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O P E R A T E D  B Y  S E R V I C E 4 Y O UE Y

Az Events4You oldalt azért hoztuk létre, hogy bemutathassuk a 
Service4You Hotel Management által menedzselt és üzemeltetett 
szállodákat, amelyek rendelkeznek rendezvény kapacitással.

Az új márka 2016. októberben indult útnak különálló, informatív webes felülettel, 
egyedi ajánlatkérő opcióval és Facebook oldallal.
Az oldal részletesen bemutatja az egyes rendezvényhelyszíneket az ott 
megvalósítható különféle eseményeknek megfelelően. Legyen szó akár több 
száz fős konferenciáról, kisebb vállalati eseményről, extrém csapatépítő tréning- 
ről vagy szívhez szóló családi ünnepségekről…a Service4You mindenhez tud 
megfelelő helyszínt ajánlani Önnek az ország különböző pontjain.

 � Ajánlatkérés egy lépésben!
 � Garantált válasz 24 órán belül!
 � Legjobb ár garancia!
 � Profi szakmai stáb!
 � Events4You: Rendezvény. Egyszerűen. Önnek.

www.events4you.hu
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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!
A J.D. Power felmérése szerint az Egyesült Államokban a Kia 

tulajdonosok voltak a legelégedettebbek az általuk használt 

termékkel 2016-ban. Ez nagyon fontos és örömteli visszajel-

zés számunkra globálisan is, hiszen nem árulok el titkot, 

amikor azt mondom: minden vállalat csak az ügyfelek 

elégedettségéből tud megélni és hosszútávon fennmaradni. 

Az eladás nem egyszeri folyamat, ezért a Kia folyamatosan 

igyekszik a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtani minden 

téren, legyen az pénzügyi vagy akár szervizszolgáltatás, s ez 

idővel remélhetőleg újabb vásárlásokhoz is vezet. A Kia 

Motors célja nem is lehet más, mint hogy 2017-ben is első-

ként végezzen a legjobbak között.

A környezettudatos autózás nagy jövő előtt áll, erre már a Kia 

is javában készül. Már ma sorozatgyártásból kínálunk tisztán 

elektromos autót (Soul EV), hagyományos- (Niro), vagy 

konnektorból is tölthető, plug-in hibridet (Optima). És ez még 

messze nem minden: érkezőben a kombi karosszériás konnek-

toros hajtásláncú Optima, jönnek a 48 V-os könnyű hibridek, 

és az sem titok, hogy a Niróból is hamarosan itt a hálózatról 

tölthető – hosszú távú tisztán elektromos üzemre is képes - 

változat. Minderről, egyéb újdonságainkról (Rio) és szokás 

szerint a márka közelebbi, távolabbi környezetéről meg egy ki-

csit Koreáról is olvashat a Kia Magazin legfrissebb számában.

Kövess minket a Facebook-on!

Jong-Kook Lee
Elnök & CEO

Nagy Norbert
Ügyvezető



Rafael Nadal átvesz egy jelképes slusszkulcsot. Középen Damien Meredith (COO), a Kia Motors Australia, 
jobb szélen Craig Tiley (CEO), a Tennis Australia képviseletében

Amerika kedvencei
Kétmillió Kia a tengerentúlon

PENGE VERDÁKNEWS
Betalált Máris siker a Niro

Kia Niro – 1,6 l-es GDI benzinmotor, villanymotor és hatfokozatú, duplakuplungos 
automata sebességváltó alkotja a hibrid hajtásláncot. A garancia erre a modellre is 
7 év vagy 150 ezer km

School of Rock Sedona – családi iskolabusz lett az 
egyterűből. A klasszikus tuningvonalat speciális festés 
és 20 colos, Toyo gumikkal szerelt Vossen VFS-6 
alufelni képviseli

Niro Triathlon – az úszáson kívül mindenben segíti a 
sportolót, a kerékpár speciális tartón, hátul utazik

