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Vitaminok és táplálékkiegészítők

A GAL termékek az összetevőket olyan formában és arányban tartalmazzák, 
ahogyan azok természetes élelmiszereinkben is előfordulnak. Ebben nem 

tűrünk kompromisszumot, hiszen számtalanszor bebizonyosodott,  
hogy nem véletlenül fordul elő a természetben minden úgy, ahogy.

A Gyermekeink és az egész Család számára  
legfontosabb vitaminokat és étrend-kiegészítőket, így  

a 100%-ban természetes Halolajunkat, D3-vitaminunkat  
és K2-D3-vitaminkészítményünket a további termékeink 

mellett megtalálják webáruházunkban.

 www.vitaminvilag.hu

Hamarosan kapható webáruházunkban a Gyermekek egyedi 
igényei szerint összeállított Multivitamin készítményünk is.

Számunkra is legfontosabb a Gyermekeink egészsége, ezért azon 
kedves Vásárlóink számára, akik 2015. december 31-éig legalább egy 
alkalommal rendelést adnak le a www.vitaminvilag.hu oldalunkon,  
a kupon időben korlátlan érvényűvé válik.

E magazin Olvasói 2016. február 29-ig valamennyi 
vitamin- és étrendkiegészítő-termékünket 
10% kedvezménnyel rendelhetik meg, egyedi 
kuponkódjuk felhasználásával: „KIA”

10%
kedvezmény!

Kedves Olvasó! Ötéves a Kia Magazin! Eddigi élete alatt pontosan követte a Kia 
pályáját, szinte ugyanazt az utat járta be röviden, mint maga a 
márka történelme során. 2010-ben szerény 34 oldallal indultunk, 
ma pedig már 60-nal büszkélkedhetünk, így nemcsak az autótechni-
kai és a piaci újdonságoknak jut sokkal több hely, de bővebben 
foglalkozhatunk másik fő vállalásunkkal, a koreai kultúra magyar-
országi megismertetésével és a Kia karitatív tevékenységének bemu-
tatásával is. Ahogy korábban mindig, olvasóink az autóipari újdon-
ságok mellett a mostani lapszámban is találkozhatnak koreai 
művészekkel, és egy kis ízelítőt kapnak a tradicionális építészet 
múltjából, jelenéből is.

Jó szórakozást!
Nagy Norbert

A Kia Motors Hungary
országigazgatója

Kövess minket a Facebook-on!

Kedves Olvasó!
A Kia idén több, kerek jubileumot is ünnepel. Szlovákiai, zsolnai üzemünkben elkészült a kétmilliomodik 
autó, és Magyarországon gazdára talált a tízezredik cee’d-modell! Hogy jó úton járunk, azt mi sem 
bizonyítja ékesebben, mint hogy eladásaink és piaci részesedésünk folyamatosan emelkedik. A Kia immár 20 
éve van jelen a magyar autópiacon, sikeres évek állnak mögöttünk, és üzleti, kereskedelmi eredményeink 
mellett a sikert a közeli és a távolabbi jövőben folyamatosan megújuló és bővülő modellpalettánk is segíti: 
idén megérkezett a vadonatúj Sorento, felfrissült a Rio, a Venga, jön az új Optima, és őszre a cee’d-család 
is megújul. Kia Magazinunk immáron ötödik születésnapját ünnepli, és ahogy korábban mindig, olvasóink 
az autóipari újdonságok mellett a mostani lapszámban is kalandozhatnak a koreai kultúra berkeiben: 
találkozhatnak koreai művészekkel, ízelítőt kaphatnak a tradicionális koreai építészet múltjából, jelenéből, 
és megismerhetik a Kia karitatív tevékenységét is.

A Kia száguld, élvezzék velünk az utazást!

Jó szórakozást!
Jong-Kook Lee

A Kia Motors Hungary elnöke

Kövess minket a Facebook-on!
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Kedves Olvasó!
Kiával autózni élmény, pihenés, és szórakozás egyszerre. Egy Kia a 
vidám, lendületes, modern élet fontos része. Kiája megvásárlásakor 
az új tulajdonos nem csak autót és szervizszolgáltatást kap: belép 
egy egyre bővülő, szabad, mégis erősen összetartozó baráti 
társaságba. Olyan közösségbe, amelyben a tagokat valósággal 
körülveszi a márka. Nem tolakodóan, talán nem is feltűnően, de 
mindig ott van, és ha szükség van rá, azonnal segít. Kiváló példa erre 
a már nálunk is elérhető MyKia szolgáltatás (részletek a magazin-
ban). Természetesen sok más érdekességről is tudósít legfrissebb 
magazinunk: kultúráról, divatról és általában a minket körülvevő 
világ színes történéseiről.

