ön használni szeretne, így anélkül 
kérhet útbaigazítást, tárcsázhat egy telefonszámot vagy hallgathat zenét, hogy le kellene vennie tekinte
tét az útról.
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Osztozzon az élményen
Ossza meg élete emlékezetes pillanatait barátaival és családtagjaival. Az új Kia Stonic tágas belső 

terében akár öten is bőségesen elférnek, elnyújtózva pihenhetnek. Az élményt modern szórakoz

tató rendszerek, automatikus klímaszabályozás és fűthető első ülések teszik még kellemesebbé.



1. Lehajtható hátsó ülések A hátsó ülések csaknem teljesen síkba dönthetők, így gond nélkül elférnek az autóban 
a hosszú vagy terebélyes tárgyak is.  

2. 60:40 arányban osztva dönthető hátsó ülések A hátsó üléstámla 60:40 arányban osztott, és teljesen síkba 
fektethető, így rugalmasan és praktikusan variálható a csomag és utastér. 

3. Állítható csomagérpadló A csomagtartó padlóját felső állásába helyezve egy síkba kerül a lehajtott üléstámlákkal, alsó 
pozícióban pedig akár magas tárgyakat is szállíthat. 

4. Csomagrögzítő háló A rugalmas háló 
megakadályozza a csomagok, a rakomány 
elmozdulását.

Minden eshetőségre  
nyitottan
Ha nem szívleli a rutinmegoldásokat, a Kia Stonic lendületet ad ter

veinek és álmainak. A lehajtható, osztott ülések, a tágas belső tér 

és a 352 literről akár 1155 literesre bővíthető, sokoldalú csomagtartó 

még egyszerűbbé teszi az utazást, legyen szó élete kalandjáról vagy 

mindennapi ingázásról.
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Kézi sebességváltó   

Az öt és hatfokozatú sebességvál
tók gyorsan, finoman kapcsolhatók, az 
egyes áttételek harmonizálnak a motor 
nyomatékgörbéjével, ami jobb teljesít
ményleadást és kedvezőbb üzem
anyagfogyasztást eredményez. 

Motor 1.0 T-GDI 1.2 MPI 1.4 MPI 1.6 CRDi

Lökettérfogat (cm3) 998 1248 1368 1582

Max. teljesítmény (LE/ford/perc) 120/6000 84/6000 100/6000 110/4000

Max. forgatónyomaték (Nm/ford/perc) 172/1500-4000 122/4000 133/3500 260/1500~2750

Sebességváltó 6 M/T 5 M/T 6 M/T 6 M/T

5 M/T 6 M/T

Minden részletében dinamikus
A precizitás és az erő tökéletes összhangját kínálja Önnek a Stonic. A négyféle választható motor 

(három benzines és egy dízel) a legkülönfélébb igényeket is kielégíti. A gyorsan kapcsolható kézi 

sebességváltóval párosítva mindegyik erőforrás lenyűgöző teljesítményt és kedvező üzemanyag

fogyasztást kínál.



AHSS
A Stonic karosszériája fejlett, nagy szakítószilárdságú acélból (AHSS) készült, 
ami jobb utasvédelmet és dinamikusabb menetteljesítményeket jelent.

Nagy szilárdságú acél a fokozott merevségért és utasvédelemért

8forrón sajtolt 
A Stonic összesen 8, a szerkezeti stabilitás szempontjából elsődleges 
jelentőségű ponton alkalmaz forrón sajtolt acélt, ami kivételesen 
merev karosszériát, ezáltal még jobb ütközésvédelmet eredményez.

zóna a fokozott szilárdságért98méternyi
A szerkezeti ragasztók alkalmazásának köszönhetően az új Kia Stonic 
vázszerkezete egyszerre merev és könnyű, ráadásul a megoldás kivételesen jó 
zaj és rezgéscsillapítást biztosít.

szerkezeti ragasztó csökkenti a zajt

6légzsák
A védelmi rendszer vezető és utasoldali elülső légzsákból, két első 
oldallégzsákból, valamint kettő, az utastér teljes hosszát lefedő 
függönylégzsákból áll.

