
A Picanto.



Hagyd, hogy a mozgás inspiráljon!
Bemutatkozik az új Kia márka.

Az inspiráció nem jön magától. Leginkább akkor kerít hatalmába, ha 
kilépünk komfortzónánkból, és új környezet vesz körül bennünket. Ilyenkor 
új szemszögből figyelhetjük meg a világot magunk körül, és persze új 
álláspontot alakíthatunk ki. Ehhez természetesen elengedhetetlen a mozgás. 
A Kia arra törekszik, hogy megismertesse vásárlóival a mozgás inspiráló 
erejét, egyszersmind lehetőséget adjon számukra, hogy kihozzák magukból 
a legtöbbet. Ezért van, hogy minden, amit készítünk, motiváló környezetet 
teremt, és új ötleteket szül. Csatlakozz ehhez az izgalmas utazáshoz, és ismerd 
meg, miként inspirál a mozgás!



Amikor az élet arról szól, hogy éld át a pillanatot...a Kia Picanto szórakoztató, 
divatos és igazán remek hely minderre! Sportos, kompakt kivitelével, 
kényelmes belsejével okos megoldás arra, hogy mindig kapcsolatban 
maradhass és a fejlett technológiák segítségével biztonságban érezhesd 
magad. A Picanto az az autó, amelyre jó ránézni, csodálni és amire mindig is 
vágysz, bárhová is mész.

Lazíts! Ülj be!



Apró autó, 
Hatalmas stílus.
A megújult Picanto sportos megjelenését csak 
imádni lehet. A dinamikus vonalaktól az olyan 
merész díszítőelemekig, mint a markáns Kia 
hűtőrács vagy a lökhárító, minden ízében divatos 
modell, amely tökéletes a városi futkározásra. 
Ráadásul tizenhat izgalmas karosszériaszín közül 
választhatsz, hogy pont olyan autód legyen, amilyet 
szeretnél! 



Tűnj ki! Lépj szintet! Ragadd meg a pillanatot és érezd az izgalmat az új, frissített Picanto GT-Line modellben! 
Attól a pillanattól kezdve, amikor meglátod a dinamikus vonalakat és a merész első 
lökhárítót az integrált ködfényszórókkal, az elegáns kontúros hűtőrácsot LED nappali 
menetfénnyel, a hátsó lökhárítót finom kipufogóvégekkel és a dinamikus, 16 colos 
könnyűfém keréktárcsát - attól a pillanattól kezdve, amikor beleülsz, és felfedezed a 
luxusbelsőt - tudod, hogy a GT-Line valódi stílusról és valódi anyagokról szól.



Színtiszta komfort.  
Lenyűgöző személysiség.
Huppanj bele a Kia Picanto belsejébe és engedd, hogy lenyűgözzön a vagány és 
színes belső tér, amely szuper kompakt és mégis hihetetlenül tágas! Intuitív, modern 
dizájn, prémium anyagok, ergonomikus ülések, csúcstechnológia, valamint a 
legújabb biztonsági és vezetőtámogató szolgáltatások: igazi ünnep az érzékeknek. 
Szóval hajrá! Ülj be, élvezd a kényelmet és tapasztald meg az autó örömeit vezetés 
közben!



Új, 8 colos lebegő érintőképernyős navigációs rendszer. Az 
ízléses infotainment rendszer 8 ”-os, nagyfelbontású multimédiás 
képernyőjén mindig könnyen nyomon követheted a navigációt valós 
idejű frissítésekkel és a különféle alkalmazások, illetve szolgáltatások 
használata is egyszerűbb. - Kia Connect* alkalmazás. 

2,6 colos színes TFT-LCD kijelző. Az élénk színű LCD kijelzőről 
leolvashatók az abroncsnyomás riasztások és a többi fontos 
jármű- és menetadat. 

