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.

Czas na uśmiech
Tak niewiele potrzeba, by poczuć się lepiej. Wystarczy dobry humor,
chwila beztroski, promienny uśmiech. Czas spędzony z najbliższymi,
wspólna podróż, bliskość. Wtedy wszystko nabiera żywszych barw.
Nawet jednodniowy, spontaniczny wypad za miasto może być jak
wielka wyprawa. Pełna niezapomnianych przygód. A zwykła przejażdżka
staje się ekscytującą eskapadą w nieznane. Niektórzy już nie mogą
się doczekać!

stylistyka

Potrafi zaintrygować
Samochód może być funkcjonalny i jednocześnie atrakcyjny.
Jak przystało na auto zaprojektowane w Europie, nowa Kia Venga
ma dynamiczne, zwarte nadwozie o ciekawej sylwetce.
Wygląda intrygująco i niebanalnie, wręcz zachęca do jazdy.
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Nowa, lepsza, piękniejsza
Nasi projektanci po mistrzowsku połączyli formę z funkcjonalnością. Sylwetka w kształcie klina
i pochylony tył sprawiają, że auto prezentuje się pewnie i zadziornie. Agresywnego wyrazu dodają lampy
świateł przednich i przeciwmgielnych. Dodatkowy atut to nowoczesne diodowe lampy tylne i diodowe
światła do jazdy dziennej. Całości dopełnia oryginalny grill chłodnicy typu Piano Black z chromowaną
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obwódką oraz chromowana listwa klapy bagażnika.
1. Nowe obręcze kół ze stopu lekkiego. Światła do jazdy dziennej LED // 2. Diodowe

stylistyka

światła tylne // 3. Grill chłodnicy typu Piano Black z chromowaną obwódką.

wnętrze

Poczuj się jak w domu
Wnętrze nowej Kia Venga to dzieło europejskich projektantów. Jest eleganckie, starannie dopracowane
i wygodne. Znajdziemy w nim nowe, lepsze jakościowo materiały. Możemy wybierać pomiędzy różnymi
wariantami kolorystycznymi, wzorami tapicerek i detalami wykończeniowymi. Nowa konsola centralna,
w pełni regulowana kierownica oraz szeroki zakres regulacji foteli zapewniają odpowiedni poziom ergonomii.
Dzięki opcjonalnej klimatyzacji manualnej lub automatycznej, jazda może być komfortowa bez względu
na pogodę. Oferowane dodatkowo panoramiczne okno dachowe otwiera zupełnie nowe perspektywy.
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ergonomia wnętrza

Odpręż się i jedź
Jazda powinna sprawiać przyjemność. Aby było to możliwe,
fotele przednie mają regulowane podparcie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa. Z tyłu nowa Kia Venga imponuje
ilością miejsca. Możliwość przesuwania oraz regulacji
odchylenia oparć tylnych to rzadko spotykany atut!

1. Duża wysokość części tylnej i wiele miejsca na nogi //
2. Tylny podłokietnik // 3. Regulowane siedzenia tylne

funkcjonalność

Pomieści wszystkich i wszystko
Życie rodzinne dostarcza wielu przygód. Dlatego nowa Kia Venga to auto funkcjonalne, dobre
na każdą okazję. Jego nowoczesne, zwarte nadwozie skrywa przestronne wnętrze. Zmieszczą
się w nim najbliżsi i ich ekwipunek. Nowa Kia Venga uwielbia wypady za miasto i jest zawsze
gotowa na nowe wyzwania.

• Duży bagażnik o pojemności 440 litrów.
• Obniżenie podłogi bagażnika powiększa jego
pojemność do 552 litrów.
• Obniżenie podłogi bagażnika i całkowite złożenie
oparć kanapy tylnej powoduje uzyskanie przestrzeni
bagażowej o pojemności 1486 litrów.
• Przesuwane i składane siedzenia kanapy tylnej ułatwiają
dostosowanie wnętrza do aktualnych potrzeb.

funkcjonalność

Pełna funkcjonalność
Wyobraź sobie samochód stworzony specjalnie dla Ciebie. Nowa Kia Venga to auto idealne do miasta, a także na
wakacyjne wyjazdy. Wysoka linia dachu i duży rozstaw osi to zalety cenne szczególnie podczas dłuższych wypraw.
Dzięki nim wnętrze jest przestronne, ma wystarczającą przestrzeń nad głową i dużo miejsca na nogi. Do tego
wsiadanie i wysiadanie staje się wygodniejsze. Po złożeniu oparcia tylnej kanapy uzyskujemy płaską, łatwą
do załadunku przestrzeń bagażową. A dzięki panoramicznemu oknu dachowemu każdy poczuje się o niebo lepiej.
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1. Inteligentny kluczyk zapewnia wygodne
otwieranie pojazdu, a także uruchamianie
i wyłączanie silnika jednym naciśnięciem
przycisku Start/Stop.
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2. Kamera cofania znakomicie ułatwia
cofanie i parkowanie.

