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R A M A DA
A U R O R A

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 Kia száguld. Nem csak a versenypályákon, a világ autóiparának 

élvonalában is.  Mert a Kia nyitott nem csak a mára és a holnapra, 

de a holnaputánra és a még távolabbi jövő kihívásaira is. Nem 

félünk belevágni az újba, az ismeretlenbe, már csak azért sem, mert 

folyamatos piaci sikereink rendre visszaigazolják: jó úton járunk. 

Nem félünk alakítani az autós világot és vele a jövőt. Kutatjuk a 

lehetséges utakat, és ennek eredményeként olyan meghatározó 

modelleket alkotunk, mint a hybrid Niro, az új Sportage, vagy 

az elektromos Soul EV. Folyamatosan fejlesztjük gyártástech-

nológiáinkat, műszaki és formai megoldásainkkal pedig nem csak 

tartjuk a lépést a világgal, de alakítjuk is a jelent, a jövőt.  Mutatjuk 

az utat!

A Kia itthon is kiválóan teljesít. Nem csak eladásaink nőnek 

folyamatosan de vásárlóink elégedettsége is. Egyre változatosabb 

modellpalettával, egyre szélesebb szolgáltatási körrel, és folyama-

tosan bővülő kereskedői hálózattal állunk a piaci kihívások elébe, 

miközben nem csak műszakiságunk iránymutató. Termékeink formai 

és technikai minősége is kimagasló, nem véletlenül érvényes a Kia 

teljes modellpalettájára a márka piacvezető 7 éves vagy 150� 000 

km-es általános garanciája a hazai piacon is. Különösen örülünk 

annak, hogy a vállalkozások körében is egyre népszerűbbek 

típusaink. Újdonságainkat Önök éppúgy megtalálhatják ebben a 

magazinban, mint múltunkat. Hiszen európai sikereink jelentős 

részben a helyi és a koreai kultúra hatékony együttműködésének, 

együttélésének köszönhetőek.

Kövess minket a Facebook-on!

Jong-Kook Lee
Elnök & CEO

Nagy Norbert
Ügyvezető



Ön vezet?
Kia Pán-európai

Márkakereskedői
Találkozó

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

Már léteznek tesztautók, amelyekben az autonóm rendszer elemeit vizsgálják, 
fejlesztik. Az első önvezető Kia 2030-ban várható

Gördülékeny játék

Újra Red Dot díjat kapott a Sportage és az Optima. A Kia jelenlegi modellpalettájának 
minden tagja rendelkezik ilyen rangos nemzetközi formatervezési elismeréssel!

Ünnepség keretében, virágcsokorral feldíszítve gördült le a szalagról a jubileumi Sorento. 
Ha az amerikai gyár teljes kapacitással termelne, már 2018 végén jöhetne a hárommilliomodik autó

Amerika kedvencei
Kétmillió Kia a tengerentúlon

Nyerő formák
Az év első Grand Slam nyílt tenisztornája 
hagyományosan a melbourne-i Australian 
Open, amelynek névadó főszponzora – 
mondhatni szintén hagyományosan – a Kia 
Motors. A vállalat a 2016-os eseményre 
összesen 110 autót bocsátott a verseny-
szervezők rendelkezésére, a kocsikat 225 
speciálisan képzett sofőr vezette. A legújabb 
Kia modellek szállították a VIP vendégeket, 
a szervezőket, a legszerencsésebb rajon-
gókat és a játékosokat is: az Open Drive 
program keretében egy-egy bekamerázott 
Sportage fedélzetén utazva beszélgettek a 
versenyzők és válaszoltak a feltett 
kérdésekre. A flottát 52 Sorento, 30 Carnival 
(Észak-Amerikában Grand Sedona) és 28 
Cerato (némely piacon Forte vagy K3) 
alkotta, az autók a verseny két hete alatt 
együttesen 300 ezer km-t tettek meg.



5000

Budapesten, a XIII. kerületi Pannónia utcában található Red Cube autószalonban, 
ünnepélyes keretek között vehette át a tulajdonos az 5000. Pappas Autó által 
értékesített Kiát

Lydia Ko a 2016-os győztesnek járó vázával és a KMA ajándékával: a 
díszdobozban egy K900 luxus limuzin kulcsa, amihez természetesen 
autó is tartozott

Gubacsi Zsoltné, Andrea boldogan mosolyog a Kia Rio nyereményautóban. 
Háromgyermekes családanyaként nagy segítség lesz számára a fürge és takarékos kocsi

Piroska és
a szörp

Maximálisan védi utasait az új Sportage, mind a passzív, mind az aktív védelem kategóriája 
élmezőnyébe emeli a szabadidőjárművet (a képen az észak-amerikai SX kivitel)

VEZETŐK

Okoskodás

50 kW-os (67 LE) villanymotor hajtja a Ray EV-t, a hatótávja egy töltéssel 
meghaladja a 130 km-t. Az akkumulátor lítiumionos, kapacitása 16,4 kWh