Jó szórakozást kívánunk!

Jong-Kook Lee
A Kia Motors Hungary elnöke

A mai huszonévesek már - nem csak Európában, világszerte – 
másként tekintenek az autózásra, mint akár csak a náluk tíz 
évvel idősebbek. Most a még autót nem is vezető ifjúsággal kell 
megismertetnünk, hogy az autó nem ellenség, sőt, önkifejezés, 
barátság, divat, és konnektivitás egyszerre: azaz cool! A Kia pedig 
nagyon is cool! Modelljeink az utakon kívül a közösségi térben 
is népszerűek. Ennek hátteréről a Kia Magazin is tudósít.
Tartsanak velünk, ismerjék meg újdonságainkat!

Jó olvasást kívánunk!

Nagy Norbert
Országigazgató

Kövess minket a Facebook-on!



Tae-Hyun Oh, a Kia Motors alelnöke és 
ügyvezető igazgatója 250 meghívott 
kormányzati és közéleti személyiség társa-
ságában hivatalosan is megnyitotta a már-
ka mexikói (Nuevo Léon tartomány) üze-
mét. Mivel a térségben a Kia eddig nem 
volt jelen, az egyelőre évi 300 ezres kapaci-
tású, a legmodernebbek közé tartozó gyár-
ra komoly feladat hárul. A világ kilencedik 
legnagyobb járműgyártója 2015. július 
1-jétől tíz mexikói város 21 márkakereskedé-
sében elkezdte a forgalmazást is: kezdetben a 
Forte szedán, a Sportage, a Sorento és 2015 
novemberétől az Optima vásárolható meg, 
mindegyikhez jár az Európában jól ismert 
7 év vagy 150 ezer km-es garancia. 
2016-ban további 26 márkakereskedést 
nyitnak majd, a cél 65 Kia-értékesítőpont 
létesítése 2017 végéig.

Elotérbe került
Milliomos

Szűk kilenc esztendő alatt duzzadt hétjegyűre a Zsolnán 
gyártott cee’dek darabszáma. A jubileumi autó méltó 
módon egy gazdagon felszerelt GT-csúcsmodell lett

Azonnal fókuszba került az új Kia Sportage, 
amely különleges GT Line-kivitelben is rendelhető

Elismerték

192 cellás, 27 kWh kapacitású lítiumion polimer 
akkumulátorcsomagjával a Soul EV hatótávolsága 
200 km feletti, amellyel piacvezető a kategóriájában

Középkezdés



A közösségi médiában való globális jelenlét ma már elengedhetetlen az autógyárak számára is, ezért a Kia 
minden területen igyekszik felvenni az ügyfelekkel, a partnerekkel és a rajongókkal a kapcsolatot. A márka 
hivatalos Instagram-oldala, a Kia Motors Worldwide Instagram tavaly indult, és egyre népszerűbb a 
tulajdonosok köreiben, akik leginkább mobiltelefonos pillanatfotók feltöltésével avatnak be minket autóik-
kal eltöltött hétköznapjaikba. A cukiság kategóriát – mint általában máshol is – a háziállatok vezetik, 
élükön a kiscicákkal és a kiskutyákkal, de egyre többen „kattannak rá”, szó szerint, hogy Kiájukat művészi 
módon mutassák be.

Fontos, hogy az autónk igazodjon a személyiségünkhöz, az Instagram pedig remek módja, 
hogy általa kifejezzük, milyen színes egyéniségek vagyunk

Nagy utazó

KÉPTÁR

Kényelmes utazóautó és dinamikus sportlimuzin egyben: az Optima GT végsebessége 240 km/h, 0-100 km/h-ra 7,4 másodperc alatt gyorsul

Valóságosan virtuális
A Kia Soul EV és az új Kia Sorento 2015-ben magas rangú Red Dot formatervezési díjat 
nyert, de az autók mellett velük kapcsolatban más elismerésre is sor került. A kommu-
nikációs tervezés kategóriájában az iPad-készülékekre optimalizált s az elektromos Soul 
EV és Sorento típusokat teljeskörűen bemutató applikációt találta a legjobbnak a 
szakmai zsűri. Az Apple Store-ból ingyenesen letölthető és extraköltségek nélkül 
használható alkalmazás legfontosabb előnye a felhasználóbarát kialakítás, az autók 
kívül és belül, 360 fokos vizuális élményt nyújtó virtuális túrán fedezhetők fel a 
legapróbb részletekig.