Egy adott pillanatban élni azt jelenti, hogy állandó kapcsolódásban vagyunk. 
Ez az oka annak, hogy a Picanto intelligens módszereivel összeköttetésben 
tart az autóddal és 24 órán keresztül csatlakozik a hálózathoz, amellett 
végtelenül szórakoztató. Mi több, mindenről informálódhatsz az innovatív 
fedélzeti szolgáltatások segítségével, amelyek magukban foglalják a Kia Live 
szolgáltatásait, mint például az Élő forgalom, az Élő parkolás és az Élő időjárás, 
valamint az okostelefon-alkalmazások, például az ajtó távolról történő zárása 
és nyitása.* Igen, erre is képes!

Intelligens kapcsolódás.
Okos gondolkodás.

Vezeték nélküli mobiltelefon töltő. Töltsd fel vezeték nélkül 
az erre alkalmas mobiltelefonodat! A töltőpad a középső konzol 
elején található, hogy könnyen hozzáférhess. 

Megvilágított piperetükör. A praktikus világítással mindig 
stílusos maradhatsz. Hajtsd le a napellenzőt, nyisd ki a tükröt, 
és máris felkapcsol a lámpa! A tükör mellett elhelyezett 
fényforrásokon kívül egy U alakban végigfutó hangulatvilágítást 
találsz.

*Kia Connect szolgáltatással esetén elérhető funkciók.



Maradj mindig kapcsolatban! 
Meríts inspirációt!
Mi, a Kiánál, hiszünk abban, hogy a kapcsolatok végtelen lehetőséget tartogatnak, a lehetőségek 
pedig arra inspirálnak, hogy új ötleteket dolgozzunk ki. Mindegy, hogy hol jársz, és mit keresel, 
az autóban, akár telefonálás közben is kipattanhat fejedből a szikra. A Kia Connect alkalmazás és 
fedélzeti rendszer tervezésekor arra törekedtünk, hogy folyamatosan és zavartalanul tájékozódhass 
az autóval, illetve az utazással kapcsolatos információkról. A hangutasításokkal is vezérelhető, online 
navigációs rendszer például valós idejű forgalmi információkkal támogat a közlekedésben, többek 
között a töltőpontokról, a parkolóhelyekről, az időjárásról és az érdekes helyekről (POI-król). A Kia 
Connect segítségével okostelefonodat is csatlakoztathatod, így nagy parkolókban is könnyedén 
megtalálhatod autódat, sőt távolról is nyithatod-zárhatod az ajtókat, és a kocsiból kiszállva is 
támaszkodhatsz a navigációs rendszerre. Hála a fejlett, intuitív felhasználói felületeknek, egyelten 
mozdulattal elérheted a különféle funkciókat, amivel értékes időt takaríthatsz meg. Ez az igazán 
inspiráló autózás.

Az Android AutoTM tökéletes kapcsolatban marad a telefonoddal, 
miközben minimalizálja a zavaró tényezőket, így biztonságban 
vezethetsz az úton. Az egyszerű, intuitív kezelőfelületen elérhetők 
a Google Térkép, az alkalmazások, a zene és a hangvezérlés, és 
automatikusan egyszerű kártyákba rendezi az információkat, amelyek 
éppen akkor jelennek meg, amikor szükség van rájuk.

Az Apple CarPlayTM egy intelligens, biztonságos módja annak, 
hogy iPhone-odat vezetés közben használd. Mindent az EV6 
kijelzőjére vetít, így útbaigazítást kaphatsz, telefonálhatsz és zenét 
hallgathatsz, miközben az útra összpontosítasz.

Biztos kapcsolat minden pillanatban.A Kia Connect akkor 
is teljes körűen tájékoztat, ha éppen nem ülsz az autóban. A 
rendszer a csatlakoztatott okostelefonra küldi az üzeneteket, s 
nemcsak a nyitva maradt ablakokra, a lemerült akkumulátorra, 
valamint az alacsony üzemanyagszintre figyelmeztet, hanem a 
járművel kapcsolatos egyéb információkat is megosztja veled, 
mielőtt indulnál. Elég megérintened például az ajtóvezérlés 
ikonját, és azonnal reteszelnek vagy oldanak a zárak. Azt is el-
lenőrizheted, hogy valamelyik ablak vagy a csomagtartó esetleg 
nyitva maradt-e, s ha valaki más vezette az autót, könnyedén 
visszaállíthatod saját, elmentett beállításaidat.