Óvja szeretteit
Bármerre jár, bármit csinál, biztos lehet abban, hogy a Kia Stonic vi

gyáz Önre és utastársaira. Intelligens kialakításának köszönhetően 

eleve elkerüli a veszélyhelyzeteket, ha pedig mégis bekövetkezik az üt

közés, képes annak energiáját elvezetve minimalizálni a sérülésveszélyt.

1. Visszagurulás-gátló rendszer (HAC) Ha meredek emelkedőn kell elindulnia, a HAC megakadályozza, hogy 
járműve visszaguruljon.

2. Jármű stabilitás szabályozás (VSM) A VSM rendszer az elektromos szervokormánnyal együttműködve 
akkor is fenntartja a Stonic stabilitását, ha Ön kanyarodás közben kényszerül fékezni.

3. Ívmeneti fékszabályozás (CBC) A kanyarodás közbeni iránytartásról gondoskodó CBC rendszer a fékerőt 
aszimmetrikusan osztja meg az egyes kerekek között. Ezzel elejét veszi a tapadásvesztésnek, így fokozott 
biztonságot szavatol.

4. Nyomatékvektor-szabályozási rendszer  (TVBB) Az integrált menetstabilizáló rendszer kiegészítő funkciója, az 
újonnan bevezetett TVBB technológia révén a Kia Stonic ívmenetben stabilabban irányítható marad, miközben csökken a 
dinamikus kanyarvételkor jelentkező alulkormányozottság.
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Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás (FCA) 
A radar és a kamera adatait egységesen értelmező 
FCA rendszer önállóan működésbe hozza a fékeket, 
amennyiben úgy észleli, hogy az Ön előtt haladó autó 
hirtelen fékezni kezd. Az FCA akár 60 km/óráról képes 
teljesen megállítani a Stonicot. Az FCA akkor is figyel
mezteti a vezetőt, ha gyalogost észlel a jármű előtt. 
Ha az nem reagál, automatikusan fékezve segít elke
rülni az ütközést vagy enyhíteni annak súlyosságát.

A DRIVE WiSE a legmodernebb fejlett vezetőtámogató rendszer (Advanced Driver 
Assistance Systems, ADA) technológiákat alkalmazva gondoskodik a maximális utas 
és gyalogosbiztonságról, anélkül, hogy a legkisebb mértékben csorbítaná a vezetés 
élményét.

BIzTONSÁG PRAKTIKUM TAKARéKOSSÁG

Készüljön fel  
a váratlanra
A Stonic Drive Wise technológiája élvezetesebbé teszi az autóvezetést. Akár parkol, 

városi utcákon manőverez, az autópályán halad vagy az országúton vezet, a Drive Wise 

funkciók figyelmeztetik a leselkedő veszélyekre, sőt, akár be is avatkoznak, gondoskodva 

az Ön biztonságáról.

1. Mögöttes keresztirányú ütközésveszélyre figyelmeztetés (RCCW) Ha Ön parkolóból vagy autóbeállóból tolat 
ki, a radar alapú RCCW rendszer figyelmezteti, amennyiben a keresztben futó úton közeledő járművet észlel.

2. Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés (BCW) A BCW rendszer radar segítségével figyeli a jármű melletti és 
mögötti területet, és hang és fényjelzések segítségével tájékoztatja a vezetőt a holtterében haladó járművekről, 
ezzel biztonságosabbá téve a sávváltást.

3. Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) Az LDW a szélvédő felső szélén elhelyezett kamera segítségével 
felügyeli a forgalmi sáv széleit jelző felfestéseket, és amennyiben a jármű az irányjelző működtetése nélkül lépi át 
ezeket a felfestéseket, riasztást küld a vezetőnek.

4. Adaptív távolsági világítás (HBA) Az útviszonyokat és a környező járművek világítását érzékelő HBA rendszer 
átmenetileg lekapcsolja a távolsági világítást, ha az elvakítaná a szemből érkező vagy előttünk haladó autóst.

