Kia Picanto

Otwórz się na nowe perspektywy
Życie jest piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji. Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze chwile.
W Kia dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy samochody
o znakomitej stylistyce, pełne zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Najdłuższa w branży, 7-letnia
gwarancja jest dowodem najwyższej jakości naszych pojazdów. Przyświeca nam jeden cel: zawsze przewyższać
oczekiwania. To cel, który określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli „Zdolność zaskakiwania”.
Jak go osiągamy? Przeczytaj i daj się zaskoczyć.
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Z duchem
czasów
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NADWOZIE

Przedstawiamy nową Kia Picanto. Samochód, który intryguje nowoczesnością i młodzieńczym stylem.
Zwarte, kompaktowe nadwozie kryje przestronne i wygodne wnętrze. To pojazd gotowy na spotkanie
przygody. Idealny na każdy dzień.
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Pełna energii
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NADWOZIE
Nowa Kia Picanto przyciąga spojrzenia. Co jest jej głównym atutem?
Przede wszystkim dynamiczna linia z charakterystycznym zderzakiem, wąską
atrapą chłodnicy, a także efektowne lampy przednie i tylne.
To idealne auto zarówno do miasta, jak i na wyprawę poza jego granice.
Dostępne w 10 modnych kolorach sprosta wszelkim gustom.
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O stopień
wyżej

NADWOZIE WERSJI GT LINE

Kia Picanto w wersji GT Line potrafi wzbudzić emocje. Przepojone sportowym
duchem nadwozie posiada wiele dodatków podkreślających indywidualny charakter.
Tylny zderzak z elementami stylistycznymi na wzór końcówek układu wydechowego.
Atrapa chłodnicy i nakładki na progi z czerwonymi akcentami. Światła do jazdy
dziennej wykonane w technologii LED oraz 16-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego.
Szykowna wersja GT Line jest dopracowana w każdym detalu.
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NADWOZIE WERSJI X LINE

Pełnia życia
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Muskularna, solidna, inspirowana stylistyką crossoverów. Kia Picanto X-Line
łączy w sobie miejski styl i to, co najlepsze ze sportowych SUV-ów.
X-Line oferuje przestronne i wygodne wnętrze oraz wyższą, poprawiającą
widoczność pozycję za kierownicą.
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Najlepsza lokalizacja

Wnętrze kompaktowej Kia Picanto zaskakuje wygodą i przestronnością.
Znajdziesz tutaj idealne połączenie awangardowej stylistyki i wysokiej jakości
materiałów wykończeniowych. Nowoczesny design wnętrza Picanto to prawdziwa
uczta dla miłośników wysmakowanych detali. Chcesz się przekonać? Zapraszamy.

WNĘTRZE
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Inteligentne połączenia
Aktywny tryb życia wymaga stałego kontaktu ze światem. Dlatego Kia Picanto jest pełna
inteligentnych rozwiązań i najnowszych technologii. Innowacyjne usługi, takie jak: Kia Live,
zapewniają aktualne informacje o natężeniu ruchu, dostępnych miejscach parkingowych
i pogodzie. Aplikacja na smartfona umożliwia zdalne zablokowanie i odblokowanie zamków
pojazdu. Oto współczesne znaczenie słowa „wygoda”.
WYGODA I KOMFORT

7 lat
aktualizowania mapy

Nowoczesny 4,2-calowy wyświetlacz komputera pokładowego
Kolorowy wyświetlacz LCD Supervision prezentuje szereg
podstawowych danych dotyczących pojazdu i podróży.

Każdy nowy samochód marki Kia fabrycznie
wyposażony w system nawigacji firmy LG
otrzymuje 6 rocznych darmowych
aktualizacji mapy. Dzięki temu system
nawigacji będzie zawsze korzystał
z najnowszych danych.