Nemcsak az autók, 
a digitális kommunikáció 
terén is vezető szerepre 
törekszik a Kia. 
Minden típusához létezik 
virtuális élményt nyújtó 
iPad-alkalmazás

Mobil
bloggerek

Ötletes névválasztás: a kimchi a koreai étkezés egyik alapja, kínaikelből, 
retekből, zöldhagymából, uborkából erjesztéssel készül

Akit érdekel a koreai életstílus és kultúra, a K-pop, a gasztronómia, az interneten 
keresgélve biztosan ráakad két fiatal bloggerre, az Eat Your Kimchi (EYK) duóra. 
Simon és Martina Stawski beutazza az ázsiai országot, hogy felfedezze és blogok, videók 
formájában dokumentálja mindazt, ami Dél-Koreában történik velük. Az ismert 
közösségi – Facebook, Twitter, Instagram - oldalakon kívül saját honlapjuk is van 
(www.eatyourkimchi.com), és nemrég a Kia jóvoltából már különleges autóval járva 
gyűjtik az anyagokat. A két vidám fiatalhoz remekül illik a támogatásként kapott Soul, 
amely speciális EYK-festéséről azonnal felismerhető.

Kilencedik alkalommal, ezúttal Kínában, Sanghajban rendezték meg a Kia Motors 
által szponzorált, az extrémsportokat fókuszba állító bajnokságot. A World Extreme 
Games (WEG) megmérettetés egyre népszerűbb a fiatalok körében, 2015-ben már 38 
ország 215 sportolója vett részt az eseményen, a versenyszámok között külön 
kategóriában indulnak a BMX-kerékpárosok, a gördeszkások, a falmászók és a 
motorkerékpárral trükközők, azaz a közönségkedvenc freestyle motokrosszosok 
(FMX) is. A versenyeknek igazán látványos környezetben lévő helyszín, az Oriental 
Pearl-torony közvetlen közelében található KIC Jiangwan sportcentrum adott 
otthont. A legendás kerékpáros-akrobata, a WEG-nagykövet Mat Hoffman a 
BMX-kategória főbírójaként tevékenykedett.

Csodálatos környezetben zajlottak a versenyek a BMX-esek között, Vince 
Byron újra bebizonyította, hogy jelenleg nincs nála jobb

Bátrak versenye



Ék alakú formájával 
ma sem tűnik 

ódivatúnak az Elan. 
Ez már a Kia-változat, 

ilyen sárga autó 
érkezett a Budapesti 

Autószalonra is

Jól áll a Novónak az extrémrövid túlnyúlás, 
ez a sportosság egyik alapja. Az ezüstbetétek 
a részletekre irányítják a figyelmet

Jól néz ki az új lökhárító a normál cee’d-en, így hátulról is 
sportos a fazon, pláne a meredeken emelkedő övvonallal

Nem lóg ki a sorból a kombi, az alapból 528, kibővítve 
1642 l-es csomagtér óriási

Az Ecology Center San Juan Capistrano 
legrégebbi házában működik

Első pillantásra
 GT-nek tűnik, de erről

 a jótékony trükkről
 (is) szól a GT Line.

 A visszapillantók
 irányjelzősek, a táblákat

 kamera figyelheti

Magasra teszi!
A Kia szerint a jó mindig jobbá tehető. Ez történt Európa kedvenc 
kompaktjával, a megújult cee’d családdal is, amely erős, és takarékos 
benzines turbómotorral, korszerű vezetőasszisztensekkel és 
sportos GT line kivitellel gazdagodott.



A kormányon lévő GT
 gomb megnyomására

 különleges hangélménnyel
 kedveskedik az autó

Jól áll a Novónak az extrémrövid túlnyúlás, 
ez a sportosság egyik alapja. Az ezüstbetétek 
a részletekre irányítják a figyelmet

Sportos a fekete tetőkárpit a GT Line-ban, a pedálok 
taposófelülete alumínium. A motor műanyag helyett 
alumínium gombbal indítható, mint a GT-ben.

204 LE repíti a háromajtós pro_cee’d GT-t, 
a felnik 18 colosak

A GT Recaro ülései kényelmesek és remekül tartanak

Az Ecology Center San Juan Capistrano 
legrégebbi házában működik



Amikor a komplett hajtáslánc találkozik a karosszériával, 
megtörténik az „esküvő” – ezt a mozzanatot szinte minden 
európai járműgyárban így hívják

Három évig sem tartott az építkezés, a Kia eddig 1,6 milliárd 
eurót invesztált egyetlen európai üzemébe. Zsolna 
rekordokkal és minőségi termékekkel hálta meg a bizalmat

Búcsúzik a 2010-ben bemutatott Sportage, hogy átadja helyét 
a negyedik generációnak

Több mint félezer robot segíti az autógyártást – a gépek 
precízek, gyorsak, soha nem tévednek, és nem fáradnak el

