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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.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com
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www.kia.com* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.
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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.
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Nincs annál megnyugtatóbb érzés, mint tudni, hogy számíthat valakire. 

Valakire, aki mindig Önnel lesz, bárhová indul, bármit is tesz. Legyen 

szó spontán kirándulásról, merész kalandról, vagy a családdal együtt 

eltöltött értékes időről. Nem számít, mit tervez, az új Kia Vengában 

tökéletes partnerre lel. Az új Venga lételeme a sokoldalúság; a szem-

kápráztató formatervet lenyűgöző kényelemmel és biztonsági me-

goldások bőséges választékával kombináló modell fedélzetén valóban 

nyugalomra lelhet. Így mostantól csupán egyetlen dolog miatt kell  

aggódnia: hogy hova utazzanak legközelebb?

Ismerje meg élete párját.
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Funkcionális és fantasztikus.

Ki mondta, hogy nem lehet egyszerre divatos és praktikus?  

Európai formaterve, erőteljes kiállása, feszes vonalai és merész 

ívei karakteres, egyedi megjelenéssel ruházzák fel az új Kia 

Vengát. Az összhatást részletekbe menő kidolgozás és apró 

finomságok teszik tökéletessé; a magával ragadó, nagyszerű 

megjelenés nem szenved csorbát a funkcionalitás miatt.

Külső formaterv 
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Kifinomult. Áttervezett. Felfrissített.

Formatervezőink az új Kia Venga megalkotásakor tökélyre emelték a forma és a funkció egyensúlyát. 

Magabiztos kiállás, új orrkialakítás, ék alakú hátsó rész: a Venga minden porcikája merész és határozott.  

A ragyogó megjelenésről látványos fényszórók és ködfényszórók gondoskodnak. A formatervet LED tech-

nológiát alkalmazó hátsó lámpatestek, valamint LED-es nappali világítás teszi még erőteljesebbé. Végezetül 

az új megjelenésre a Kia jellegzetes hűtőmaszkja és összetéveszthetetlen könnyűfém keréktárcsái teszik 

fel a koronát. 

Külső formaterv 
1. Új könnyűfém keréktárcsák // 2. LED-es hátsó lámpatestek // 

3. Új, jellegzetes hűtőmaszk
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Érezze otthon magát.

Kifinomult európai formaterve, a részletekbe menő, gondos figyelem, valamint a kényelmi szolgáltatások 

magas színvonala karakteressé és stílusossá teszi a Kia Venga utasterét. Új, kiváló minőségű anyagok és 

burkolatok gondoskodnak az elegáns megjelenésről, míg a színválaszték, a szövetek mintázata és a váloga-

tott díszítőelemek révén, Ön szabadon határozhatja meg autója megjelenését. A látványosan kidolgozott 

új középkonzol, valamint a minden irányban állítható kormánykerék és ülések egyszerre gondoskodnak a 

stílusos és kényelmes környezetről.  A kézi vagy automatikus vezérlésű légkondicionálás minden utazást 

tökéletessé tesz; a panoráma napfénytető pedig új megvilágításba helyezi a világot.

Belső kialakítás/Részletek/Komfort és minőség
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Helyezkedjen el kényelmesen, 
és élvezze az utazást.

Az új Kia Venga tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk 

arra, hogy a lehető legkényelmesebb utazási élményt nyújtsuk 

Önnek. Hogy minden utazás még élvezetesebb legyen, az első 

üléseket deréktámasz teszi komfortosabbá, míg a hátul utazók 

kivételes fej- és lábtérnek örvendhetnek. Állítható ülésük támláját 

pedig hátra dönthetik.

1. Hátsó ülések bőséges fej- és lábtérrel.  //  2. A hátsó üléssoron 

kartámasz teszi még kényelmesebbé az utazást. //  3. Állítható hátsó 

ülések: rugalmas helykihasználás és mindig maximális kényelem.

Utastéri ergonómia
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Mindenki és minden elfér.

A családi élet tele van apró meglepetésekkel. Az új Kia Vengát pontosan ezért terveztük  

a lehető legsokoldalúbbra. Míg külső méretei kellemesen visszafogottak, belül bőséges helyet 

találunk ahhoz, hogy minden kalandot, minden élményt megoszthassunk szeretteinkkel.  

Nem számít mit tervez, a kivételesen tágas új Kia Venga mindig készen áll a kalandra.

Sokoldalúság
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Rugalmas. Alkalmazkodó. Hihetetlen. 

