


Története eddigi legjobb évét zárta 2017-ben az európai 
piacon a Kia Motors, 8,5%-os növekedést elérve. A Kia 
értékesítési növekedése ezzel felülmúlta a teljes európai 
piacét, amely 2017-ben 3,3%-kal nőtt.

Ehhez a kiváló teljesítményhez nagymértékben hozzájárultak 
a vadonatúj modellek, mint a fastback sportszedán Stinger, a 
kompakt crossover Stonic, a kompakt ferdehátú Rio és a 
Picanto városi kisautó. A Kia márka egyre kiterjedtebb hibrid 
és elektromos modellválasztéka ugyancsak hozzájárult az 
értékesítési sikerhez. 

A 2017-es év mozgalmas volt a Kia Motors számára, hiszen 
számos új autónk érkezett a piacra. A Rio és a Picanto új 
generációi egy-egy népszerű modellünk folytatásának 
tekinthetők, továbbá megjelentünk olyan szegmensekben, 

Kövess minket a Facebook-on!

Nagy Norbert
Ügyvezető

Kim Dowan
Elnök & CEO

Kedves Olvasó!
ahol eddig egyáltalán nem voltunk jelen. A Stonic crossover 
már most is jelentős szerepet játszik értékesítéseinkben, míg a 
Stinger megjelenésével és teljesítményével egyaránt lenyű-
gözte mind a médiát, mind ügyfeleinket.

Egyre fontosabb részét képezik a Kia termékportfóliójának a 
hibrid és elektromos járművek. Tavaly csaknem meg-
háromszoroztuk ezeknek a modelleknek az értékesítését, 
többek között két új kívülről tölthető plug-in hibrid (PHEV) és 
a hibrid (HEV) Niro crossover bevezetésének köszönhetően. 
Ennek eredményeképpen, már minden tíz Európában eladott 
Kia modell közül egy hibrid, vagy elektromos meghajtású. Ez 
olyan tendencia, amely az elkövetkező években tovább fog 
erősödni, és alternatív hajtású modelljeink jelentősen hozzá-
járulnak majd középtávú európai tervünk, az évi félmilliós 
értékesítés megvalósításához.

A GAL termékeket szigorúan mértékadó kutatásokra 
támaszkodva fejlesztjük, sem anyagi érdekből, 

sem divathullámok meglovagolásáért 
nem térünk le erről az útról.

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

megtalálja a webáruházunkban.

www.vitaminvilag.hu

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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NEWS
Új forma

Millennium Elismerés
Pierre Leclercq az Art Center College-ban szerzett diplomát
közlekedési formatervező szakon

Attila, a boldog tulajdonos (jobbra) Rédei Ádám 
Kia-márkavezetővel és Mohai Zoltán Kia-értékesítővel a székesfehérvári 
Pappas Auto átadójában

Hírek

Kim Dowan (balra) a Kia Motors és Lukasz Semeniuk a Total képviseletében aláírja a hosszú távú 
együttműködési megállapodást

Platinum Prestige díj

Kia Motors és Total 
stratégiai megállapodás

Pierre Leclercq
a Kia új styling

igazgatója

Kovács Róbert, a Jász-Plasztik Autócentrum 
ügyvezetője (középen) a Platinum Prestige díjjal, 
mellette jobbra Dorgai Károly, a Kia Motors 
Hungary (KMH) hálózatfejlesztési menedzsere és 
Michael Cole, a Kia Motors Europe (KME) 
ügyvezető igazgatója

Olajozottan



NEWS

Kia Motors és UEFA
együttműködés IRÁNY A PÁLYA!

Legyél Kia-szakértő!

GYEREKSZÁJ

Melyik autóé a fehéren kiszínezett hely? A piros szedán 
becsaphatja a nem kellően szemfüles jordániai gyerekeket

Párosító játék a Kia palesztin Facebook oldalán: minden 
autó piros, de melyik az eleje és a hátulja?

Pici reklám is belefér Mexikóban, hiszen az új Rio szedánról van 
szó, de pontosan hány lépcsőshátú is van az ötajtós Riók között? 
És mindezt időre, gyorsan kell megadni!

Vicces kisfilmekkel reklámozta a Kia Motors America a Super Bowl döntőben a Niro crossovert

Nekünk
az Év autója!

