Nowa Kia

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze
chwile.

Otwórz się na nowe
perspektywy

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego
pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy
samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne
zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem
niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich
najdłuższą w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca
nam jeden cel: przekraczać oczekiwania. To cel, który
określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli
„Zdolność Zaskakiwania”. Jak go osiągamy?
Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

Życie
pełne kolorów
Nieoczekiwanie jazda po mieście może nabrać
rumieńców. Przekonaj się, że nawet niewielkie
auto miejskie może poruszać i zaskakiwać.
Posiada odświeżoną stylistykę, nowe wzory
obręczy kół i nową paletę kolorów.
Do tego starannie dopracowane
wnętrze. Taka jest nowa
Kia Picanto!
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Przykuwa
wzrok,
porusza serce
Atrakcyjność. Młodzieńcza energia. Dynamizm
i nowoczesność. Oto zalety Kia Picanto.
Wyróżnia się i zachęca do jazdy.
Nikt nie może przejść
obok niej obojętnie.
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Doskonałe
połączenie
Niezawodnie. Kia Picanto zawsze dotrzyma Ci
kroku. Ten 3 lub 5-drzwiowy hatchback nie
tylko doskonale się prezentuje, ale jest
również pełen inteligentnych rozwiązań,
takich jak układ Start/Stop (ISG).
To idealne auto miejskie.

Układ Start/Stop (ISG)
Układ Start/Stop automatycznie wyłącza silnik pojazdu
stojącego w korku. Po naciśnięciu pedału przyśpieszenia
uruchamia go ponownie. W ten sposób obniża zużycie
paliwa i ogranicza emisję CO2.
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Dopracowane wnętrze
Przyjemność? Większa niż kiedykolwiek. Zapewniają ją lepsze
materiały wykończeniowe i nowoczesny system audio. Spójrz na
atrakcyjne, chromowane akcenty konsoli centralnej, nawiewów
i zestawu wskaźników. Wsiądź i daj się zaskoczyć!
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Twoja definicja
komfortu i funkcjonalności
Śmiało! Wybierz opcjonalne elementy wyposażenia i ruszaj przed
siebie. Dzięki nim prowadzenie może sprawiać prawdziwą przyjemność.
System audio 3.0
W jego skład wchodzi radioodbiornik,
odtwarzacz płyt CD i plików MP3, 6 głośników
oraz płaski, monochromatyczny wyświetlacz
TFT LCD. Jest kompatybilny z iPodem®
i z funkcją My Music przez łącze Bluetooth®.
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Zdalne sterowanie systemem audio
Zwiększaj lub zmniejszaj głośność, zmieniaj
kanały, słuchaj kolejnych utworów — a wszystko
bez odrywania dłoni od kierownicy.
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1. Regulowana kierownica ze wspomaganiem. Układ elektryczny (MDPS) optymalnie
wspomaga kierownicę — zarówno podczas jazdy, jak i w czasie parkowania. Regulacja
położenia zapewnia pełną ergonomię. 2. Podgrzewana kierownica. To rozwiązanie
docenimy w mroźne, zimowe poranki. 3. Podgrzewane fotele. Komfort niezależnie od
pogody: siedziska i oparcia foteli mogą być podgrzewane. 4. Klimatyzacja. W upalne
dni utrzymuje komfortową temperaturę we wnętrzu pojazdu. 5. Złącza multimedialne
i podświetlane gniazdo USB. Dają tyle możliwości! Podłącz swoje urządzenie przenośne i słuchaj ulubionej muzyki. Diody LED wokół gniazda USB ułatwiają odnalezienie
go w nocy.

Bluetooth® z zestawem
głośnomówiącym
Na kierownicy znajdują się podświetlane przyciski
nawiązywania i kończenia połączenia oraz funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych. Dzięki nim
możesz wygodnie i bezpiecznie rozmawiać przez
telefon z łączem Bluetooth®.

Inteligentny kluczyk z przyciskiem Start/Stop
Wystarczy, że inteligentny kluczyk masz gdzieś przy
sobie. Po jego wykryciu drzwi pojazdu odblokowują
się automatycznie, a silnik uruchamia się naciśnięciem przycisku.

Miejsce dla wszystkich
Przestrzeń. Małe może być wielkie. Nowa Kia Picanto jest tego
dowodem. Wnętrze jest przestronne i dopracowane.
W sam raz, by się odprężyć i zrelaksować. Elegancję podnoszą
nowe wzory tapicerek i wyraziste przetłoczenia drzwi.