3. Przyciski sterowania zdalnego to
wygodna obsługa tempomatu, systemu
audio i łącza Bluetooth. Podgrzewana
kierownica zapewnia przyjemne ciepło
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w chłodne dni.

ergonomia jazdy
4. Przed kierowcą znajduje się czytelny

Wszystko na swoim miejscu

zestaw wskaźników, a wyświetlacz
komputera pokładowego umieszczono
w konsoli centralnej. Prezentuje on takie

Konstruktorzy nowej Kia Venga zadbali o komfort jazdy i wygodę. Zapewniają je intuicyjne, przyjazne
dla użytkownika elementy sterowania oraz innowacyjne układy elektroniczne wspierające kierowcę.
Tempomat, system audio i łącze Bluetooth można obsługiwać za pomocą wygodnych przycisków
na kierownicy. W konsoli centralnej znajduje się standardowy system dźwiękowy lub duży, 7-calowy
ekran dotykowy nawigacji. Kierowca może obserwować na nim również widok z kamery cofania.

dane jak średnie i chwilowe zużycie paliwa,
przejechany dystans, zasięg i temperatura
zewnętrzna.
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słuchaj, oglądaj, jedź

Zawsze w kontakcie
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1. System audio z radioodbiornikiem i odtwarzaczem płyt CD
2. Gniazda USB i AUX

Nowa Kia Venga to samochód dla ludzi młodych duchem. Znajdziemy w nim wysokiej jakości
system audio. W jego skład wchodzi 6 głośników, radioodbiornik z funkcją RDS, odtwarzacz płyt
CD i gniazda USB do podłączania odtwarzaczy plików MP3. Dzięki bezprzewodowemu łączu
Bluetooth kierowca może prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy. System nawigacji

3, 4, 5. System multimedialny z 7 calowym ekranem
W skład systemu wchodzi radio, nawigacja satelitarna, kamera cofania,
zestaw głośnomówiący z łączem Bluetooth.

zawsze pomaga odnaleźć właściwą drogę.

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

dynamika jazdy

Pełna wigoru
Nowa Kia Venga jest stworzona do jazdy. O jej temperamencie świadczy dynamiczne nadwozie.
Za kierownicą przekonujemy się o jej znakomitych własnościach jezdnych. Docenimy je w mieście oraz na
krętych drogach. Okazuje się, że autem o kompaktowych wymiarach można jechać pewnie i wygodnie.

silniki
Nowa Kia Venga lubi pędzić przed siebie. Dostępna jest z dwoma silnikami
benzynowymi i dwoma wysokoprężnymi, o pojemności skokowej 1,4 i 1,6 litra.
Rozwijają one moc maksymalną od 90 do 128 KM.
Nowoczesne jednostki wysokoprężne CRDi wyposażone są w szynę paliwową
common rail drugiej generacji. Osiągi silnika o pojemności 1,6 litra podnosi
turbosprężarka o zmiennej geometrii (VGT).
Silniki benzynowe posiadają układ bezstopniowej zmiany faz rozrządu CVVT
i elektronicznie sterowany wtrysk paliwa.
Wszystkie jednostki napędowe dostępne są z opcjonalnym układem Start/Stop (ISG).

Dokąd tym razem?
Prowadzenie samochodu powinno sprawiać przyjemność. Nowoczesne rozwiązania techniczne
podnoszą stabilność pojazdu. Dzięki nim czujemy się na drodze bezpieczniej i pewniej. Zawieszenie
przednie z kolumnami McPhersona zapewnia znakomite własności jezdne i komfortowe tłumienie
nierówności.

dynamika jazdy

Zmniejsza on zużycie paliwa i emisję CO2, automatycznie wyłączając silnik po
zatrzymaniu samochodu. Kolejne rozwiązanie proekologiczne to układ odzyskiwania
energii. Kiedy auto zwalnia po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia, wykorzystuje energię
kinetyczną do ładowania akumulatora. Oto kolejny przykład inteligentnego rozwiązania,
przyjaznego dla środowiska i naszej kieszeni!

układy bezpieczeństwa

Absolutne bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Również pod tym względem Kia Venga to samochód nowoczesny.
Zastosowane rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa czynnego to układ zapobiegający blokowaniu kół
podczas hamowania (ABS) oraz układ wspomagania hamowania (BAS). Wspiera on kierowcę, kiedy konieczne jest
gwałtowne zatrzymanie. Układ stabilizacji pojazdu (VSM) współpracuje z układem kierowniczym wspomaganym
silnikiem elektrycznym (MDPS). Zapewnia stabilność podczas hamowania na zakrętach, zwłaszcza na śliskich
i wyboistych nawierzchniach. Z kolei układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) ułatwia ruszanie
na stromych podjazdach.
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Sztywne nadwozie i strefy kontrolowanego zgniotu łagodzą skutki ewentualnych kolizji.
O pełne bezpieczeństwo dba również sześć poduszek powietrznych. Ponadto wszystkie
miejsca siedzące są wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