Minden szempontból 
csúcsmodell: a KMS 
kétmilliomodik és a helyben 
gyártott cee’d típus 
egymilliomodik példánya is 
egy-egy GT volt. Belgiumba 
és Hollandiába kerültek

Nem csak férfiak dolgoznak 
az üzemben, a Vengát 
szerelő hölgy mosolya nem 
pusztán a fotónak szól, 
a dolgozók jól érzik 
magukat Zsolnán



Az Optima GT ma még 
csak prototípus, de 
2016-ban már 
a kereskedésekbe ér

A vezérlés mindkét oldalon folyamatosan változó, 
az olajhűtő vízhűtéses

Ha létezik bevehetetlen vár 
az autóipar lovagregényében, az 
a középkategóriás lépcsőshátúaké. 
Persze egy fehér lovon érkező királyfi 
számára semmi sem lehetetlen.



A csomagtartó 
tágasabb lett

Finom kidolgozású és friss a műszerfal Kényelmes és tágas a beltér

Vadonatújak 
a fényszórók

Az új Optima
 nagyobb, modernebb
 és látványosabb
 elődjénél, a hátsó
 oszlopok kis ablakai
 új formaelemek

A nagyautók 
kategóriájában nehéz újat 
mutatni a vásárlóknak, ám 
a Kia Optima nem ismer 
lehetetlent, ha utasai 
kényelméről van szó: az 
autó a piacon egyedülálló 
módon vezeték nélküli 
mobiltelefon-töltő 
rendszert kínál. A 
berendezés használatához 
elegendő a technológiával 
kompatibilis telefonkészül-
éket a középkonzol 
tövében kialakított 
töltőlapra helyezni, és a 
rendszer kábel csatlakoz-
tatása nélkül, 5 w
teljesítménnyel tölteni 
kezdi a készülék akkumu-
látorát. A berendezés 
ráadásul interaktív: 
megjeleníti a műszerfalon 
az aktuális töltöttségi 
szintet, nem engedi 
túlmelegedni az akkut, a 
gyújtás levételekor pedig 
hangjelzéssel figyelmezteti 
a vezetőt, ha a töltőn 
felejtette telefonját.

Kötöttségek
nélkül



Az Optima GT
minden idők

legsportosabb Kiája
lesz európában



Tigriskölyök
Egy korábbi tanulmány, a Kia Provo ihlette a középen 
összekötött hátsó lámpákat. A karosszériát alul körben 
műanyag burkolat védi a sérülésektől, a hátsó ajtót 
villanymotor is mozgathatja

Állítólag modern vadászrepülőgépek ihlették az éles és 
lágy vonalak váltakozását. Egyedi menetfényeiről és 
19 colos kerekeiről könnyen beazonosítható a GT Line, 
amely egyedüliként kaphat 1,6-os T-GDI benzines 
turbómotort

A vezérlés mindkét oldalon folyamatosan változó, 
az olajhűtő vízhűtéses

Merészen új forma,
érzékekre ható GT Line-kivitel,

erős és gazdaságos motorok
– a vadonatúj Sportage minden

vonatkozásban felülmúlja elődjét.



Kiváló minőségű anyagok a 
fedélzeten. A két óra között 
kormányról lapozható fedélzeti 
számítógép informál, a 
középső érintőképernyő 7,0 
vagy 8,0 colos lehet. 
Az AVN-rendszer kiegészíthető 
digitális adások vételére 
alkalmas DAB-tunerrel

Hátul is fűthető az ülés, a 
melegből a támlára és az 
ülőlapra is jut. A támla 
dőlésszöge szabályozható, az 
állítókar a korábbinál jobban 
elérhető helyre került

A középkonzol a vezető felé 
fordul, minden könnyen 
elérhető rajta

A formaterv kontinensközi
 munka eredménye

A vezérlés mindkét oldalon folyamatosan változó, 
az olajhűtő vízhűtéses



A tengelytáv 30 mm-t nőtt

Széles tartományban állíthatók a kényelmes ülések



Izgalmas az 
elkeskenyedő far. 
A lámpák formája 
követi a lézeres 
fényszórók vonalát

Ahogy mondani szokás, 
az egyszerűség 
gyönyörködtet. 
A barna bőr remekül 
illik a zöld külsőhöz, 
a hologramos műszerek 
valóban a jövőt vetítik 
előre

Jól áll a Novónak az extrémrövid túlnyúlás, 
ez a sportosság egyik alapja. Az ezüstbetétek 
a részletekre irányítják a figyelmet

20 colosak a felnik, ez 
szokatlanul nagy méret 
a kompaktok között. 
A visszapillantók
 egy vonalban vannak 
a kilincsekkel

Az Ecology Center San Juan Capistrano 
legrégebbi házában működik

A központ ingyenes
 képzésein bárki

 részt vehet

A Szöulban 
bemutatott 

tanulmánynak 
minden részletében 

fontos szerepet 
szán a Kia. 

