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Kedves Flottavásárlók!

Köszönti Önöket a Kia Flotta! Nem, ez a brosúra nem csupán egy a sok közül, amellyel egy 

újabb autógyártó próbálja meg eladni Önöknek modelljeit.

Egy teljes modellcsaládot szeretnénk bemutatni Önöknek, amelyet kifejezetten úgy állí-

tottunk össze, hogy tökéletesen megfeleljen az igényeiknek. Egy flottát, amelyet a for-

matervezés és a minőség határoz meg, amely emellett kiváló ár-értek arányt kínál, és a 

legújabb, csekély CO2-kibocsátású erőforrásokkal szereltünk fel. Egy flottát, amelyre leg-

alább hét éven át nem lesz gondja – garantáltan. 

Mindez nem pusztán üres ígéret, hanem Európa egyik legdinamikusabban növekvő autó-

márkájának célkitűzése és felvállalt elkötelezettsége. Célunk, hogy az európai flotta-ügy-

felek számára mi jelentsük a tömegpiaci alternatívát. Tudjuk, hogy ez a cél rendkívül am-

biciózus, ám elérhető. Elérhető, mert a Kia Motors  egy erőteljes vállalat, amely világszerte 

több mint 50 ezer embert foglalkoztat, és éves bevétele meghaladja a 44 milliárd dollárt. 

Ez pedig igen magabiztossá tesz bennünket. Rendelkezünk a sikerhez szükséges termé-

kekkel és elhivatottsággal, gyorsan növekvő eladásaink pedig azt mutatják, jó úton járunk. 

Modelljeink széles palettájával, kiemelkedő garanciális feltételeivel, alacsony üzemelte-

tési költségeivel, korszerű és környezetbarát motorjaival és a minden kategóriában kima-

gasló maradványértékkel állunk az Ön rendelkezésre. Különleges flottát kínálunk, értékes 

háttérszolgáltatásokkal.

Ezért arra kérjük Önöket, szánjanak ránk egy kis időt. Lapozzák át ezt a kiadványt, és is-

merjék meg a Kia kiemelkedő, rendkívül versenyképes kínálatát. Alig várjuk, hogy Önt is a 

Kia új ügyfeleként köszönthessük; a Kia elhivatott flottacsapata készen áll, hogy minden 

elvárásának megfeleljen. 

Szívélyes üdvözlettel,

Nagy Norbert

Ügyvezető igazgató

KIA Motors Hungary Kft.

Karmazin András

Flottaértékesítési vezető

KIA Motors Hungary Kft.
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– Több mint 2,7 millió autó évente

–  11 gyártóbázis a világ  

6 országában

–  Több mint 50 000 alkalmazott  

világszerte

–  Éves árbevétel meghaladja  

a 13 milliárd dollárt

–  2012-re a világ 5. legnagyobb  

autógyártó konszernje

A KIA jELENLéTE A vILágbAN

 California, USA

Sohari, Dél-Korea

Monterrey, Mexico

Namyang, Dél-Korea
Frankfurt, Németország

Zsolna, Szlovákia
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ZÖLDÜLŐ éS FEjLŐDŐ KIA MáRKA

bemutatjuk a DRIvE WiSE technológiát, a Kia új almárkáját, mely az auto-

nóm vezetési rendszereket és a támogató technológiákat foglalja magában. Az 

új platform lehetővé teszi, hogy bemutassuk intelligens biztonsági innováció-

inkat, melyek a lehetséges veszélyek és a zsúfolt utak okozta vezetési stressz ki-

iktatását szolgálják. Célunk a megnövekedett biztonság és a gondtalan vezetés.  

A DRIvE WiSE technológia az alábbi támogató rendszereket tartalmazza

– Holttér figyelő rendszer

– Hátsó keresztirányú forgalom felügyelet

– Sávtartó asszisztens

– Autonóm Vészfékrendszer

– Intelligens Sebességtartó Automatika

– 360° Kamerarendszer

Számunkra a környezet védelme és a 

fenntartható fejlődés elősegítése min-

dennél fontosabb, ezért nemzetközi szin-

ten törekszünk arra, hogy a lehető legtöbb 

zöld gyártási és újrafelhasználási techno-

lógiát alkalmazzuk modelljeinknél. A Kia 

Motors 2009-ben indította el a környe-

zetbarát ECO Dynamics márkáját, melynek 

elkötelezett célja a 0 károsanyag-kibocsá-

tás elérése. Törekvéseinket számos elis-

meréssel és tanúsítvánnyal díjazták már, 

2014-ben pedig 35. helyen végeztünk 

a best global green brand (Legjobb Zöld 

Márkák) felmérésén. 