5. éberség figyelmeztető rendszer (DAW) A DAW a vezető és a jármű reakcióit felügyelve elejét veszi a figyelmetlen, 
fáradt vezetésnek. Ha úgy érzékeli, lankad a vezető figyelme, hangjelzéssel, majd a Supervision kijelzőn megjelenő 
figyelmeztetéssel tájékoztatja a vezetőt.
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Hozzon lényeges  
döntéseket

A Stonic több, mint 100 különböző variációs lehetőséget kínál Önnek, 

így az pont olyan lehet, amilyennek szeretné. Válassza ki a megfelelő 

színt, anyagokat és extrákat, hogy az egész világ lássa: „ez a Stonic 

csak az enyém!”



Clear White _ UD

4SSABP URGABP

URGARG

URGEGR

BEGABP EU3ABP

SENABP MYWABP

UDBEG

UDABP

4SSBEG

ABTBEG

BEGUD EU3UD

4SSARG

ABTARG

4SSEGR

ABTEGR

Signal Red _ BEGSilky Silver _ 4SS Smoke Blue _ EU3Platinum Graphite _ ABT Deep Sienna Brown _ SENUrban Green _ URG Most Yellow _ MYW

Aurora Black Pearl _ ABP

UDARG

UDEGR

Hadd találgassanak!
Önhöz hasonlóan a Stonic sem szívelheti a hétköznapi megoldásokat. Ezért kínálunk üdítően merész, élénk színe

ket, amelyekkel a lehető legjobban érvényesülnek a karosszéria vonalai, és az Ön szabad szellemiségét is kifeje

zésre juttatják. Akár kétszínű fényezéssel is megrendelheti a Stonicot: válasszon a különleges tetőszínek közül.

KéTTÓNUSú FéNYEzéS KOMBINÁCIÓK

UD 4SS ABT URG  BEG EU3 SEN MYW ABP

   Clear White (UD)       
   Aurora Black (ABP)  
   Tan Orange (ARG)     
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Bronz színcsomag

Egyszínű fekete beltér 

Fekete műbőr üléskárpit 
a középkonzoli díszítőelemek, 
a műszerfali homlokzat és a külső 
könyöklők bronzmetál árnyalatával 
harmonizáló, bronzszínű öltésekkel.  

Narancs színcsomag 

Szürke kéttónusú beltér

Kéttónusú középszürke szövet 
vagy műbőr üléskárpitok színes 
dombornyomással, valamint 
a műszerfali és középkonzoli 
borítás lenyűgöző narancssárga 
árnyalatával harmonizáló, 
narancsszínű öltésekkel. 
Az ajtókon kialakított kartámaszok 
világosszürke árnyalatúak. 

zöld színcsomag 

Szürke kéttónusú beltér

Kéttónusú középszürke szövet 
vagy műbőr üléskárpitok színes 
dombornyomással, valamint 
a műszerfali és középkonzoli 
borítás élénkzöld árnyalatával 
harmonizáló, zöld öltésekkel. 
Az ajtókon kialakított kartámaszok 
világosszürke árnyalatúak.

Szürke színcsomag

Szürke kéttónusú beltér 

Kéttónusú középszürke szövet 
vagy műbőr üléskárpitok színes 
dombornyomással, valamint a 
műszerfali és középkonzoli borítás 
világosabb szürke árnyalatával 
harmonizáló, szürke öltésekkel. 
Az ajtókon kialakított kartámaszok 
világosszürke árnyalatúak.

Legyen színes az élet!
A színek sok mindent elárulnak rólunk. A Stonic tulajdonosaként a legkülönfélébb színkombinációkkal juttathatja érvényre 

elképzeléseit. Az üdítően friss utastéri színcsomagokkal válik teljessé az összkép: harmonizáló árnyalatú öltésekkel var

rott üléskárpitok, a háttámlát díszítő, hímzett mintázatok, dekorelemek a műszerfalon és a középkonzolon – ráadásul 

minden csomagnak része a színes öltésekkel készült, alul egyenes kormánykerék.