Nowy system nawigacji
z 8-calowym ekranem dotykowym
Nowoczesny system multimedialny z 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości i systemem
nawigacji zawsze poprowadzi Cię właściwą drogą. Pomogą w tym informacje o natężeniu ruchu
odbierane w czasie rzeczywistym i wiele innych, dodatkowych funkcji. O wszystko zadbają usługi
pokładowe i aplikacje, zgrupowane w nowatorskim rozwiązaniu UVO (system UVO Connect marki
Kia dostępny jest w wybranych krajach).
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Lampki w osłonach przeciwsłonecznych
Dzięki praktycznym lampkom w osłonach przeciwsłonecznych
łatwiej zadbać np. o wygląd. Aby je włączyć, wystarczy opuścić
osłonę i otworzyć lusterko. Lampki umieszczone są po bokach
lusterka dodatkowo podświetlonego dyskretnym, stylowym
obramowaniem.
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Zawsze na czasie
Nowatorskie rozwiązanie UVO Connect, stworzone przez markę Kia, wprowadza jazdę w erę cyfrową. Po aktywacji usługa
Kia Live, korzystając z karty SIM systemu multimedialnego, wyszukuje i aktualizuje na bieżąco wybrane dane. Dzięki niej kierowca
ma dostęp do informacji bezpośrednio na ekranie systemu nawigacji. Nowa aplikacja UVO umożliwia dostęp za pomocą smartfona
z systemem Android lub iOS do rozmaitych danych o pojeździe.
System spełnia wymogi najnowszej dyrektywy UE o ochronie danych i zapewnia najwyższy poziom prywatności.

Aplikacja UVO
Aplikację UVO zaprojektowano z myślą o smartfonach z systemem
Android oraz iOS. Posiada ona szereg funkcji, które umożliwiają
sprawdzanie parametrów pojazdu oraz planowanie podróży.
Dzięki aplikacji można również obsługiwać niektóre układy pojazdu,

SYSTEM UVO CONNECT

będąc z dala od niego.

Usługi pokładowe
System nawigacji on-line marki Kia zbiera z serwerów w chmurze
aktualne i archiwalne dane o natężeniu ruchu. Na ich podstawie
przewiduje z wyprzedzeniem natężenie ruchu na trasie.
Dzięki temu rozwiązaniu system nawigacji on-line marki Kia zapewnia
bardziej dokładne informacje i wskazówki nawigacyjne oraz znacznie
dokładniejszy szacowany czas dojazdu (ETA).
Funkcja obsługi głosowej umożliwia wyszukiwanie pobliskich
interesujących miejsc (POI), adresów, prognozy pogody oraz

Usługi Kia Live
Usługa Live traffic

Interesujące miejsca (POI)

System nawigacji podaje dokładne informacje o sytuacji

Szukasz restauracji, lokalnej firmy lub miejsca godnego

na drodze, aktualizowane stale przez usługę TomTom.

uwagi? Dzięki regularnie aktualizowanej liście miejsc

W razie potrzeby powiadamia kierowcę o zwiększonym

użyteczności publicznej te wszystkie informacje dostępne

natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej trasy. Tym samym

są na wyciągnięcie ręki.

pozwala uniknąć utknięcia w korkach.
Informacja o fotoradarach

Usługa Kia Live ułatwia zaparkowanie pojazdu. Wskazuje
potencjalne, dostępne miejsca przy ulicy oraz na

oraz o strefach z ograniczeniami wjazdu. Ostrzega również

parkingach, wraz z wysokością opłat.

do wypadków drogowych.
Prognoza pogody

Informacje o stacjach paliw
W razie potrzeby system — korzystając z internetowej
bazy danych — wyświetli lokalizację najbliższych stacji

Wystarczy wprowadzić cel podróży, by uzyskać dostęp

paliw wraz z cenami. Dzięki tej funkcji można wygodnie

do pełnej prognozy pogody na 3 dni. Uwzględnia ona

zaplanować tankowanie pojazdu.

Obsługa zdalna
Wyślij do samochodu Funkcja ta umożliwia zaplanowanie

Znajdź mój samochód

podróży i wysłanie za pomocą aplikacji wybranej trasy

Funkcja wskazuje ostatnią znaną pozycję pojazdu.

z urządzenia mobilnego do systemu nawigacji pojazdu.

Jest idealna w przypadku postoju na rozległym parkingu.

„Nawigacja do ostatniego kroku” Umożliwia dokładne

Stan pojazdu

wskazanie drogi aż do celu podróży. Po zaparkowaniu

Funkcja zapewnia dostęp do rozmaitych danych, takich jak

samochodu można nadal korzystać z systemu nawigacji,

np. poziom paliwa, poziom naładowania akumulatora

tym razem zdalnie na smartfonie.

czy status szyb, świateł i zamków drzwi.