Képzeljen el egy autót, amely tökéletesen alkalmazkodik minden igényéhez és szükségletéhez. Akár városi találkozóra 

siet, akár a gyerekekkel készül eltölteni egy kalandos napot, a rugalmasan sokoldalú Kia Venga számára nincs túl 

nagy feladat. Magas tetősíkjával és hosszú tengelytávjával remek térérzetet kínál, míg a panoráma napfénytető új 

megvilágításba helyezi a világot. A tágas utastérben mindenki kivételes fej- és lábtérnek örvendhet, a be- és kiszál-

lás különösen egyszerű. A kétszintes csomagtérpadló lehetővé teszi, hogy a rakodóperem magasságában sík felületet 

alakítson ki, így gyerekjátékká válik a be- és kipakolás.

•  A tágas, 440 literes csomagtartó szükség  

   esetén kibővíthető.

•  Ha a kaland több teret igényelne, ám nem szeretné  

   utasaitól elvenni a helyet, helyezze alsó állásába a  

   csomagtartó padlóját, és máris 552 liternek megfelelő       

   tér áll rendelkezésére.

•  Ha teljesen sík padlójú, maximális, 1486 literes  

   kapacitású raktérre vágyik, csak helyezze alsó állásába  

   a csomagtér padlóját, és hajtsa le a 60:40 arányban  

   osztott hátsó ülést

•  Rendkívül sokoldalú: a dönthető, hosszirányban eltolható     

   hátsó ülések mozgatásával kedve szerint rendezheti át a  

   belső teret.

Sokoldalúság
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1. A motor egyetlen gombnyomással 

beindítható.

2. A tolatókamerával élménnyé válik  

a manőverezés, a parkolás.

3. A sebességtartó automatika, az 

audio rendszer és a Bluetooth kihan-

gosító kezelőszervei kényelmesen 

elérhetők. Hideg téli napokon kapcsolja 

be a kormányfűtést.

4. A Supervision műszeregység és  

a középkonzolon megjeleníthető, 

felhasználóbarát fedélzeti számítógép 

olyan hasznos információkkal szolgál, 

mint az átlagos és pillanatnyi üzem-

anyag-fogyasztás, a megtett, illetve 

a tankolásig még megtehető távolság, 

vagy a külső hőmérséklet.

Könnyen elérhető. Könnyen megszerethető. 

Ösztönös, felhasználóbarát kialakításával, innovatív technológiáival és intelligens kezelőszerveivel  

a Kia Venga minden helyzetben gondoskodik a kényelemről és praktikumról. A sebességtartó  

automatika, az audiorendszer és a Bluetooth kihangosító a kormánykerékről vezérelhető. Az alap-

felszerelésként kínált audiorendszer opcióként nagyméretű, 7 colos érintőképernyős navigációs  

rendszerrel egészíthető ki. A tolatókamerával immár a parkolás is gyerekjátékká válik.

Ergonomikus vezetői környezet
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Az új Kia Vengában minden benne van: rádió, MP3, és RDS. Ezen felül élvezheti  
a Kia hétéves navigációs térképfrissítés szolgáltatását, amelynek keretében hat  
alkalommal, évente egyszer ingyenesen biztosítunk térképfrissítést a gyári  
beépítésű MOBIS navigációs rendszerekhez.

Maradjon kapcsolatban.

Még soha nem volt ilyen egyszerű menet közben is kapcsolatban maradni. A Kia Venga kiváló, 

hathangszórós audiorendszere RDS rádióval, CD-lejátszóval, valamint a hordozható MP3-lejátszók 

csatlakoztatására szolgáló USB aljzattal kényezteti. A Bluetooth csatlakozás révén menet közben 

is telefonálhat, míg a navigációs rendszer a legtávolabbi helyekre is könnyedén elvezeti. 

1. Audiorendszer rádióval és CD-lejátszóval. Férjen hozzá könnyen  

zeneszámaihoz.

2.  USB és AUX csatlakozók. Zenehallgatás egy mozdulattal. 

3.   Audiorendszer 7 colos érintőképernyővel. Teljes képernyős  

szórakoztatás.

4.  Műholdas navigációs rendszer. Soha többé nem kell másoktól  

megkérdeznie az utat.

5.  Bluetooth Kapcsolódás. Indítson és fogadjon hívásokat.  

A beszélgetésnek soha nem kell véget érnie.

Kapcsolódás
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Senki nem fogja többé megkérdezni, hogy  
"Ott vagyunk már?"

Az új Kia Venga mozgásra született. Hamarosan Ön is megérti, miért. Akár az iskolába tart, akár a nyílt 

országút felé veszi az irányt,  a városban közlekedik vagy az ország másik végébe tart: a Kia Venga minden 

utazást kényelmessé, pihentetővé, és élvezetessé tesz. 