Maximálisan védi utasait az új Sportage, mind a passzív, mind az aktív védelem kategóriája 
élmezőnyébe emeli a szabadidőjárművet (a képen az észak-amerikai SX kivitel)

Kia fejlesztésű 
okostelefonos

 applikáció, amely
 az autóban ülve 

és a járműtől
 távolabb is hasznos
 lehetőségeket kínál

Elismerés

Nagypál Csaba (középen), a Jász-Plasztik Autócentrum kereskedelmi igazgatója a Platinum Prestige 
díjjal és Dorgai Károly (balra), a Kia Motors Hungary (KMH) hálózatfejlesztési menedzsere



Úttörő

Harmonikus 
megjelenés, a B-
oszlopokig egyér-
telmű a rokonság 
a négyajtóssal. 
A felnik minden 
változaton könnyű-
fémek, az alap-
méret 16, a legna-
gyobb 18 colos

Oldalnézetben 
felismerhetők a 
Sportspace tanul-
mány részletei, a 
tervezőknek sike-
rült az eleganciát 
és a sportosságot 
ötvözni. A tengely-
táv meghaladja a 
2,8 métert

Elegendő az autó mögé állni és a hátsó ajtó automatikusan 
felnyílik – praktikus, ha a vásárlásból jövet tele van a kezünk csomagokkal

Tökéletes ergonómia jellemzi a műszerfalat, az összeszerelés 
minősége prémium színvonalú. A 8,0 colos érintőképernyőn 
a navigációtól a tolatókameráig minden információ megjeleníthető

Jól variálható az 553 l-es csomagtér. A padló alatt többféle 
méretű rekeszt alakítottak ki, a sínen tologatható térelválasztóval 
könnyen rögzíthetők a nagyobb csomagok

Háromféle motorral és három különféle sebességváltóval választható 
a Kia első középkategóriás kombija, az Optima Sportswagon.



Dévai Gábor 
korábban is 
Sorentót használt, 
most az új típus 
mellett döntött, így 
egy évig jár majd 
a hétüléses 
szabadidőautóval. 
Az autót Karmazin 
Andrástól, a Kia 
flottaértékesítési 
vezetőjétől vette át

Műanyag burkolat 
védi a lökhárítók
alját, a kerékíveket 
és a küszöböket

Hátul légterelő javítja a 
légellenállást. A 45 l-es 
üzemanyagtank a hátsó 
ülés alatt, a csupán 
33 kg-os akkucsomag 
mellett található

Hétféle karosszériaszín 
választható, a felnik már 
alapáron könnyűfémek, 
a méretválaszték 
16-18 col közötti

Smart Crossover Utility Vehicle
A Niro crossover az első modell a Kia kifejezetten ökoautókhoz
kifejlesztett vadonatúj padlólemezén.



Dévai Gábor 
korábban is 
Sorentót használt, 
most az új típus 
mellett döntött, így 
egy évig jár majd 
a hétüléses 
szabadidőautóval. 
Az autót Karmazin 
Andrástól, a Kia 
flottaértékesítési 
vezetőjétől vette át

1,6 l-es benzinmotor 
rejtőzik a műanyag 
burkolat alatt. 
Fogyasztása vegyes 
használatban 
4.4 liter / 100 km.

Alaphelyzetben is tágas, 
421 l-es a csomagtartó,
számottevően nagyobb, 
mint az ötajtós 
kompaktoknál

Igazi szabadidőautó: 
hibridek vontatóképessége 
általában korlátozott, 
de a Niro akár 1300 kilós 
fékezett utánfutót is húzhat

Minden irányban nagyvonalú a hely, a burkolatok puhák, tapintásuk kellemes. 
A váltókar előtt vezeték nélkül tölthető a kompatibilis okostelefon, a légkondicionáló 
csak a vezetőre is állítható

Mindegy, hogy melyik 
országban, vagy inkább 
földrészen zajlik a 
karosszéria tervezése, 
a tigrisorr-hűtőmaszk 
a Kia márkaarculatának 
szerves része



Kettős hatás
Zsalus hűtőmaszk-
járól, a jobb első 
sárvédőre tett 
töltőnyílás-fedélről 
és a kék díszítések-
ről azonnal felis-
merhető a PHEV. 
A széria könnyűfém 
felni 17 colos

307 l-es a csomag-
tartó, ez valamivel 
kevesebb, mint a 
normál Optimában

Áramvonalasabbak 
az új lökhárítók, 
a hátsó féktárcsák 
átmérője az elsőkkel 
megegyezően 
300 mm. 
A menetkész tömeg 
1700 kg, a terhel-
hetőség 500 kg

Apró módosításokkal 
javítottak a 
karosszéria légel-
lenállásán, de az 
Optima megőrizte 
elegáns, kupészerű 
oldalnézetét

Új a műszerpark, de a minőség, a kényelem és 
a magas szintű technológia általánosan jellemzi 
az Optima-családot. A 8,0 colos képernyő érintős, 
a légkondicionáló csak a vezetőre is állítható

2020-ra tizenegy ökomodell forgalmazását tervezi a Kia. A zöld paletta egyik
első fecskéje a konnektorból tölthető benzin-elektromos Optima hibrid.



