A Kia Stonic.

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
más 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!

Szélesítsd látókörödet!
Könnyebb úgy új helyeket, új kalandokat felfedezni, ha tudod, hogy a Kia
Stonic ultramodern technológiájára mindig számíthatsz. Ezek nem csupán
ihletet adnak és segítséget nyújtanak, de izgalmassá és élvezetessé is teszik az
utazás minden pillanatát.

Lépj túl a
hétköznapokon!
Az új Kia Stonic első pillantásra új szabályokat
állít fel, és már megjelenésével megkérdőjelezi a
hagyományokat. Dinamikus, sportos orrkialakítását
a hűtőmaszk térbeli megformálásának, a
függőleges ködlámpa-házaknak, valamint a
divatos, LED-es nappali világítással felszerelt,
integrált, kétfunkciós lámpatesteknek köszönheti.
Vedd hozzá a húsz különböző kéttónusú
színkombinációt és a kilencféle egyszínű
fényezést, és nyilvánvalóvá válik, hogy a Stonic
stílusa tökéletesen alkalmazkodik az életedhez,
személyiségedhez.

Írd át a hagyományokat!
A dinamikus Kia Stonic hátulról lenyűgöző, emlékezetes benyomást tesz a
szemlélőre. A látványosan döntött, felül légterelővel keretezett hátsó szélvédő
és a karakteres kerékívek erőtől duzzadó megjelenést kölcsönöznek a
modellnek; a LED-es lámpatest háromdimenziós belső rajzolata lenyűgöző
részlet. Ráadásul a kecses, plasztikus rajzolatú csomagtérfedél és a
légáramlatokat szabályozó, ezüstszínű fenékvédő lemez erőteljes, mégis
visszafogott nagyvárosi hangulattal ruházza fel, és ellenállhatatlanul
látványossá teszi az autót.

Légy hű önmagadhoz!
Ha a pillanatnak élsz, nem léteznek korlátok: pontosan ezt kínálja az új Kia
Stonic belső tere. A plasztikusan megformált kezelőszervekre jó ránézni,
és tapintásuk is kellemes, így lesz élvezetes, frissítő élmény a vezetés. A
kormánykerék alul egyenes, így nem ütközik bele a lábadba; a kezelőszerveket
úgy alakítottuk ki és helyeztük el, hogy ösztönösen működtethesd azokat.

Ragadj meg
minden másodpercet!
Ha Te irányítod a folyamatokat, elengedhetetlen az állandó tájékoztatás. Az
új Kia Stonic a figyelem elterelése nélkül biztosít számodra minden lényeges
információt. A Bluetooth technológia révén kihangosítva, hangvezérléssel
kezelheted mobiltelefonodat, az ultramodern információs rendszer lebegő,
színes érintőképernyője pedig folyamatosan gondoskodik a tájékoztatásodról
és szórakoztatásodról.

3.5 colos Supervision
műszeregység.. A
sebességmérő és a
fordulatszámmérő között
található képernyőn
megjeleníthetők a
menetadatok és az
audiorendszer információi.
Az opciós TFT-LCD monitor
több nyelven, felugró
üzenetekkel jeleníti meg az
információkat.

Első USB töltőaljzat. Az
USB aljzatról menet közben
is töltheted okostelefonodat,
és egyéb hordozható
eszközeidet.

USB töltő aljzat a hátsó
üléseknél. A padlókonzol
hátulján kialakított USB
aljzatról a hátul utazók is
feltölthetik hordozható
készülékeiket.

8" colos színes képernyős navigációs rendszer. A többnyelvű rendszer 8 colos, nagyfelbontású TFT LCD képernyőt és
tolatókamera megjelenítést kínál.

Maradj 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 ugyanerre a névre keresztelt fedélzeti rendszer tervezésekor
arra törekedtünk, hogy folyamatosan és zavartalanul tájékozódhass az autódról, illetve az
utazásról. A hangutasításokkal is vezérelhető, online navigációs rendszer például valós
idejű forgalmi információkkal támogat a közlekedés során, többek között a töltőpontokról,
a parkolóhelyekről, az időjárásról és az érdekes helyekről (POI-król). A Kia Connect
segítségével okostelefonodat is csatlakoztathatod autódhoz, 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, egyetlen mozdulattal elérheted a különféle funkciókat, amivel értékes
időt takaríthatsz meg. Ez az igazán inspiráló autózás.