Biztonsági és szerviztámogatás. A Kia Connectnek köszönhetően 
mindig biztonságban tudhatod autódat, hiszen − értesítő- és 
figyelmeztetőüzenetek formájában − mindig kommunikál 
veled. Ha „feltörés” veszélye áll fenn, a lopásgátló azonnal jelez, 
ahogy akkor is figyelmeztet a jármű, ha a parkoló üzemmódban 
(P-fokozat) nyitott ajtó mellett elfelejtenéd, hogy jár a motor..

* Az Európai Adatvédelmi Rendelet ((EU) 2018/1725 ) 2018. május 25-től hatályossá vált minden tagállamban minden olyan vállalatra, amely uniós polgárok személyes 
adatait tárolja vagy dolgozza fel az EU tagállamaiban. 
A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első tulajdono-
sa megvásárolja, azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. A feltételek a szolgáltatás időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a felhasználási 
feltételeket megtalálja Kia márkakereskedőjénél vagy a kia.com weboldalon. Használatához iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint
mobil adatkapcsolatot biztosító előfizetésre van szükség, aminek igénybe vétele külön költséggel járhat.

Mindig menetre kész. A fedélzeti szolgáltatások teljes sorát 
felkínáló Kia Connect rendszer könnyen értelmezhetően részletes 
tájékoztatást ad az utazásról. Előnyei, hogy valós idejű forgalmi 
információk alapján tervezi meg a leggyorsabban megtehető 
útvonalat, és menet közben is folyamatosan frissíti az adatokat, 
beleértve az érkezés várható időpontját is. Felvilágosítást ad az 
időjárásról, a rendelkezésre álló parkolóhelyekről, az érdekes 
helyszínekről (POI-ról), valamint a töltőpontokról is. A maximális 
kényelemért és menetbiztonságért hangutasításokkal is 
vezérelheted. A beállítások személyi profilhoz rendelhetők és 
elmenthetők, így bármikor visszaállíthatóak. A fedélzeti navigáció 
naptárja szinkronizálható az okostelefonodéval, így a tervezett 
találkozók helyszínére irányíthat a rendszer.

Kényelmes kapcsolat. Az okostelefonra telepíthető Kia Connect 
alkalmazás akkor is teljes körűen tájékoztat, ha éppen nem 
ülsz az autóban. A ,,Keresd meg az autómat” szolgálatatás 
segít rátalálni a nagy parkolókban és az ismeretlen utcákon. 
Miután leparkoltál, a ,,Navigálás az utolsó kilométeren” funkció 
átadja a stafétát telefonod navigációs rendszerének, onnantól 
a mobileszköz nyújt iránymutatást, míg teljesen el nem éred úti 
célod. Amennyiben valakinek odaadod a kocsidat, a parkolóinas 
funkcióval folyamatosan nyomon követheted a járművet. Ha 
újra beülsz az autóba, a telefonodon megtervezett és beállított 
útvonalat egyetlen mozdulattal átküldheted a fedélzeti 
rendszernek. Mindemellett az ajtók távoli nyitására-zárására is 
lehetőséged van, és áttekintheted korábbi utazásaidat, illetve a 
hozzájuk kapcsolódó adatokat.



Lehet, hogy a Kia Picanto egy kisebb kompakt autó, de biztos lehetsz benne, 
hogy bőven van benne hely! Sőt, amint beleülsz, meglepően tágas fej-, váll- és 
lábtérrel találkozol, még hátul is. Ehhez társul még néhány extra, mint a fűtött 
kormánykerék és első ülések, amik még komfortosabbá teszik az utazást.

Kívül kompakt, belül hatalmas.



Bármire is állsz készen, a Picanto mindig a legjobb barátod lesz. Tágas 
belsejével, jól variálható hátsó ülésekkel, amelyek mögött 255 literes 
csomagteret találhatsz, plusz a döbbenetes, 1010 literes csomagtérrel, 
amit a hátsó ülések lehajtásakor kapunk, bármikor készen áll a 
mindennapi életre vagy egy izgalmas kalandra.