Dévai Gábor 
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Középről, egymással 
ellentétesen nyílnak 
az ajtók, optikailag 
ezért ér össze a két 
kilincs. Nem csak 
az autó, a felnik is 
hatalmasak, 22 
colosak

Szinte függőleges a 
hátfal, a lámpák 
bumerángalakban a 
szélekre kerültek – 
ez utóbbi megoldást 
jó eséllyel akkor is 
viszontláthatjuk majd 
az új Kiákon, ha a 
Telluride nem lesz 
szériagyártmány

Full-size méretű 
Kia szabadidőautó még 
soha sem készült, a 
Telluride is csak 
tanulmány, de a 
trükkösen szögletes 
formatervet kedvezően 
fogadta a közönség

Jövőkép?A Detroiti Autószalonon bemutatott 
hibrid tanulmány egy, a Sorentónál 
nagyobb terepjáró érkezését 
vetítheti előre.
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Kényeztető kényelmet 
nyújtanak a lábtámaszos, 
puha bőrrel kárpitozott 
komfortülések a második 
sorban utazóknak. 
A zene egyénileg wireless 
fejhallgatón, vagy 
együttesen Harman 
Kardon rendszeren 
élvezhető

Különleges a mennyezet, 
a panoráma üvegtető 
szinte kötelező részlet, 
de a fényterápiás 
kezeléshez szükséges 
eszköz egyáltalán nem. 
A Kia szerint ezzel a 
módszerrel bizonyítottan 
javítható a rossz közérzet, 
és ha nem vagyunk 
levertek, akkor a 
vezetésre is jobban 
tudunk koncentrálni

3D nyomtatóval készült a kormány, a műszerfal és az összes 
ajtópanel. A műszereknél grafikusan és számokkal is informál 
a vetített kijelző, a légkondicionáló a szellőzőkbe épített 
érintőfelületen is beállítható, nem csak a középkonzolon. 
A kormány gombjai szintén érintésre működnek

Nincsenek B-oszlopok, így az első és második sorba nagyon kényelmes a beszállás. 
Az ajtókon jól láthatók a kijelzők, itt a Smart szenzorok által mért kardió adatok jelennek meg

Aszfalton kényelmesen suhan, de terepen sem jön zavarba, 
mind a négy kerékre jut a 400 LE-ből



A jövőbe vezet

A Kia ma futó 
típusain teszteli 
a majdani 
önvezető autók 
műszaki részleteit

A jelzőtábla-
felismerés már nem 
gond, a következő 
lépés a 
forgalomirányító 
lámpák jelzéseinek 
önálló, autó általi 
értelmezése

A Drive Wise 
rendszerek 
útfelfestések híján, 
a  forgalom többi 
résztvevőjéhez 
igazodnak

Nem utópia az okosóráról irányítható automata parkolás sem

A Kia útjára indította autonóm mobilitási projektjét. 
2030-ban eljöhet a teljesen önjáró autók kora.



Stílusos és elegáns 
is a friss Optima. 
A ködlámpa és a 
nappali menetfény 
már az alapmodell-
nél is LED-es, a 
csúcskivitel adaptív 
Xenon főfényszó-
rókkal világít. 
A fordulókör csak 
10,9 méter, az első 
oldalablakok bevo-
nata vízlepergető

Nehéz ellenállni a minden ízében megújult 
Optimának. A kategória egyik legjobb autóját 
küldi csatába a Kia. 



Hatalmas a lábtér, 
de nem lehet panasz 
a fejtérre sem. 
Középen USB- és 
12 V-os csatlakozót 
találunk, s pohár-
tartós kartámaszon 
pihentethetjük a 
könyökünket. 
Felszereltségi szint-
től függően az új 
Optimának két USB 
portja van  - egy 
elöl és egy hátul -, 
így akár minden 
utas tudja hagyo-
mányos módon 
tölteni mobil
eszközét

Az új Optimát a 
C-oszlopok kis 
ablakai is megkü-
lönböztetik az 
elődtől. LED-esek 
a hátsó lámpák, a 
csúcsmodellre 
18 colos felniket 
szerelnek. 
Nagyszerűen 
működik az auto-
mata beparkoló-
rendszer

Puha műanyag a pár-
kány, a finom bőrt az 
ajtókra is felfuttatták. 
Elölhátul jókorák az 
ajtózsebek, vala-
mennyi elektromos ab-
lakemelő egyérintéses

Elektromosan állít-
hatók az első ülések, 
a vezetőé memóriás 
is, négy irányban 
mozgatható derék-
támasszal. A szép 
bőrkárpitokkal bevont 
első ülések szellőztet-
hetők, a középső 
kartámasz puha