A jelek szerint 
a jövő nemcsak 
a rajzasztalon, 

de a valóságban 
is izgalmas lesz.

Új irány?



A vezetés öröméért
Kutatások szerint az Y-generáció tagjait hidegen hagyják az autók. 
A Kia azonban nem nyugszik bele ebbe: elhatározta, hogy 
megmutatja a fiataloknak, vezetni jó. Erről szól a Gear Up-kampány.

Zseniképzo
A Kia szeretné elérni, hogy az autóvásárlás maximális bizalommal 
párosuló élmény legyen. Ennek érdekében tehetséges fiatalokat képez 
bennfentes szakemberekké – ők lesznek a Kia-géniuszok.

A vezetés élvezetét mutatja meg a fiataloknak a Kia

Hat képzett Kia-géniusz (balról jobbra Lee Clayton, 
Ieuan Griffiths, Brian Thomson, Mikhail Clarke, 
Adam Williams és Harry Bell). Mindenben, mindenhol 
segítik az ügyfeleket, akik a Kia reményei szerint ezután 
nagyobb eséllyel maradnak hűségesek a márkához

204 LE-s Kia GT-kkel játszhatnak a résztvevők



A Centernek saját 
ültetvényei és 
oktatólaboratóriumai 
is vannak

Kia Soul EV
 a központ parkolójában

A Kia környezettudatos, 
alacsony 
környezetterhelésű 
fejlesztőközpontja 
Irvine-ban, 
Kaliforniában

Az Ecology Center San Juan Capistrano 
legrégebbi házában működik

A központ ingyenes
 képzésein bárki

 részt vehet

A Kia komolyan támogatja a kaliforniai, 
San Juan Capistranó-i Ecology Centert.

a környezetért
Ésszel



A program félnapos, a gyakorlati oktatás szlalommal indul

Komoly vészhelyzetek 
kivédésére is felkészítik 
a hallgatókat

Már több mint 15 000 
amerikai fiatal tanult 
biztonságos vezetést 
Doug Herberttől és 
a Kiától

A Kia az egykori gyorsulási bajnok Doug Herberttel 
közösen szervez vezetésoktatást tiniknek, Amerikában.



Koronadísz és fejfedő

Háromlábú, nyeles bronzüst
a Kumgvancshongból

113 aranylevél, 57 jádekő 
díszíti az elsőként 
megtalált aranykoronát

Korea kétezer éves dicső 

múltja elevenedett meg azon 

az egyedülálló jelentőségű 

kiállításon, amely 

az ország régi fővárosában 

várta látogatóit.

Évezredek
A sillai koronakincsek

 Korea legfontosabb
 leletei közé tartoznak



Ezúttal nem Dickens, hanem két 
fiatal fotográfus munkája nyomán 
elevenedik meg két főváros élete. 
Áthidalhatók-e a földrajzi és 
kulturális távolságok Szöul és 
Budapest között?

Kia Besta, furgon

Milyenek vagyunk egymás szemével?

 48-52.



„Így tökéletes, ahogy van”
A szabadidejében virtuális Kia-modelleket tervező fogorvos 
a hétköznapokban is Kiával jár, nem is akármilyennel.

Extrabőrözést kapott a 
műszerfal középső betétje, 
a fafóliát Dénes maga 
szabta és ragasztotta fel

Partner az aktív életmódhoz: ledöntött ülésekkel 
befér a kerékpár, de a doktor úr könnyen szállítja 
felfújható, villanymotoros csónakját is

Dr. Schranz Dénes és kedvenc új autója, a Kia Sportage 
2.0 EX Premium AWD, amely legapróbb részleteiben is 
igazodik a tulajdonos igényeihez

Jól harmonizál a Space-
kék fényezéssel a világos 
bőrbelső, az ülések 
fűthetők, a napfénytető 
elektromosan mozgatható



A sportos is lehet divatos: pont, mintha a Kiáról volna szó

Sztároknak tervezte: Angela Simmons a Harlem Globetrotters játékosainak gyűrűjében

Divatkiáltvány vagy kényelmes sportöltözet? Mindkettő egyszerre!

A legendás ökölvívó, Lenox Lewis is részt vett a Kia nyitóbuliján

Hírességekkel öltözik



Nehézfiúk

A márka teherautói nálunk is ismertek, sőt Koreában luxus 
Kia-turistabuszokkal is gyakran találkozni a forgalomban.