200 LE-s dízel és kétféle, 255 vagy 370 LE-s turbós 
benzinmotor választható a Stingerhez. Széria a nyolcfokozatú 
automata váltó, a GT-hez pedig az összkerékhajtás

Kia Stinger a COTY döntőjében

50 ezer Kia Magyarországon
JUBILEUMI

ÁTADÁS
Tortával, virággal, ajándékokkal lepték meg az

50 000. magyarországi Kiát átvevő Pataki házaspárt

Nagy Norbert, a Kia Motors Hungary (KMH) 
ügyvezető igazgatója is gratulált a boldog 

tulajdonosoknak

Hírek



Jellegzetes 
„jégkockás” köd-
fényszóróiról 
könnyen felismer-
hető a sportos 
kiállású Sorento 
GT Line

Akár 19 colos alu-
felnik is elérhetők, 
a GT Line fék-
nyergeit pirosra 
festik

Kiváló minőségűek 
az anyagok, az új 
sebességváltó 
fokozatai a kormányra 
tett fülekkel is 
pöcögtethetők

LED-esek a hátsó 
lámpák, a 
csomagtérajtót 
villanymotor 
emeli a magasba, 
ennek vezérlése 
intelligens

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Jobb, mint valaha...
2018-ra kívül-belül megújult az akár 
hét üléssel és immáron sportos GT Line 
kivitelben is elérhető nagy Kia 
szabadidő-terepes, a Sorento.



Minden eddiginél 
szélesebb és 3D 
hatású a tigrisorr 
hűtőmaszk – a 
Stinger már messzi-
ről könnyen beazo-
nosítható, hogy Kia. 
13 centis hasmagas-
ságával ragadozó-
ként lapul az úton

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Szép álmokat!

Egyetlen, könnyed 
vonallal megrajzolt 
ív a tetőkupola, a 
sárvédők erőt 
sugárzóan dombo-
rodnak. 
A visszapillantókat 
stílusosan az ajtókra 
szerelték

Néhány évvel ezelőtt koncepcióautóként született, most bárki megvásárolhatja és élvezheti 
a Kia eddigi legerősebb és leggyorsabb európai prémiummodelljét – már Magyarországon is!



Tökéletes, minden 
részletében. 
Az okoskormány 
alja enyhén lapított, 
a pedálok alumí-
niumból vannak, 
a középső szellőzők 
turbinamintázata 
látványos, a légkon-
dicionáló hatékony 
és egyszerűen 
kezelhető

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Hátul is hosszúak a 
fűthető ülőlapok, 
középről pohártartós, 
széles kartámasz 
hajtható le és rögzít-
hetők Isofix 
gyerekülések – a 
tervezők gondoltak 
a legkisebbekre is

Minden irányban elektromosan 
állíthatók, fűthetők, hűthetők 
a fejtámlánál diszkrét 
GT-logóval díszített első ülések. 
A vezetőnél az ülőlap hossza 
is változtatható

Puha bőr, gumírozott ajtóbehúzó, szatén krómszegéllyel díszített 
kapcsolók – a Stinger varázsa a részletekben rejlik

15 hangszórós a 
Harman/Kardom 
prémium audiorend-
szer, ebből 3-3 a 
hátsó ajtókba került



Elektromos a rögzítő-
fék, elgurulás ellen 
Auto Hold féknyo-
mástartó véd, a pot-
méterrel ötféle menet-
program választható. 
Az ülésfűtés és -hűtés 
kapcsolói rendkívül 
finoman működnek, 
az üzemmódot sárga 
vagy kék LED-ek 
jelzik

Tökéletesen marokba 
illő a váltókar 
– nem kellene fogni, 
mert a szerkezet automata, 
mégis nagyon jóleső érzés. 
A vezetőülés két pozíciót 
memorizálhat, a 
kormányon piros GT 
embléma jelzi: 
Európában ez a legerősebb 
és leggyorsabb Kia

Vérpezsdítő részletek: a Brembo fékek 
versenyautósan hatékonyak, a V6-os motor 
oldalanként dupla kipufogón zengi énekét, a LED-es 
hátsó lámpák egyedi rajzolattal világítanak

Pompás darab a 3,3 l-es, V6-os T-GDI biturbó 
motor, a hangja bizsergető, az ereje lehengerlő 
– igazi gran turismo szív

Villanymotor mozgatja a magasra 
nyíló hátsó ajtót, a síkokkal 
határolt csomagtérbe könnyű pakolni

19 colosak a GT alu-
felnijei, az első kerekek 
mögötti nyílás a fékek 
hűtését hivatott fokozni



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Nevében már valós!