Pomysłowe
rozwiązania
Wyprawa? Kia Picanto ma schowki na wszystkie
niezbędne drobiazgi. Niesamowicie funkcjonalne
wnętrze może pomieścić ich całe mnóstwo.

Kanapa tylna składana na płasko
Po złożeniu kanapy tylnej powstaje duża
przestrzeń bagażowa. Umożliwia to przewożenie
nawet nietypowych przedmiotów.

Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
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Oparcie kanapy tylnej składa się na płasko i dzieli
w proporcji 60:40. Daje to duże możliwości
konfiguracji wnętrza.

Bagażnik
Po podniesieniu tylnej klapy uzyskujemy dostęp
do bagażnika. Zmieszczą się w nim spore torby
i zakupy. Nawet jeżeli kanapa tylna jest rozłożona.
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1. Schowek przedni. Idealny na podręczne przedmioty. Podświetlany
i przestronny (9,6 l). 2. Kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje. Pewnie
i bezpiecznie pomieszczą nie tylko mapy, ale również napoje i przekąski.
3. Podwójny, obrotowy uchwyt na napoje. Pojawia się po naciśnięciu przycisku.
Zawsze pod ręką. 4. Kieszenie w oparciach foteli. Pasażerowie siedzący z tyłu
mogą przechowywać w nich prasę lub książki. 5. Schowek pod podłogą
bagażnika. Pozwala ukryć niektóre przedmioty przed oczami ciekawskich.

Młodzieńcza werwa
Wybieraj! Gama silnikowa obejmuje jednostkę 1.0 Bi-Fuel
z instalacją LPGi oraz dwie jednostki benzynowe: 1.0 i 1.2.
Oferowane są z 4-biegową przekładnią automatyczną lub
5-biegową przekładnią manualną. Śmiało do przodu!

Kappa 1.2 MPI

Kappa 1.0 MPI

Kappa 1.0 LPGi

Przekładnia manualna i automatyczna

Moc maks.:
85 KM przy 6000 obr./min
Moment obr. maks.:
121 Nm przy 4000 obr./min

Moc maks.:
66 KM przy 5500 obr./min
Moment obr. maks.:
95 Nm przy 3500 obr./min

Moc maks.:
67 KM przy 6200 obr./min
Moment obr. maks.:
92 Nm przy 3500 obr./min

Zarówno 5-biegowa przekładnia manualna,
jak i 4-biegowa przekładnia automatyczna
(dostępna tylko z silnikiem 1.2 DOHC)
zap ew niają niez w ykle p ł ynną zmian ę
biegów.

Układ odzyskiwania energii
Kiedy nowa Kia Picanto zwalnia po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia, specjalny układ wykorzystuje energię kinetyczną do ładowania
akumulatora. To jeszcze jedno inteligentne rozwiązanie, które obniża zużycie paliwa i zmniejsza emisję CO2. Po pełnym naładowaniu
akumulatora alternator jest odłączany.

Na wszelki wypadek
Bezpieczeństwo. W nowej Kia Picanto liczy się
przede wszystkim. Nowoczesne układy bezpieczeństwa
czynnego pomagają unikać groźnych sytuacji, a układy
bezpieczeństwa biernego pomagają ograniczać skutki
ewentualnych kolizji.
6 poduszek powietrznych
Kia Picanto wyposażona jest w przednie poduszki
powietrzne, boczne poduszki powietrzne oraz
kurtynowe poduszki powietrzne rozciągające się
na całą długość wnętrza.
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Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(ESC) Zmniejsza ryzyko poślizgu i pomaga
zachować kontrolę nad pojazdem w zakręcie.

bez ukł. ESC

4

z ukł. ESC
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1. Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC). Ruszanie pod górę wymaga wprawy.
Dlatego specjalny układ zapobiega staczaniu się pojazdu. 2. Układ wspomagania hamowania
(BAS). Ten układ w nagłych sytuacjach zdecydowanie skraca drogę hamowania awaryjnego.
3. Układ sygnalizowania hamowania awaryjnego (ESS). Po gwałtownym hamowaniu
automatycznie włącza migające światła stopu. Ostrzegają one kierowców jadących za nami.
4. Specjalnie ukształtowany zderzak przedni. Przód pojazdu zaprojektowano tak, by
ograniczać potencjalne obrażenia w przypadku potrącenia przechodnia. Wzmocnienie dolne
zderzaka minimalizuje urazy nóg pieszego. 5. Napinacze pasów bezpieczeństwa.
Przytrzymują ciało kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, a ograniczniki obciążenia
zmniejszają nacisk pasów na ciało.