Több hely. 
Több kaland.

60:40 arányban osztva ledönthető hátsó ülések. A hátsó ülések 
ledöntésével rugalmasan szállíthatsz utasokat és csomagokat is.

Kétszintes csomagtartó padló. A csomagtartó padlója a lehajtott 
ülések támlájával egy síkba helyezhető, alatta pedig rejtett üreg 
várja akár a magasabb tárgyakat is.

Kettős tálca. A hőmérséklet-szabályozók alatt található kettős 
tálca ideális a napszemüveg, a távirányító vagy a mobiltelefon 
elhelyezésére. 

Első pohártató. A középkonzolban kialakított dupla 
pohártartóban biztonságosan és kényelmesen szállíthatod 
frissítődet – ha pedig máshogy szeretnéd kihasználni a helyet, a 
tartó egy gombnyomással összecsukható.



Kifinomult motorok, 
hatékony működés.

Alapjárat-leállító Rendszer (Idle Start & Go, ISG). Az ISG 
természetesen alapfelszereltségként jár minden Picantóhoz, 
hogy álló helyzetben csökkentse a károsanyag-kibocsátást és a 
fogyasztást.

Robotizált manuális váltó (AMT). Az AMT valójában nem más, 
mint egy automatikus működésre is képes, manuális erőátviteli 
rendszer, ami leveszi a kuplunghasználat és a fokozatváltás 
terhét a vezetőről, ugyanakkor kézi kapcsolásra is lehetőséget ad. 
Szemben a korábban használt automatikus váltóval, az új AMT 
jelentősen fokozza az üzemanyag-hatékonyságot, és a városi 
közlekedést is nagyban megkönnyíti, így, ha a vezető leveszi a 
lábát a fékpedálról, az autó lassan gurulni kezd.

Manuális sebességváltó. A Picanto ötfokozatú manuális 
sebességváltója nem csupán egy rendkívül hatékony 
sebességváltó. Tervezésénél arra törekedtünk, hogy hosszabbak 
legyenek az áttételek és a lehető legnagyobb nyomatékkal 
gazdálkodhass vezetés közben, ami dinamikusabb gyorsulást 
és nagyobb végsebességet eredményez. További előnye, 
hogy közvetlen és kifinomult, így városban és országúton is 
élvezetesebb, valamint kényelmesebb az autózás.

A Kia Picanto két rendkívül megbízható benzines motort kínál, 
amelyeket úgy terveztek, hogy mind a teljesítmény, mind a 
CO2-kibocsátás szempontjából rendkívül hatékonyak legyenek. 
Modern, kifinomult motorok, így városi környezetben és vidéki 
utakon egyaránt kellemes, szórakoztató és környezetkímélő 
autózást garantálnak.
Vidd el egy körre a simán és gördülékenyen futó, de hatékony és 
erős 1,0 literes DPI motoros Picantót, vagy válts turbó fokozatba 
az 1,0 literes T-GDI közvetlen befecskendezésű benzinmotorral, 
ami bárhol lélegzetelállító teljesítményt nyújt.



PDW (Tolatóradar). A PDW a magabiztos parkolásért a 
hátsó lökhárítón lévő ultrahangos érzékelőket használja, hogy 
figyelmeztessen az autó mögött lévő akadályról.

Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás (FCA). A radar és a kamera adatait egységesen értelmező FCA rendszer ütközésveszély 
esetén önállóan működésbe hozza a fékeket. Amennyiben az Ön előtt haladó gépkocsi, vagy az Ön autója és a gyalogosok között 
túl kicsi a távolság, figyelmeztetés jelenik meg a műszerfalon, és az FCA automatikusan fékezni kezd. 

Vezetőéberség-figyelmeztetés (DAW)*. A DAW képes többek 
között a kormánykerék mozgásából és az irányjelzők működéséből 
is megállapítani, ha a vezető figyelme lankad. Ilyen esetekben 
figyelmeztetőhangokkal igyekszik „ébren tartani” a sofőrt, illetve 
apró, kávéscsésze formájú ikon jelenik meg a műszeregységen, 
ami arra ösztönzi, hogy tartson szünetet. 