Hamarosan bemutatkozik a Ceed következő generációja, ám a modell 
kóstolóját a Kia már a 2017-es Frankfurti Autószalonon feltálalta. 
A visszajelzések alapján mindenkinek nagyon ízlett...



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

A tudatos
természetesség

művészete

Kevés művészeti ág teremt 
olyan nyilvánvaló, mégis 
tünékeny kapcsolatot Korea múltja 
és jelene, az egyén és a közösség 
között, mint a jogakbo. 
A koreai foltvarrás egyik 
legelismertebb kortárs alkotója, 
Choi Dukjoo budapesti kiállításának 
megnyitóján mesélt a 
Kia Magazinnak személyes 
hitvallásáról.



Choi Dukjoo

Golf: nem csak játék!

Az Európa-szerte jegyzett Pannonia Golf & Country Club
több mint két évtizedes működés után a közelmúltban mindenre kiterjedően megújult.



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Egy Stonic naplója...

Csak az első kerekek hajtottak, de a nagy 
hasmagasság miatt könnyebb terepen sem 
jön zavarba a Stonic. A hátsó LED-es 
lámpák 3D hatásúak, a felnik 15 colos aluk

Alul körkörösen műanyag burkolat védi az 
autót, sőt az ajtók alsó részére külön is 
jutott plasztik. A Stonic a legfrissebb formájú 
tigrisorr hűtőmaszkot hordja

Belépő motorral 
a város a Stonic 
otthona, de hosszabb 
utakon is kényelmes,
 jól vezethető, 
biztonságát az 
Euro NCAP a 
maximális öt 
csillagra értékelte

Európában a kisautó alapú B-SUV az egyik legdinamikusabban fejlődő 
piaci szegmens, a Kia Stonic pedig az év ígéretes szabadidő-terepes újdonsága.



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Sportos az alul lapított 
kormány, minden 
funkciót könnyű kezelni. 
A középkonzol színes 
betétjei vidám, 
fiatalos hangulatot 
teremtenek

Minden részletre ügyeltek: kettős 
színvilág, a minták, a varrások is 
színesek. Az ülések kényelmesek

Kisautóhoz mérten bőséges a hely, a 
padlómerevítő púpja jótékonyan 
alacsony. Két Isofix gyerekülés is rögzíthető



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Egyszerű, mégis gusztusos burkolat. A tartóba tett félliteres palack 
nem zörög, nem csúszik el

Remek fogású a részben perforált bőrrel bevont, narancsszínű cérnával 
varrt okoskormány. A kormányoszlop négy irányban mozgatható

Könnyen áttekinthető műszerpark, középen a fedélzeti számítógép, 
ezt lapozni az okoskormányról lehet

Automata fényszenzoros a világítás, ködfényszórót elöl és hátul is 
hord a Stonic

Síkokkal határolt a csomagtér, amely könnyen rakodható és bővíthető. 
A padló alatt rekesz van

Csendes és takarékos a 84 LE-s 1,25-ös motor

Aprólékosan kidolgozott részletek. A menetfény LED-es, a 
lebegő hatású tetősín tetszetős dizájnelem és praktikus 
kiegészítő egyszerre

Egyszerűen kezelhető az infotainment rendszer, a hátsó USB-portról 
okoskészülék tölthető. Sok a fedélzeti rakodóhely, a kartámasz alatt 
doboz, a középkonzolon gumibélésű nyitott rekesz van



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Fontos kísérleti
modell volt a 
tüzelőanyag-cellás 
(FCEV) 
hajtáslánccal 
épített Sportage 
2005-ben

Erős, gyors, kényel-
mes és lenyűgöző 
formájú – Nadal 
már egy éve rajong 
a Stinger GT-ért

Nem csak Nadalt, 
az Australian 
Open-t is támogat-
ja a Kia Motors: 
évek óta a koreai 
márka a torna 
névadó főszpon-
zora és hivatalos 
autószállítója

Rafael Nadal átveszi 
a márka nagyköveteként 
kapott Stinger GT 
kulcsát Yangseop Gihl 
elnöktől



Generációváltás
A hajtásláncok határainak kitágítása, a fogyasztói elégedettség érdekében – erre épül a 
Hyundai-Kia csoport jövőbeni hajtáslánc-stratégiája, amely a belső égésű motorokat, 

a hibrideket és az üzemanyagcellás technológiát állítja fókuszba.

sixt.hu

Béreljen Kiát a Sixt autókölcsönzotol!
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Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Nyerő helyzetben
2016 után tavaly ismét

a Kia Motors végzett az élen
a J.D. Power mértékadó

minőségfelmérésén.