Fekete egytónusú beltér

EX alapkivitelű szövet

A finom trikószövet és a 
visszafogott mintázatú, szőtt 
üléskárpit kellemes kombinációja 
nem csak kényelmes, de kellő 
tartást is biztosít. Az ajtó és a 
műszerfal díszítőbetéteit és 
fémfelületeit a szövetkárpit 
árnyalatával harmonizáló színre 
festették.

Fekete egytónusú beltér

LX alapkivitelű szövet

A belteret a finom trikószövet 
és a visszafogott sötétszürke 
mintázatú, szőtt szövet 
kombinációja borítja. Az ajtók és a 
műszerfal egymással harmonizáló 
kivitele üdítő, pihentető 
környezetet teremt.

élvezzen minden részletet
Akár a városi, akár a természetközeli stílust kedveli, a Stonic belső kivitelével érvényre juttat

hatja személyiségét: keresse meg az Önhöz leginkább illő árnyalatokat és kiviteleket.

Szürke kéttónusú beltér

EX szürke kéttónusú műbőr

A szürke műbőr kárpitozás 
visszafogott, átlós mintázattal 
nyomott mikroperforációja 
hatékony szellőzést biztosít. 
Az ajtók és a műszerfal azonos 
díszítése hívogató környezetet 
teremt.

Fekete egytónusú beltér

EX fekete kéttónusú műbőr

A fekete műbőr kárpitozás 
visszafogott, átlós mintázattal 
nyomott mikroperforációja 
hatékony szellőzést biztosít. 
A minden részletében fényűző, 
éjfekete ajtó és műszerfal
borítás elegáns környezetet 
teremt.



Kutyarács  
Ez a robusztus rács ideális megoldás, akár kutyáját, akár nehéz csomagokat kell szállítania. A könnyen beszerelhető rács pontosan illeszkedik a hátsó üléstámla és 
a tető közé; anélkül gondoskodik a szállított tárgyak biztonságos elhelyezéséről, hogy akadályozná a kilátást. 

Küszöbvédő elem   
Az első benyomás a legfontosabb. Ezek a nemesacél 
küszöbvédő elemek prémium hangulatot teremtve köszön
tik a Stonic utasait, érzékeltetve a rájuk váró élményeket.

Csiszolt alumínium hátsó lökhárító védőelem 
Tökéletes illeszkedés, tökéletes védelem: nehéz csomagok vagy tárgyak be és 
kipakolása során a robusztus, mégis stílusos nemesacél védőelem hatékonyan 
óvja a lökhárító fényezését a sérüléstől.

Csiszolt alumínium oldalsó díszítőbetét 
A különleges megjelenésű, elegáns, csiszolt acél panelek még izgalmasabbá, még 
kiszámíthatatlanabbá teszik a Stonic megjelenését.

Csiszolt alumínium külső tükörház-borítás
Ha fontos a részletekbe menő kidolgozás, a csiszolt 
nemesacél külső tükörházborítás a stílus és a 
tartalom tökéletes megnyilvánulása. 

Csiszolt alumínium csomagtérajtó dísz 
A méretre készült, lenyűgöző megjelenésű díszelem 
csiszolt nemesfémből készült, izgalmas kiegészítője 
a csomagtérajtónak.

Többre számíthat
Az igazi stílus ismérve, hogy tisztában vagyunk saját szellemiségünkkel, és képesek vagyunk kifejezésre jut

tatni személyiségünket. Pontosan ezért kínál a Kia Stonic egy sor egyedi fejlesztésű tartozékot, a látványos 

karosszéria díszítőelemektől a feltűnő tükörházborításokig. Az alábbiakban csupán egy kis részét mutatjuk 

be annak a széles tartozékkínálatnak, amelyből válogatva ténylegesen testre szabhatja Stonicját.

A csiszolt alumínium stílusú tartozékok krómozott kivitelben is rendelhetőek.



Intelligens kulcs  
és nyomógombos indítás  
Az intelligens kulcs birtokában 
egyszerű gombnyomással nyithatja  
az ajtókat, majd indíthatja a motort.

Fenékvédő lemez Az alsó légterelő 
a Coszlop körüli légáramlatokat 
optimalizálva javítja az autó 
közegellenállását, és növeli a hátsó 
tengelyre ható leszorítóerőt. 