Menetdinamika
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Megérkezni öröm, úton lenni élmény. 

Az új Kia Venga volánja mögött minden utazás színtiszta öröm forrásává válik. Az aktív vezető-

támogató technológiák még dinamikusabbá, még stabilabbá teszik az autót, így Ön kényelmesen, 

magabiztosan haladhat. A fejlett MacPherson első rugóstagok kimagasló vezethetőséget,  

megnyugtató stabilitást és pihentető kényelmet garantálnak. 

A Kia Venga nagyteljesítményű motorja lépést tart Önnel. Válasszon a négy, 

kezes és robbanékony benzin-, illetve dízelmotor közül. Az 1,4 és 1,6 literes 

erőforrások 90-128 lóerő teljesítményükkel minden igényt kiszolgálnak.

A dízelmotorok kedvelői a legmodernebb, második generációs közös nyomó-

csöves dízeltechnológia előnyeit élvezhetik. Az 1,6 literes erőforrás változó 

geometriájú turbófeltöltővel nyújt maximális teljesítményt.

A benzinmotorok teljesítményét változó szelepvezérlés (CVVT) és elektronikus 

üzemanyag-befecskendezés növeli. 

Minden motorhoz megrendelhető a start-stop (ISG) technológia, amely leállítja  

a motort, amint megáll az autó, és ezzel mérsékli az üzemanyag-fogyasztást, vala-

mint a CO2-kibocsátást. Az ISG csomag része a környezetbarát fékenergia-visszanyerő 

rendszer is, amely azonnal működésbe lép, amint Ön felemeli a lábát a gázpedálról.  

A fékenergia-visszanyerő rendszer a mozgási energiát elektromossággá átalakítva tölti 

az akkumulátort, így takarékoskodik az üzemanyaggal és óvja a környezetet.

Menetdinamika

Motor
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Gondoskodtunk a biztonságról.

Önnek nincs fontosabb szerettei védelménél - nekünk sincs. A Kia Vengát úgy terveztük meg, hogy maximálisan 

teljesítsen a biztonság terén. Az aktív biztonsági funkciók hosszú sorában megtalálható a blokkolásgátló fék-

rendszer (ABS), valamint a vészfékrásegítő (BAS), amely vészhelyzetben maximális fékhatást biztosít. A jármű 

stabilitás vezérlés (VSM) az elektromos szervokormánnyal együttműködve fenntartja az autó stabilitását, ha Ön 

kanyarodás közben kényszerül fékezni - különösen nedves, csúszós, egyenetlen úton. A visszagurulásgátló (HAC) 

pedig akkor segít, ha meredek emelkedőn kell elindulnia. 

A Venga merev karosszériája, valamint gondosan megtervezett és elhelyezett gyűrődő-

zónái vészhelyzetben segítenek elnyelni az ütközés energiáját, akárcsak a hat légzsák. 

Ráadásul mind az öt ülésen hárompontos biztonsági öv gondoskodik az utasok maximális 

védelméről.

1. Légzsákok  Hat légzsák gondoskodik az utasok védelméről (elülső légzsákok, első oldallég-

zsákok, valamint az utastér teljes hosszában húzódó függönylégzsákok). 

2. Aktív fejtámlák  A Venga első üléseinek aktív fejtámlája ütközés esetén maximális védelmet 

biztosít az utasok fejének és nyakának.

3. Abroncsnyomás-felügyeleti rendszer  Az abroncsnyomás-felügyeleti rendszer révén Ön  

magabiztosan, nyugodtan autózhat.

4. Menetstabilizáló elektronika  Az ESC a túl- vagy alulkormányozottság esetén segít megőrizni  

az autó stabilitását. A rendszer az egyes kerekek különálló, automatikus fékezése, valamint  

a motor teljesítményének szabályozásával állítja helyre az autó stabilitását.

Biztonsági technológiák

1

2 3 4
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Válasszon örömmel!  

Merüljön el a Kia Venga kínálta lehetőségekben, és válasszon  

a kiváló minőségű anyagok és kifinomult részletek közül 

egyéni ízlése szerint. Összesen három, divatos szövetkárpit, 

illetve két bőr/szövet kombináció közül választhat, így biztos 

lehet benne, hogy Kia Vengája tükrözni fogja személyisé-

gét. A kiválasztott anyagoktól függően a ízléses kialakítású 

középkonzol divatos ezüst vagy fényes fekete színben 

pompázik. 

EX alapkivitel

Merész, modern fekete mintázat  

fekete szövettel, ezüst szegéllyel,  

ezüst középkonzollal. 