DRIVE WISE 
– Bizonyos funkciók 
már okosórával 
vezérelhetők az 
önműködő, tisztán 
elektromos hajtású 
Kia Soul EV 
tesztautón

SEGÍTENEK
Sorento Ski Gondola – fekete hűtőmaszkjával és lánc-
talpaival marcona a „civilben” népszerű szabadidő-
terepes. A tetőcsomagtartó szélén LED-fénysor világít

Soul First Class – mindent különleges árnyalatú 
kékre fújtak a karosszérián, ami hatásosan kiemeli 
a fekete A-oszlopot. Az egyedi felnik 19 colosak

Hírek



NEWS

Tartós, teszt
A Kia Sportage afrikai rekordja

Kia Sportage-ek alkották a flottát, az autók hibátlanul 
teljesítették a közel 3300 km-es távot
3300 km-es távot

Csodás üvegpalotába költözött a londoni GWR Kia

Emlékezetes malawi pillanatok: 
diplomaosztó és iskolalátogatás. A Kia 
járműveket is adományoz, legutóbb egy 
mentőautó és egy dobozos kisteherautó 
kulcsait adták át a helyieknek

Támogatás

ZÁSZLÓSHAJÓ
Platinum Prestige díjHírek



Hangulat

Nyolcféle 
karosszériaszínnel, 
15, 16 vagy 
17 colos kerekekkel 
indul az értékesítés. 
Európába – így 
hozzánk, Magyar-
országra is - a Rio 
kizárólag ötajtós-
ként érkezik

Rövidebb lett 
a hátsó túlnyúlás, 
most 655 mm. 
A LED-es, 
nyílmintázatú 
lámpák este 
vonzzák a 
tekintetet, a 
csomagtartó 
a Kia-
embléma 
alatt, jó fogású 
kilinccsel nyitható

A vadonatúj Rio nemcsak stílusával, de osztályelső biztonságával és vezetési 
élményével is felhívja magára a �gyelmet.



Letisztult, könnyen 
áttekinthető a 
műszerpult, a váltó-
kar kézre áll, a 
remek fogású, akár 
fűthető kormányról 
sok minden mű-
ködtethető. 
A pedálok taposó-
felülete sportos 
fém-gumi bevonatú

Könnyen értelmez-
hetők és napszaktól 
függetlenül jól 
leolvashatók a mű-
szerek. A két óra 
közötti fedélzeti 
számítógép egysze-
rűen, a kormányról 
lapozható

Kényelmes a be-
szállás, minden 
irányban több a 
hely, mint az előző 
Rióban volt. 
A vezetőülés ma-
gassága is 
szabályozható, a 
kormány négy 
irányban (ki-be, 
fel-le) állítható

Mindkét oldalon 
Isofix-csatlako-
zással rögzíthető 
a gyerekülés. 
Az ajtózsebekbe 
0,5 l-es palack 
tehető, a jobb első 
ülés támlájára 
zsebet is varrtak

Alapáron osztottan 
dönthetők a hátsó 
ülések, a padlólap 
két szinten rögzít-
hető, a felső állás-
ban sík rakodó-
felület alakítható ki. 
A csomagtér 
325 l-es befogadó-
képessége sokkal 
nagyobb, a mai 
kisautók átlagánál 



Jobbra a megújult 
Kia Soul, balra az 
új csúcsváltozat, 
az 1.6 T-GDI, 
utóbbit könnyű 
felismerni a 
nagyobb első 
légbeömlőkről, a 
18 colos 
alufelnikről és alul 
a piros csíkokról

LED-es menetfény 
került a 
fényszóróházba. 
A fekete/piros 
összeállítású Red 
Zone csomaggal 
tovább fokozható 
a Soul egyedi 
megjelenése

Mélyről nyílik a 
csomagtér ajtaja, 
könnyű bepakolni. 
Az új lámpákkal 
és ködfényekkel 
vagányabb lett 
a Soul

Kényelmes ülések, bőséges helykínálat, sok rakodóhely 
– a Soul hosszú úton is kényezteti az utasokat

Kiváló minőségűek az anyagok, a legkomolyabb HMI 
infotainment rendszerhez 8,0 colos érintőképernyő tartozik. 
A csatlakoztatott okostelefon hanggal is vezérelhető

Kia Rio

Vándorlelkek

Még stílusosabb részletek és az eddigi legizmosabb, turbós 
benzinmotor  – a megújult Kia Soul nem csak lélekben erős.