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 kapcsolódás. 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.

* Ultramodern információs és vezérlőközpont a Kiádban. A szolgáltatások az új autó átvételétől, azaz a vételi megállapodás létrejöttétől számított hét éven át teljesen
ingyenesek, de a feltételek időközben változhatnak. A működtetésről és a felhasználási feltételekről a Kia-márkakereskedőknél, valamint a kia.com honlapon kaphatsz
bővebb tájékoztatást. A rendszer iOS- és Android-alapú készülékekkel egyaránt kompatibilis, működése során pedig adatforgalmat bonyolíthat, amiért mobilszolgáltatód
− szerződéstől függően − díjat számíthat fel.

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 ellenőrizheted, 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,
ugyanis – értesítő- és figyelmeztetőüzenetek formájában –
mindig kommunikál veled. Ha a „feltörés” veszélye fennáll,
a lopásgátló azonnal jelez, miként akkor is figyelmeztet a
jármű, ha a váltó parkolófokozatban (P) van és a motor jár, de
valamelyik ajtó nyitva van.

A Kia Connect képernyőjéről készült felvételek csupán illusztrációs célt szolgálnak, nem feltétlenül a legfrissebb Kia Connect App és Kia Connect fedélzeti szolgáltatás
szerepel fotókon. Ha kérdésed merülne fel a szabályozással és a jogi háttérrel kapcsolatban, kérjük, olvasd el a felhasználási feltételeket rögzítő Kia Connect Használati
feltételek dokumentumot!

Parkolásra és töltőpontokra vonatkozó információk. A gyors és egyszerű parkolás érdekében a rendszer jelzi a lehetséges
parkolóhelyeket, mikor megérkezel úti célodhoz. A teljes körű tájékoztatás jegyében az utcai és a mélygarázsokban található
helyeket egyaránt jelzi. Az online adatbázisból nem csak a nyilvános töltőállomások helyzete ismerhető meg, a felhasználók a
fizetési lehetőségekről, valamint a kompatibilis töltőkábelekről is információt kaphatnak. Mindemellett a rendszer azt is elárulja,
hogy az adott eszköz éppen szabad-e.

Maradj képben!
Fedezd fel a világot!
Ha szeretnéd felfedezni, mi vár rád a következő sarkon vagy akár a horizonton túl, a Kiára
mindig számíthatsz! A Kia Live Services szolgáltatások a mindennapos ingázást, a hétvégi
kalandokat és az egyszerű kiruccanásokat egyaránt megkönnyítik és élvezetesebbé
teszik. Használd ki a valós idejű forgalmi információkon alapuló, megbízható és pontos
iránymutatást, hogy mindig megtaláld a lehető legrövidebb és leggyorsabb útvonalat! A
Live Traffic (Valós idejű forgalmi információ), a Local Search (Keresés helyben) és a Weather
(Időjárás) segítségével bárhol, bármikor tájékozódhatsz az időjárási és útviszonyokról,
valamint az adott környéken fellelhető boltokról, éttermekről, látnivalókról stb., tehát
bárhová is sodor az élet, a Kia Connect Live Services biztos hátteret nyújt.*
Valós idejű forgalmi információ. A navigációs rendszer
rendkívül pontos, valós idejű, kétpercenként frissülő forgalmi
információkkal segít a közlekedésben, így elkerülheted a
zsúfolt városrészeket és megtalálhatod a könnyen járható
szakaszokat. Amennyiben a helyzet menet közben változik, a
rendszer figyelmeztet, és alternatív útvonalakat ajánl.

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

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.

Keresés helyben és időjárás-előrejelzés. Boltot vagy
éttermet keresel? Vagy csak egy jó találkozóhelyszínt? Vedd
igénybe a Keresés helyben szolgáltatást! Vajon napos lesz
a hétvége? Vagy esni fog reggeltől estig? Nézd meg az
időjárás-előrejelzést! Elég megadnod a helyszínt, és máris
megjelenik a négynapos prognózis, ami a legalacsonyabb
és a legmagasabb napi hőmérsékletről, valamint a várható
szélsebességről is tájékoztat, s azt is elárulja, hogy száraz vagy
csapadékos időszaknak nézel-e elébe.