Kia Besta, furgon

Impozáns a Granbird Silkroad luxusbuszcsalád
Mi K2500-ként ismerjük a Bongo III-at,

amely duplafülkével a legnépszerűbb

Kia Pregio, vegyes
használatú

kialakítással,
3,0 l-es motorral

Nehézfiú a Kiától: 
a Rhinót 1988-2003 
között gyártották, 
Koreában sok fut belőle, 
motorja 6,7 vagy 
7,4 l-es dízel

Jól áttekinthető a Bongo III műszerfala, a fabetéttel 
személyautós a luxus

Tigrisorr hűtőmaszk került az aktuális modellváltozatra 
– jól áll neki

Korai Granbird Sunshine turistabusz



Nagyvas

V8

Európában ritka, de Amerikában 
még ma is kötelező mutatvány, 
főleg egy-egy márka 
csúcsmodelljében. A Kia 
látványosan oldotta meg a feladatot, 
a K900-as V8-asa csupa technika.

A motor a 
hátsókerékhajtású 
K900 orrában

A kompresszió különösen 
magas: 11,5:1. 
A műszaki megoldások 
a négyhengeresekről 
érkeztek

A 2015-ös Kia K900-as

A könnyűszerkezetű 5,0 l-es V8-as 
szívórendszere változó hosszúságú, 
katalizátorait a leömlőkhöz közel 
szerelték, hogy hidegindítás után 
minél gyorsabban bemelegedjenek

A vezérlés mindkét oldalon folyamatosan változó, 
az olajhűtő vízhűtéses



Isuzu-erőforrás helyett 
1,8 l-es, dupla 
vezérműtengelyes (DOHC), 
hengerenkénti 
négyszelepes Kia-gépezet 
vitte a licencben gyártott 
Elant

A Renault Alpine-éi helyett saját tervezésű lámpák vannak a dél-
koreai modellen – a buborékok kidomborodnak a bura síkjából

Vezetőközpontú a műszerfal, a szellőzőrendszer 
tekerőgombjai egymás felett sorakoznak

Ék alakú formájával 
ma sem tűnik 

ódivatúnak az Elan. 
Ez már a Kia-változat, 

ilyen sárga autó 
érkezett a Budapesti 

Autószalonra is

1999-ben a Lotus 
továbbgondolta 
az M100-as 
projektet, az 
M200 jól 
beazonosíthatóan 
az Elan rokona, 
de a tervből nem 
lett semmi

Jól áll a Novónak az extrémrövid túlnyúlás, 
ez a sportosság egyik alapja. Az ezüstbetétek 
a részletekre irányítják a figyelmet

20 colosak a felnik, ez 
szokatlanul nagy méret 
a kompaktok között. 
A visszapillantók
 egy vonalban vannak 
a kilincsekkel

Az Ecology Center San Juan Capistrano 
legrégebbi házában működik

A központ ingyenes
 képzésein bárki

 részt vehet

Álmok a szélben
Éppen húsz esztendeje annak, hogy a Kia merész lépésre szánta el magát:
megvetette a lábát a sportkocsik piacán.



A MyKia élő kapcsolat az autónkkal és 
a háttérszolgáltatásokkal

Ilyen lesz 2016 a divatban

Forródrót
a Kiához

A XXI. század lehetőségeihez

 és igényeihez igazodó, előremutató

 szolgáltatással bővítette eleve

 kiemelkedő ügyfélkezelési portfólióját

 a Kia. A MyKia-rendszer olyan,

 mintha folyamatos, élő kapcsolatban

 lennénk a márkaszervizzel,

 a márkakereskedéssel, sőt magával

 az autóval is.



Elégedettek a Soult használó ügyfelek, a vidám, feltűnően 
egyedi formaterv méltó tartalommal párosul

Megnyerő külsejű az új Sedona, de minőségét, kényelmét és 
kiemelkedő biztonságát is nagyra értékelték az amerikai vásárlók

Méltó a bizalomra a vadonatúj Sorento, amely 
kategóriagyőzelmet szerzett - a Kia-vásárlók nem csupán 
a tetszetős megjelenést értékelik

Aranyeso
Nincs annál nagyobb 
elismerés, mint 
amikor az ügyfél 
elégedett.



Enzy és Aqu a Kia első 
autójában, egy 
K360-asban

A bandavezér 
Enzy, Optima alapú 
versenygépében

A bandatagok 
balról jobbra: 
Razy, Enzy, Tory, Aqu, Latio

Enzy (Engine)
A főnök, ő a motor és a tűz, a hajtás 
felelőse, piros kesztyűje tűzálló, így 
forró dolgokhoz is hozzá tud nyúlni.

Razy (Radiator)
A hűtés és a menetszél felelőse, és 
ő viszi világgá a Kia-márka hírét is.

Aqu (Aqua)
A vízfelelős, az autó folyadékaiért felel, 
de az ablakmosó a fő területe, ott is 
lakik az autóban.