Több króm 
keretezi a 3D 
hatású új 
hűtőmaszkot. 
Panoráma 
üvegtetővel még 
több fény juthat 
a tágas utastérbe

Újak a hátsó 
LED-es lámpák. 
A Mysterious kék 
fényezéssel 
rendkívül elegáns 
megjelenésű a 
Carens, a felnik 
16-18 colosak 
lehetnek

Hétüléses kivitelben is rendelhető a Carens, a második és 
harmadik sor székei egyenként állíthatók. A bőrüléshez 
szellőztetés is kérhető, a vezetőülés akár elektromosan, 
10 irányban mozgatható

Fényes fekete helyett szénszálas díszítőelemek is 
válaszhatók, utóbbiak látványosan kiemelik a világos bézs 
színű műszerfal formáját. Sok a rakodóhely, a kormány fűthető, 
a kilátást oldalra kis háromszögablakok is segítik

Kia Rio

Kívánságműsor öttől hétig
Hangulatosabb utastér, magasabb szintű biztonság és akár online elérhető 
szolgáltatások – az új Kia Carens tökéletes családi egyterű.



Családi sport

Sportos és elegáns 
is a friss SW. A köd-
lámpa és a nappali 
menetfény az összes 
kivitelnél LED-es, a 
csúcsváltozat adap-
tív LED-es főfény-
szórókkal kényeztet. 
A fordulókör mind-
össze 10,9 méter. 
Az extra külső 
kiegészítők nemcsak 
a csúcsmotorral ér-
hetőek el: a többi 
motorváltozathoz 
kapható a látványos 
elemeket átörökítő
GT Line felszerelési 
csomag

A kupészerű szedán
 jó alap volt a meg-
hosszabbított tető-
vonalú, új vonalú 
(LED-es) hátsó 
lámpákkal felvér-
tezett SW-hez. 
A csúcskivitel gu-
mijait 18 colos fel-
nikre szerelik. 
Nagyon hatékony 
segítség a 360 fokos 
parkolókamera és 
az automata parko-
lórendszer is. A piros 
féknyergek és a pano-
ráma-napfénytető 
is a GT-kivitel részei

Jó alapból könnyű remek kombit készíteni, a Kiának sem volt nehéz az 
Optimából megalkotni a stílusos SW-t. A csúcsmodellel futottunk egy kört.



1.
Szépen kimunkált, 
igényes munka a 
gusztusos és könnyen 
kiismerhető műszer-
pult. Az automata 
váltó a kormány 
mögötti fülekkel ma-
nuálisan kapcsolható, 
a Harman/Kardon 
hifi tíz hangszóróból 
szólal meg. Vezetői 
térdlégzsák is jár az 
Optimához

2.
Nyolc irányban 
elektromosan állít-
ható a vezetői fotel, 
a négy irányban 
mozgatható derék-
támasz mindkét első 
sportüléshez jár. 
A bordó bőrkárpittal 
behúzott első ülések 
szellőztethetők is, a 
középső kartámaszon 
jó pihentetni a 
könyököt

3.
Gigantikus a lábhely 
a második sorban. 
Nem hiányzik a hálós 
támlazseb, valamint 
az USB- és 12V-os 
csatlakozó. Ha kö-
zépen nem ül senki, 
pohártartós kar-
támaszt hajthatunk 
ki a támlából