Sterowanie drzwiami Pozwala na zdalne blokowanie

Moje podróże Sekcja ta zawiera podsumowanie

i odblokowywanie zamków drzwi bez użycia kluczyka

wcześniejszych jazd. Obejmuje takie dane, jak średnia

mechanicznego lub inteligentnego kluczyka.

prędkość, pokonany dystans i czas jazdy.

Powiadomienia

Wyszukiwanie miejsca parkingowego

System nawigacji informuje o punktach pomiaru prędkości
o niebezpiecznych miejscach, w których często dochodzi
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wysyłanie wiadomości tekstowych metodą poleceń głosowych.

Informacje o pojeździe

Funkcja powiadomień udostępnia komunikaty diagnostyczne
o aktualnym stanie samochodu oraz comiesięczny raport
o sposobie jego eksploatacji. Funkcja ta może również

Transfer profilu użytkownika Funkcja ta umożliwia zdalne
sprawdzanie i zmianę bezpośrednio na smartfonie
rozmaitych ustawień pojazdu, takich jak: ustawienia głośności
czy programowanie radioodbiornika. Zmienione ustawienia
można następnie zapisać w aplikacji UVO, wysłać je
do pojazdu i z łatwością zastosować.

informować o każdym uruchomieniu autoalarmu, wykryciu

Obsługa parkingowa Idealna funkcja dla korzystających

otwarcia okna lub drzwi.

z parkingów z obsługą. Po aktywacji pokazuje położenie
pojazdu, przejechany dystans i prędkość od momentu
pozostawienia w rękach obsługi. Umożliwia sprawdzenie
profesjonalizmu zleconej usługi.

temperaturę minimalną i maksymalną, prędkość wiatru

Usługi informacyjne i kontrolne będą dostępne bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia obowiązywania pierwotnej umowy

i prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com.
Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.

17

System nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na rozwiązaniach TomTom Live Services.
Dzięki nim prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze i wygodniejsze. Pozwala pozostać w kontakcie
ze światem i dostarcza jeszcze więcej przydatnych informacji.

SŁUCHAJ, OGLĄDAJ, JEDŹ

1

1. Informacje o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym *

2

2. Informacje o fotoradarach *

Dokąd? Kiedy? Którędy?
Z nawigacją odnajdziesz
właściwą drogę

System nawigacji podaje dokładne informacje o sytuacji na drodze,
aktualizowane co 2 minuty. Powiadamia kierowcę o zwiększonym
natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej trasy. Tym samym pozwala
uniknąć utknięcia w korkach.

System nawigacji ostrzega o punktach pomiaru prędkości oraz o strefach
z ograniczeniami wjazdu. Wskazuje również miejsca niebezpieczne,
w których często dochodzi do wypadków drogowych.
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3. Wyszukiwanie miejsc użyteczności publicznej
Umożliwia zlokalizowanie restauracji, supermarketu lub innego wybranego
miejsca. Baza danych obejmuje 500 kategorii, 25 000 słów kluczowych
oraz 250 000 miejsc. Dzięki temu niemal zawsze użytkownik znajdzie
to, czego szuka.

4. Prognoza pogody
Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa? Lepiej to sprawdzić.
Wystarczy wprowadzić cel podróży i uzyskać dostęp do pełnej prognozy
pogody na 4 dni. Obejmuje ona temperaturę minimalną i maksymalną,
prędkość wiatru oraz prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

5. Wyszukiwanie miejsca parkingowego
System ułatwia zaparkowanie pojazdu. Na podstawie analizy danych
statystycznych pokaże potencjalne miejsca postojowe, znajdujące
się zarówno przy ulicy, jak i na wyznaczonych parkingach.
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6. Informacje o stacjach paliw
W razie potrzeby system — korzystając z internetowej bazy danych
TomTom — wyświetli lokalizację najbliższych stacji paliw wraz z cenami.
Dzięki tej funkcji można wygodnie zaplanować tankowanie pojazdu.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu
bez odwracania uwagi od prowadzenia. Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy.
Prosty, intuicyjny interfejs zapewnia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki
i funkcji poleceń głosowych. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie
multimedialnym.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas prowadzenia
samochodu. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.
Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji, wykonywać połączenia telefoniczne
i wybierać ulubioną muzykę bez utraty koncentracji.