*A DAW rendszer előnyeinek kihasználásához járművének rendelkeznie kell az 
opcionális LKA (Lane Keeping Assist) rendszerrel.

Mögöttes keresztirányú ütközéselkerülés asszisztens (RCCA) 
és ütközésveszélyre figyelmeztetés (RCCW). A radaros RCCA 
biztonságosabbá teszi a kitolatást olyan helyekről, ahol nem 
látható az autó mögötti forgalom. Ha jobbról vagy balról jármű 
érkezik, figyelmeztetőjelzés villan fel az adott oldali külső tükrön 
és a műszerfalon, csipog, sőt a fékrendszer is automatikusan 
működésbe lép*. Az RCCW a kézi váltóval felszerelt modellekhez 
ideális − veszély esetén figyelmezteti a vezetőt, de nem aktiválja a 
fékrendszert.
*RCCA csak AMT váltóval felszerelt modellekhez rendelhető. 

Holttérfigyelő rendszer aktív fékezés funkcióval (BCA) és 
Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés (BCW). A BCW 
rendszer érzékeli, ha egy másik jármű bújik meg a holttérben, és 
vizuális, illetve hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt a veszélyre. 
Amennyiben a sofőr mégis megkezdi a sávváltást, az automata 
váltóval felszerelt modelleknél azonnal beavatkozik a BCA, és 
lefékezi az autót, hogy elkerülje az ütközést.

Biztonság mindenekelőtt.
A vadonatúj Picanto számos aktív biztonsági funkciót kínál, ami mindig időben 
tájékoztat, figyelmeztet, és felkészít, legyen szó akár egy tökéletes parkolásról 
vagy akár egy ütközés elkerüléséről.

Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal. Tolatás közben a 
vízálló tolatókamera a 8 colos lebegő monitoron jeleníti meg a 
Picanto mögötti terület képét. A pontos manőverezést dinamikus 
segédvonalak segítik.



Fejlett, nagy szakítószilárdságú és melegen sajtolt acél 
(AHSS). A Picanto karosszériája több mint 44%-ban fejlett, nagy 
szilárdságú acélból áll, míg a legnagyobb terhelésnek kitett 
pontokon melegen sajtolt acélt alkalmaztunk. Ezek a megoldások 
nagyban növelik a karosszéria merevségét, ami fokozott 
utasvédelmet és kedvezőbb menetdinamikai teljesítményt 
eredményez. 

Első, oldalsó, függöny- és térdlégzsákok. Az utasok jobb 
védelmét és az esetleges sérülések mérséklését szolgálja a Picanto 
vezető és utasoldali, két oldalsó, és két függönylégzsákja, valamint 
opciós vezető oldali térdlégzsákja.

Sávkövető rendszer (LFA). A kameraadatokat elemző LFA 
megjelenése igen fontos lépés az önvezető rendszerek felé. Figyeli 
az útburkolati jeleket és finom kormánymozdulatokkal a sáv 
közepén tartja az autót. Ez autópályán különösen hasznos.

Visszagurulásgátló-rendszer (HAC). Ha meredek emelkedőn 
kell elindulnod, a HAC megakadályozza, hogy autód 
visszaguruljon. Amint felemeled a lábát a fékpedálról, az autó 
fékezve tartja a kerekeket, így kényelmesen áthelyezheted a lábad 
a gázra.

A Picanto komolyan veszi a benne ülők védelmét. Fejlett aktív biztonsági 
jellemzőivel és részletekbe menően gondos kivitelezésével mindig megvédi 
utasait, így leveszi a gondokat a válladról.

Védelem, 
kompromisszumok nélkül.

Elektronikus Menetstabilizáló (ESC). Az ESC optimális 
fékteljesítményt és iránytartást biztosít. A motornyomaték és a 
menetkörülmények figyelembe vételével kerekenként pontosan 
szabályozza a fékerőt.



Emeld ki új Kia Picantódat funkcionális és egyedi tartozékokkal! A kifinomult 
és praktikus elemekkel nemcsak autódat védheted meg, hanem kifejezheted 
stílusodat is.