A Sorento stílusát láthatjuk viszont az első osztályú 
anyagokkal, kiváló minőségben összerakott műszerfalon. 
A Kia legújabb audio vizuális navigációs rendszerét 
(AVN) vezette be az Optimában. A vásárlók 7.0 és 8.0 colos 
érintőképernyős kijelzők között választhatnak, műholdas 
navigációval, valamint digitális rádióadások vételére 
alkalmas DAB tunerrel



Szépen kárpitozott 
csomagtérbe rejthet-
jük a poggyászt, 
könnyű pakolni az 
510 literes bendőbe. 
A hátsó támlák 
természetesen 
osztottan dönthetők

Halkan és rezonan-
cia nélkül jár a dízel, 
menet közben még 
magasabb fordulat-
számnál is alig 
hallhatóan dolgozik. 
Alapáras hozzá a 
Start & Stop rendszer

A könyöklő előtti 
panelen találhatjuk 
többek között a Drive 
Mode gombját (Sport, 
Normal vagy Eco 
beállítást választha-
tunk), az automata 
parkolórendszer, 
továbbá az Optima 
elejéről és oldaláról, 
valamint felülnézetből 
360 fokban az egész 
autóról képet mutató 
kamera kapcsolóját 
is. Első autóként a 
D-szegmensben, az 
Optimában jelenik 
meg a vezetéknélküli 
(wireless) mobilesz-
köztöltő. 

Az új motor egyelőre 140 LE-vel érkezik, de hamarosan más 
teljesítményváltozatokban is megjelenik majd

Az újdonság – akárcsak a többi T-GDi motor – változó vezérlésű, 
vezérműtengelyeit a szerkezet teljes élettartamát kiszolgáló, 
csendes lánc hajtja 

Családtag
Az 1,6-os négyhengeres, majd az 
1,0 l-es háromhengeres után itt 
az 1,4-es turbós benzines is a Kiától. 
Magas hatásfok, nagy teljesítmény…



Tökéletes bérautók
Dévai Gábor 
korábban is 
Sorentót használt, 
most az új típus 
mellett döntött, így 
egy évig jár majd 
a hétüléses 
szabadidőautóval. 
Az autót Karmazin 
Andrástól, a Kia 
flottaértékesítési 
vezetőjétől vette át

A cee'd a 
magánvevők mellett 
céges és bérautós 
használatra is 
tökéletes

Nagy elismerés egy autógyártónak, ha a világ egyik legismertebb autókölcsönző cége az ő 
típusait is beválogatja a járműparkjába. A Sixt hazai leányvállalata 175 Kiával újította meg 
választékát, ennek apropóján beszélgettünk a cég ügyvezető igazgatójával, Dévai Gáborral.



A minőség bajnoka

Az új Sportage 
máris piaci 
siker

Az Optima korábbi 
generációi is 
világszerte jól 
szerepeltek a 
megbízhatósági 
felmérésekben

A Németországban 
eladott Kiák fele a 
szlovákiai Zsolnán 
készül

A hibrid hajtásláncú 
Niro-val környezettudatos 
modellsorát bővíti a Kia

A német piac egyik meghatározó autós 
kiadványa, a hazánkban is megjelenő Auto Bild 
évről évre felméri, melyik márka vásárlói 
alszanak a legnyugodtabban. 
A legutóbbi megmérettetésen a Kia végzett az élen.



Dorgai Károly, a Kia Motors Hungary hálózatfejlesztési 
vezetője átveszi az egyik 2015/2016-os Kiválóság az 
Ügyfélkiszolgálásban Díjat. Ezen az ünnepi estélyen még 
kétszer szólították a színpadra

Verseny,
előnyben
A Kia Motors Hungary először vett rész 
a ClientFirst Consulting magyarországi ügyfél-
elégedettségi versenyén, ahol három 
kategóriában is dobogós helyezést ért el.

Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

www.goodwill .hu

Szent-Györgyi Albert  
gondoskodott egészségünkről, 
gondoskodjon Ön is,

VITAMINCSALÁD

Rendelje meg a Szent-Györgyi Albert vitamincsalád termékeit kedvezményes 

áron a goodwill.hu honlapon. Online vásárlás esetén, az alábbi kóddal a teljes 

vásárlás összegéből 10% kedvezményt kap. Az ajánlat 2016. december 31-ig 

érvényes és egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

Kedvezményre 
jogosító KuponKód kia2016

 www.goodwill.hu
10%



Újabb mérföldkő
Tesztautók várják 
az ügyfeleket az 
új székesfehérvári 
Pappas Auto 
bemutatóterem 
előtt. A Kia teljes 
modellválasztéka 
megtekinthető és 
kipróbálható