 A bordó bőrhuzat 
megjelenik az ajtó-
kon is, amelyek 
felső peremeit puha 
műanyaggal vonták 
be. Elöl-hátul tágas 
ajtózsebekbe te-
hetjük az apró ka-
catokat és a vizes 
flakont

Az ötödik ajtót mo-
tor emeli a magas-
ba, a nyílás tágas, 
a rakodóperem 
előzékenyen 
alacsonyan van

A padló alá praktikus 
rekeszeket tettek, így 
a kisebb-nagyobb 
holmikat könnyedén 
elszeparálhatjuk 
egymástól

Egy karhúzás, és 
dőlnek is le a 
40:20:40 arányban 
osztott üléstámlák. 
A raktérkapacitás 
így közel 1,7 
köbméter

Szépen, vibráció-
mentesen jár a Kia 
csúcsbenzinese, 
amely alacsony for-
dulatról nagy 
vehemenciával viszi 
az Optimát

1 2 3



Életközeli élmény

A konnektorból is 
tölthető hibrid Opti-
mát feliratain és 
orrának finom rész-
letein kívül csak a 
bal első sárvédőre 
ültetett töltőcsatla-
kozó árulja el. 
Akkor sincs baj, ha 
soha nem töltjük, 
normál hibridként 
úgy is teljes értékű-
en használható

Hátulról csak a 
lökhárító más, mint 
a többi Optimán

A konnektorból is tölthető benzin-elektromos Optima tökéletes
mindennapi társ, igazából nem is kell tudnunk, hogyan működik…



A műszerfal a többi 
Optimáé, a váltó 
hatsebességes dupla-
kuplungos automata

Rengeteg a lábhely 
hátul

Az akku ugyan 
néhány literrel 
csökkenti a méretét, 
de így is elég tágas 
a csomagtartó. 
A tépőzárral a pad-
lóhoz rögzíthető kis 
táska a töltőkábelé

A 2,0 l-es technikás 
szívó benzinest 
mindig a nagy-
feszültségű, vízhű-
téses generátor 
indítja, ha kell, 
teljesen hangtalanul. 
A Kia egyedülállóan 
hosszú, 7 éves vagy 
150 ezer km-es 
általános garanciája 
az Optima Plug-in 
Hybridre is érvényes

Egyre értékesebb, egyre vonzóbb

a Kia

A világ első számú márkaérték-rangsorába bekerülni: dicsőség. Ezen a listán évről évre 
előrébb lépni: rang és felelősség. A Kia ötödik éve menetel egyre feljebb.



Alapból 18, 
extraként 19 
colosak az alufelnik. 
Ezt a hűtőmaszkot a 
leggazdagabban 
felszerelt változatok 
hordják

Folytatódik az 
ajtókon a szélvédő 
alatti körív. 
Sok funkció a 
kormány elengedése 
nélkül működtet-
hető, a prémium 
hifit a Harman/
Kardon szállítja, 
a Clari-Fi techno-
lógia feljavítja az 
MP3 fájlok 
minőségét

Hátul is bőséges a hely, az 
oldalablakok elé napfényvédő 
húzható

Diszkrét krómcsík szélesíti a hátulnézetet a 
lámpák fölött. A kipufogóvégeket elegánsan 
a lökhárítókban alakították ki

Nagyon kényelmesek az 
elektromosan mozgatható, 
memóriás első ülések

Hatásos zajszige-
telő burkolat alatt 
forog a keresztben 
beépített 3,3 l-es, 
V6-os benzines. 
A hajtás az első 
kerekeké, a váltó 
nyolcsebességes 
automata

LEGFELSŐBB KÖZÉP
Elegancia, minőség, kényelem, erő és biztonság 

– az új Cadenza az amerikai piac élére tör.