ECO technológiáink

– ECO Hybrid

– ECO Electric

– ECO Plugin
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EuRópAI jELENLéT

A Kia Motors Europe 2006-ban nyitotta meg vállalati központját Frankfurt am Mainban 

(Németország). A németországi Rüsselsheimben működő kutató-fejlesztő központ, va-

lamint a Kia modern autó- és motorgyártó üzeme a szlovákiai Zsolnán messzemenőkig 

kielégíti a kivételes minőség iránti elkötelezettségünket. A Kia első európai gyártó léte-

sítménye új normát állított fel járműminőség és termelékenység terén, miközben környe-

zetbarát jellemzőit ISO 14001 tanúsítvány igazolja.

A Kia itt és másutt működő üzemeiben megvalósított termékminőségének ismeretében 

magabiztosan kínálunk minden egyes Kia modellt egyedülálló, hétéves gyártói garanciá-

val, ami nem csak a többi ázsiai márkától, de a helyi, európai gyártóktól is egyértelműen 

megkülönböztet bennünket. 

FLOTTA AggODALMAK NéLKÜL 
7 év garancia

A Kia egyedülálló és innovatív 7 évre vagy 150 000 kilométerre szó-

ló garanciája, minden Európában értékesített új Kia gépjárműre ér-

vényes. Az első 3 évben kilométer korlátozás nélküli garancia a teljes 

gépjárműre vonatkozik és a későbbi tulajdonosokra is átruházható. 

A 7 év Kia garancia a leghosszabb időre szóló gyártói garancia az 

európai autópiacon. Minden Kia tulajdonos számára biztonságot 

nyújt, és nyugodt autózást biztosít, valamint tovább növeli az autó 

értékállóságát.
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EuRópAI DESIgN 

Miután peter Schreyer 2006-ban csatla-

kozott a Kia Motorshoz, forradalmasítot-

ta a márka formanyelvét. A Kia legújabb 

modelljein látható formajegyek mellett az 

ő nevéhez köthető az a „tigrisorr”, amely 

a márka minden jelenlegi típusának meg-

jelenését meghatározza. peter Schreyer 

felügyeli a konszern formai stratégiáját, s 

emellett ő koordinálja a Kia Koreában, Né-

metországban és az Egyesült államokban 

működő, három formatervező stúdiójának 

tevékenységeit is.

peter Schreyer,

a Kia Motors Corporation

és a Hyundai Motor group

elnöke és dizájnfőnöke

2014-ben Schreyer formatervezési élet-

műdíjat kapott az EyesOn Design-tól. 

Ezt a kitüntetést korábban olyan legen-

dás formatervezők is megkapták, mint 

Sergio pininfarina, Shiro Nakamura, Wal-

ter de’Silva vagy giorgetto giugiaro. Az 

EyesOn Design díjat az teszi különlegessé, 

hogy a bíráló bizottság tagjai a korábbi ki-

tüntetettek közül kerülnek ki.

büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 

Kovács Miklós személyében, hosszú idő 

óta ismét van egy kiváló és sikeres forma-

tervezőnk. Miklós többet között a cee’d, a 

venga és az Optima fő tervezője.

Kovács Miklós

a cee’d, a venga és az 

Optima fő tervezője
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Optimális várOsi autó kényelmes és praktikus megOldásOkkal. 

Hossz: 3 595 mm

Szélesség: 1 595 mm

Magasság: 1 480 mm

200 / 870 l
1.0 MpI - 66 LE 

1.2 MpI - 85 LE

a kategória átlagánál magasabb Felszereltség és takarékOs üzemben tartás.