Elektromosan behajtható külső  
tükrök beépített irányjelzővel. 
A külső tükrök egyetlen gombnyo
mással be majd ismét kihajthatók. 
A beépített irányjelző mindenki szá
mára jobban látható.

Kétfunkciós fényszórók A kétfunkciós 
fényszórók intenzívebb megvilágítást 
biztosítanak, hogy Ön könnyebben, 
korábban felismerhesse az akadályokat, 
és áttekinthesse az utat. 

LED hátsó lámpatestek  
A LED hátsó lámpatestek késlekedés 
nélkül kapcsolnak fel, ráadásul modern 
megjelenést kölcsönöznek az autónak.

Tetőkonzoli világítás napszemüveg-
tartóval A tetőkonzolba épített 
napszemüvegtartóból anélkül veheti elő 
szemüvegét, hogy tekintetét le kellene 
vennie az útról.

Középső könyöklő A kényelmes, 
elcsúsztatható kartámasz színében 
harmonizál a kárpitozással. Alapja két 
pohártartót és tárolórekeszt is 
tartalmaz.

Fém pedálbetétek A nemesacél 
felületű pedálbetétek sportos 
hangulatot teremtenek az utastérben.

Idle Stop & Go (ISG) start-stop 
rendszer Az ISG technológia leállítja 
a motort, ha a jármű várakozik, ezzel 
csökkentve az üzemanyagfogyasztást.

Elektromos ablakemelők A hátsó 
oldalablakok elektromos mozgatása 
révén a hátul utazók pontosan 
szabályozhatják az utastérbe jutó 
friss levegő mértékét.

Aero ablaktörlő lapátok   Az áram
vonalas ablaktörlő lapátok nagy 
sebességnél is szorosan a szélvédőre 
simulnak.

Multifunkciós kormánykerék 
Egyetlen ujjmozdulattal szabályozhatja 
az audiorendszer beállításait, így még 
biztonságosabban vezethet.

Sebességhatároló / sebességtartó 
rendszer A sebességtartó automatika 
a kormányról vezérelhető, így Ön 
könnyedén beállíthatja az utazási 
sebességet.

Fűthető kormánykerék Hűvös 
reggeleken kellemesebbé és 
biztonságosabbá teszi az indulást 
a fűtött kormánykerék.

Fűthető első ülések A három foko-
zatban fűthető első ülőlapok és háttámlák 
gyorsan felmelegszenek, majd a kívánt 
hőfok elérése után tartják a hőmérsék-
letet, így gondoskodva a maximálisan 
kényelmes és biztonságos utazásról.

Automata légkondicionáló  
Az automata hőfokszabályozás segítsé
gével a lehető legkényelmesebben állít
hatja be a hőmérsékletet és a befúvás 
sebességét.

Kézi légkondicionáló A kézi 
szabályozású légkondicionáló puha 
tapintású kezelőszerveivel könnyedén, 
beállítható a befúvás sebessége, 
a páramentesítés vagy a belső 
keringetés.

Esőérzékelő Amikor az esőérzékelő 
észleli a szélvédőre hulló esőcseppeket, 
bekapcsolja az ablaktörlőt.

Elektrokróm visszapillantó tükör  
Az elektrokróm visszapillantó tükör  
erős fény hatására automatikusan 
elsötétedik, így Ön biztonságosan 
szemmel tarthatja a mögöttes 
forgalmat.

Megvilágított piperetükör A vezető 
oldali napellenzőbe beépített pipere
tükör mellett elhelyezett, ízléses 
LEDlámpa segítségével bármikor ellen
őrizheti megjelenését.

Magashangszórók A kiváló minőségű, 
magas hangtartományú hangszórók 
optimális elhelyezkedésüknek 
köszönhetően tiszta, kiegyensúlyozott 
hangzást biztosítanak.

Parkolóradar Ha parkolóhelyre kell 
betolatnia, jól hallható sípolás 
figyelmezteti az autó mögött lévő 
akadályokra.

