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A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a KIA Motors Hungary a mindenkori változtatás jogát fenntartja. Az árlistán feltűntetett árak bruttó árak. 
Az akciós ár kizárólag abban az esetben vehető igénybe magányszemélyek, illetve az egyéb flottakedvezményre jogosult ügyfelek részére, 
amennyiben hozzájárulnak, hogy a KIA Motors Hungary Kft. bizonyos személyes adataikat a gyártásmegrendelési ügymenetének optimalizá-
lása és üzemeltetése érdekében kezelje. A részletekért látogasson el a www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont oldalra és olvassa el az új gép-
jármű vásárlására vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Minden jog fenntartva. © Kia Motors Hungary Kft.

Érvényes: 
2019. augusztus 7-től visszavonásig

Készlet erejéig

Árlista

VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

METÁL FÉNYEZÉS + 125 000 HUF    

1.6 MPI
benzin (126 LE)

1.6 MPI
benzin (126 LE)

LISTA ÁR manuális váltóval automata váltóval

NAVI 4 849 000 5 249 000

AKCIÓS ÁR
NAVI 4 449 000 4 849 000

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. Kia Venga üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 7,6-8,2 l/100 km. Kia Venga CO2-kibocsátás (vegyes): 172-187 g/km. A megadott fogyasztási és 
károsanyag-kibocsátási értékek a hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [(EU) 2017/1153] szerinti mérésekből származnak.  A fenti értékek meghatározása az RDE (ang.
röv.) („Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.( (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési 
ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
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youtube.com/user/KiaMotorsHungary

flickr.com/photos/kiamotorshungary plus.google.com/112423924836927261174

instagram.com/kiamotorshungaryfacebook.com/KIAMotorsMagyarorszag

https://www.youtube.com/user/KiaMotorsHungary
https://www.flickr.com/photos/kiamotorshungary
https://plus.google.com/112423924836927261174
https://www.instagram.com/kiamotorshungary/
https://www.facebook.com/KIAMotorsMagyarorszag
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AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG NAVI
6 légzsák (Első, oldal, függöny), ABS + EBD + BAS + ESS + ESC + VSM + HAC (Blokkolásgátló, Elektronikus fékerőelosztó, Vészfékrásegítő rendszer, Vészfékezés jelző rendszer, Elektronikus 
menetstabilizáló, Járműstabilitás-szabályozás, Visszagurulás gátló rendszer)

S

Állítható magasságú biztonsági öv övfeszítővel és figyelmeztető jelzéssel S

Aktív fejtámlák az első üléseken (4 irányban állítható) S

TPMS (Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer) S

ISOFIX rögzítési pontok S

VILÁGÍTÁS/KILÁTÁS
Harmadik féklámpa S

Első ködfényszóró S

Állítható magasságú halogén fényszóró S

Hátsó ablakfűtés időkapcsolóval S

TECHNOLÓGIA

Tolatóradar S

Fedélzeti számítógép S

Intervallum ablaktörlő S

Automata váltó O

KÉNYELEM/FUNKCIONALITÁS
Elektromos ablakemelő elöl és hátul S

Fűthető első ülések S

Fűtött kormány S

Négy irányban állítható kormánykerék S

Bőr kormány és sebességváltó gomb S

Automata légkondicionáló S

Állítható ülésmagasság (vezető oldalán) S

40:60 arányban dönthető hátsó ülés S

Középső kartámasz hátsó üléseknél S

Távirányítós központi zár ütközésérzékelővel S

Immobiliser S

Elektromosan állítható, fűtött külső tükör S

Tempomat sebességhatárolóval S

Csomagtérfedél alatti tárolórekesz, csomagrögzítő háló S

Helytakarékos pótkerék S

KOMMUNIKÁCIÓ/NAVIGÁCIÓ/MULTIMÉDIA
Navigációs rendszer (7”) tolatókamerával** S

AUX és USB csatlakozó S

Multifunkciós kormánykerék S

Bluetooth S

BELSŐ MEGJELENÉS
Fémhatású középkonzol a műszerfalon S

12 V-os csatlakozó a közép konzolon S

Térképolvasó lámpa S

Sminktükör az utasoldali napellenzőben S

Velúr padlószőnyeg S

KÜLSŐ MEGJELENÉS
Szinezett üveg S

Fényezett lökhárító S

Fényezett külső tükrök és ajtókilincsek S

Gumiméret 195/65 R15

GARANCIA
7 év vagy 150 000 km gyári garancia* S

12 év átrozsdásodás elleni garancia S

* https://www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia/

JELMAGYARÁZAT

–    A felszereltség nem tartalmazza I      S     A felszereltség tartalmazza I      O    Kiegészítőként rendelhető

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

* Kia 7 éves vagy 150.000 kilomé-
teres gyártói garancia. Érvényes az 
EU-tagállamokban (valamint Norvé-
giában, Svájcban, Izlandon és Gibral-
táron), a helyi (országos) feltételek 
szerint. A tájékoztatás nem teljes 
körű, további részletek márkakeres-
kedéseinkben illetve a 
www.kia.com/hu/garancia oldalon.»

7 ÉV TÉRKÉPFRISSÍTÉS

Minden új Kia autót, mely 
gyárilag beépített LG navigációs 
eszközzel rendelkezik évente 1, 
összesen 6 alkalommal ingyenes 
térképfrissítéssel kínáljuk. Egye-
dülálló ajánlat, mely gondoskodik 
róla, hogy navigációs rendszere 
mindig naprakész legyen. »

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR 1.6 MPI

Üzemanyag Benzin

Motor típus 4 hengeres soros

Hengerűrtartalom (ccm) 1591

Emissziós norma Euro 6c

Sebességváltó 6 sebességes manuális / 6 sebességes automata

Max. teljesítmény (LE / fordulat/perc) 125 / 6300

Max. nyomaték (Nm / fordulat/perc) 156 / 4200

Max. sebesség (km/h) 185 / 180

* A Navigációs rendszer a következő nyelveken érhető el: angol, cseh, dán, francia, holland, koreai, lengyel, német, olasz, orosz, 
portugál, spanyol, svéd, szlovén, török

https://www.kia.com/hu/modellek/venga/
https://www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia/
https://www.kia.com/hu/modellek/venga/