* W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.
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Małe dzieło sztuki

WYGODA I KOMFORT
Kia Picanto to wygodny, zwrotny, a zarazem niezwykle pojemny samochód miejski.
Wnętrze zaskakuje funkcjonalnością i przestronnością. Kierowca oraz wszyscy pasażerowie mają
do dyspozycji dużo miejsca nad głową, na poziomie ramion i na nogi. Komfort jazdy można
jeszcze bardziej poprawić za pomocą wyposażenia dodatkowego, takiego jak: podgrzewanie
kierownicy i foteli przednich. Aż trudno odmówić sobie przejażdżki takim samochodem.
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Bez ograniczeń
WYGODA I KOMFORT
Zamierzasz ruszyć poza miasto? Kia Picanto jest gotowa na spotkanie przygody.
Posiada przestronne wnętrze i obszerny bagażnik o pojemności 255 litrów.
Złożenie kanapy tylnej powiększa objętość przestrzeni bagażowej do 1010 litrów,
co umożliwia zabranie sporego bagażu.
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Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
Kanapa tylna, składana i dzielona w proporcji
60:40, zapewnia wygodę i możliwość powiększenia
przestrzeni bagażowej.

Dwupoziomowa podłoga bagażnika
Podłogę bagażnika można podnieść do poziomu
złożonego oparcia tylnej kanapy lub opuścić, by zmieścić
wyższy bagaż.

Wygodna półka
Zlokalizowana pod panelem sterowania temperaturą.
Idealne miejsce na okulary, piloty zdalnego
sterowania lub urządzenia przenośne.

Przednie uchwyty na napoje
Podwójne uchwyty utrzymują napoje w zasięgu ręki.
Po naciśnięciu przycisku wysuwane uchwyty można
schować, by uzyskać więcej miejsca.

255 l

pojemności bagażnika
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Sprawność i precyzja
Gama jednostek napędowych nowej Kia Picanto obejmuje dwa niezawodne silniki
benzynowe. Zaprojektowano je tak, by zapewnić odpowiednie osiągi i niską emisję CO2.
Dzięki temu spełniają najnowsze normy czystości spalin.
Najmniejszy silnik 1.0 DPI pracuje płynnie i charakteryzuje się niewielkim apetytem
na paliwo. Jednostka 1.2 DPI ma większą moc i wyróżnia się cichą pracą.

JEDNOSTKI NAPĘDOWE

Manualna skrzynia biegów (MT)
5-biegowa przekładnia manualna Kia Picanto
ma dłuższe przełożenia i została zoptymalizowana
do przenoszenia większego momentu obrotowego.
Charakteryzuje się również płynną i precyzyjną zmianą
biegów, zapewniając przyjemność prowadzenia zarówno
w jeździe miejskiej, jak i w trasie.

Układ Start/Stop (ISG)
Po zatrzymaniu pojazdu układ ISG
automatycznie wyłącza silnik, zmniejszając
zużycie paliwa i ograniczając emisję CO2.
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Zautomatyzowana skrzynia biegów (AMT)
Przekładnia AMT działa tak jak automatyczna skrzynia
biegów, ale dodatkowo umożliwia ręczną zmianę
przełożeń. W trybie manualnym, dzięki prostemu
mechanizmowi zmiany biegów nie trzeba zaprzątać
sobie głowy obsługą sprzęgła. Dodatkowo skrzynia AMT
posiada wygodną funkcję, która samoistnie zapewnia
powolną jazdę po zwolnieniu pedału hamulca.
To rozwiązanie jest bardzo przydatne w intensywnym
ruchu miejskim. Sercem układu jest manualna skrzynia
biegów z elektrycznie sterowanym sprzęgłem, które
zamienia ją w przekładnię zautomatyzowaną.
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Zdolność przewidywania
Bogate wyposażenie nowej Kia Picanto obejmuje wiele nowoczesnych układów
bezpieczeństwa czynnego. Wspierają i ostrzegają kierowcę, a jednocześnie wspomagają
prowadzenie zarówno w ciasnych miejscach parkingowych, na zatłoczonych ulicach miasta,
jak i na trasach szybkiego ruchu.
BEZPIECZEŃSTWO I WSPARCIE

Czujniki parkowania
Wykorzystuje czujniki w zderzaku tylnym do ostrzegania o zbliżaniu
się do przeszkody. Dzięki niemu manewrowanie na miejscu
postojowym jest prostsze niż kiedykolwiek.