Tory (Battery)
Az egyetlen lány a csapatban, szorgos 
kezeivel ő irányítja az elektromos 
rendszert, az akkumulátort és a világítást.

Latio
A fény gazdája, barátai felett repülve 
világítja be az utat. Tory legjobb 
barátja, hiszen munkájához 
elengedhetetlen az elektromosság.

Enzy 
kesztyűi tűzállók

A Kia figurái Koreából és Amerikából
indultak a világot meghódítani.

KISHAJTÁSOKKISHAJTÁSOKKISHAJTÁSOKKISHAJTÁSOK



Ötletes megoldás, hogy a csomagtérajtó ablaka külön is 
nyitható. A kétliteres dízelhez duplacsövű kipufogó jár

Robusztus, látványos
 formatervű karosszéria,
 a terepjáráshoz előnyös,

 rövid túlnyúlásokkal,
 szép fényezéssel.

A tetőkeret masszív,
 a kerekek 16 colosak

Tartós és keveset eszik 
a Kia saját fejlesztésű 
dízelje, automata váltóval 
is lehetett rendelni

Gusztusos pult, jól 
leolvasható műszerekkel, 
egyszerűen kezelhető 
középkonzoli kapcsolókkal 
és vaskos kapaszkodóval. 
Rengeteg a pakolóhely 
a vezető körül 

Megbízható és hosszú 
életű terepjáró a divatos 
és kényelmes Sportage.siker

Tartós



Üzleti
modell
Kis- és nagyvállalkozások számára a tartós bérlet vagy más néven 
operatív lízing kézenfekvő megoldás, flottakezeléssel összekötve 
pedig valószínűleg a legjobb választás.

Hat képzett Kia-géniusz (balról jobbra Lee Clayton, 
Ieuan Griffiths, Brian Thomson, Mikhail Clarke, 
Adam Williams és Harry Bell). Mindenben, mindenhol 
segítik az ügyfeleket, akik a Kia reményei szerint ezután 
nagyobb eséllyel maradnak hűségesek a márkához

A Kia vállalati értékesítésért felelős 
döntéshozói az elmúlt években folya-
matosan új lehetőségeken dolgoztak, 
ennek egyik gyümölcse a Kia 
Flottakezelés-program, amely Euró-
pából indult el, és 2015 tavaszától 
kezdve Magyarországon is elérhető.
Figyelemre méltó és nem mindennapi 
termékről van szó, a Kia Motors 
Magyarország és az Arval Magyaror-
szág csapata hosszú előkészítés és 
féléves szakmai munka után hívta 
életre a Kia Flottakezelést, amely 
kifejezetten a kis- és közepes 
vállalkozások igényeire koncentrál. E 
cégek jellemzően néhány autóban 
gondolkodnak, s emiatt nem tartoznak 
a nagy flottakezelők célcsoportjába, 
pedig számukra is rendkívüli előnyö-
ket nyújthat a tartós bérlet. A Kia 
hazai forgalmazója igazán kedvező 
ajánlati árakat kalkulált modelljei-
hez, az Arval pedig a piac egyik 
legjobb kondíciókkal bíró, fixkama-
tozású, forint alapú finanszírozásával 
rukkolt elő. A bérleti díjban a teljes 
körű karbantartás és szerviz, a téli 
gumiabroncs (annak csere- és táro-
lási költségével együtt), a 24 órás Kia 
Assistance-szolgáltatás, a kötelező és 
a casco biztosítás (valamint a 
káreseményeknél a biztosítási ügyin-
tézés), továbbá a cégautóadó is 
szerepel. A kezdő befizetés egysé-
gesen 15 százalék, a futamidő 48 
hónap, a futásteljesítményt 120 ezer 
kilométerben maximálták. A havi költ-
ségek a szerződés ideje alatt mindig 
ugyanakkorák, a kamatváltoztatások 
sem érintik az ügyfelet, nincs sem-
milyen bújtatott díj, apróbetűs rész.
Rendkívül gyors, 24 órán belüli az 
igényelbírálás, s a program abból a 
szempontból is egyedülálló, hogy a 
márkakereskedésekben (a Kia teljes 
hazai hálózatában) elérhető. Ötféle 
autótípus, és ötféle felszereltségi cso-
mag közül lehet választani, a cee'd és 
a cee'd kombi mellett a Sportage, a 
Carens és a Sorento szerepel a listán. 
A kondíciókról a www.kiamotors.hu 
honlapon lehet olvasni, és a Kia ke-
reskedői hálózat munkatársai is vár-
ják a cégek érdeklődését.