Hossz: 4 050 mm 

Szélesség: 1 720 mm 

Magasság: 1 455 mm

288 / 923 l

1.2 CvvT - 85 LE   

1.4 CvvT - 109 LE 

1.1 CRDi - 75 LE 

1.4 CRDi - 90 LE

kia picanto kia rio

Legalacsonyabb CO2 105 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 4,5 l / 100 km

Fogyasztás (kombinált) 4,5-5,6 l/100 km;  
CO2 kibocsátás (kombinált): 105-130 g/km

Fogyasztás (kombinált) 3,6-6,3 l/100 km;  
CO2 kibocsátás (kombinált): 94-147 g/km

Legalacsonyabb CO2 94 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 3,6 l / 100 km
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sOkOldalú kisautó, amelyben mindenki kényelmesen elFér.

Hossz: 4 075 mm 

Szélesség: 1 765 mm 

Magasság: 1 600 mm

440 / 1 486 l

1.4 CvvT - 90 LE 

1.6 CvvT - 125 LE 

1.4 CRDi - 90 LE 

1.6 CRDI - 128 LE

kia venga

Legalacsonyabb CO2 110 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 4,4 l / 100 km

Fogyasztás (kombinált) 4,4-6,5 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 110-150 g/km

212 km  
hatótáv

egyedi karakter, a FunkciOnalitás és kényelem harmOnikus ötvözete.

Hossz: 4 140 mm

Szélesség: 1 831 mm

Magasság: 1 605 mm

354 / 1 367 l
1.6 gDI - 132 LE

1.6 CRDi - 136 LE

az egyetlen elektrOmOs autó 7 év garanciával.

Hossz: 4.140 mm

Szélesség: 1 831 mm

Magasság: 1 593 mm

281 / 891 l (vDA)
elektromos 

81,4 kW - 109 LE

kia soul

kia soul ev
Legalacsonyabb CO2 118 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 5,2 l / 100 km

Legalacsonyabb CO2 0 g/km Max. teljesítmény 81,4 kW 

Fogyasztás (kombinált) 4,8-7,6 l/100 km;  
CO2 kibocsátás (kombinált): 118-165 g/km
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karakteres dizájn, megbízható technOlógia és takarékOs mOtOrOk.

Hossz: 4 310 mm 

Szélesség: 1 780 mm 

Magasság: 1 470 mm

380 / 1 318 l

1.4 CvvT - 100 LE 

1.6 gDi - 135 LE 

1.0 T-gDi - 120 LE 

1.6 T- gDi - 204 LE 

1.4 CRDi - 90 LE 

1.6 CRDi - 136 LE

nagyObb csOmagtér, cee’d minőség.

Hossz: 4 505 mm 

Szélesség: 1 780 mm 

Magasság: 1 485 mm

528 / 1 642 l

1.4 CvvT - 100 LE 

1.6 gDi - 135 LE 

1.0 T-gDi - 120 LE 

1.4 CRDi - 90 LE 

1.6 CRDi - 136 LE

kia cee’d kia cee’d kombi

Legalacsonyabb CO2 102 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 3,9 l / 100 km Legalacsonyabb CO2 102 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 3,9 l / 100 km

Fogyasztás (kombinált) 3,9-6,0 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 102-138 g/km

Fogyasztás (kombinált) 3,9-6,3 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 102-141 g/km
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innOvatív Funkciók, Fejlett biztOnsági és kényelmi technOlógiák. 
partner az üzleti életben. 

Hossz: 4 855 mm 

Szélesség: 1 860 mm 

Magasság: 1 465 mm

510 l
1.7 CRDi - 141 LE

2.0 CvvT - 163 LE

a praktikum és deisgn tökéletes harmóniája.

Hossz: 4 855 mm

Szélesség: 1 860 mm

Magasság: 1 480 mm

552 / 1 686 l
1.7 CRDi - 141 LE

2.0 CvvT - 163 LE

Hossz: 4 855 mm

Szélesség: 1 860 mm

Magasság: 1 460 mm

552 / 1 686 l 2.0 T-gDi - 245 LE

Hossz: 4 855 mm 

Szélesség: 1 860 mm 

Magasság: 1 455 mm

510 l 2.0 T-gDi - 245 LE

kia Optima

kia Optima gt

kia Optima sW

Legalacsonyabb CO2 110 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 4,2 l / 100 km Legalacsonyabb CO2 113 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 4,4 l / 100 km

Legnagyobb teljesítmény 245 LE Max. nyomaték 353 NmLegnagyobb teljesítmény 245 LE Max. nyomaték 353 Nm 

kia Optima sW gt

Fogyasztás (kombinált) 4,2-8,2 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 110-191 g/km

Fogyasztás (kombinált) 4,4-8,2 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 113-191 g/km
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merész dizájn minimális Fenntartási költséggel és környezeti terheléssel.