Kamera cofania z ruchomymi liniami prowadzącymi
Podczas parkowania 8-calowy ekran wyświetla
obraz przestrzeni za pojazdem, wraz z dynamicznie
generowanymi liniami prowadzącymi.

Układ unikania kolizji podczas cofania (Kia Rear Cross Traffic
Collision Avoidance Assist) i układ monitorowania ruchu pojazdów
podczas cofania (Kia Rear Cross Traffic Alert)
Aby uczynić cofanie bezpieczniejszym — zwłaszcza w przypadku
opuszczania miejsca parkingowego o ograniczonej widoczności —
układ monitoruje drogę za pojazdem. W przypadku wykrycia
nadjeżdżającego pojazdu, włącza lampkę ostrzegawczą w lewym
lub prawym lusterku zewnętrznym, emituje sygnał dźwiękowy,
wyświetla ostrzeżenie na wyświetlaczu komputera pokładowego
lub 8-calowym wyświetlaczu centralnym. W razie konieczności
samodzielnie hamuje*.

Układ monitorowania martwego pola w lusterkach
(Kia Blind Spot Collision Warning) i układ unikania kolizji
z pojazdem w martwym polu (Kia Blind Spot Collision
Avoidance Assist)
Po zasygnalizowaniu zamiaru zmiany pasa ruchu
informuje kierowcę o pojeździe niewidocznym w lusterku
zewnętrznym: włącza lampkę ostrzegawczą
w odpowiednim lusterku oraz emituje sygnał dźwiękowy.
Jeżeli po rozpoczęciu manewru zmiany pasa inny pojazd
znajduje się w tzw. martwym polu, aby uniknąć kolizji
Kia Picanto ze zautomatyzowaną manualną skrzynią
biegów (AMT) nie tylko ostrzega kierowcę, ale również
automatycznie przyhamowuje koła i przywraca samochód
na właściwy tor jazdy.

* Układ z funkcją hamowania występuje tylko w pojazdach
ze zautomatyzowaną skrzynią biegów (AMT).
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System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
(Kia Driver Attention Warning)*
Na bieżąco wykrywa obniżenie koncentracji
kierowcy, analizując sposób operowania kierownicą
i kierunkowskazami. W przypadku stwierdzenia
obniżonej koncentracji i oznak senności ostrzega
wizualnie i dźwiękowo.
* Układ dostępny wyłącznie razem z opcjonalnym układem
utrzymywania na pasie ruchu (Kia Lane Keeping Assist).

System automatycznego hamowania
(Kia Forward Collision Avoidance Assist)
Aby uniknąć potencjalnej kolizji, układ analizuje
dane z radaru, wykrywając pojazdy jadące z przodu
i pieszych przechodzących przez jezdnię.
Po stwierdzeniu sytuacji potencjalnie
niebezpiecznej pojawia się symbol ostrzegawczy
na wyświetlaczu, a system włącza maksymalną
siłę hamowania.
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Stal o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości
(AHSS) i stal tłoczona na gorąco
Kia Picanto w ponad 44% wykonana jest ze stali o wyjątkowo wysokiej
wytrzymałości. W miejscach szczególnie narażonych na naprężenia
wykorzystano elementy tłoczone na gorąco. Dzięki tym rozwiązaniom
nadwozie charakteryzuje się większą sztywnością i wytrzymałością.
Oznacza to lepszą ochronę kierowcy i pasażerów.
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Zaawansowane
technologie
łączenia

Najwyższy standard
BEZPIECZEŃSTWO I WSPARCIE
Konstruktorzy nowej Kia Picanto postawili bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
Nowoczesne układy bezpieczeństwa czynnego i dopracowanie pojazdu to podstawa
spokoju ducha kierowcy oraz pasażerów.