Flotta-
kezelés 
Kia-módra

9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 
  telefon: +36 96 815 981 • e-mail: meeting@etoparkhotel.hu

www.etoparkhotel.hu 

 Nyugat-Magyarország piacvezetõőrendezvényhelyszíne

 High-end rendezvénytechnika

 Teljes körûőrendezvényszervezés

 Exkluzív környezet a10 fõs vacsorától a 400 fõs rendezvényig

 Gasztronómiai fogások mesterfokon 

 Wellness- és fitnessközpont

 Könnyû megközelíthetõség és ingyenes parkolás

Együttmûködõ partnerünk  
az Audi Aréna Gyõr.

Nálunk a konferencia is élmény

O P E R A T E D  B Y
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Már bemutatkozott a kívül-belül új, számos innovatív extrával 
felvértezett Sportage, további sikereket hozhat a márkának 

A kisautók kategóriájában is egyre fontosabb tényező a Kia, a 
nemrég újjávarázsolt Rio remek fegyver a hódításhoz

A felfrissített
 cee'd-család háromtagú,

 a kombi a flottavevők
 és a családosok számára

 is tökéletes választás.
 Nagy sikerre számíthat

 az új, 1,0 l-es turbómotor

Sikerkovácsok
Megállíthatatlan a Kia, 
évek óta remekel, nemcsak a világpiacon, 
Magyarországon is.



Egy csepp figyelemmel 
a „Belevalókra”

Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
létrehozója a „Belevalók” egyik állomásán köszönti a résztvevőket

Több ütemben
Az RTL Klub tévécsatorna 4ütem című autósmagazinjában ismert 
közéleti személyiségek vezették a vadonatúj Kia Sorentót.

Cooky szeret kényelmesen,
az instruktor szerint kicsit

túl kényelmesen ülni az
autóban. Miután beállította

a helyes üléspozíciót, első
dolga volt becsatolni a

biztonsági övet

Kia Sorento a zsámbéki
Drivingcamp tesztpályán

Kezdő vezető létére remekül vette az akadályt 
Danics Dóra. A fiatal énekesnő nem titkolta, hogy biztonságban 
érezte magát a Sorentóban



SCIENCE HOTEL SZEGED

Tudomány & Technika az Ön szolgálatában

Az eklektikus stílusban megálmodott szálloda, a 
belváros szívében, a Petőfi Sándor sugárúton, csupán 
néhány percre a szegedi tudományos élet központjától 
található.

Az igazi újdonságnak számító, 43 különleges arculatú 
szobával és konferenciateremmel rendelkező design 
szálloda, modern berendezésével és technológiai 
megoldásaival, a helyi cégek üzleti partnereire, a 
szegedi tudományos életre, valamint annak szerep- 
lőire koncentrálva került kialakításra.

A város első dizájnszállodája elegáns helyszín lehet 
kisebb konferenciák, üzleti megbeszélések, szemi- 
náriumok lebonyolításához.

A bőséges, svédasztalos reggelit különleges, a 
tudományt merész és stílusos dekorációs elemként 
felhasználó környezetben van lehetőség elfo- 
gyasztani, mely üzleti reggelik megfelelő helyszíne is 
lehet.

A szálloda- szolgáltatásainak és a szobák kialakításának 
köszönhetően- kellemes pihenést nyújt rövid és 
hosszútávon egyaránt. King size méretű ágyak, 
minőségi matracok biztosítják vendégeink számára a 
kényelmes és pihentető alvást.

A hotelhez kapcsolódó mélygarázsnak köszönhetően 
a parkolást is könnyedén megoldhatják mind az üzleti 
megbeszélésekre, rendezvényekre érkezők, mind 
pedig a helyi eseményeket, nevezetességeket 
felkereső szállóvendégek. A lobby bár kávékülön- 
legességekkel, frissítőkkel várja napközben és este a 
vendégeket.

M A N A G E D  B Y

H-6722 Szeged Petőfi S. sgt. 17. 
Tel./Fax: +36 62 669 088   
Mobil: +36 30 629 5399 
info@sciencehotel.hu 
www.sciencehotel.hu
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Hatékonyság,
felturbózva

A legújabb Kia cee’d az új Turbo GDI motorral.
Ámulatba ejt.

Üzemanyag-fogyasztása (kombinált): 3,9 – 6,3 l/100 km, CO2 kibocsátás (kombinált): 102-141 g/km. Mindenüzemanyag 
fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott 
tesztekből származik, modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az 
adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását illetően. 7 év / 150.000 km garancia érvényes az EU tagállamokban + 
Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár területén. A képen látható autók illusztrációk. A hirdetés nem minősül kereskedelmi 
ajánlattételnek. A részletekről és garancia feltételeiről érdeklődjön a KIA márkakereskedésekben.
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