Układ stabilizacji pojazdu (VSM)
Współpracując z układem wspomagania
kierownicy, podnosi stabilność podczas
hamowania w zakrętach lub jazdy po
nawierzchniach o różnej przyczepności.

4 tylne czujniki parkowania
Czy wiesz, ile miejsca pozostało za samochodem
podczas parkowania tyłem? Specjalne czujniki
wykrywają przeszkody, a układ akustycznie
ostrzega kierowcę.

W rytmie
miasta
Wersja 3-drzwiowa
Auto miejskie? Oto ono. Ma niewielkie wymiary
i mały promień skrętu. Sportowe akcenty
i funkcjonalność hatchbacka. A do tego
jest nadzwyczaj atrakcyjne
i nowoczesne.

Mechanizm składania oparć foteli
Więcej niż jeden pasażer? Aby uzyskać wygodny dostęp
do kanapy tylnej, wystarczy nacisnąć dźwignię i złożyć
oparcie przedniego fotela (wersja 3-drzwiowa).
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Modnie
i nowocześnie
Wersja 3-drzwiowa
Co nowego? Wyróżniające się akcenty
stylistyczne, odświeżona paleta lakierów —
dzięki nim Kia Picanto pięknie się prezentuje.
Nowoczesne rozwiązania sprawiają,
że jest również praktyczna
i wspiera kierowcę.
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Zawsze
przed siebie
Zabawa. Czym bez niej byłaby jazda? Nowa
Kia Picanto to niebanalne auto miejskie.
Ma charakter. Zapewnia dreszczyk emocji.
Inspiruje i przyciąga spojrzenia.
Oto zapowiedź ekscytującej
przygody!
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Pełna
temperamentu
Emocje? Może być ich jeszcze więcej.
Pakiet RACE to zmodyfikowane zderzaki
i światła przeciwmgielne, 15-calowe obręcze
kół oraz podwójna końcówka układu
wydechowego.

Zderzak przedni

Zderzak tylny

Grill chłodnicy

15-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego

Detale, które mają znaczenie
Opcjonalne elementy wyposażenia? Proszę bardzo. Niektóre zwiększają bezpieczeństwo. Inne podnoszą komfort.
Dzięki nim jazda sprawi jeszcze więcej przyjemności.

Światła przeciwmgłowe przednie
Nowoczesne i efektywne światła przeciwmgłowe typu projekcyjnego.

Diodowe światła do jazdy dziennej
Automatyczne sterowanie światłami
Czujnik zmierzchu może samodzielnie
włączać i wyłączać światła mijania,
w zależności od potrzeb.

Diodowe lampy tylne
Rozświetlają się szybko i jasno. Czytelnie
informują innych o Twoim położeniu
i zamiarach.
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1. Diodowe kierunkowskazy boczne. Lusterka zewnętrzne z wbudowanymi diodowymi kierunkowskazami bocznymi są atrakcyjne i bardziej
widoczne. 2. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie. Parkowanie nawet w najciaśniejszych miejscach to nie problem. Wystarczy złożyć
lusterka, żeby zajmować mniej przestrzeni. 3. Dodatkowe światło stopu. Zamontowane pod spojlerem tylnym zwiększa bezpieczeństwo
podczas hamowania. 4. Wycieraczka i spryskiwacz tylny. Pomagają w utrzymaniu czystej szyby tylnej. 5. Bezpieczny mechanizm
podnoszenia szyby drzwi kierowcy. Jeżeli podczas podnoszenia szyba napotyka opór, automatycznie opuszcza się. 6. Ergonomiczna
kierownica. Odpowiednio ukształtowane zgrubienia i niewielkie zagłębienia na kciuki w kierownicy zwiększają pewność prowadzenia. 7. Układ
monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS). W razie spadku ciśnienia w oponie poniżej wartości progowej, kierowca ostrzegany jest lampką
w zestawie wskaźników. 8. Wskaźnik zabezpieczenia przed kradzieżą. Migająca dioda na desce rozdzielczej pod szybą czołową sygnalizuje
wszystkim czuwanie autoalarmu. 9. Zaczepy ISOFIX. Umożliwiają łatwy, szybki i pewny montaż fotelików dziecięcych. 10. Lampka
oświetlenia bagażnika. Oświetla przestrzeń bagażnika podczas załadunku i rozładunku.
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W Twoim stylu
Kolorystyka. Wybierz taką, jaką lubisz. W ten sposób eleganckie i dopracowane wnętrze nowej Kia Picanto będzie również
odpowiadać Twoim gustom.