Stílusos kiegészítők.

Stílus csomag. Legyen autód ugyanolyan egyedi, mint Te! Szemkápráztató megjelenés az utazás minden méterén! A stílus csomag olyan 
lenyűgöző termékeket kínál, mint az küszöbszoknya, a csomagtérajtó-dísz, vagy az egyedi külsőtükörház-borítás: klasszikus zongoralakk, 
elegáns ezüst vagy élénkpiros színben. A termékek külön-külön vagy együtt, készletben is megvásárolhatók.

LED-es lábtérvilágítás. Ezzel a prémium hatású részlettel mindig 
ünnepélyes fogadtatásban lehet részed: ajtónyitásnál felkapcsol, 
motorindításnál pedig fokozatosan elhalványul a megvilágítás. 
Válassz a divatos piros és a klasszikus fehér színű közül!

Küszöbvédő burkolat. Mindig az első benyomás a legfontosabb. 
Ezek az alumínium küszöbvédő elemek prémium hangulatot 
teremtve köszöntik az utasokat. A kifejezetten a Picantohoz 
készített elemeket a modell logója díszíti.

Megfordítható csomagtérszőnyeg. Nem mindegy, hogy iskolába 
viszed a gyermekedet, bevásárolsz, vagy éppen vakációzni 
indulsz, hiszen mindig más jellegű csomagokat viszel magaddal. 
Megfordítható csomagtérszőnyegünk sokoldalú védelmet nyújt, 
hiszen egyik felét lágy tapintású, kimagasló minőségű velúr fedi, 
másik oldalát pedig csúszásgátló, szennyeződéseknek ellenálló 
anyaggal vontuk bel.

Gumiszőnyeg díszítőelemekkel. Bármilyen kalandból térsz is 
vissza, az autóba beszállva nem kell aggódnod a sáros, homokos 
lábbelik miatt. A tartós, könnyen tisztítható és méretpontos 
gumiszőnyegek hatékonyan óvják az utastér padlóját.  Piros vagy 
szürke  Picanto logóval elérhetők és elmozdulásukat a szabványos 
rögzítőpontok akadályozzák meg.



Az új Picanto semmiben nem szenved hiányt, ugyanakkor opciós extráinak 
széles választékából Ön is összeállíthatja az ízlésének leginkább megfelelő, 
tökéletes autót.

Hozzád illő megjelenés.

Audiorendszer. Az opciós kompakt 3.0 audiorendszerhez lapos 
monokróm TFT LCD kijelző tartozik. RDS rádió mellett hordozható 
zenelejátszók csatlakoztatására (USB, AUX bemenetek) is 
alkalmas. 

Napfénytető. A napfénytető egyetlen gombnyomásra kinyílik 
vagy finoman bezárul, így bármikor élvezheted a friss levegőt.

Automatikus klímaszabályozás. Az automatikus 
hőfokszabályozáshoz állítsd be a kívánt hőmérsékletet, és a 
rendszer automatikusan fenntartja azt, amíg meg nem változtatod 
az értéket, vagy ki nem kapcsolod a rendszert.

Állítható magasságú elektromos szervokormány. Az elektromos 
szervokormány megkönnyíti a manőverezést, a magasságában 
állítható kormánykerék leegyszerűsíti a be- és kiszállást.. 

AUX és USB csatlakozók. Csatlakoztasd audiolejátszódat, 
mobiltelefonodat USB vagy mini RCA kábelen keresztül, és 
indulhat a zene!

Könnyűfém pedálsor. A versenyhangulatú könnyűfém pedálok 
még élvezetesebbé teszik a vezetést. Gumiperemük magabiztos, 
csúszásmentes pedálkezelést biztosít.

LCD műszeregység. A műszerek közötti kijelzőn minden fontos 
információ megjeleníthető.

Automatikus világításkapcsoló. Állítsd a kapcsolót Auto állásba, 
és az első és hátsó lámpák a fényviszonyok függvényében 
automatikusan fel- vagy lekapcsolnak.