KIA Niro

KIA
Sorento

KIA Forte

KIA
Cadenza

KIA Soul



ÉRTÉK, BECSLÉS
Szöulban épült fel a 
Kia Motors első 
élményközpontja, 
a Beat 360

Európa egyik 
legnépszerűbb sza-
badidő-terepese 
a Kia Spotage, amit 
Kínában KX5 néven 
forgalmaznak

Kia Niro PHEV – 
elektromos üzemben 
több mint 50 km-t 
képes megtenni 
egyetlen feltöltéssel

Kia K5, a kínai piacon ezen a néven fut 
a középkategóriás Optima

Új fejezetet nyit a Kia történetében a Stinger, 
amely a márka eddigi leggyorsabb autója

Tíz év leforgása alatt a Kia márka globális értéke a hétszeresére nőtt, ami számszerűen 
közel 6,7 milliárd amerikai dollárt jelent.



"Hamornikusan
létezünk együtt, én és a Sorento..."
Megfér két rocker egy csárdában? Ha az a csárda egy Kia-szalon, az érintettek pedig több mint harminc éve 
játszanak együtt az ország legismertebb rockzenekarában, akkor feltétlenül. Pataky Attilával beszélgettünk.



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Vissza a gyökerekhez
A Jász-Plasztik Autócentrum a hazai Kia-értékesítések kulcsszereplője: országszerte már 

öt kereskedése várja az ügyfeleket, a vadonatúj bemutatóterem és szerviz Jászberényben található.



Nincs összkerék-
hajtás, de 160 mm-
es hasmagasságával 
a Niro ügyesen 
mozog könnyebb 
terepen. A lemez-
munka igényes, az 
ajtók könnyen 
nyílnak 

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Konnektorból tankol

Műanyag védi a karosszériát, az ajtókra is jutott koccanásvédelem. 
Ahogy a sima Niro HEV hibrid, a tölthető PHEV is vontathat 
1300 kilós utánfutót

Tölthető plug-in változatban is elérhető a Kia Niro hibrid crossover, 
amely teljes értékű villanyautóként használható.



Tágas a hátsó sor, az 
ülések itt is fűthetők, 
középen állítható 
rostélyokon jöhet a 
friss levegő

Minden ajtón van 
palacktartó, a csomag-
tartóban külön táskák-
ban utaznak a töltők: 
balra az otthoni normál, 
jobbra az utcai gyors-
töltő tartozékai

Hosszú távon is nagyon 
kényelmesek az EX-nél 
bőr/szövet kárpitozású, 
fűthető ülések

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Vezetőközpontú az 
elrendezés, az érintő-
képernyő 7,0 vagy 
8,0 colos lehet. 
A kormányon balra 
jól láthatók a telefon 
színes gombjai, a 
váltókar előtt 
indukciós töltő van. 
A rögzítőfék pedálos 
(balra lent)



Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Rendezett a gépház, a szívó 1.6 GDI 
benzinmotor hangja alig jut be az 
utastérbe. A narancssárga kábelek 
nagyfeszültségűek

SD kártya, USB- és AUX- csatlakozó is 
van a fedélzeten. A VESS feliratú gomb 
megnyomására a Niro hallható hangot 
ad ki a gyalogosoknak, amikor halkan, 
villanymotorral megy

Egyedi részletek: LED-es menetfényéről, 
illetve szintén diódás hátsó lámpájáról 
este is könnyen felismerhető a Niro. 
A tigrisorr hűtőmaszk fekete keretet és 
3D-s mintát kapott

Duplán: a Niro két helyen 
tankolható, az első sárvédő 
nyílásánál vételezhető áram, 
a hátsó sárvédőnél benzin

Gombnyomásra (Driver only) 
csak a vezető oldalán aktív a 
szellőzés, illetvea légkondicionálás, 
spórolva az energiával, így 
csökkentve a fogyasztást

