
Picanto



Kia ile yeniden tanışın.
İlham veren yolculuğa ortak olun.

İlham kendiliğinden oluşmaz. Konfor alanımızdan çıkıp yeni bir çevreye
girdiğimizde ilham almaya başlarız. Dünyayı yeni bir gözle ve yeni bir bakış
açısıyla gördüğümüzde ilham alırız. Bir yolculuğa çıktığımızda da ilham
hissederiz. Kia, yaratıcı potansiyelinize ulaşabilmek için çıktığınız yolculukta
ilham verici gücüyle size eşlik etmek için burada. Bu yüzden yarattığımız her
şey size ilham alabileceğiniz bir alan ve fikirlerinizi hayata geçirmeniz için
zaman kazandırıyor. İlham veren yolculuğumuzda bize katılın ve Kia ile bu
heyecanı paylaşın.



Hayat anı yaşamaktan ibaret ise, bunu yapabileceğiniz en eğlenceli, modaya 
uygun ve havalı otomobil Kia Picanto. Sportif kompakt tasarımı, konforlu 
iç mekanı, farklı bağlanabilirlik çözümleri ve sizi güvende tutan gelişmiş 
teknolojileriyle Picanto, gittiğiniz her yerde bakışları üzerine çekecek.

Rahatlayın ve anı yaşayın.



Havalı kompakt.
Kia Picanto’nun şık ve trend tasarımına hayran 
kalacaksınız. Kendine özgü ızgarası ve tamponu ile 
göz alıcı dış tasarımından, yeniden şekillendirilen 
ön farlarına ve arka stop lambalarına kadar, şehri 
keşfetmek veya şehirden uzaklaşmak için ideal 
bir otomobil. Ayrıca, modaya uygun 6 gövde 
rengi seçeneğiyle, tam tarzınıza göre bir Picanto 
seçebilirsiniz.



İddialı tasarım.
Bol miktarda karizma.
Kia Picanto’ya bindiğiniz andan itibaren son derece kompakt, ama yine 
de inanılmaz derecede geniş hissettiren havalı iç tasarımının büyüsüne 
kapılacaksınız. Kullanımı kolay modern tasarım, kaliteli malzemeler, ergonomik 
koltuklar, ileri teknoloji ve gelişmiş güvenlik seviyesi ile Picanto tüm duyularınıza 
hitap ediyor. İçeri girin, rahatlayın ve bu keyfi deneyimleyin.



8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi.  
8 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranına sahip şık 

bilgi-eğlence sistemi araç içerisindeki yaşamı daha eğlenceli hale 
getiriyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Android Auto ve Apple CarPlay 

desteği sayesinde telefonunuzdaki tüm eğlence otomobilinizde 
de sürüyor.

4,2 inç Supervision gösterge bilgi ekranı. Canlı renkleriyle LCD 
ekran, sizi bir dizi temel araç ve yolculuk verileriyle bilgilendiriyor. 

Anı yaşamak, her an yaşamın içinde ve hazır olmak 
demek. Bu nedenle Kia Picanto sizi 7/24 bağlantıda 
tutmak ve her an eğlendirmek için akıllı çözümlerle 
donatılıyor.

Akıllı bağlantı.



Kia Picanto zekice tasarlanmış iç mekanıyla kompakt dış boyutlara karşın bol 
miktarda baş, omuz ve diz mesafesi ile şaşırtıcı derece geniş bir alan sunuyor. 
Hatta arkada bile. 



Yeni bir macera için yola çıktığınızda, Picanto şimdiye kadarki en iyi yol 
arkadaşınız olacak. Arka koltuklar dik konumdayken 255 litre olan ve arka 
koltukların katlanmasıyla 1.010 litreye kadar büyütülebilen bagaj kapasitesi, 
her yeni güne ve her türlü maceraya hazır bir yapı sunuyor.

Daha fazlası mı?
Neden olmasın.

60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar. 60/40 oranında iki 
parça halinde katlanan arka koltuklar gelişmiş esneklik sunuyor.

İki kademeli bagaj zemini. Bagaj zemini, katlanan koltuk 
sırtlıklarıyla aynı hizada veya uzun nesneleri taşımak için daha 
aşağıda olacak şekilde ayarlanabiliyor. 

İkili raf. İklimlendirme panelinin altında bulunan ikili raf, güneş 
gözlüğü, uzaktan kumanda veya medya cihazlarınızı saklamak için 
harika bir yer.