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu
(Hill Start Assist Control)
Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu zapobiega
stoczeniu się pojazdu na stromym podjeździe. Pomimo
zdjęcia nogi z pedału hamulca pojazd stoi, co umożliwia
płynne ruszenie po naciśnięciu pedału przyspieszenia.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Układ ESC zapewnia optymalną siłę hamowania
i panowanie nad pojazdem. W zależności od aktualnego
momentu obrotowego silnika i stopnia przyczepności,
układ ESC odpowiednio dostosowuje siłę hamowania
poszczególnych kół w zakręcie.

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu
(Kia Lane Following Assist)
Rozwiązanie to stanowi ogromny krok w kierunku
półautonomicznej jazdy. Układ wykorzystuje kamerę,
która wykrywa linie wyznaczające pas ruchu. W razie
konieczności może wykonywać niewielkie korekty toru
jazdy, utrzymując samochód pośrodku pasa.
To rozwiązanie szczególnie przydatne na drogach
szybkiego ruchu.

Poduszki powietrzne
Unikanie zagrożeń i ograniczenie skutków potencjalnej
kolizji to nasz priorytet. Dlatego nowa Kia Picanto
wyposażona jest w 6 poduszek powietrznych: 2 przednie
(kierowcy i pasażera), 2 boczne, 2 kurtynowe oraz
opcjonalną kolanową poduszkę powietrzną kierowcy.

29

Fotogeniczna
aparycja

Nowa Kia Picanto jest dostępna w wersjach wyposażenia M, L,
wyjątkowej GT Line i ekscytującej X Line. Co więcej, każdą z nich
można wzbogacić o oryginalne akcesoria dodatkowe.
Dzięki nim Twoja nowa Kia Picanto może być inna niż wszystkie!
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Rasowa stylizacja
Stwórz wyjątkową Kia Picanto! Jak? To proste. Skorzystaj z szerokiego wachlarza unikalnych,
przyciągających wzrok akcesoriów. Podkreśl indywidualność, zadbaj o trwałość samochodu,
zwiększ jego funkcjonalność. Każdy znajdzie tu dodatki odpowiednie dla siebie.
AKCESORIA

Zestaw do stylizacji nadwozia
Spraw, by Twoja Kia Picanto była wyjątkowa! Niepowtarzalny wygląd zawsze wzbudza zainteresowanie. Tylko spójrz na kolorowe akcenty, takie jak:
zewnętrzne nakładki na progi, listwę pokrywy bagażnika i nakładki na lusterka zewnętrzne. Te dodatki robią wrażenie. Dostępne są w eleganckim
kolorze srebrnym, w klasycznej czerni o wysokim połysku lub energetycznej czerwieni. Wszystkie te akcesoria oferujemy osobno lub w zestawie.
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Diodowe oświetlenie przestrzeni na nogi
Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy każdym
odblokowaniu drzwi i gaśnie po uruchomieniu silnika. Dostępne
w dwóch kolorach: stylowej czerwieni i klasycznej bieli.

Wewnętrzne nakładki progów
Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Aluminiowe nakładki
progów prezentują się stylowo i nowocześnie. Ozdobione logo
modelu Picanto.

Dywaniki gumowe
Dzięki nim nie musisz martwić się o wnętrze samochodu,
niezależnie od warunków pogodowych i otoczenia.
Wytrzymałe i łatwe do umycia. Skutecznie zabezpieczają
podłogę. Idealnie dopasowane, z logo Picanto w dwóch
kolorach do wyboru. Wyposażone w wytrzymałe zaczepy.

Dywanik gumowy bagażnika
Podwyższone krawędzie zabezpieczają bagażnik przed
zabrudzeniami. Wytrzymały i wodoodporny. Antypoślizgowy
spód. Przeciwpoślizgowa guma zapobiega przesuwaniu się
ładunku. Oznakowany logo Picanto.
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Rewia pomysłów
Nowa Kia Picanto budzi zainteresowanie.
Z dodatkowym wyposażeniem stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna.

WYPOSAŻENIE
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„Inteligentny kluczyk” i przycisk Start/Stop
Mając przy sobie inteligentny kluczyk,
do odblokowania zamków i uruchomienia silnika
wystarczy naciśnięcie przycisku Start/Stop.