* 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 tulajdonosa 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.

Osztozz az élményen!

Oszd meg életed emlékezetes pillanatait barátaiddal és családtagjaiddal. Az
új Kia Stonic tágas belső terében akár öten is bőségesen elférnek, elnyújtózva
pihenhetnek. Az élményt modern szórakoztató rendszerek, automatikus
klímaszabályozás és fűthető első ülések teszik még kellemesebbé.

Minden eshetőségre
nyitottan.
Ha nem szíveled a rutinmegoldásokat, a Kia Stonic lendületet ad terveidnek
és álmaidnak. A lehajtható, osztott ülések, a tágas belső tér és a 352 literről
akár 1103 literesre bővíthető, sokoldalú csomagtartó még egyszerűbbé teszi az
utazást, legyen szó életed kalandjáról vagy mindennapi ingázásról.

Állítható csomagérpadló. A csomagtartó padlóját felső
állásába helyezve egy síkba kerül a lehajtott üléstámlákkal,
alsó pozícióban pedig akár magas tárgyakat is szállíthatsz.

Lehajtható hátsó ülések. A hátsó ülések csaknem teljesen
síkba dönthetők, így gond nélkül elférnek az autóban a hosszú
vagy terebélyes tárgyak is.

60:40 arányban osztva dönthető hátsó ülések. A hátsó üléstámla 60:40 arányban osztott, és csaknem teljesen síkba
dönthető, így rugalmasan és praktikusan variálható a csomag- és utastér.

Minden részletében dinamikus.
Ha a pillanatnak élsz, a precizitás és az erő tökéletes összhangjára van
szükséged. Pontosan ezt kínálja Neked a Stonic. A négyféle választható motor
(három benzines és egy dízel) a legkülönfélébb igényeket is kielégíti. A gyorsan
kapcsolható kézi sebességváltóval párosítva mindegyik erőforrás lenyűgöző
teljesítményt és kedvező üzemanyag-fogyasztást kínál.

Automata sebességváltó. Finom gyorsítóképesség,
dinamikus sebességváltások, takarékosság: ez jellemzi az új,
7 fokozatú DCT duplakuplungos sebességváltónkat.

Kézi sebességváltó. Az öt- és hatfokozatú sebességváltók
gyorsan, finoman kapcsolhatók, az egyes áttételek
harmonizálnak a motor nyomatékgörbéjével, ami jobb
teljesítményleadást, és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást
eredményez.

Lépd át határokat!
A Stonic úgynevezett Ecodynamics+ Hybrid 48V hajtáslánccal is elérhető.
Ezzel a rendszerrel jelentősen csökkenthető a mindennapos közlekedéssel
járó károsanyag-kibocsátás, és a tulajdonosnak nem kell konnektoros
töltéssel vesződnie. A benzines 1.0 T-GDi motor és a 48 voltos, lítium-ion
akkumulátor társításával nemcsak az emisszió, hanem az üzemanyagfogyasztás is számottevően mérséklődött. Az ultramodern hajtáslánc további
előnye az integrált 48V-os rendszer, ami lassításnál árammá alakítja, majd
eltárolja a mozgási energiát, hogy aztán a gyorsításokkor felhasználja, és még
dinamikusabbá tegye az autót.

Indítás.

Nyomatéktöbblet.

Egyenletes sebességű haladás.

Szabadonfutás.*

Energia-visszanyerés

A motort a 48V-os rendszer
hozzaműködésbe, ezáltal mindig
gyorsés kifinomult az indítás.

Gyorsításkor és hegymenetben
a 48V-os rendszer plusz
többletnyomatékot biztosít az
akkumulátorból kinyert energiát
felhasználva.

Ha állandó sebességgel haladsz
és az akkumulátortöltöttség
alacsony, a belső égésű motor
rátölt az akkumulátorra.

Az iMT-vel hatékonyabbá tett
Hybrid 48V rendszer egyszerű
„Szabadonfutásra” is képes.

Lassulás és fékezés közben
a mozgási energia nem vész
el, hanem – elektromossággá
alakítva – az akkumulátorban
várja, hogy újra felhasználja a
vezető.