Dorgai Károly, a 
Kia Motors 
Hungary hálózat-
fejlesztési vezetője, 
Nagy István, a 
Pappas Auto 
Magyarország Kft. 
ügyvezetője, Nagy 
Norbert, a Kia 
Motors Hungary 
országigazgatója 
és Boros Norbert, 
a Pappas Auto 
székesfehérvári 
telephelyének 
vezetője (balról 
jobbra)

Egyszerre két értékesítő 
foglalkozhat a vásárlókkal, 
az érdeklődőkkel. A vadonatúj 
szalon alapterülete 250 négyzetméter

Kihasználva a szalonmegnyitó lehetőségét, a Genfi Autószalon 
tartott premierjével azonos időben bemutatkozott a vadonatúj 
Optima és a Sportage is

Tavasszal ötödik magyarországi Kia-bemutatótermét is megnyitotta a Pappas Auto.



 

Katona Adrienn 
(balra) és 
Pálinkás Zsófia 
(jobbra) az Egy 
Csepp Figyelem 
Alapítvány 
dunaújvárosi 
diabétesz oktatási 
programján 
vettek részt

Erős Antónia, az 
Egy Csepp Figyelem 
Alapítvány alapítója, 
aki maga is 
cukorbeteg

Nem nehéz, de 
annál fontosabb 
megtanulni: csupán 
egy apró tűszúrás 
és máris 
ellenőrizhető a 
vércukorszint

Országszerte 
komoly érdeklődés 
övezi a programot.
 A cukorbetegek 
száma sajnos évről 
évre növekszik és 
már gyermekkorban 
is inzulinadásra 
van szükség

Nem bonyolult, de 
annál fontosabb 
kontrollvizsgálat 
a vércukorszint 
mérése. 
A tanfolyamon ezt 
is megtanulják a 
résztvevők

A Kia Motors Hungary (KMH) 2014 óta 
támogatja anyagilag az Egy Csepp Figyelem 
Alapítványt. Minden Magyarországon eladott 
Kia után az importőr és az értékesítő márka-
kereskedés is 500-500, azaz autónként 1000
forintot utal át a szervezetnek, amely az éves 
eladási darabszám alapján milliós nagyság-
rendű összeg.
Az együttműködési megállapodás legújabb 
részeként, a Kia Motors Hungary egy-egy 
munkatársa részt vesz az alapítvány szervezte 
országjáró „Belevalók” roadshow-n, ahol a 
csapathoz mindig csatlakozik az adott térség 
Kia márkakereskedőjének munkatársa. A 
KMH-s és kereskedő kollégák nem csak a 
helyi lebonyolításban segítenek, de maguk is 
megtanulják a vércukorszint mérést és az 
inzulinadagoló működését, valamint megis-
merik a legfontosabb élelmiszerekkel kapcsola-
tos tudnivalókat. Az első alkalommal 
Dunaújvárosban járt a roadshow, ahol 
Pálinkás Zsó�a, a KMH területi vezetője és 
Katona Adrienn, az érdi Di-Fer M6 márka-
kereskedés marketing asszisztense segítette a 
„Belevalók” munkáját.



Dévai Gábor 
korábban is 
Sorentót használt, 
most az új típus 
mellett döntött, így 
egy évig jár majd 
a hétüléses 
szabadidőautóval. 
Az autót Karmazin 
Andrástól, a Kia 
flottaértékesítési 
vezetőjétől vette át



Az egészség tudománya
A Gyeongdong 
piac Korea 
legnagyobb és 
leghíresebb 
gyógynövénypiaca, 
ahol több mint 
ezer üzlet várja 
a gyógyulni, 
gyógyítani 
vágyókat

Tradicionális 
koreai patika

Szárított 
gyógynövények

Kézakupunktúra

Amikor az UNESCO 2009-ben első orvosi könyvként felvette a Világemlékezet listájára a Dongui Bogamot, a nagy 
Seonjo király udvari orvosa által az 1600-as években összeállított egészségügyi enciklopédiát, hirtelen az 
egész világ tudomást szerzett a koreai orvoslás művészetéről. 



Hozza a formáját
Divatos forma, 
átlátható, jól 
tájékoztató -tükrök-
kel és nagy ablak-
felületekkel kiala-
kított karosszéria

Kellemes fogású az 
állítható magasságú 
bőrkormány, 
remekül tájékoztat 
a nem túlbonyolított 
műszerfal. Egyszerű 
kezelni a hűtés-fűtés 
rendszert

Dupla padlós a 
széles nyílású raktér. 
Ma már ritka, hogy 
az ülőlap is dönt-
hető, pedig így 
sokkal jobban 
kihasználható a tér

Optimális oldaltartású, hosszú távon is kényelmes 
fotelek elöl, a vezetőoldalon magasságállítással. 
Mindenféle testalkattal könnyű megtalálni az 
ideális vezetési pozíciót



Viszi
a prímet Nagyon vagány lett 

az új orr, semmi 
mással nem lehet 
összetéveszteni az 
új Sportage-et. 
Adaptív xenon 
fényszórói meggyő-
zően világítanak, 
és kapható hozzá 
automata beparko-
lórendszer is

Az eddigi Sportage szériák világszerte
 lenyűgözték a vásárlókat és a szakembereket is.