Ön bardak tutucular. Konsolun önündeki ikili bardak tutucular, 
içeceklerinizin elinizin altında olmasını sağlıyor. Bu alanı daha 
esnek kullanmak istediğinizde bardak tutucular bir düğmeye 
dokunarak kolayca gizlenebiliyor. 



Her yerde etkili.

AMT Şanzıman. AMT, sürüşün heyecan verici, yeni ve kolay bir yolu. Aslında 
tıpkı diğer otomatik şanzımanlar gibi çalışıyor ancak daha geleneksel manuel 
vites değiştirme ihtiyacı hissettiğinizde size arzu ettiğiniz manuel kullanım keyfini 
de yaşatıyor. Basit vites değiştirme mekanizması sayesinde manuel modda 
endişelenmeniz gereken bir debriyaj yok. Ayrıca AMT, fren pedalının bırakılmasıyla 
otomobilin yavaşça hareket etmesini sağlayan yapısıyla şehir trafiğinde son 
derece kullanışlı bir deneyim sunuyor. Şanzıman temel olarak elektrikli kavrama 
ile otomatikleştirilen manuel şanzımandan oluşuyor. Bu elektrikli kavrama, manuel 
şanzımanı, önceki otomatik şanzımana kıyasla önemli yakıt verimliliği iyileştirmeleri 
sunan otomatikleştirilmiş bir şanzımana dönüştürüyor.

Kia Picanto, hem performans hem de CO2 emisyonu açısından 
oldukça verimli ve son derece güvenilir bir benzinli motorla 
sunuluyor. Verimlilikle gücü bir arada sunan 1.0 litre DPI motor 
günlük kullanımda şehir içinde canlı ve atak bir sürüş sunarken 
aynı zamanda şehirden uzaklaşmak için de gereken  
akıcılığı sağlıyor.



Arka Park Sensörü (PDW). Güvenle park etmek için ideal olan PDW, bir park manevrası yaparken arkadaki herhangi 
bir engele karşı sizi uyarmak için arka tampona monte edilen ultrasonik sensörler kullanıyor.

Önce güvenlik. Her zaman güvenlik.
Kia Picanto, her zaman güvende, tetikte ve duruma hakim olmanızı sağlamak 
için standart olarak sunulan özellikleri ile standartları yeniden belirliyor. Bu, 
kalabalık şehir sokaklarından dar park yerlerine, sürüşünüzün her yönü için bir 
dizi destek özelliği anlamına gelir. 

Geri görüş kamerası. Bir park yerine girerken, geri görüş kamerası 8 inçlik ekrandaki dinamik kılavuz çizgilerine sahip 
görüntü ile manevra yaparken size yardımcı oluyor. 



Gelişmiş Yüksek Dayanımlı Çelik ve Sıcak Damgalama Tekniği 
(AHSS). Picanto’da %44 oranında Gelişmiş Yüksek Dayanımlı Çelik 
(AHSS) kullanılırken, ana stres noktalarında sıcak damgalama 
tekniği uygulanıyor. Bu uygulama, gövde rijitliğini arttırırken, üstün 
kabin koruması sunuyor ve dinamik performansı da artırıyor.

6 hava yastığı. Bir çarpışma anında yolcuları korumaya yardımcı olmak ve yaralanma olasılığını 
azaltmak için Picanto, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, iki adet ön yan hava yastığı ve iki adet yan 
perde hava yastığı ile donatılıyor. 

Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC). HAC, eğimli bir noktada dururken ayağınızı fren pedalından 
kaldırdığınız anda nazikçe fren uyguluyor ve ayağınızı yumuşak bir şekilde gaz pedalına geçirmeniz 
için size biraz zaman kazandırıyor.

Kia Picanto sizi tamamen koruyacak şekilde geliştirildi. Gelişmiş aktif güvenlik 
özellikleri ve ayrıntılara gösterilen özen sizi ve yolcularınızı her an korumak 
için tasarlandı ve üretildi. Böylece tamamen güvende olduğunuzu bilerek her 
sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz.

Güvenlikten ödün vermek yok.
Her zaman tam huzur.

Elektronik Dengeleme Programı (ESP). ESP, optimum fren performansı ve yön kontrolü sağlıyor. Sistem, motor torku ve sürüş 
koşullarına bağlı olarak, her bir tekerleğe doğru miktarda fren kuvveti iletiyor. 