Intelligens kulcs. Az intelligens kulcs révén távirányító nélkül 
nyithatod és zárhatod az ajtókat, a motor elindításához pedig elég 
megnyomnod egy gombot.

Fényezett külső visszapillantó tükör. Még fényűzőbb 
megjelenést kölcsönöznek a Picantónak a karosszéria színére fújt 
tükörházak. Kérhető fűthető, elektromosan behajtható kivitelben, 
illetve beépített irányjelzővel.

Android Auto/ Apple CarPlay. Az okostelefonok és a 
fedélzeti rendszerek összekapcsolásának leghatékonyabb 
és legkényelmesebb módja. Minden 8"-os érintőképernyővel 
felszerelt Picanto Android Auto- és Apple CarPlay-kompatibilis.

Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer. A TPMS az abroncs 
oldalfalának merevségét és a kerék sugarát ellenőrizve észleli, ha 
nem megfelelő a nyomás, és a műszerfalon tájékoztatja a vezetőt.



Válassz a látványos belső kivitelek közül, az elegáns szövettől a merész 
sportcsomagokig! Biztosak vagyunk benne, hogy bármelyik mellett döntesz, 
tökéletes lesz az összhatás.

Ülj stílusosan!

Silver fekete szövet Gold/Platinum fekete szövet



Opciós YELLOW csomag Gold/Platinum felszereltségekhez GT-Line  piros műbőr/szövet



A feltüntetett méretek kiviteltől és felszereltségtől függően változhatnak!

Izzós hátsó lámpatest

Utolsó simítások.  
Mindig Rád bízva.

Mindig a befejező mozdulatok teszik láthatóvá a különbséget. Ez az oka 
annak, hogy a Picanto a választható színek széles skáláját kínálja, a lenyűgöző 
fényszóró és hátsó lámpák, a feltűnő ajtófogantyúk és kiemelkedő minőségű 
kerekek variálhatóságával együtt.

Projektoros fényszóró nappali 
menetfénnyel

LED-es hátsó lámpatestMultifókuszos fényszóró

Krómozott külső kilincsek Színre fújt külső kilincsek

Halogén nappali 
menetfény

Projektoros ködfényszóró 
nappali menetfénnyel

Projektoros ködfényszóró nappali menetfénnyel

Műszaki adatok (alapfelszereltség és GT LIne)

Lábtér (elöl)
Lábtér (hátul)
Fejtér (elöl)
Fejtér (hátul)
Válltér (elöl)
Válltér (hátul)
Min. szabad hasmagasság
Csomagtartó (VDA) 

1085
820

1005
960

1300
1280

141
255

 (mm)Méretek



Alapszínek

Alice Blue (ABB) Milky Beige (M9Y)Shiny Red (A2R)

Pop Orange (G7A) Honey Bee (B2Y)

Clear White (UD) Astro Grey (MG7) Aurora Black Pearl (ABP)Sparkling Silver (KCS)

Clear White (UD)
+ piros kegészítők

Astro Grey (MG7) 
+ piros kegészítők

Aurora Black Pearl (ABP)
+ piros kegészítők

Sparkling Silver (KCS)
+ piros kegészítők

GT-Line piros kiegészítőkkel

GT-Line

Alice Blue (ABB)
+ ezüst kiegészítők

Milky Beige (M9Y)
+ ezüst/fekete kiegészítők

Shiny Red (A2R)
+ ezüst kiegészítők

Pop Orange (G7A)
+ ezüst kiegészítők

Lime Light (L2E)
+ ezüst kiegészítők

Honey Bee (B2Y)
+ ezüst kiegészítők

Sebességváltó

Üzemanyagtípus

Lökettérfogat (cm3)

Maximális teljesítmény (LE)

Maximális forgónyomaték (Nm)

Végsebesség (km/óra)

CO2-kibocsátás (vegyes, g/km)

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes, l/100 km)

Saját tömeg (kg, max.)