* Leállított motorral „szabadonfutásra” csak az iMT - intelligens kézi sebességváltóval felszerelt modellváltozatok képesek. A
gurulási funkció működése az aktuális közlekedési és útviszonyoktól függ.

Mozgás közben is működő
start&stop rendszer.
Ha a vezető megállás
előtt – a váltót valamelyik
sebességfokozatban hagyva
lassít, a belső égésű motor
önműködően motorféket használ,
hogy üzemanyagot spóroljon.

Hatékony működés „szabadonfutás” ("vitorlázó funkció") közben. Amikor a vezető lelép a gázról, és hagyja az autót
szabadon gurulni, az erőforrás automatikusan leáll, ezzel is csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. Amint a sofőr újra megérinti
a pedált, a motor azonnal életre kel és újra használható. Az így megtett távolság természetesen függ az aktuális időjárási és
útviszonyoktól, valamint a jármű sebességétől.

Óvd szeretteidet!
Bármerre jársz, bármit csinálsz, biztos lehetsz abban, hogy a Kia Stonic vigyáz
rád és utastársaidra. Intelligens kialakításának köszönhetően eleve elkerüli
a veszélyhelyzeteket, ha pedig mégis bekövetkezik az ütközés, képes annak
energiáját elvezetve minimalizálni a sérülésveszélyt.

Járműstabilitás-szabályozás (VSM). A járműstabilitás-szabályozási rendszer (VSM) az elektromos
szervokormánnyal együttműködve akkor is fenntartja a Stonic stabilitását, ha kanyarodás közben kell fékezned.

Nagy szilárdságú AHSS acél a fokozott merevségért
és utasvédelemért. A Stonic karosszériája fejlett, nagy
szakítószilárdságú acélból (AHSS) készült, ami kivételes
merevséget, jobb utasvédelmet és dinamikusabb
menetteljesítményeket jelent.

Ívmeneti fékszabályozás (CBC). A kanyarodás közbeni
iránytartásról gondoskodó CBC rendszer a fékerőt
aszimmetrikusan osztja meg az egyes kerekek között. Ígí
akadályozza a tapadásvesztést, és fokozza a biztonságot.
Nyomatékvektor-szabályozási rendszer (TVBB). Az
integrált menetstabilizáló rendszer kiegészítő funkciója, az
újonnan bevezetett TVBB technológia révén a Kia Stonic
ívmenetben stabilabban irányítható marad, miközben csökken
a dinamikus kanyarvételkor jelentkező alulkormányozottság.

Visszagurulás-gátló rendszer (HAC). Ha meredek
emelkedőn kell elindulnod, a HAC megakadályozza, hogy az
autód visszaguruljon.

98 méternyi szerkezeti ragasztó csökkenti a zajt. A
szerkezeti ragasztók fokozott alkalmazásának köszönhetően a
Kia Stonic vázszerkezete egyszerre merev és könnyű, ráadásul
a megoldás kivételesen jó zaj- és rezgéscsillapítást biztosít.
8 melegen sajtolt zóna zóna a fokozott szilárdságért.
A Stonic összesen 8, a szerkezeti stabilitás szempontjából
elsődleges jelentőségű ponton alkalmaz forrón sajtolt
acélt, ami kivételesen merev karosszériát, ezáltal még jobb
ütközésvédelmet eredményez.

6 légzsák. A védelmi rendszer, vezető- és utasoldali elülső
légzsákból, két első oldallégzsákból, valamint kettő, az utastér
teljes hosszát lefedő függönylégzsákból áll.

Készülj fel a váratlanra!
A Stonic Drive Wise technológiája élvezetesebbé teszi az autóvezetést. Akár
parkolsz, akár városi utcákon manőverezel, az autópályán haladsz vagy
az országúton vezetsz, a Drive Wise funkciók figyelmeztetnek a leselkedő
veszélyekre, sőt, akár be is avatkoznak, gondoskodva a biztonságodról.

Mögöttes keresztirányú ütközéselkerülés
asszisztens és ütközésveszélyre
figyelmeztetés (RCTW/RCTA). A radaros
RCTA biztonságosabbá teszi a kitolatást olyan
helyekről, ahol nem látható az autó mögötti
forgalom. Erre az adott oldali külső tükrön
és a műszerfalon figyelmeztet, csipog, sőt a
fékrendszer is automatikusan működésbe lép*.
Az RCTW a kézi váltóval felszerelt modellekhez
ideális. Veszély esetén figyelmezteti a vezetőt,
de nem aktiválja a fékrendszert.