Testvérek
Elegánsabb és 
gazdagabban 
felszerelt a 2017-es 
modellévre 
felfrissített 
négyajtós Forte

Narancsszínű 
betétekkel és 
ugyanilyen 
varrásokkal is 
rendelhető a 
Forte SX új 
kárpitja

Dupla 
kipufogójáról 
és 18 colos 
alufelnijeiről 
könnyen felismerhető 
a 201 LE-s 
Kia Forte5 SX

Ami az európaiaknak a cee’d, az a tengerentúlon, Észak-Amerikában a Forte.



Első fecske

A gépháztető alumí-
nium, akárcsak a 
csomagtér fedele. 
160 mm-es hasma-
gasságával a Niro 
összkerékhajtás 
nélkül is jól mozog 
könnyebb terepen

Hibrid hajtásláncával 
a Kia Niro úttörő 
a crossoverek között. 
Hamarosan tölthető 
plug-in változatban is 
megérkezik.



1.
Jó fogású karokkal 
állítható a magas-
ságában is szabá-
lyozható, az ülőlap-
nál 510 mm hosszú 
vezetőülés. Középen 
a kartámasz alatt 
tároló van

2.
Bőven jut hely a 
lábnak és a fejnek, 
a helykínálat nagy-
vonalú. A hátsó 
ülések is fűthetők, 
a kapcsoló könnyen 
elérhető az ajtón

3.
Nem dől el, és így 
nem zörög az ajtó-
zsebben a 0,5 l-
es palack. Az első 
ablakok automatán 
mennek le-fel

4.
Hátul is bőrhuzatos, 
díszvarrásos a kar-
támasz. Akárcsak 
elöl, itt is elfér a 
zsebben egy palack

5.
Könnyen pakolható 
a síkokkal határolt, 
álpadlós, befelé 
790 mm mély, max-
imum 1425 l-ig 
bővíthető csomag-
tér. Az akkucsomag 
nem vesz el helyet 
belőle, mert az 
ülések alá szerelték 
a benzintankkal 
együtt

Nagyon jó a műszerfal elrendezése, 
minden kapcsoló könnyen kezelhető, 
a kormányon azonnal láthatók a 
telefon színes gombjai - a váltókar 
előtt indukciós telefontöltő is van. 
A rögzítőfék pedálos

Alul körben mű-
anyag védi a 
karosszériát, és az 
ajtókra is jutott 
karosszériavédelem. 
Hibridek között 
nem általános a 
vontatási képesség, 
de a Niro akár 
1300 kilós után-
futót is húzhat

1

2

3

4
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Rendezett a gépház, 
az 1,6-os GDI 
benzines burkolat 
alatt forog, hangja 
alig jut be az 
utastérbe

Driver only 
– gombnyomásra 
csak a vezető 
oldalán aktív a 
szellőzés, illetve 
a légkondi – így 
csökkenthető 
a fogyasztás

Jó fogású a bőr- 
és fémmarkolatú 
váltókar. 
A pohártartó 
melletti három 
gombbal az első 
ülések és a 
kormány fűtése 
kapcsolható

Könnyű megtanulni 
és kezelni az okos.
kormány gombjait 
– ezekkel az audio-
rendszer és a 
telefon vezérelhető

Mély a kesztyűtartó, 
mellette jobbra az 
első utasülés előtti 
légzsákot lehet 
deaktiválni, ha 
éppen gyerekülést 
teszünk előre

Eco hybrid 
– a Niro egy széles 
modellválaszték 
első fecskéje, 
a Kia komolyan 
gondolja, hogy 
2020-ra gyökeresen 
átalakítja a 
választékát

Könnyen értelmez-
hetők és minden 
napszakban reme-
kül leolvashatók a 
Supervision műsze-
rek. Balra alul a 
zöld EV felirat az 
elektromos üzemről 
tájékoztat, középen 
az energia „áram-
lása” követhető



Tesztelje a Sixt flottájából 
kedvenc Kia modelljét!

sixt.hu
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„A következő
új autóm...”
Egy szerencsés nyertes 
élményei a Kia Sportage 
volánja mögött.