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

AT

159

117-129

5,2-5,7 

902-1004

1320-1405

MT

161

109-128

4,8-5,6

889-1002

1320-1400

Kézi

Benzin

998

100/4500~6000

172/1500~4000

MT

180

114-124

5,0-5,5 

955-1057

1375-1450

Motorok
67 DPI 100 T-GDI

Automata (robotozált manuális)

Benzin

998

67/5500

96/3750

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből 
származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós „Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könny-
űgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési ered-
mények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Keréktárcsák

 14" könnyűfém 
keréktárcsa

 14" dísztárcsa

 15" könnyűfém 
keréktárcsa

 16" könnyűfém keréktárcsa
(csak GT-Line modellekhez) 

A gumiabroncsokra, az üzemanyag-fogyasztásra és az egyéb paraméterekre vonatkozó 
információk − az EU 2020/740. rendelkezésével összhangban − a www.kia.com oldalon 
elérhetőek. Az abroncsokon olvasható adatok csupán tájékoztató jellegűek.



Azt szeretnénk, hogy ha Kiát vásárolsz, zavartalanul élvezhesd az autó 
nyújtotta kényelmet és vezetési élményt. Nemcsak most, hanem a jövőben, 
évek múltán is. Éppen ezért minden új Kia modellre különleges, kibővített 
garanciát vállalunk.

Autózz teljes 
lelki nyugalomban!

7 éves járműgarancia. Minden új Kia modellre 7 éves/150 000 
km-es gyártói garanciát vállalunk helyi/országos feltételek szerint. 
Egyedülálló ajánlatunknak köszönhetően gépjárműved még 
értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi tulajdonosokra 
szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet a tulajdonos 
előírásszerűen karbantartja.

7 éves Kia-garancia az EV-, HEV- és PHEV-akkumulátorokra. 
Ha elektromos (EV), hibrid (HEV) vagy plug-in hybrid (PHEV) 
Kia modellt vásárolsz, annak megnyugtató tudatában teheted, 
hogy az akkumulátorok hosszú élettartamúak. Ezek az 
akkumulátorok részei a Kia által biztosított, első használatba 

vételtől számított 7 éves/150 000 km-es (amelyiket előbb éri el 
az autó) garanciának. Az EV és PHEV járművek akkumulátoraira 
a Kia 70%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama alatt. A 
HEV és MHEV autóknál az akkumulátor kapacitáscsökkenésére 
nem vonatkozik a garancia. Ez kisfeszültségű, 12 és 48 voltos, 
lágy hibridjeink (MHEV) akkumulátoraira is vonatkozik, esetükben 
kétéves, kilométer-korlátozás nélküli szavatossággal számolhatnak 
a vásárlók (az első forgalomba helyezéstől számítva). Mindez 
azt jelenti, hogy egyszerűen csak élvezned kell környezetbarát, 
hatékony járműveink használatát, tehát hosszú éveken át 
autózhatsz gondtalanul. 
A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében 

kérjük, kövesd a kezelési kézikönyv erre vonatkozó fejezetében 
található utasításokat! További részletek a kia.com/hu/garancia 
oldalon. 

*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. 
Érvényes az EU-tagállamokban
(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a 
helyi (országos) feltételek szerint. A tájékoztatás nem teljes körű, 
további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.
com/hu/garancia oldalon. 



Kia Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
www.kia.com

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpont-
jában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli 
változtatás jogát fenntartja. A kiadványban látható modellek és 
felszereltségi szintek, valamint szolgáltatások  eltérhetnek a Ma-
gyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai 
korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis mértékben eltérhet-
nek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai 
újdonságok megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, 
hogy a járművet mindig biztonságosan vezesse. A vezetést támo-
gató, illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem teljes 
körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza.

A Kia Hungary Kft. kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért 
ez a katalógus tanúsított erdőgazdaságból származó FSC alapanyagból 
készült. A minősítés garantálja, hogy az adott termék olyan erdőgazdaság-
ból származik, ahol a kitermelés és az erdő újratelepítése során figyelembe 
veszik a biodiverzitást (az élővilág sokféleségét) és az ökológiai egyensúly 
fenntartását. 

A kiadvány auditált karbonsemleges nyomtatással, növényiolaj-bázisú 
festékkel, vegyszer- és alkoholmentesen készült.