Fedélzeti számítógép és adaptív 
tempomat vezérelhető a 
jobb oldali kormányküllőről

Napszaktól függetlenül 
jól leolvashatók a 
Supervision műszer-
blokk jelzései. Sport 
üzemmódban fordulat-
számmérő is előhívható, 
a két óra közötti TFT -
panel konfigurálható

Hatfokozatú a dupla-
kuplungos robotváltó. 
A kar mellett a felső 
EV/HEV gombbal 
kapcsolható a teljesen 
elektromos üzemmód



Egyre jobban ragyog a Zöld Fény

Öt év alatt hatalmas sikereket ért el, 
kézzelfogható, szívet melengető, reményt adó eredményeket tudhat 
maga mögött a Kia Motors társadalmi projektje, a Green Light.



Kutyával minden jobb
Az ELTE Gyakorló Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakemberei 2010 óta alkalmazzák 
hazánkban az állatasszisztált terápiát. A szakszavak ne borzasszanak el senkit: 
a világ legcsodálatosabb, egyben legtermészetesebb dolgáról van szó.



„Mi csak Kiákat vásárolunk…”
A Kia nemzetközi élre törésének egyik sarokköve 
a �ottaeladások növelése, a céges autóparkok 
mind teljesebb körű kiszolgálása. 
A Laterex Építő Zrt. ezen a téren szerzett 
tapasztalatairól Buczkó Mária stratégiai és 
marketing vezetővel beszélgettünk.

AKADÉMIA HOTEL**** BALATONFÜRED

ABalaton északi partjának fővárosában Balatonfüreden a Tihanyi Apátságra közvetlen 
 kilátással rendelkező szállodánk csendes környezetben, közvetlenül a Városi Uszoda  

mellett, városközponttól csupán 10 perc sétára található.
A szálloda 50 légkondicionált szobája, mintegy 120 fő elhelyezését teszi lehetővé és 
egész évben nyitva tartó a la carte étteremmel, bárral üzemel. Az uszodát és annak 
wellness részlegét (gőzfürdő, jakuzzi, infra és finn szauna) vendégeink térítésmentesen 
használhatják.
Az Akadémia Hotel**** Balatonfüred a fentieken túl kisebb, de kiemelkedő felszereltségű 
konferenciáknak is helyet ad. Egyedülálló panoráma teraszunk alkalmas exkluzív 
rendezvények, esküvők, születésnapok lebonyolítására, mely kifejezetten egyedivé teszi 
szállodánk által nyújtott szolgáltatások körét.

Akadémia Hotel**** Balatonfüred
H-8230  Balatonfüred, Horváth Mihály u. 66. 
Telefon: +36 20 378 7428 
info@akademiahotel.hu  | www.akademiahotel.hu
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Üzenet a jövőből!
A Kia Motors Las Vegasban bemutatta a jövő mobilitására vonatkozó elképzeléseit.



Hazai pálya
Krajnyák Petra 
Születési idő: 
1997. november 29.
Nemzetiség: magyar
Magasság: 160 cm
Súly: 45 kg
Kedvenc étel: 
carbonara spagetti
Kedvenc ital: limonádé
Hobbi: lovaglás
Szerencseszám: 7

Vogel Adrienn 
Születési idő: 
1982. december 30.
Nemzetiség: magyar
Magasság: 164 cm
Súly: 51 kg
Kedvenc étel: 
Rib-eye steak
Kedvenc ital: tonik
Hobbi: snowboard
Szerencseszám: 4

Petra (77-es rajt-
számmal) 
Monzában, az 
Ascari-sikán elején. 
Nagyon a szívéhez 
nőtt a gyors pálya, 
kedvencei között 
tartja számon

Jobb szélen, 44-es rajtszámmal 
Adri fordul el a kanyarban elsőként. 
Már sokszor bizonyította, hogy
 tud ő a leggyorsabb lenni a pályán

A 2017-es Kia Lotos Race 
mezőnyében két magyar hölgy is 
rajthoz állt Picantójával 
a Sun Aqua Kia Racing Team 
színeiben.