Formaidőzítő

Kovács Miklós

Kia Rio

A Kián kívül nincs még egy olyan globális autógyártó, ahol az elnök 
egyben a vezető formatervező is.



A friss nyolcfokozatú 
váltó Amerikában, 
az új Kia Cadenza 
hajtásláncában 
mutatkozott be 
először

Az új automata 
könnyű, kompakt, 
gyors és hatékony

Bence a profik 
nyugalmával adta 
át a labdát

Közvetlenül a 
meccs előtt

Széles tartományban Egy csodálatosan
gömbölyű

történetA Kia mérnökei
összesen

143 szabadalmat
jegyeztettek be
az új automata

fejlesztésének
három éve alatt!

A futballban általában nem nézik jó 
szemmel, ha egy játékos kézzel ér a labdához. 
Egy i�ú magyar labdarúgó életének legszebb 
emléke azonban mégis az a pár pillanat, 
amikor tenyerébe foghatott egy labdát 
– persze nem akármilyet.



A maglódi 
Napsugár Óvodá-
ban örömmel 
fogadták a labdákat

Labdák és gyerekek

Ünnepélyes iskola-
nyitás

Alapkőletétel 
Nairobiban

Az első Kia-
támogatású iskola 
2013-ban nyílt 
meg Afrikában

Zöld jelzés 
a jövőnek
A Kia Motors régóta szívén viseli 
a fejlődő térségek társadalmi, gazdasági 
fellendítésének ügyét, a segélyezés 
helyett azonban inkább fenntartható 
programokkal igyekszik támogatni 
a rászorulókat.



Csatatér
Balra a Medium 
Tactical Vehicle 
(MTV) 
csapatszállító, 
jobbra a két 
Cargo Truck 
közül a nagyobb, 
háromtengelyes, 
5 tonnás változat

Néhány változat 
az LTV 
palettájáról: 
igény szerint 
felépítményezhető 
alvázas kabin 
(balra fent), 
többcélú „Shop 
Van” üvegezett 
szállítójármű 
(jobbra fent), 
páncélozott 
felderítő (balra 
lent), 
kommunikációs, 
rádiós kocsi 
(jobbra lent)

Ezek a KM1 Light Tactical Vehicle (LTV) alapmodelljei: 
balra négyszemélyes, páncélozott parancsnoki jármű, 
középen nyolcszemélyes, páncélozott csapatszállító, 
jobbra pedig a többcélú kivitelKönnyű és közepes 

taktikai járművek, 
összkerékhajtású 
teherautók 
– ezek a legújabb 
katonai Kiák.



Ma is divatos a 
közel tízesztendős 
forma. 
Fényszóróbúrái a 
sok kilométernyi 
nyúzás ellenére 
sem mattultak be, 
fényezése is szép. 
A MacPherson/
többlengőkaros 
felfüggesztés 
masszív, terepen 
jól helytáll

Okos megoldás, 
hogy ellenálló 
műanyag burkolat 
védi a lökhárítók 
alját, a küszöböket 
és a kerékjáratokat. 
Az ajtók szép 
hanggal, könnyen 
záródnak, a sötétí-
tett hátsó ablak 
praktikus extra

Jó fogású a négy 
irányban állítható 
magasságú bőr-
kormány, könnyű 
kiismerni magun-
kat a műszerfalon 
(a navis rádió nem 
gyári beépítésű). 
A klíma kétzónás, 
télen jól jön az ülés-
fűtés. Automata 
mellett hatfokozatú 
kézi váltóval is 
kínálták

Kiváló oldaltartású, hosszú távon is kényelmes fotelek elöl, 
a vezetőoldalon elektromos állítással. 
A középső kartámasz puha, alatta mély rekesz bújik meg

Több pozícióban 
rögzíthetők a hátsó 
támlák, a középső 
padlómerevítés 
visszafogott. Puha 
középső kartámasz,
méretes ajtózseb és 
napfénytető növeli 
a komfortérzetet

A padló aljában rekeszek sorakoznak, 
könnyű megtölteni a jókora bendőt. 
A hátsó ülések előrebuktatása 
egyszerű művelet

A Kia népszerű szabadidő-autója 
használtan, közel 300 ezer kilométeres 
futásteljesítménnyel is remek választás.

