
Kia Picanto



Moc inspiracji. Inspiracja rzadko bywa kwestią przypadku. Pojawia się, kiedy znajdujemy 
się w nowym otoczeniu. Spoglądamy na świat świeżym okiem. Patrzymy 
z innej perspektywy. Gdy jesteśmy w ruchu, uwalniamy drzemiący w nas 
potencjał odkrywania nieznanego. Dlatego w Kia projektujemy samochody, 
które inspirują i sprawiają, że dostrzegasz nowe horyzonty. Przekonaj się, 
jak ekscytujące może być korzystanie z nowoczesnego samochodu.  
Zapraszamy w fascynującą podróż.



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.

Z duchem czasów.



Pełna energii.

Kia Picanto przyciąga spojrzenia. Modna, 
młodzieżowa linia z charakterystycznym zderzakiem, 
wąska atrapa chłodnicy oraz efektowne lampy 
przednie i tylne to tylko wybrane elementy, na które 
od razu zwrócisz uwagę. 
Kia Picanto to idealne auto zarówno do miasta,  
jak i na wyprawę poza jego granice. 



O stopień wyżej. 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 metali 
lekkich. Szykowna wersja GT Line jest dopracowana w każdym detalu.



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

Pełnia życia.



Najlepsza lokalizacja.

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



System nawigacji z 8-calowym ekranem dotykowym. Nowoczesny 
system multimedialny z 8-calowym ekranem i systemem nawigacji zawsze 
poprowadzi Cię właściwą drogą. Pomogą w tym informacje o natężeniu 
ruchu odbierane w czasie rzeczywistym i wiele innych, dodatkowych funkcji.

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

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 Kia Connect na 
smartfona umożliwia, np. zdalne zablokowanie i odblokowanie zamków pojazdu, 
sprawdzenie możliwego do przejechania dystansu czy zlokalizowanie pojazdu 
na mapie. Oto współczesne znaczenie słowa „wygoda”.

Inteligentne połączenia.

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.



Kia Connect i usługi Kia Live.
Pozostań w kontakcie.
Stały kontakt ze światem daje niemal nieograniczone możliwości. Takie, które zachęcają do realizowania 
ambitnych pomysłów. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Aplikacja i usługi  
pokładowe Kia Connect zapewniają te możliwości, czytelnie dostarczając przydatne informacje.  
System nawigacji online zapewnia aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na temat natężenia ruchu, 
lokalizacji stacji ładowania, dostępnych miejsc postojowych, prognozę pogody oraz informacje  
o punktach użyteczności publicznej (POI). Dzięki aplikacji Kia Connect można przesłać dane profilu  
użytkownika, otrzymywać podpowiedzi nawigacyjne od miejsca zaparkowania aż do finalnego celu  
podróży, korzystać z trybu współdzielenia auta, funkcji odnajdywania samochodu na rozległym  
parkingu, sterowania zamkami i innych udogodnień. Takie możliwości mogą zmienić zwykłą jazdę  
w inspirującą podróż.

Wygodne łączenie. Aplikacja Kia Connect na smartfon 
zapewnia łączność z samochodem, nawet kiedy użytkownik 
jest z dala od niego. Funkcja Znajdź mój samochód pozwala 
odnaleźć pojazd na wielkich parkingach lub w labiryncie 
nieznanych uliczek. Nawigacja z funkcją ostatniej mili  
umożliwia dokładne wskazywanie drogi od miejsca 
zaparkowania aż do faktycznego celu. Funkcja Współdzie-
lenia auta monitoruje pojazd po oddaniu go, np. pracownikowi 
parkingu. Dzięki funkcji Wyślij do samochodu można  
z wyprzedzeniem zaplanować podróż, a za pomocą funkcji  
Stan pojazdu sprawdzić, czy jest do niej gotowy. Za pomocą 
funkcji Sterowanie drzwiami można zdalnie blokować  
i odblokowywać zamki pojazdu. Sekcja Moje podróże zawiera 
podsumowanie wcześniejszych jazd.

Zawsze na bieżąco. Usługi pokładowe Kia Connect 
zapewniają dostęp do ważnych i szczegółowych informacji 
na temat podróży. Dane na temat natężenia ruchu w czasie 
rzeczywistym umożliwiają wyszukanie najszybszej trasy 
do miejsca docelowego, stałe dostosowywanie trasy do 
zmieniających się warunków oraz aktualizowanie szacowanego 
czasu dojazdu. Usługi Kia Live umożliwiają śledzenie pogody, 
sprawdzanie dostępności miejsc parkingowych, wyszukiwanie 
punktów użyteczności publicznej (POI) i stacji ładowania. 
Ustawienia pojazdu można zmieniać lub przywracać, 
korzystając z funkcji Transferu profilu użytkownika. Funkcja 
Kalendarz zewnętrzny umożliwia dostęp do kalendarza  
w smartfonie poprzez ekran systemu nawigacji. System może 
pobierać z kalendarza lokalizacje zaplanowanych spotkań  
i wyznaczać do nich trasy dojazdu.

Bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe. Aplikacja Kia 
Connect może przekazywać powiadomienia zdalne. Pomaga 
w ten sposób utrzymać bezpieczeństwo i sprawność pojazdu. 
Sekcja Stan pojazdu zawiera kompletny raport na temat 
samochodu. Obejmuje poziom naładowania akumulatora  
i inne ważne informacje diagnostyczne, a także informuje  
o tym, czy okna są otwarte czy zamknięte. Aplikacja Kia 
Connect wysyła również ważne powiadomienia alarmowe. 
Informuje także o pozostawieniu uruchomionego pojazdu  
w trybie parkingowym (P) z otwartymi drzwiami.