 Minden esély megvan arra, hogy az újdonság
 elődei sikereit is túlszárnyalja.



Egy karhúzás, és 
pozíciót váltanak, 
vagy éppen teljesen 
lefekszenek a hátsó 
támlák. A második 
sorban sem kell 
nélkülözni az ülés-
fűtést, az elektromos 
készülékekhez pedig 
USB- és 12V-os 
csatlakozót is 
kialakítottak 

Jó ránézni a kiváló színvonalú anyagokból összeállított 
műszerfalra. Egyszerűen kiismerhető a fedélzeti rendszer 8 colos 
központi kijelzője, és a hűtés-fűtés kapcsolóival is könnyen 
boldogul az ember. A kategóriájában abszolút újdonság a vezeték 
nélküli mobiltelefon-töltő

Telitalálat a kétliteres 
dízel, a 185 lovas 
motor nemcsak dina-
mikussá teszi az autót, 
de takarékosan is 
bánik a gázolajjal. 
A zajszigetelés hatásos, 
menet közben alig 
hallható a négy-
hengeres

Hosszú távon sem 
fáradnak el az utasok
az első, elektromosan 
állítható, hűthető és 
fűthető bőrfotelekben. 
Vezetőoldali deréktá-
masz és puha középső 
kartámasz is kényeztet 

Az elődtől átörökített 
jellegzetes tetővonal 
sportos karaktert 
kölcsönöz. A hátsó 
lámpák LED-ekkel 
világítanak, a méretes 
ötödik ajtó motorosan 
is nyitható-zárható. 
Egyenletesen kes-
kenyek a lemezillesz-
tések, szépen záród-
nak az ajtók



DAGONYÁZÓ

Jelentős a hasmagasság, terepen nem 

akad fenn egyhamar az átalakított 

Forte Koup. A két kipufogócsövet a hátsó 

kerék mögött, a jobb oldalon vezették ki

Sparco-kormány, alumínium pedálok, 
egyedi váltómarkolat és extra 
műszerek a középkonzolon

Kárpit helyett speciális szigetelőanyaggal 
vonták be belülről a karosszériát. 
A hátsó üléseket kiszerelték, az elsőket 
lecserélték. A bukócső egyedi

Igényes ajtóburkolatok, 
elöl-hátul hasznos 
zsebek és puha 
könyöklők szolgálják ki 
az utasokat

Alaphelyzetben is óriási, 
503 literes a csomag-
tartó, egykor csak kombi 
modelleknél számíthat-
tunk ekkora kofferre. 
Az ötödik ajtót elektro-
motor nyitja-zárja, a 
raktérnyílás kellően 
széles és magas

Egy-egy mozdulat, és 
ledőlnek az 60:40 arány-
ban osztott hátsó ülés-
támlák. Könnyű pakolni 
a több mint 1,3 köb-
méteres térbe, a raktér-
padló alatt szükségpót-
keréknek is jut hely

A könyöklő előtt sorako-
zik többek között a köz-
ponti diffizár kapcsolója, 
a lejtmenetvezérlő és az 
automata beparkoló-
rendszer gombja. 
Tágasak a rekeszek, 
kényelmes a könyöklő



Hálátlan, 
de 
csodálatos
kihívás

Varga Tamás játékosként mindent elért,
ami egy vízilabdázónak megadatik, aktív

pályafutása után pedig a lehető
 legkeményebb fába vágta a fejszéjét.

A Debreceni VSE vezetőedzőjével céljairól,
álmairól beszélgettünk.



Értünk hozzá

Az autóhoz legmegfelelőbb szerszámokkal, eszközökkel folyik a karbantartás a márkaszervizekben A futómű ellenőrzése kiemelten fontos feladat, a rossz magyar utak miatt egy újszerű autónál is előfordulhatnak nem várt 
elállítódások, kopások; ha ezekkel nem foglalkozunk, komolyan romolhat a menetbiztonság 

Akár kisebb karbantartásról, akár komolyabb javítással járó 
beavatkozásról vagy éppen karosszériás munkákról van szó, legjobb, 

ha a márkaszervizekre bízzuk az autót.



Ínycsiklandó

Áramvonalasabbak 
az új lökhárítók, 
a hátsó féktárcsák 
átmérője az elsőkkel 
megegyezően 
300 mm. 
A menetkész tömeg 
1700 kg, a terhel-
hetőség 500 kg

Apró módosításokkal 
javítottak a 
karosszéria légel-
lenállásán, de az 
Optima megőrizte 
elegáns, kupészerű 
oldalnézetét

Íme, egy kis koreai gasztrokultúra és egy 
könnyen elkészíthető, ízletes fogás.