Kikapcsolható első-hátsó parkolást segítő
radar (PDW). Legyél magabiztos pakoláskor!
A PDW ultrahangos érzékelői az első és a
hátsó lökhárítóba süllyesztve kapnak helyet,
s minden akadályra figyelmeztetnek, ami az
autó útjába kerül. Ha a vezetőnek úgy tartja
kedve, ki is kapcsolhatja a figyelmeztető
hangokat.

Távolságifényszóró-asszisztens (HBA).
Az útviszonyokat és a környező járművek
világítását érzékelő HBA rendszer átmenetileg
lekapcsolja a távolsági világítást, ha az
elvakítaná a szemből érkező vagy előttünk
haladó autóst.

Vezető éberség figyelmeztetés (DAW). A DAW
a vezető és a jármű reakcióit felügyelve elejét
veszi a figyelmetlen, fáradt vezetésnek. Ha úgy
érzékeli, lankad a vezető figyelme, hangjelzéssel,
majd a Supervision kijelzőn megjelenő
figyelmeztetéssel tájékoztatja a vezetőt.

Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás (FCA). A radar és a kamera adatait egységesen értelmező FCA rendszer önállóan
működésbe hozza a fékeket, amennyiben úgy észleli, hogy az Ön előtt haladó autó hirtelen fékezni kezd. Az FCA akár 60 km/
óráról képes teljesen megállítani a Stonicot. Az FCA akkor is figyelmezteti a vezetőt, ha gyalogost észlel a jármű előtt. Ha az nem
reagál, automatikusan fékezve segít elkerülni a gázolást vagy enyhíteni annak súlyosságát.
A DRIVE WiSE a legmodernebb fejlett vezetőtámogató rendszer (Advanced Driver
Assistance Systems, ADAS) technológiákat alkalmazva gondoskodik a maximális utas- és
gyalogosbiztonságról, anélkül, hogy a legkisebb mértékben csorbítaná a vezetés élményét.

Kéznél a biztonság.
Minden útnak és minden kalandnak megvannak a maga örömei és kihívásai,
és ezért nem számít, milyen vezetési módot választasz, a Kia Stonic innovatív
funkciókat és csúcstechnológiát kínál, hogy utasaiddal együtt a lehető
legnagyobb biztonságban legyetek. Így akár a következő izgalmas útra indulsz,
akár a városba, mindig tudni fogod, hogy mindannyian biztonságban vagytok.

Sávtartó asszisztens (LFA). A rendszer
figyeli az út felfestéseit és az előtted haladó
járműveket, ellenőrizve, hogy a sáv közepén
haladsz-e. Figyelmeztet, ha az autó a sáv
széle felé közelít és ha kell korrigálja az irányt.

Adaptív sebességtartó automatika (SCC).
A beépített radart használva az adaptív
sebességtartó automatika mind a sebességet,
mind a követési távolságot szabályozza. Ha az
előtted haladó lassít, lefékezi az autót, hogy
tartsa a biztonságos távolságot. Ha az autó
újra elindul, a Stonic automatikusan gyorsít.

Sávtartó asszisztens (LKA). Amint
járműve elkezd kisodródni a sávból, az LKA
figyelmezteti Önt, és visszakormányozza a
gépkocsit az eredeti irányba.

Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés (BCW) és ütközéselkerülő asszisztens (BCA). Amikor sávot szeretnél váltani, a
rendszer figyeli, hogy van-e jármű a holttérben és ha igen, figyelmeztet. Ha ennek ellenére mégis megkezded a sávváltást, az
ütközéselkerülő asszisztens azonnal fékezni kezd, hogy megakadályozza a balesetet. (A holttéri ütközéselkerülő asszisztens csak
a 7 sebességes automata váltóval szerelt modellekben elérhető).

Intelligens sebességhatár figyelmeztetés
(ISLW). Az intelligens sebességhatár
figyelmeztetés folyamatosan tájékoztat a
sebességkorlátozásokról. A szélvédőn lévő
kamera figyeli a sebességjelző és előzni
tilos táblákat és megjeleníti az információt
a navigációs kijelzőn, hogy könnyebben
betarthasd azokat.