Regulowana kierownica ze wspomaganiem
Gniazdo USB
Wspomaganie silnikiem elektrycznym ułatwia
Umożliwia podłączanie urządzeń przenośnych.
operowanie kierownicą, a regulacja pozwala uzyskać
jej idealne ustawienie.

Automatyczne włączanie/wyłączanie świateł
Po ustawieniu przełącznika w położeniu AUTO
światła mijania i tylne włączają się automatycznie,
w zależności od warunków zewnętrznych.

Okno dachowe
Elektrycznie otwierane okno dachowe pozwala cieszyć się powiewem
świeżego powietrza podczas jazdy.

System audio
W skład opcjonalnego systemu nagłośnienia wchodzi radioodbiornik z funkcją
RDS i tunerem cyfrowym DAB, 2 głośniki oraz monochromatyczny wyświetlacz LCD. Gniazdo USB umożliwia podłączanie przenośnych źródeł dźwięku.

Wyświetlacz zestawu wskaźników
Czytelnie prezentuje najważniejsze dane dotyczące
jazdy.

Automatyczna klimatyzacja
Dzięki niej można cieszyć się pełnym komfortem. Wystarczy ustawić
preferowaną temperaturę. Układ utrzymuje ją automatycznie.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Układ TPMS w razie potrzeby ostrzega kierowcę, wskazując na ekranie
komputera pokładowego oponę o zbyt niskim ciśnieniu.

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
podnoszą elegancję i oryginalność nadwozia.

Aluminiowe nakładki na pedały
Nakładki ze stopu aluminium. Antypoślizgowe
zgrubienia zapewniają pewność operowania
pedałami.

Aplikacje Android AutoTM/Apple CarPlayTM
Korzystaj z możliwości swojego smartfona podczas jazdy, w pełni bezpiecznie.
Każda Kia Picanto z 8-calowym ekranem obsługuje aplikacje Android AutoTM
i Apple CarPlayTM.
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W dobrym guście
Zajmij miejsce, dotknij materiałów wykończeniowych, podziwiaj dopracowane
wnętrze. Ciekawa tapicerka z tkaniny czy elegancka skóra ekologiczna?
A może oryginalny pakiet "Orange Splash"? Jest w czym wybierać.

WERSJE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

Wersja wyposażenia L —
tapicerka z tkaniny,
wnętrze Saturn Black (WK).

Wersja wyposażenia M —
tapicerka z tkaniny,
wnętrze Saturn Black (WK).
36

Wersja wyposażenia L —
pakiet Orange Splash" (CP1)
"
tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej,
wnętrze Saturn Black (WK).
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WERSJE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA
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Wersja wyposażenia GT Line

Wersja wyposażenia X Line

Czarno-czerwona tapicerka ze skóry ekologicznej,
wnętrze Saturn black (WK).

Czarna tapicerka ze skóry ekologicznej z seledynowymi akcentami,
wnętrze Saturn black (WK).
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Kalejdoskop barw

Kolory nadwozia dla wersji wyposażenia
M, L, X Line

DANE TECHNICZNE I KOLORYSTYKA NADWOZIA
Niektóre elementy nadwozia mają szczególny wpływ na atrakcyjność pojazdu. Dlatego nowa Kia
Picanto jest dostępna nie tylko w wielu wersjach kolorystycznych. Indywidualność pojazdu można
podkreślić wybierając intrygujące opcjonalne lampy przednie i tylne oraz eleganckie obramowania
klamek. Całość podkreślą modne obręcze kół.

Projekcyjne lampy przednie
ze światłami do jazdy dziennej LED

Standardowe lampy przednie

Lampy tylne w technologii LED

Clear White (UD)

Sparkling Silver (KCS)

Astro Grey (MG7)

Alice Blue (ABB)

Shiny Red (A2R)

Milky Beige (M9Y)

Pop Orange (G7A)

Lime Light (L2E)

Honey Bee (B2Y)

Aurora Black Pearl (ABP)

Standardowe lampy tylne

Wymiary wersji M, L, GT Line
Jednostka: mm
Miejsce na nogi (z przodu)
Miejsce na nogi (z tyłu)
Odległość od siedzisk do dachu (z przodu)
Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu)

Projekcyjne światła przeciwmgielne
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Klasyczne światła do jazdy dziennej