1. Poduszki powietrzne Sześć poduszek powietrznych (dwie przednie, dwie boczne i dwie
kurtynowe, rozciągające się na całą długość wnętrza) zapewnia bezpieczeństwo kierowcy
i pasażerów.
2. Aktywne zagłówki Aktywne zagłówki foteli przednich chronią głowę i szyję w przypadku kolizji.
3. Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu w oponach Układ ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach
(TPMS) alarmuje w przypadku spadku ciśnienia w ogumieniu.
4. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) Układ ESC przeciwdziała nadsterowności lub
podsterowności. W sytuacjach utraty przyczepności automatycznie steruje hamulcami
poszczególnych kół i mocą silnika, pomagając odzyskać kontrolę nad pojazdem.

Wersja S i M

wersje wykończenia wnętrza

Ponadczasowy styl
Nowa Kia Venga może mieć różne oblicza. Wybierz wariant
wykończenia wnętrza, który odpowiada Ci najbardziej.
W zależności od wersji wyposażenia dostępny jest wzór
tapicerki w pepitkę lub w pepitkę z dodatkowymi
czerwornymi przeszyciami.

Czarna tkanina, elegancki wzór w pepitkę,
srebrna konsola centralna.

udogodnienia

Pełna interesujących rozwiązań
Zapoznaj się z listą wyposażenia dodatkowego. Dzięki niemu prowadzenie nowej Kia Venga może
dawać jeszcze więcej przyjemności.

1. Automatyczna skrzynia biegów - pełna wygoda // 2. Mechaniczna skrzynia biegów - pełna
kontrola // 3. Klimatyzacja automatyczna - za gorąco? Za zimno? W sam raz // 4. Klimatyzacja
manualna - przyjemny chłód nawet w najgorętsze dni // 5. Podgrzewane fotele - komfort z wyższej
półki // 6. Bezpieczne podnoszenie szyb - elektrycznie sterowane szyby automatycznie zatrzymują
się w przypadku wykrycia przeszkody // 7. Schowek przedni - wygodny, klimatyzowany, zawsze
w zasięgu ręki // 8. Schowek pod podłogą bagażnika - dodatkowa przestrzeń na drobiazgi

Dodatkowe udogodnienia
zawsze mile widziane
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Wersja L i XL
Czarna tkanina, elegancki wzór
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w pepitkę, kontrastujące czerwone
przeszycia na kierownicy oraz
fotelach, srebrna konsola centralna.
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dane techniczne

kolory nadwozia

Z odrobiną fantazji
Tylko spójrz na radosną gamę kolorów nadwozia. Wybierz wersję silnikową, wariant
wykończenia wnętrza, lakier nadwozia i obręcze kół. Oto Twoja Kia Venga!

205/55R 15''
Stalowe obręcze kół
z kołpakami

225/45R 16''
Obręcze kół ze stopu
lekkiego

Kia Venga - dane techniczne
Casa White (WD)

Black Pearl (1K) Metalik

Sirius Silver (AA3) Metalik

Silniki
Rodzaj silnika
Pojemność skokowa (cm³)
Moc maks. (KM przy obr./min)
Moment obrotowy maks. (Nm przy obr./min)
Prędkość maks. (km/h)

1.4 BENZYNOWY
90 KM

1.6 BENZYNOWY
124 KM

1.4 WYSOKOPRĘŻNY
90 KM

1.6 WYSOKOPRĘŻNY
128 KM

DOHC CVVT
1396
90 / 6300
137 / 4000
167

DOHC CVVT
1591
124 / 6300
156 / 4200
183

CRDi WGT
1396
90 / 4000
220 / 1750~2750
167

CRDi VGT
1582
128 / 4000
260 / 1900~2750
185

5-biegowa
-

6-biegowa
6-biegowa

6-biegowa
-

6-biegowa
-

Skrzynie biegów
Mechaniczna
Automatyczna

Sparkling Silver (KCS) Metalik

Space Blue (J3U) Metalik

Planet Blue (D7U) Metalik
Wymiary
Długość całkowita
Szerokość całkowita (bez lusterek zew.)
Wysokość całkowita
Odległość od siedzisk do dachu (z przodu)
Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu)

Sand Track (D5U) Metalik

Dark Gun Metal (E5B) Metalik

Infra Red (AA1) Metalik

4075 mm
1765 mm
1600 mm
1020 mm
980 mm

Miejsce na nogi (z przodu)
Miejsce na nogi (z tyłu)
Szerokość na poziomie ramion (z przodu)
Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)
Rozstaw osi

1080 mm
901 mm
1388 mm
1367 mm
2615 mm

Prześwit
Pojemność bagażnika
Maks. pojemność bagażnika
Pojemność zbiornika paliwa

156 mm
440 l
1486 l
50 l

spokój ducha

Godna zaufania
7-letnia gwarancja
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.

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.

www.kia.com
7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
Gwarancja na 7 lat/150 000 km.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone
w książce gwarancyjnej.

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.