Tartós
elemek



Generációváltás 
Zsolnán: az előző 
Sportage után az 
új modell is 
szlovákiai gyártás-
ból kerül az 
európai bemutató-
termekbe

A legtöbb autó 
vasúton hagyja el 
a gyárat

Ausztrál kivitelű, 
kétajtós Cerato 
Koup – a Cerato a 
Kia harmadik 
legnépszerűbb 
típusa világszerte

Növekvő
A számok önmagukért beszélnek: 
a Kia eladásai mind a koreai, 
mind a nemzetközi piacokon 
növekvő tendenciát mutatnak.

A mai rohanó világban, arra törekszünk, hogy a családok pihenése valóban feltöltődés
legyen. Ehhez tartalmas programokkal, minőségi játékkínálattal, közös élményszerző

tevékenységekkel szeretnénk hozzájárulni. Játszóházainkban családias, meghitt légkört 
alakítottunk ki, hogy a ránk bízott gyerekek szívesen jöjjenek hozzánk, a szüleik őket  

biztonságban tudva tölthessék a pihenésre szánt idõt.

KIA_magazin_MOKALAND_2016_DECEMBER_212x279mm.indd   1 2016.12.09.   13:02:06



Első a legjobbak között!
Kategóriájában 
első helyen 
végzett a Sportage, 
amely Európában 
is a Kia legkelen-
dőbb modelljének 
számít

Amerikában „csak” 
mid size, azaz 
közepes méretű 
SUV a Sorento 
– dobogós helye-
zéssel járult hozzá 
az összetett 
győzelemhez

Elsősorban a 
fiatalok között 
népszerű a Rio 
kisautó

Nem csak 
vagánysága, 
minősége miatt is 
szeretik a tulaj-
donosok a Soult 
- győzött méretosz-
tályábanKia nagy tettet hajtott végre az Egyesült Államokban: 27 év után az első nem prémium

autógyártóként első helyen végzett a minőségkutató cég új autós IQS-felmérésén.

iparági átlag



Szépen csillog a 
világbajnoki 
aranyérem Dóri 
és Zsolti kezében. 
Reményeik szerint 
2018-ban olimpiai 
aranyat akasztanak 
a nyakukba

Kiss Zsolt kétszeres 
curlingvilágbajnok 
az ötajtós Kia 
cee’d-del

Itt éppen a piros kővel dobó csapat áll nyerésre, mert három 
köve is közelebb van a középponthoz, mint a sárgáké. 
Ám jó dobással még innen is győzhetnek a sárgák!

Eredményhirdetés Szocsiban, ahol a magyar kettős állhatott 
fel a dobogó legmagasabb fokára – három éven belül ez volt 
a második világbajnoki címük

Dóri és Zsolti meccs közben töpreng - hogyan tovább? 
A curling nemcsak ügyességi, de éles elmét is kívánó sport, 
nagyon fontos szerepet játszik benne a taktika

Jeges
élmények

Magyarországon is egyre népszerűbb 
a jégen játszott ügyességi 
csapatsport, a curling.

A vegyes párosban már kétszeres 
világbajnok duót 

a Kia Wallis márkakereskedés támogatja.



Kettős szerepben
Peter Schreyer, 
a Kia Motors 
elnöke és vezető 
formatervezője az 
Auto Bild és a Bild
 am Sonntag által 
2013-ban neki 
ítélt Tiszteletbeli
 Aranykormány 
díjjal

2010-ben új 
dimenzióba lépett 
a Kia a Schreyer-
féle Optimával. 
Vonalai ma is 
modernek

A 2016-os Telluride-
tanulmány kifejezetten 
amerikai igények 
alapján készült

A Kián kívül nincs még egy olyan globális autógyártó, ahol az elnök 
egyben a vezető formatervező is.