Yeni Picanto’nuzu bir dizi işlevsel ve görsel aksesuarla kişiselleştirebilirsiniz. 
Tarzınızı ifade etmeye yönelik kişiselleştirme seçeneklerinden otomobilinizi 
korumanın pratik yollarına kadar farklı aksesuar seçenekleri bulunuyor. 

Tarz yaratan aksesuarlar.

Gövde tasarım kiti. Picanto'nuzu sizin kadar benzersiz bir hale getirin. Yan marşpiyeler, bagaj kapağı çıtası ve yan ayna kapaklarını 
içeren aksesuar kitiyle Picanto'nuzun dış görünümüne dikkat çekici tasarım ayrıntıları ve renk vurgusu ekleyin. Zarif gümüş, klasik piyano 
siyahı ve canlı kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Tüm bu ürünler hem set olarak hem de tek tek satın alınabiliyor.

LED ayak bölgesi aydınlatması. Kapıların kilidi açıldığında 
ön ayak boşluğunu enfes ortam ışığıyla dolduran ve motor 
çalıştığında sönen bu özel aksesuarla şık ve havalı bir iç mekan 
ambiyansı oluşturun. Şık kırmızı ve klasik beyaz renk seçenekleri 
bulunuyor.

Kapı eşik korumaları. İlk izlenim her zaman önemli. Bu alüminyum 
kapı eşik korumaları Picanto'nuza kapının açılmasıyla parlak ve 
gösterişli bir görünüm kazandırıyor. Birebir uyumlu özel tasarıma 
ve Picanto logosuna sahipler.

Bagaj zemini, çift yönlü. Çift yönlü bagaj zemini bir tarafı 
yumuşak ve kaliteli kadife ile şık görünürken, diğer tarafı kire 
dayanıklı bir yüzey sunuyor.

Gri süslemeli dört mevsim paspaslar. Ne tür bir macera olursa 
olsun, otomobilinize döndüğünüzde, ıslak, çamurlu veya kumlu 
ayakkabılar nedeniyle endişelenmeyin. Dayanıklı ve temizlemesi 
kolay paspaslar zeminin tamamını koruyor. Özel tasarımı ve 
sabitleme noktaları ile kaymadan yerinde sabit duruyor.



Son derece şık görünen ve dokunma hissi uyandıran gerçek konfor için koltuklarınıza oturun. 
Dikkat çekici kumaştan, şık suni deriye ve iddialı spor pakete kadar size ve yolcularınıza 
uyacak mükemmel koltukları mutlaka bulacaksınız.

Özel görünüm. Mükemmel uyum.

Eğimli direksiyonu ile MDPS. Motor Tahrikli Servo Direksiyon, 
dönüşleri kolaylaştırırken, eğimli direksiyon kolonu, araca  
girip-çıkmanızı kolaylaştırıyor. 

USB girişi. Müzik çalar ve mobil cihazları USB üzerinden bağlayın.

4,2 inç Supervision gösterge bilgi ekranı. Canlı renkleriyle LCD 
ekran, sizi bir dizi temel araç ve yolculuk verileriyle bilgilendiriyor.

Otomatik yanan farlar. Kumanda kolunu otomatik konuma 
getirdiğinizde, ön farlar ve arka stop lambaları ortamdaki ışığa 
bağlı olarak otomatik açılıyor ve kapanıyor.

Start düğmesi ile akıllı anahtar. Akıllı uzaktan kumanda, anahtarı 
elinize almadan kapıları açmanıza veya kilitlemenize ve sadece bir 
düğmeye basarak aracı çalıştırmanıza olanak tanıyor.

Gövde renginde yan aynalar. Gövde renginde dış aynalarla daha 
şık bir görünüm elde edin. Aynalarda ısıtma ve yan sinyal işlevi de 
bulunuyor.

Android Auto/Apple CarPlay. Sürüş sırasında akıllı telefonunuzun 
en iyi özelliklerini otomobile taşıyın. Tüm Picanto modelleri, 
Android Auto ve Apple CarPlay’i destekliyor.

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi). TPMS, bir lastiğin basınç 
ayarına ihtiyacı olduğunda bu bilgiyi bilgi ekranında göstererek sizi 
uyarıyor.



Son derece şık görünen ve iyi bir dokunma hissi veren koltuklarınızla gerçek konforu yaşayacaksınız. İki 
farklı döşeme seçeneği ile Picanto, iç mekanıyla da tamamen siz ve yolcularınızın isteklerini  
yerine getiriyor.

Tarzın keyfini çıkarın.