Egyszerű felépítésű,
jól olvasható 
műszerpult, jó fogású 
volánnal. 
Szervokormány nem 
járt az alapkivitelhez, 
de így sem túl 
nehézkes vele a 
városi forgolódás

Tekintélyes, 160 mm-es 
a hasmagasság, így 
aszfaltról letérve a 
Niro összkerékhajtás 
nélkül is elboldogul. 
Áramot vételezni az 
első, benzint a hátsó 
kerék feletti kis fedél 
mögött lehet, a hajtás-
lánc rendszerteljesít-
ménye 141 LE

Rendben teszi a dolgát a négyhengeres SOHC-motor. 
A rugótornyok teljesen rozsdamentesek, a Sephia mindig gond 
nélkül teljesítette a műszaki vizsgát

Hátul akár hárman is elférnek, a kárpitok jó állapotban 
megmaradtak 

Klasszikus szedán, a korra jellemző gömbölyded vonalakkal. 
Kerekei 13 colosak, az ajtókon színre fújt koptatócsík fut végig

Szépen kárpitozott a tágas csomagtartó, az osztott hátsó 
üléstámlák ledöntésével bővíteni is lehet

Az ülésvédők alatt hibátlanok a jó oldaltartású, kényelemes 
ülések. Rekeszt rejtő középső kartámasszal kényeztet a Sephia

Zsebet is tettek az ajtóra, elfér benne egy térkép és 
egy jégkaparó

Első fecske

Ergonomikus kialakítású középkonzol. A mechanikus légkondi 
hibátlanul üzemel

Klasszikus szedán, a korra jellemző gömbölyded 
vonalakkal. Kerekei 13 colosak, az ajtókon színre 
fújt koptatócsík fut végig

Kisebb koccanások 
miatt az első 
lökhárítót és néhány 
lemezt már cserél-
tek az autón. Húsz 
évvel ezelőtt 
modernnek 
számított a formája

Amikor 1996-ban megjelent Magyarországon a Kia, először a négyajtós Sephiát kínálták. 
Főszereplőnk is egy ilyen modell, amelyet a mai napig első és elégedett tulajdonosa használ.



Kabriót csak háromajtós 
karosszériával gyártottak, az igazi 
szellős élményt a hátsó utasok élvezhették

Siker, történet

Hosszabb hátsó 
túlnyúlásáról könnyen 
felismerhető a nagy 
csomagterű 
Grand/Grand Wagon 
karosszériás Sportage

Első generációs, európai specifikációjú Sportage, 
ritka Karmann Sport SE kiadásban – csupán 250 példány készült

1995-ben készült fotó: az Egyesült Királyságban rendőrségi 
autóként is használták a Kia első szabadidő-terepesét

Először 1997-ben korszerűsítették az első JA/NB modellt, 
ekkor új műszerfalat is terveztek hozzá

2004-2010 között gyártották a második generációt, a 
csúcsmodellt kellemes hangú V6-os benzinessel szerelték

Fontos kísérleti
modell volt a 
tüzelőanyag-cellás 
(FCEV) 
hajtáslánccal 
épített Sportage 
2005-ben

A Kia legnépszerűbb európai modellje, 
a Sportage szabadidő-terepes 
1993-ban mutatkozott be.



KLEBELSBERG KASTÉLY BUDAPEST

Klebelsberg
Kastély

A Klebelsberg Kastély Hotel és Rendezvényközpont 2017. nyarán nyitotta meg kapuit 
Budapest második kerületében Pesthidegkúton, amely Magyarország öt kiemelt 

kultúrtörténeti emlékhelyének egyike. Látogasson el hozzánk személyesen is, hogy Ön 
is átélhesse a 100 évvel ezelőtti Magyarország hangulatát!

Vendégházunk 29 kényelmes szobája, egyedi tervezésű magyar bútoraival és a másfél 
hektáros elegáns parkosított őskert garantálják a hamisítatlan kastély élményt. A 
kényelmet és a biztonságot segítik a szálloda parkjában, az épületek mellett kialakított 
zárt gépkocsi parkolók. 24 órás recepció, korlátlan wifi használat, bőséges büféreggeli, 
valamint lobby bár szolgáltatás teszik még kellemesebbé az itt tartózkodást.

Rendezvényházunkat szeretettel ajánljuk céges rendezvények, csapatépítő programok, 
sajtótájékoztatók, termékbemutatók megrendezésére is!

Klebelsberg Kastély Budapest
H-1028 Budapest, Templom utca 12. 
Tel.: +36 30 399 2143 
info@klebelsbergkastelybudapest.hu | www.klebelsbergkastelybudapest.hu
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www.kia.com
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