Hossz: 4 855 mm 

Szélesség: 1 860 mm 

Magasság: 1 465 mm

307 l
2.0 gDi + elektromos  

- 205 LE

kategóriaelső üzemanyag-takarékOsságban a kOmpakt crOssOverek között.

Hossz: 4 355 mm 

Szélesség: 1 805 mm 

Magasság: 1 545 mm

427 / 1 425 l 1.6 gDi Hybrid - 141 LE

kia Optima phev kia niro

Legalacsonyabb CO2 37  g/km Legalacsonyabb fogyasztás 1,6 l / 100 km Legalacsonyabb CO2 88 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 3,8 l / 100 km

Fogyasztás (kombinált) 1,6 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 37 g/km; áramfogyasztás  
(kombinált): 12,2 kWh/100 km

Fogyasztás (kombinált) 3,8-4,4 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 88-101 g/km
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innOvatív, mOdern, kényelmes, spOrtOs. tökéletes társ minden helyzetben.

Hossz: 4 480 mm 

Szélesség: 1 855 mm 

Magasság: 1 635 mm

503 / 1 330 l

1.6 gDi - 132 LE 

1.6 T-gDi - 177 LE 

1.7 CRDi - 115 LE 

2.0 CRDi - 136 LE 

2.0 CRDI Hp - 185 LE

kia sorento

Legalacsonyabb CO2 119 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 4,6 l / 100 km

Fogyasztás (kombinált) 6,5-7,4 l/100 km;  
CO2 kibocsátás (kombinált): 155-177 g/km

azOknak, akik többre vágynak a szOkványOs. hétköznapi élményeknél.

Hossz: 4 780 mm 

Szélesség: 1 890 mm 

Magasság: 1 690 mm

142 / 605 / 1 662 l  

(7 személyes)
2.2 CRDi - 200 LE

kia sportage

Legalacsonyabb CO2 155 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 6,5 l / 100 km

Fogyasztás (kombinált) 4,6-7,6 l/100 km;  
CO2 kibocsátás (kombinált): 119-177 g/km
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variálható egyterű, amely üzleti környezetben is ideális.

Hossz: 4 525 mm 

Szélesség: 1 805 mm 

Magasság: 1 610 mm

492 / 1 650 l (5 ülés)

1.6 gDi - 135 LE 

2.0 gDi - 166 LE 

1.7 CRDI - 141 LE

kia carens

Fogyasztás (kombinált) 4,5-7,8 l/100 km; 
CO2 kibocsátás (kombinált): 118-182 g/km

Legalacsonyabb CO2 118 g/km Legalacsonyabb fogyasztás 4,5 l / 100 km

bérleti díjba épített szolgáltatások

– Teljes körű karbantartás és szerviz

– Téli gumi szett, tárolás és csere

– 24 órás KIA asisstance szolgáltatás az év 365 napján

–  Kötelező és CASCO biztosítás, 10% de minimum  

50,000 Ft önrész

– Cégautó adó

Előnyök cége számára:

–  Egyedi vételár alapján kalkulált speciális havi bérleti díj, mely költségként elszámolható

–  A teljes havi bérleti díj ÁFA tartalma az üzleti használat arányában visszaigényelhető

–  Változatlan és előre tervezhető havidíjak a teljes futamidő alatt

– Alacsony induló bérleti díj

– Forintalapú, fix kamatozású finanszírozás,

– Teljes körű szerviz és folyamatos karbantartás 

– Gyorsított ügyfélbonitás vizsgálat

– Biztosítások és káresemények teljes körű kezelése

KIA FLOTTAKEZELéS

A KIA Flottakezelés bérleti szolgáltatást az Arval Magyarország Kft. 
nyújtja a vele szerződő cég részére. A gépjárművek bérbeadását  
az Arval Magyarország Kft. az ügyfél egyedi hitelképesség vizs- 
gálatának eredményétől függően vállalja. A bérleti díjak megha- 
tározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figye- 
lembevételével készül, amelyek például a választott modell, 
induló bérleti díj nagysága, futamidő hossza, futáskilométer  
mértékének változása esetén is módosulhatnak.
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Kiváló

Ezzel az egy szóval lehet manapság a Kiát jellemezni.