Pirított rizs garnélarákkal
Készítse elő a nagyméretű, 
friss garnélákat úgy, hogy 
eltávolítja a páncélt, de 
meghagyja a farokrészt és 
a második ízületet is. 
A vöröshagymát, cukkinit, 
paprikát vágja fel kis 
kockákra 

A fokhagymához adja 
hozzá az 1. pontban 
előkészített hozzávalókat és 
pirítsa tovább 

A főtt rizs adagot 
hozzáadva, a zöldségekkel 
finoman kevergetve kis 
lángon pirítsa meg a főtt 
rizst

Amikor alaposan átsültek 
a zöldségek és a garnélák, 
adja hozzá a fűszereket 

Végül süsse meg a 
tükörtojást (személyenként 
egyet) 

A kész ételhez javasoljuk a készen kapható steakszószt, 
a ketchupot, vagy a házi édes paradicsomszószt

Napjainkban az autókölcsönzők szolgáltatásai sok helyzetben 
a segítségünkre lehetnek. Legyen szó nyaralásról, üzleti útról, 
esküvőről, szórakozásról, vagy egy exkluzív eseményről, az 
autóbérlés egyre népszerűbb, mind az üzleti, mind a közéleti 
szférában.

Szeretne elegánsan érkezni a tárgyalására? Kipróbálni egy Kia 
modellt, mielőtt a megvásárlása mellett dönt? Vagy csak alter-
natív megoldást keres? Miért ne választana akkor magas színvo- 
nalú szolgáltatást! A SIXT autókölcsönző és mobilitás szolgáltató 
több, mint 600 autója ötvözi a kényelem, a biztonság, a teljesít-
mény és az esztétika fogalmait. A flottában kedvező kölcsönzési 
áron találhatunk prémium modelleket, személygépkocsikat,  kis 
teherautókat, sőt akár limuzinokat is. 

A Sixt rent a car büszke arra, hogy flottájában a legújabb KIA mo- 
dellek széles választéka megtalálható. Próbálja ki a magas gyártási 
minőséget, a megbízhatóságot, a korszerű és környezetbarát  
motorokat! Tesztelje a Sixt flottájából a sportos Kia Ceed-et, a kifi- 
nomult Kia Optima-t, vagy a városi autózásra kifejlesztett Kia 
Rio-t.

Ha tényleg az autóbérlés mellett döntenek, ügyfeleink a Sixt 
foglalási rendszerével időt spórolhatnak. Így nem kell a zsúfolt 
autószalonban tolongani, hiszen a SIXT applikáció segítségével 
bárhonnan kiválasztható a bérelni kívánt jármű. 

A rövid- és hosszú távú autókölcsönzést úgy alakítottuk ki, hogy 
azok megfeleljenek a legmagasabb minőségi elvárásoknak. A 
Sixt megbízhatósági faktorát pedig részben úgy hivatott növel-
ni, hogy külföldi autóbérlésünket intézhetjük akár itthonról is, 
forintos elszámolással, saját anyanyelvünkön, elkerülve ezzel az 
esetleges félreértéseket. 

 Az autókölcsönzés soha nem volt olyan kényelmes, kedvezményes 
és magas színvonalú, mint amilyen a Sixt Magyarországgal. 

Kedvező ajánlatainkért látogasson el honlapunkra! www.sixt.hu

Próbálja ki, 
szeresse meg, vigye haza!

kia_magazin_2_mod.indd   1 2016.05.26.   22:41:37



Hazai patika

Goodwill Pharma 
Kft. - 100 százalék-
ban magyar 
tulajdonú, 
dinamikusan 
fejlődő gyógyszer-
ipari vállalkozás

Dr. Kardos Mária 
és Dr. Jójárt 
Ferenc orvosok, 
a szegedi vállalat 
alapítói és 
tulajdonosai

A Goodwill Pharma 
2014 őszétől a 
professzor nevével 
hozza forgalomba 
C-vitaminos 
termékeit

Szent-Györgyi Albert, 
a C-vitamin izolálója, 
aki munkájáért 
Nobel-díjat kapott.

A Goodwill Pharma 2015-ben határozta el céges autó�ot-
tájának megújítását. A piaci lehetőségek és a szóba jöhető 
márkák, illetve típusok körültekintő felmérése után, a 
szegedi Pappas Auto márkakereskedéshez fordult a vállalat, 
ahol több lépcsőben 16 darab LX Exclusive és 2 darab EX 
Premium csúcskivitelű, 1,6 l-es, 136 LE-s CRDI dízelmotorral 
szerelt Kia cee’d modellt rendelt meg. Az első autókat tavaly 
nyáron és ősszel vették át a Goodwill Pharma munkatársai, 
akik hamar megkedvelték a takarékos, ugyanakkor erős és 
nyomatékos motorral hajtott, gazdagon felszerelt, 
kényelmes kompaktokat. A cég hamarosan újabb autócserét 
tervez, ezúttal a középkategóriában, ahol a Kia az Optimával 
képviselteti magát.