A HSN csatorna 
élőben közvetítette 
a bemutatókat, és 
vásárolni is 
lehetett rajtuk 
keresztül

A Byron Lars 
Beauty Mark 
idén a teltebb 
hölgyeket vette 
célba

A szépség
új arcai

Immár tizenkettedik
alkalommal rendezték meg

a Kia STYLE360 divathetet
New Yorkban, és ahogy mindig,

a rendezők idén is alaposan
felkavarták a divat világát.



A 184 LE-s 
Sportage a pályán

A Müller-
Guttenbrunn 
Ócsai úti telepe.
Idén nyáron 
látványos körül-
mények között 
semmisítettek meg 
százmilliós értékű 
hamis autóipari 
termékeket, alkat-
részeket és szoft-
vereket

Csavargás
időre

Sikerülhet?

Mit kapunk, ha összeeresztjük a piac legvagányabb 
szabadidőautóját Magyarország legismertebb sportolóival 
és médiaszereplőivel? 
Egy olyan szórakoztató versenyt, amelyben vezetési 
képességeiknél többet is megtudhatunk a résztvevőkről.

Ma a hamisítás a világ minden pontján virágzó üzlet, különösen az autóiparban. A hatóságok egyre 
határozottabb fellépése talán visszaszoríthatja a Magyarországon is nagy károkat okozó „iparágat”.



„Az autóm sokszor 
a próbaterem...”

A Csík zenekarral többek között Kodály Zoltán- és Kossuth-díjas 
kiváló előadóművész nemrég vette át második Kiáját.



Nem foglal extra 
helyet és az autó súly-
pontjára is kedvezően 
hat a padló alatti 
akkumulátor

Balra látható az akku 
töltöttségi szintje, a ha-
tótáv és a hajtás/töltés 
mutatója. Középen 
3,5 colos kijelzőn in-
formál a fedélzeti 
számítógép

Háromféle színkom-
binációban rendel-
hető a Soul EV, az 
alap fehér-kék mellett 
kékben és ezüstben 
is, fehér tetővel

Természetes
Állami támogatással sokkal olcsóbbak 
a villanyautók. A Kia Soul EV a 
legmodernebb technológiát kínálja, 
nagyvonalúan gazdag felszereltséggel.

A  p r é m i u m  k e r é k p á r s z á l l í t ó

 X21 S DC 
VONÓHOROGRA SZERELHETŐ 

PRÉMIUM KERÉKPÁRSZÁLLÍTÓ 
TOLATÓRADARRAL AZ UEBLER-TŐL! 

ELÉRHETŐ A KIA KERESKEDÉSEKBEN.
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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

E magazin Olvasói a 2017-es évben valameny-
nyi nem akciós vitamin- és étrendkiegészítő- 
termékünket 15% kedvezménnyel rendelhetik 
meg, a következő kuponkód felhasználásával: 

„KIA2017”

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.

www.gal.hu 
Vitaminok és étrend-kiegészítők
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Kia Sportage. A hatása lenyűgöző!

A Kia Sportage jóval többet nyújt. Még karakteresebb formaterv. 
Még több élvonalbeli technológia. Még fejlettebb kényelmi és biztonsági 
funkciók. Még több indok, hogy megragadjuk a pillanatot. Lássa új szemmel 
a világot! Keressen új kalandokat, új helyeket! Az innovációkban, dizájnban és 
kényelemben bővelkedő, új Sportage tökéletes társa lesz minden helyzetben.

A minőség
önmagáért beszél.

Üzemanyag-fogyasztás vegyes használat esetén: 4,6-7,6 l/100 km. CO2-kibocsátás (kombinált): 119-177 g/km. Minden üzemanyag-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-tagállamokra (+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár). A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

www.kia.com
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