LX alapkivitel 

Elegáns öltönyszövet minta fekete  

szövettel, ezüst középkonzollal. 

Beltéri kivitelek

EX opciós kivitel 

Divatos fekete bambusz mintázat  

fekete bőrbetétekkel, fekete  

középkonzollal. 
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Még intenzívebb az élmény

A fényűző apróságoktól a nagyszabású megoldásokig a sokoldalú Venga egy sor olyan 

kiegészítőt kínál, amelyek még élvezetesebbé teszik a vezetést 

1. Tolatókamera  Az integrált tolatókamera kijelzőjével gyerekjáték a parkolás, a tolatás.  //   

2. Automata sebességváltó  A maximális kényelem jegyében  //  3. Kézi sebességváltó Irányítsa 

Ön az eseményeket  //  4. Automatikus klímaberendezés  Túl forró? Túl hideg? Pont megfelelő  //  

5. Kézi vezérlésű légkondicionáló  A legnagyobb forróságban is hűvös fejjel  //  6. Fűthető ülések  

Még kényelmesebb, még kényeztetőbb  //  7. Becsípődésgátlóval felszerelt első és hátsó elektromos 

ablakemelők  Az intelligens ablakemelők megállnak, ha akadály kerül a mozgó ablaktábla útjába  //   

8. Kesztyűtartó  Praktikus, hűtött tárolórekesz a keze ügyében  //  9. Csomagtartó padló alatti 

tárolótálca  Plusz férőhely, az Ön igényei szerint

Kiegészítések

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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225/45R 16" könnyűfém 
keréktárcsa

205/55R 15" acél  
keréktárcsa dísztárcsával

Casa White (WD)

Műszaki adatok

Teljes hossz 4,075 mm Lábtér (elöl) 1,080 mm Szabad hasmagasság 156 mm
Teljes szélesség 1,765 mm Lábtér (hátul) 901 mm Csomagtér 440 l
Teljes magasság 1,600 mm Válltér (elöl) 1,388 mm Teljes befogadóképesség (liter) 1,486 l
Fejtér (elöl) 1,020 mm Válltér (hátul) 1,367 mm Üzemanyagtank (liter) 50 l
Fejtér (hátul) 980 mm Tengelytáv 2,615 mm

Motorok 1.4 BENZIN
90 LE

1.6 BENZIN
124 LE

1.4 CRDi DÍZEL  
77 LE

1.4 CRDi DÍZEL  
90 LE

1.6 CRDi DÍZEL  
115 LE

1.6 CRDi DÍZEL  
128 LE

Motor típus CVVT 4 hengeres CVVT 4 hengeres WGT 4 hengeres WGT 4 hengeres VGT 4 hengeres VGT 4 hengeres
Lökettérfogat (cm3) 1,396 1,591 1,396 1,396 1,582 1,582
Max. teljesítmény (LE/perc) 90 / 6,000 124 / 6,300 77 / 4,000 90 / 4,000 115 / 4,000 128 / 4,000
Max. forgatónyomaték (Nm / perc) 137.3 / 4,000 156.0 / 4,200 220 / 1,500~2,750 220 / 1,750~2,750 260 / 1,900~2,750 260 / 1,900~2,750
Max. sebesség (km/h) 168 183 (6MT) /178 (4AT) 160 167 182 185

Sebességváltó

Kézi 5 sebességes 6 sebességes 6 sebességes 6 sebességes 6 sebességes 6 sebességes
Automata N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Kia Venga műszaki adatok

A divat árnyalatai 

Karosszériaszínek Keréktárcsák, műszaki adatok

A Kia Venga életvidám, elegáns színek gazdag választékában rendelhető. Válasszon az izgalmas karosszéria -

színek, a látványos keréktárcsák, az erőteljes motorok közül, és igazítsa teljesen saját ízléséhez a Vengát.  

2615
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668792 1553 / 1547 / 1541
(15'' / 16'' / 17'')

1765

1557 / 1551 / 1545
(15'' / 16'' / 17'')
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Sand Track (D5U) 

Dark Gun Metal (E5B)

Black Pearl (1K)

Sirius Silver (AA3)

Planet Blue (D7U)Infra Red (AA1)
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* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia. 
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,Svájcot, Izlandot és Gibraltárt).  
Helyi feltételek szerint érvényes.

7-éves garancia
A Venga kíméletlen teszteken igazolta megbízhatóságát és tartósságát, ezért kínáljuk egyedül-

álló garanciális feltételeinkkel, mint minden új Kia modellt. 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 modelleit.  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.

Partner, akire számíthat

Lelki nyugalom
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