Chromowane klamki zewnętrzne

Klamki zewnętrzne w kolorze
nadwozia

1085
820
1005
960

Szerokość na poziomie ramion (z przodu)

1300

Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)

1280

Prześwit

141

Bagażnik (wg normy VDA) (l)

255
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DANE TECHNICZNE I KOLORYSTYKA NADWOZIA

Wymiary wersji X Line
Jednostka: mm

Kolory nadwozia dla wersji wyposażenia
GT Line ze srebrnymi akcentami

Miejsce na nogi (z przodu)
Miejsce na nogi (z tyłu)
Odległość od siedzisk do dachu (z przodu)
Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu)

Lime Light (L2E)
ze srebrnymi akcentami

Honey Bee (B2Y)
ze srebrnymi akcentami

Shiny Red (A2R)
ze srebrnymi akcentami

1085
820
1005
960

Szerokość na poziomie ramion (z przodu)

1300

Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)

1280

Prześwit min.

141

Bagażnik (wg normy VDA) (l)

255

Pop Orange (G7A)
ze srebrnymi akcentami

Jednostki napędowe
Kolory nadwozia dla wersji wyposażenia
GT Line z czerwonymi akcentami

Clear White (UD)
z czerwonymi akcentami

Sparkling Silver (KCS)
z czerwonymi akcentami

Astro Grey (MG7)
z czerwonymi akcentami

Aurora Black Pearl (ABP)
z czerwonymi akcentami

Obręcze kół

Kołpaki do obręczy
stalowych 14″
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15-calowe obręcze kół
ze stopu lekkiego

16-calowe obręcze kół
ze stopu lekkiego
(tylko dla wersji GT Line)

16-calowe obręcze kół
ze stopu lekkiego
(tylko dla wersji X Line)

1.0 DPI

1.2 DPI

Skrzynia biegów

Manualna (MT)

Manualna (MT), Zautomatyzowana (AMT)

Napęd

Przedni

Przedni

Paliwo

Benzyna

Benzyna

Rodzaj silnika

Rzędowy, 3-cylindrowy

Rzędowy, 4-cylindrowy

Pojemność skokowa (cm³)

998

1197

Moc maksymalna (KM przy obr./min)

67 / 5500

84 / 6000

Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)

96 / 3750

118 / 4200

MT

MT

AMT

Prędkość maksymalna (km/h)

161

173

172

Emisja CO2 (cykl mieszany) (g/km)

109~118

117~127

122~130

Zużycie paliwa (cykl mieszany) (l/100 km)

4,8~5,2

5,2~5,6

5,4~5,7

Masa własna (kg)

899

908

909

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1320

1415

1415

Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 (cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane
na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.
Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód.
CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
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Spokój, którego
potrzebujesz
SPOKÓJ DUCHA
7-letnia gwarancja
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze
3 lata: bez ograniczeń przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był regularnym przeglądom
gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.
5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja na brak perforacji nadwozia
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę i odpowiedni wygląd samochodów marki Kia.
Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed korozją i objęte 12-letnią gwarancją na brak perforacji
korozyjnej nadwozia.
Pozostań w kontakcie z Kia
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się więcej o marce Kia i o nowych, ekscytujących
modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw alternatywnych,
takich jak: gaz płynny, napęd hybrydowy i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum
badawczo-rozwojowe ochrony środowiska. Angażujemy się również w duże imprezy sportowe. Kia to oficjalny
partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian Open i światowej gwiazdy
tenisa — Rafaela Nadala.
Finansowanie
Wybrany Dealer Kia przygotuje i przedstawi najkorzystniejszy plan sfinansowania zakupu samochodu.
Z przyjemnością omówi wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia Gwarancja Kia obejmuje okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji
lub 150 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii. Szczegółowe
okresy gwarancji oraz jej warunki (np. dotyczące akumulatorów, powłoki lakierowej lub wyposażenia)
określone są w książce gwarancyjnej. Więcej o 7-letniej gwarancji Kia na stronie www.kia.com.
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Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121).
Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku.
Przedstawione dane zostały zebrane przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem,
że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest prawo
do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com
oraz uzyskają w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających wymagania w zakresie możliwości odzysku
i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji, zgodną
z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.
Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia 0801 542 542
kia.com/pl