Kiváló formavilág, modellpaletta

Kiváló maradványérték

Minden járműszegmensben a Kia modellek a legjobbak között szerepelnek. Ez már ten-

denciózus, így nem csak egy-egy jól eltalált modell sikeréről beszélhetünk, hanem a Kia, 

mint márkanév jelentős előretörése is megfigyelhető.

Kiváló szerviz költségek

A Kia modellek szerviz periódusa a legmagasabbak között van (30.000 km). A 7 év ga-

rancia vállalás pedig a jármű megbízhatóságát vetíti előre, így meghibásodás miatti külön 

szervizköltséggel nem kell számolni, hiszen ha garanciális javításra volna szükség, annak 

minden költségét fedezik, beleértve az alkatrészek árát és a munkadíjat is.

Kiváló eredmények a Teljes Költség Kimutatásokban

Az utóbbi időben egy jármű vásárlásakor, a döntéshozatal során egyre fontosabb szem-

pontként előtérbe kerül a jármű beszerzésével, valamint bizonyos időtartam és futástelje-

sítmény során az üzemeltetésével járó valamennyi kiadás, költség vizsgálata.

Az egyes költség elemek során a Kia modellek rendszerint az egyik legkedvezőbb ered-

ményeket érik el, legyen az maradványérték, biztosítási díj, üzemanyag fogyasztás vagy 

szerviz költségek.

A kiváló piaci megítélés alappillérei a hét év garancia, a nagyon eltalált európai formavilág, 

alacsony fenntartási költségek, a márkanév piaci elismertsége. Ezek bármelyike már a si-

ker kulcsa lehet, azonban együttes megléte nagyon ritkán fordul elő a mai járműpiacon. 

Egy jármű márkapiaci pozíciójának előretörését mi sem bizonyítja jobban, hogy már a kon-

kurensek szemében is mértékadóvá vált. Az egyes összehasonlító elemzések során egyre 

több Kia modell kerül bele a vizsgálatot végző gyártó versenytársai közé. 

Labodics János 

Eurotax ügyvezető igazgató

MARADváNyéRTéK NAgyON jó pOZíCIóbAN maradvány értékek (%)

szegmens motor tipus 1 év / 30e km 2 év / 60e km 3 év / 90e km 4 év / 120e km 5 év / 150e km

alsó-közép OTTO cee'd 64,6 53 43,4 34,9 28,4

alsó-közép OTTO versenytársak 57,9 47,6 39,1 31,4 25,6

70,0

52,5

35,0

17.5

0,0
1 év / 30e km 2 év / 60e km 3 év / 90e km 4 év / 120e km 5 év / 150e km

Várható  

maradványértékek  

alsó–közép kategória,  

5–ajtós kivitel

Cee’d

versenytársak átlaga

 7 év garancia

– 150 000 km

–  Teljes mértékben 

átruházható a következő tulaj-

donosokra

–  12 éves átrozsdásodás elleni 

garancia

–  5 éves fényezési garancia

 Maradványérték

–  Hosszú távú együttműködés az 

EurotaxGlass’s csoporttal Hasz-

náltpiaci értékszámítások,már 

az új modellek piaci megjelenése 

előtt

–  Kia használati program

 EcoDynamics 

–  Fogyasztást és a károsanyag 

kibocsátást akár 15 százalék-

kal csökkentő start/stop (ISG) 

rendszer

–  Alacsony gördülési ellenállású 

gumiabroncsok

–  Felkapcsolás jelző, a sebesség–

változások optimális idejének 

jelzáésére

–  Modern, takarékos, környezetba-

rát és megbízható motorok

 Teljes használati költség 

 (TCO)

–  Kiemelkedő ár–érték arányú 

ajánlat

–  A versenytársakénál jelentősen 

magasabb használati érték

–  Takarékos működés, alacsony 

fogyasztás

–  Kedvező árak, magas használt-

piaci érték

–  Kedvező adózás és versenyké-

pes biztosítási díjak