Hozz lényeges döntéseket!
Külső színek

Most, hogy már láttad, mi mindenre képes a Stonic, ideje meghozni néhány
izgalmas döntést! A jó hír, hogy több mint 100 különböző módon alakíthatod
saját ízlésedhez autódat, így az pont olyan lehet, amilyennek szeretnéd.
Válaszd ki a megfelelő színt, anyagokat és extrákat, hogy az egész világ lássa:
„ez a Stonic csak az enyém!”

Sporty Blue _ SBP

Most Yellow _ MYW

Urban Green _ URG

Smoke Blue _ EU3

BSP

BMY

UUR

BEU

Külső színek
Clear White _ UD

Silky Silver _ 4SS

Perennial Gray _ PRG

Signal Red _ BEG

BUD

B4S

BPR

BBE

AUD

A4S

APX

UBE

USP

Aurora Black Pearl _ ABP

RUD

R4S

RPR

MUD

M4S

MPR

AUR

Hadd találgassanak!
Hozzád hasonlóan a Stonic sem szívelheti a hétköznapi megoldásokat. Ezért
kínálunk üdítően merész, élénk színeket, amelyekkel a lehető legjobban
érvényesülnek a karosszéria vonalai, és a Te szabad szellemiségedet is
kifejezésre juttatják. Akár kétszínű fényezéssel is megrendelheted a Stonicot:
válassz a különleges tetőszínek közül!

Keréktárcsák

15" acél keréktárcsa

17" könnyűfém keréktárcsa

16" könnyűfém keréktárcsa

15" könnyűfém keréktárcsa

17" könnyűfém keréktárcsa
(csak GT-line kivitelhez)

Méretek (tetőcsomagtartóval)

Belső méretek

Teljes hosszúság (mm)

4,140

Teljes szélesség (mm)

1,760

Teljes magasság (mm)

1,485 (15" és 16")

Tengelytáv (mm)

2,580

1,505 (17")
Első túlnyúlás (mm)

830

17" könnyűfém keréktárcsa

Hátsó túlnyúlás (mm)

Üzemanyagtartály (l)

45

Csomagtér (VDA)

352

730

Első sor

Hátsó sor

Fejtér (mm)

996

975

Lábtér (mm)

1,070

850

Válltér (mm)

1,375

1,355

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.
A Kia Stonic üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,1-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása (vegyes): 116-139 g/km.
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak. A feltüntetett értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP
(ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt.
Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Tedd színessé az életet!
Kéttónusú fekete szövet.
A finom trikószövet és a
visszafogott mintázatú,
szőtt üléskárpit kellemes
kombinációja nem csak
kényelmes, de kellő tartást
is biztosít. Az ajtó és a
műszerfal díszítőbetéteit és
fémfelületeit a szövetkárpit
árnyalatával harmonizáló
színre festették. Az
lapfelszereltség része.

Háromtónusú feketeszürke-narancs szövet.
Háromtónusú középszürke
szövet vagy műbőr
üléskárpitok színes
dombornyomással, valamint
a műszerfali és középkonzoli
borítás lenyűgöző
narancssárga árnyalatával
harmonizáló, narancsszínű
öltésekkel. Az ajtókon
kialakított kartámaszok
világosszürke árnyalatúak.

Kéttónusú fekete szövet. A
belteret a finom trikószövet
és a visszafogott sötétszürke
mintázatú, szőtt szövet
kombinációja borítja. Az ajtók
és a műszerfal egymással
harmonizáló kivitele üdítő,
pihentető környezetet teremt.

Kéttónusú feketeszürke szövet. Kéttónusú
középszürke szövet vagy
műbőr üléskárpitok színes
dombornyomással, valamint
a műszerfali és középkonzoli
borítás világosabb szürke
árnyalatával harmonizáló,
szürke öltésekkel. Az ajtókon
kialakított kartámaszok
világosszürke árnyalatúak.