Tolatókamera dinamikus 
segédvonalakkal A tolatókamera 
dinamikus, ívelt segédvonalakat vetít  
a 7 colos kijelzőn megjelenő képre.

Készüljön fel minden eshetőségre
Rövid kiruccanás? Ingázás? Hétvégi kirándulás? Utazás az ismeretlenbe? Senki nem tudhatja, mit jelent Önnek az 

autója, és mivel szeretné felszerelni azt. Ezért fejlesztettük ki tartozékok és kiegészítők széles skáláját, hogy Ön az 

első perctől fogva úgy érezhesse, személyesen Önnek készült autóban utazik.



Keréktárcsák

17 colos könnyűfém 
keréktárcsa

15 colos könnyűfém 
keréktárcsa

15 colos acél  
keréktárcsa

Méretek (mm) 

*17 colos kerekekkel / **tetőcsomagtartóval

mm

Teljes hosszúság 4140 Túlnyúlás (elől/hátul) 830/730

Teljes szélesség 1760 Lábtér (elől/hátul) 1070/850

Teljes magasság **1520 Fejtér (elől/hátul) 996/975

Tengelytáv 2580 Válltér (elől/hátul) 1375/1355

Nyomtáv (elől/hátul) *1531/1539 Hasmagasság *183

2,580830 730

4,140

1,532

1,760

1,539

**1
,5

2
0

Tűnjön ki a tömegből!
Lenyűgöző sziluettjével és izmos körvonalával a Stonic mindig a figyelem középpontjában áll. 

Ám Ön akár még feltűnőbbé is teheti a keréktárcsák gazdag kínálatából válogatva. Hiszen 

Önnél senki nem ismeri jobban ízlését.
Akár a természetbe vágyna, vagy csak szeretne fenntarthatóbb kapcsolatban élni az ökoszisztémával, a Kia Motorsban 

társra lelt.

A környezetvédelem és a társadalmi felelősségtudat egyaránt elsődleges jelentőségű érték a Kia számára, elhivatottságun
kat kézzel fogható tettekkel támasztjuk alá. Az EcoDynamics almárka a Kia modellcsaládjainak leginkább környezetbarát 

tagjait tömöríti; és a márka legmodernebb fogyasztás és emissziócsökkentő technológiáit vonultatja fel, a hibridtől az 
elektromos hajtáson át a hidrogén üzemanyagcelláig.

Folyamatban van a Kia tiszta gyártási rendszerének a megvalósítása, igyekszünk növelni az újrahasznosítási arányt, járműveinket 
pedig a hulladékkezelés követelményei szerint tervezzük. Eközben egyre inkább környezetbarát anyagokat alkalmazunk autóinkban, 

amelyeket összetételük, biológiai lebonthatóságuk, valamint bioihletésű technológiáik alapján választunk ki. Annak érdekében 
például, hogy mérsékeljük szénlábnyomunkat, ahol csak lehet, növényi bázisú anyagokkal váltjuk ki a petróleum alapú anyagokat. 

Ahogy láthatja, a Kia Motors számára rendkívül fontos, hogy mélyreható megoldásokkal csökkentsük energiafogyasztásunkat és 
küzdjünk a klímaváltozás ellen. Ha Ön is óvni szeretné környezetünket, és ígéretesebb jövőt biztosítana a felnövekvő generációk 

számára, pontosan tudjuk, milyen autó ideális az Ön számára.

A természettel összhangban  
álló járművek



7-éves garancia 
Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes újautógaranciát kínálunk (3 évig kmkorláto

zás nélkül, a 4. évtől 150 000 kilométerig)  A teljes körű garancia ingyenes és a későbbi tulajdonosokra sza
badon 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 izgal

mas új modelleit.  Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, 
hibrid vagy üzemanyagcellás járműtechnológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató 

központja.

A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFAnak és a FIFAnak, támogatjuk az Ausztrál Nyílt 
Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás 
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót. A rész

letekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Készen áll a jövőre

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



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

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás 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.

A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai újdonságok megléte 
nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, hogy a járművet mindig biztonságosan 
vezesse. A vezetést támogató illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem 
teljeskörű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza. 

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