A Goodwill Pharma Kft. 
dinamikusan fejlődő, 
kiemelkedő szakmai 
háttérrel és 
tapasztalattal 
rendelkező, 
100 százalékban 
magyar tulajdonú 
gyógyszeripari 
vállalkozás.



2016-ban Szerbia 
rendezte az 
UEFA Futsal 
Európa-bajnok-
ságot, ahol a 
Kia Motors 
főtámogatóként és 
az esemény 
hivatalos 
autószállító 
partnereként volt 
jelen

Párizs északi részén (Saint-Denis) található az UEFA ötcsillagos 
minősítését is bíró Stade de France, amely több mint 80 ezer 
ülőhellyel a kontinens 8. legnagyobb stadionja. Az 1998-as FIFA 
világbajnokság döntője után a 2016-os Európa-bajnokság utolsó 
összecsapását is itt rendezik

Szinte már hagyomány, hogy a torna hivatalos 
labdaszállítója az AdidasLabda, játék

A világ legnézettebb 
sporteseményeinek, a labdarúgó 
világ- és Európa-bajnokságoknak 
2022-ig a Kia Motors a főtámogatója.



O P E R A T E D  B Y

Kalocsa egy kedves alföldi kisváros a Duna mentén, 120 kilométerre Budapesttől. Ezeréves kulturális és 
egyházi öröksége, barokk belvárosa, a hungarikummá nyilvánított népművészete és őrölt fűszerpaprikája, 
valamint egyéb értékei, természeti kincsei, gasztronómiája által méltán híres és kedvelt a turisták körében.

A vonzáskörzetében fellelhető értékek, úgy mint a közeli Hajós történelmi borvidéke, a Szelidi-tó fürdőzésre 
és vízi sportokra alkalmas gyönyörű állóvize és egyedülálló élővilágú természetvédelmi területe, a közeli lo-
vas tanyák, horgász- és vadászparadicsomok, falusi vendéglátóhelyek tovább színesítve az idegenforgalmi 
kínálatot, biztos alapul szolgálnak a kikapcsolódásnak.

Kortárs elegancia párbeszéde az öröklött értékekkel

A Pilvax Hotel*** egy 1820 körül épült, klasszicista stílusú lakóház átalakításával kelt életre Kalocsa szívében, 
2016 júniusa óta várja vendégeit. A műemléki védettséget élvező épület legnagyobb építészeti értéke az 
utca felé néző, klasszicista homlokzatú épülettömb, amely a külső és belső terek megtartásával az eredeti 
korstílust idézi.

A 15 csendes, a belső, elegáns kertre néző, légkondicionált, szélessávú internetkapcsolattal (WI-FI) és sík-
képernyős (Full HD Smart) televízióval felszerelt szoba mellett, pinceszinti bortrezor, kávézó, konferencia 
terem és szauna várja a pihenni, kikapcsolódni, illetve dolgozni érkező vendégeket.

Inspiráló környezet, professzionális munkafeltételek

A hely múltja és szellemisége révén a Pilvax Hotel*** tökéletes helyszíne az egy vagy több napos konfer-
enciáknak, céges rendezvényeknek, csapatépítő programoknak, tréningeknek, kreatív foglalkozásoknak. A 
60 fős, hangszigetelt, légkondicionált, sötétíthető konferencia teremben az internetkapcsolat (WI-FI) mel-
lett modern technikai eszközök (Full HD Smart televízió, flipchart és whiteboard tábla, projektor) biztosítják 
a professzionális feltételeket.

Kiváló borok, eredeti pincehangulat

A munkával vagy városnézéssel töltött nap tökéletes levezetéséhez tegyen borgasztronómiai kitérőt! A 
hotel alagsorában garantált az eredeti pincehangulat, a Duna Borrégió és Magyarország legkedveltebb 
nedűiből gondosan összeválogatott kínálat pedig gondoskodik az alkalomhoz leginkább illő nedűről.

A megtisztulás és a legjobb gondolatok forrása

A befelé figyelés, elmélyülés vagy akár a fontos beszélgetések kiváló helyszíne lehet az emeleten elhely-
ezett, nyolcszemélyes szauna zuhannyal és pihenő részleggel, ahol halk zene és lágy fények segítik a medi-
tatív állapot elérését. Engedje ki a gőzt és élvezze a megtisztulás élményét, a hűsítő zuhanyt és a nyugágyak 
kényelmét!

Minőségi szálláshely 
Kalocsa szívében

Ékszerdoboz a Duna mentén, ami igazi kincseket tartogat

H-6300 Kalocsa, Szent István király út 21.
Tel: +36 30 448 0426 
www.pilvaxkalocsa.hu 
info@pilvaxkalocsa.hu

Pilvax Hotel*** Kalocsa




	01 Címlap
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	42 - 43 Használtautó
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