GT-Line kéttónusú feketeszürke műbőr és szövet.
A lenyűgöző, GT-Line
felszereltégben a belső teret
karbon-bevonatú műszerfal
és D-metszetű, fehér
varrással ellátott, perforált
bőrből készült kormánykerék
jellemzi. A fekete szövetből
és műbőrből készült,
ergonomikus kialakítású
ülések fehér varrással
és fehér csődíszítéssel
rendelkeznek az extra
dinamikus stílus érdekében.

Háromtónusú feketeszürke-kék szövet.
Háromtónusú középszürke
szövet vagy műbőr
üléskárpitok színes
dombornyomással, valamint
a műszerfali és középkonzoli
borítás lenyűgöző kék
árnyalatával harmonizáló,
kékszínű öltésekkel.
Az ajtókon kialakított
kartámaszok világosszürke
árnyalatúak.

Többre számíthatsz.
Az igazi stílus ismérve, hogy tisztában vagyunk saját szellemiségünkkel, és
képesek vagyunk kifejezésre juttatni személyiségünket. Pontosan ezért kínál
a Kia Stonic egy sor egyedi fejlesztésű tartozékot, a látványos karosszéria
díszítőelemektől a feltűnő tükörházborításokig. Az alábbiakban csupán egy
kis részét mutatjuk be annak a széles tartozék-kínálatnak, amelyből válogatva
ténylegesen testre szabhatod a Stonicot.

Rakodóperem védőelem. A pontosan illeszkedő, kifejezetten strapabíró, rozsdamentes
acélból készülő burkolat megóvja a lökhárítót,
illetve fényezését a poggyászok bepakolása során, s még stílusosabb megjelenéssel
ruházza fel a modellt. Krómhatású és szálcsiszolt változatban egyaránt elérhető.

Küszöbvédők. Az első benyomás mindig
fontos. Ezek a prémium hatású küszöbvédő
burkolatok méltók a Stonichoz, emellett
megóvják a karosszériát autót a sérülésektől.

Oldalsó díszléc. Egyedi és extravagáns!
Szálcsiszolt, valamint magasfényű,
rozsdamentes acélból készülő oldalsó
díszléceinkkel még szebbé és elegánsabbá
varázsolhatod autódat!

Csomagtértálca. Mindegy, hogy milyen nedves, sáros,
koszos tárgyakat kell behelyezned, ez a gondosan formált
védőtálca biztosan megóvja a csomagtartót. Nagy használati
értékéhez a strapabíró, vízálló alapanyag és a magas perem
is hozzájárul.Dombormintás felülete megakadályozza, hogy
a holmik jobbra-balra csúszkáljanak. Stonic logó teszi még
látványosabbá.

Minden időjáráshoz használható gumiszőnyeg szürke
díszítéssel. Bármilyen kalandban veszel is részt, nem kell
aggódnodd a vizes, sáros vagy homokos cipők miatt, amikor
visszaülsz az autóba. Ezek a tartós és könnyen tisztítható
padlószőnyegek védik az egész utastér padlóját.

Küszöbvédő fóliák. A mindennapi
rohanásban a vezető és az utas lába is
megsértheti a küszöbök festését, ezért
érdemes strapabíró védőfóliával óvni a
veszélyeztetett részeket.

Készülj fel minden

Fűthető kormánykerék. Hűvös reggeleken
kellemesebbé és biztonságosabbá teszi az indulást
a fűtött kormánykerék.

eshetősére!
Rövid kiruccanás? Ingázás? Hétvégi kirándulás? Utazás az ismeretlenbe? Csak
te tudhatod, mit jelent számodra az autód, és mivel szeretné felszerelni. Ezért
fejlesztettük ki tartozékok és kiegészítők széles skáláját, hogy az első perctől
fogva úgy érezhesd, személyesen neked készült autóban utazol.

Intelligens kulcs és nyomógombos indítás. Az intelligens
kulcs birtokában egyszerű gombnyomással nyithatod
az ajtókat, majd indíthatod a motort.

Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal. A tolatókamera dinamikus,
ívelt segédvonalakat vetít a 7 colos kijelzőn
megjelenő képre, optimális irányt javasolva a
vezetőnek.

Tetőkonzol-világítás napszemüvegtartóval.
A tetőkonzol segítségével könnyebben rendet
tarthatsz az utastérben. Napszemüvegedet
anélkül veheted elő, hogy a tekintetedet le
kellene venned az útról.