Satürn siyah kumaş iç mekan



Arka stop lambaları

Son dokunuşlar.
Tam istediğiniz gibi.
Son dokunuşlar her zaman fark yaratıyor. Bu nedenle Picanto, göz alıcı far ve 
stop lamba tasarım seçeneklerinin yanı sıra oldukça modern görünen kapı kolu 
kaplamaları ve jant tasarımları sunarken, aralarından seçim yapabileceğiniz nefis 
bir renk çeşitliliğiyle de tarzınızı tam istediğiniz gibi yansıtmanızı sağlıyor.

MFR ön farlar

Krom kapı kolları Gövde renginde kapı kolları

Gündüz farları Gündüz farlı projeksiyon tipi sis lambaları



Teknik Özellikler

Pudra Mavi (ABB) Alev Kırmızı (A2R)

Alp Beyaz (UD)

Astro Gri (MG7) Galaksi Siyah (ABP)

Gümüş Gri (KCS)

Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu doküman basım tarihinden sonra güncellenmiş 
olabilir. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu broşürdeki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca ait teknik veriler, homologasyon test 
raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 93/116/EC 
direktifiyle uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden 
farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. Kia binek 
aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim tarihinden itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım 
Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. (AB) 2020/740 yönetmeliğine göre yakıt verimliliği ve diğer parametreler ile ilgili lastikler hakkında bilgiler web sitemizde 
mevcuttur, lütfen www.kia.com.tr adresini ziyaret edin. Belirtilen lastiklerle ilgili bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Tabloda belirtilen donanım özellikleri 2022 model yılı ve 
Ocak ayından itibaren satışı gerçekleşen araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr

(AB) 2020/740 Yönetmeliğine göre yakıt tüketimi ve diğer parametrelere bağlantılı olarak lastiklerle ilgili bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz. Lütfen [www.kia.com.tr] 
adresini ziyaret edin. Lastiklerle ilgili bilgiler sadece bilgi amaçlıdır.

Jantlar

14 inç alaşım jantlar 15 inç alaşım jantlar

Ölçüler (mm)

Motor 1.0L DPI

Yakıt tipi Benzin
Silindir hacmi (cc) 998
Çap x Strok (mm) 71,0 x 84,0
Maksimum güç (PS/ d/d) 67 / 5.500
Maksimum tork (Nm/ d/d) 96,1 / 3.750

Süspansiyon

Ön Viraj demirli Mac Pherson
Arka Torsiyon çubuğu

Güç Aktarma 5 İleri AMT

Vites Oranları
1. Vites 3,909
2. Vites 2,056
3. Vites 1,269
4. Vites 0,964
5. Vites 0,774
Geri Vites 3,636
Son Dişli 4,438

Lastikler

Lastik ve jant boyutu 175 / 65 R14 - 185 / 55 R15

Ölçüler

Dış (mm)

Uzunluk 3.595
Genişlik 1.595

Yükseklik 1.485

İç (ön / arka) (mm)
Bacak mesafesi 1.085 / 820

Baş mesafesi 1.005 / 960
Omuz mesafesi 1.300 / 1.280

Dingil mesafesi (mm) 2.400
İz genişliği (ön / arka) (mm) 1.406 / 1.415
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) 675 / 520
Minimum yerden yükseklik (mm) 141
Minimum dönüş yarıçapı (m) 4,7

Performans

Maksimum hız (km/s) 159
Hızlanma (sn) 0 - 100 (km/s) 17,2

Yakit Tüketimi

Şehir içi (L/100 km)   5,3
Şehir dışı (L/100 km) 4,3
Karışık (L/100 km)     4,7
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) 107

Diğer Özellikler

Boş ağırlık (kg) (min / maks) 906 / 1.004
Oturma kapasitesi 5
Yakıt deposu kapasitesi (L) 35

Bagaj kapasitesi (L)
Koltuk dik konumda 255
Koltuk yatık konumda 1.010



Burada gösterilen bilgiler, çizimler ve teknik özellikler, baskı 
tarihinde doğrudur ve bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 
Bu broşürde gösterilen modeller ve özellikler aracın satışa 
sunulduğu pazara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Baskıdan 
kaynaklanan teknik koşullar nedeniyle, gösterilen araçların 
gövde renkleri gerçek renklerden farklı olabilir. En güncel bilgiler 
için lütfen yerel Kia Yetkili Satıcınızla iletişime geçin.

Çelik Motor Tic. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
Buyaka E Blok No: 58 34771 Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 0216 656 26 00