Czarna
Wersja wyposażenia M

Wersja wyposażenia L / XL
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Tapicerka z tkaniny i jednotonowa kolorystyka wnętrza w kolorze czarnym.

Trykotowa tapicerka z tkaniny i jednotonowa kolorystyka wnętrza w kolorze czarnym.

Szara
Wersja wyposażenia M

Wersja wyposażenia L / XL

Tapicerka z tkaniny i dwutonowa kolorystyka wnętrza w kolorze czarno-szarym.

Trykotowa tapicerka z tkaniny i dwutonowa kolorystyka wnętrza w kolorze czarno-szarym.

Tapicerka typu Premium

Tapicerka typu Premium
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Pakiet obejmuje tapicerkę ze skóry ekologicznej, boczki drzwi w kolorze brązowym
oraz elementy wnętrza wykończone w kolorze Piano Black.

Na ostatni guzik
Wybierz ulubiony kolor nadwozia oraz preferowany rozmiar, rodzaj i wzór obręczy kół. Twoja nowa Kia Picanto może
prezentować się tak, jak zechcesz.

Kolory nadwozia

Koła

165/60 R14
UD Clear White

3D Bright Silver (Metalik)

165/60 R14

175/50 R15

Z1 Galaxy Black (Perłowy)

Dane techniczne

M9Y Milky Beige (Metalik)

IM Titanium Silver (Metalik)

B2Y Honey Bee (Metalik)

1.0 LPGi

1.0 MPI

1.2 MPI

Rodzaj silnika

Rzędowy 3-cylindrowy

Rzędowy 3-cylindrowy

Rzędowy 4-cylindrowy

Pojemność skokowa (cm³)

998

998

1248

Moc maks. (KM przy obr./min)

67 / 6200

66 / 5500

85 / 6000

Moment obr. maks. (Nm przy obr./min)

92 / 3500

95 / 3500

121 / 4000

(mm)
Długość całkowita

3595 Zwis przedni

700 Miejsce na nogi (z tyłu)

Szerokość całkowita

1595 Zwis tylny

510 Odległość od siedzisk do dachu (z przodu)

820

Wysokość całkowita

1480 Długość wnętrza

1729 Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu)

Rozstaw osi

2385 Szerokość wnętrza

1335 Szerokość na poziomie ramion (z przodu)

1290

Rozstaw kół (przód)

1415 Wysokość wnętrza

1247 Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)

1280

Rozstaw kół (tył)

1418 Miejsce na nogi (z przodu)

1070 Prześwit min.

BU7 Dazzling Blue (Metalik)

1480

K1P Cherry Pink (Perłowy)

1415
1595

BEG Signal Red (Metalik)

1418

700

2385
3595

962

142

Wymiary (mm)
ABB Alice Blue

1002

510

Partner, na którym
można polegać
Spokój ducha.

7-letnia gwarancja
Nowa Kia Picanto przeszła pomyślnie najbardziej rygorystyczne testy niezawodności i trwałości. Dzięki
tak znakomitym wynikom możemy z dumą objąć ją najlepszą w branży, 7-letnią gwarancją. Podobnie jak
Picanto, wszystkie nowe samochody marki Kia sprzedawane w Europie objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat: bez ograniczeń przebiegu, powyżej 4 lat: do 150 000 km).
Jeżeli samochód poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna
i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są
w książce gwarancyjnej.

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja
na perforację nadwozia
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę i odpowiedni wygląd samochodów
marki Kia. Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed korozją i objęte 12-letnią gwarancją
na perforację nadwozia.

Pozostań w kontakcie z Kia!
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się więcej o marce Kia i nowych,
ekscytujących modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw
alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd hybrydowy i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym
aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe ochrony środowiska.
Angażujemy się w duże imprezy sportowe. Kia Motors to oficjalny partner UEFA i FIFA. Jesteśmy
oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian Open i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.

Finansowanie
Wybrany dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej korzystny dla Państwa plan sfinansowania zakupu
samochodu oraz z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

Wyjątkowa gwarancja Kia Motors
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu.
Obowiązuje ona we wszystkich krajach UE (oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

7 lat / 150 000 km gwarancji.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim.
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
samochodów marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

www.kia.com