Rain sensor. When it detects raindrops on
the windshield, the rain sensor activates the
wipers accordingly.

LED-es fényszóró. Szemek elöl… a Kia Stonic vadonatúj és igazán stílusos, 4 lámpás fényszóróval érkezik. A dizájn gyönyörűen
illeszkedik az első motorháztető sima felületéhez. Sőt, a fejlett fényforrás-technológiának köszönhetően az új full LED-es
fényszórók erősebb fényt adnak a pontosabb megvilágítás és tisztaság érdekében, lehetővé téve az akadályok jobb észlelését és
az úton történő navigálást.

Fűthető első ülések. A három fokozatban
fűthető első ülőlapok és háttámlák gyorsan
felmelegszenek, majd a kívánt hőfok
elérése után tartják a hőmérsékletet, így
gondoskodva a maximálisan kényelmes és
biztonságos utazásról.

Középső könyöklő. A kényelmes,
elcsúsztatható kartámasz színében
harmonizál a kárpitozással. Alapja két
pohártartót és tárolórekeszt is tartalmaz.

Kia szolgáltatások
Magyarországon.
Válaszd a Kia egyedülálló magyarországi szolgáltatásait, mellyel még nagyobb biztonságban
érezheted magad! Exkluzív, csak Kia tulajdonosok számára elérhető programjaink és szolgáltatásaink
további részleteiről és a feltételekről a www.kia.com/hu oldalon olvashatsz többet. Keresd fel kedvenc
márkakereskedésedet, ahol minden részletről tájékoztatnak majd!

Otthontöltési program.
MODE 3-as töltési megoldás, ami az otthoni töltés
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja.
Az exkluzív program fali töltőből és a telepítési
szolgáltatásból áll, a fali töltőket 3 év garanciával
kínáljuk.

Premium Value Program.
Költségként elszámolható havi bérleti díj
Áfa-visszaigénylés
Változatlan és előre tervezhető havidíjak
Garantált maradványérték
A bérleti díjba épített főbb szolgáltatások,
pl. biztosítás, asszisztencia, karbantartás és
szerviz

Nem hagy magadra az úton probléma esetén!
Ingyenes a garancia kezdő dátumától (Warranty
Start Date) 12 hónapig. Évenként hosszabbítható
10 éves korig, vagy maximum 200.000 km
futásteljesítményig.
Segít műszaki hiba, üzemanyag hiány, lemerült
akkumulátor, defekt, kulcs elvesztése vagy bezárása
esetén.

Rugalmas finanszírozás, rövid
gépjárműcsere ciklusokkal
Fix kamatozás
Alacsony, kedvező havi
lízingdíj
3 év ingyenes
karbantartás
bármelyik hivatalos Kia
márkaszervizben
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PREMIUM VALUE PROGRAM

ÉV

Az Allianz, a Generali és a Groupama termékei
kifejezetten a Kia ügyfelek részére.*
Az első évben új értéken térít lopás, vagy
totálkár esetén.
A javíthatósági határ sérülés esetén a kárkori
érték 100%-a.
Csereautó-térítést biztosít, ment és szállít
Európa bármely pontjáról.

Vállalja például a helyszíni javítást, autómentést,
tovább- vagy hazautazást, kölcsöngépjármű
biztosítását, szállást stb.*
*A tájékoztatás nem teljes körű, a szolgáltatásainkról további részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben vagy a kia.com/hu weboldalon!
Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha egészen pontos
információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

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. 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 vagy 150 000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciának. A mild hibrid elektromos

járművek (MHEV) kisfeszültségű akkumulátorai
(48V és 12 V) esetén a Kia garancia a megtett
kilométertől függetlenül 2 évig terjed az első
regisztrációtól számítva. A Kia csak az EV és PHEV
járművek esetén garantálja az akkumulátor 70%os kapacitását. A HEV és MHEV akkumulátorok
kapacitáscsökkenésére a garancia nem terjed ki.
A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása
érdekében kérjük, kövesse 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.

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés
időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés
nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban látható
modellek és felszereltségi szintek, valamint szolgáltatások
eltérhetnek a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai
eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis
mértékben eltérhetnek 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
támogató, illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem teljes
körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza.
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