Przedstawione ekrany mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać najnowszej wersji aplikacji i usług pokładowych Kia Connect.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów lub informacji prawnych należy zapoznać się z Warunkami korzystania z aplikacji i usług Kia Connect. 

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



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.

Zaskakująca wygoda.



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.

Bez ograniczeń.

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. 



Sprawność i precyzja.

Układ Start/Stop (ISG). Po zatrzymaniu pojazdu układ ISG  
automatycznie wyłącza silnik, zmniejszając zużycie paliwa  
i ograniczając emisję CO2.

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.

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. 

Gama jednostek napędowych 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.



Tylne czujniki parkowania. Układ wykorzystuje czujniki 
w zderzaku tylnym do ostrzegania o zbliżaniu się do przeszkody 
podczas cofania. Dzięki temu manewrowanie na miejscu 
postojowym jest bezpieczniejsze.

System autonomicznego hamowania. Wykrywa pojazdy poprzedzające oraz pieszych na jezdni. Dzięki kamerze monitoruje 
odległość między pojazdami i ich prędkość. W przypadku ryzyka kolizji ostrzega kierowcę wizualnie. W przypadku braku reakcji 
kierowcy samochód hamuje automatycznie, zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego skutki.

System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy. Na bieżąco wykrywa 
obniżenie koncentracji kierowcy, analizując sposób operowania 
kierownicą i kierunkowskazami, szybkość reakcji oraz czas jazdy. 
W przypadku stwierdzenia obniżonej koncentracji i oznak senności 
emituje sygnał dźwiękowy i wizualny na wyświetlaczu komputera 
pokładowego. 

System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania 
z funkcją automatycznego zatrzymania. Parkowanie 
równoległe? A może wyjazd tyłem z miejsca postojowego lub 
podjazdu? W każdej z tych sytuacji system ostrzega przed 
zbliżającym się innym użytkownikiem ruchu i automatycznie 
hamuje*, by uniknąć kolizji.

* Automatyczne hamowanie dotyczy tylko wersji ze skrzynią biegów AMT.

System automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku 
braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji 
podczas zmiany pasa. Wykorzystuje tylny czujnik radarowy. 
Ostrzega przed pojazdami znajdującymi się w strefie 
niewidocznej w lusterkach zewnętrznych. Jeżeli przy włączonym 
kierunkowskazie układ wykrywa zbliżające się pojazdy na 
równoległych pasach, ostrzega kierowcę lampką w lusterku 
zewnętrznym. Jeżeli po rozpoczęciu manewru zmiany pasa 
inny pojazd znajduje się w tzw. martwym polu widzenia, system 
pozwala uniknąć zderzenia. Może też uruchomić automatyczne 
hamowanie*.

* Automatyczne hamowanie dotyczy tylko wersji ze skrzynią biegów AMT.

Zdolność przewidywania.
Bogate wyposażenie 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. 

Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi 
parkowanie. Na 8-calowym ekranie system prezentuje  
przestrzeń za pojazdem i dynamicznie generowane linie 
podpowiadające tor jazdy.



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.

Poduszki powietrzne. Unikanie zagrożeń i ograniczenie 
skutków potencjalnej kolizji to nasz priorytet. Dlatego Kia Picanto 
wyposażona jest w 6 poduszek powietrznych: 2 przednie, 2 boczne 
i 2 kurtynowe.

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu. 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 podczas jazdy po drogach 
szybkiego ruchu i autostradach.

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu. Wspiera 
kierowcę po zatrzymaniu się na pochyłości. Układ zapobiega 
cofaniu podczas ruszania na stromych podjazdach.

Konstruktorzy Kia Picanto postawili bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. 
Nowoczesne układy bezpieczeństwa czynnego i dopracowanie pojazdu  
to podstawa spokoju ducha kierowcy oraz pasażerów.

Najwyższy standard.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy. W przypadku 
gwałtownego hamowania lub nagłego skrętu układ dostosowuje 
odpowiednio moment obrotowy silnika i steruje rozdziałem siły 
hamowania poszczególnych kół. Pomaga tym samym bezpiecznie 
wytracić prędkość, z zachowaniem maksymalnej kontroli nad 
samochodem.



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 Kia Picanto może być inna niż wszystkie!

Nasze propozycje. Twój wybór.



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.

Indywidualna stylizacja.

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.

Diodowe oświetlenie przestrzeni na nogi. Dyskretne oświetle-
nie 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. 

Dwustronny dywanik bagażnika. Zapewnia pełną ochronę.  
Z jednej strony pokryty miękkim welurem wysokiej jakości.  
Druga strona z wytrzymałą powierzchnią gumową, odporną  
na zabrudzenia. 

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. Wyposażone 
w wytrzymałe zaczepy.



Kia Picanto budzi zainteresowanie. Z dodatkowym wyposażeniem  
stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Elementy i opcje wyposażenia.

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

Automatyczna klimatyzacja. Dzięki niej można cieszyć się 
pełnym komfortem. Wystarczy ustawić preferowaną temperaturę, 
która będzie utrzymywana automatycznie.

Regulowana kierownica ze wspomaganiem . Wspomaganie 
silnikiem elektrycznym ułatwia operowanie kierownicą, a regulacja 
pozwala uzyskać jej idealne ustawienie. 

Gniazdo USB. Umożliwia podłączanie urządzeń przenośnych.

Aluminiowe nakładki na pedały. Antypoślizgowe zgrubienia 
zapewniają komfort i pewność operowania pedałami.

Wyświetlacz komputera pokładowego. Czytelnie prezentuje 
najważniejsze dane dotyczące jazdy.

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

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

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

Aplikacje Android AutoTM/Apple CarPlayTM. Korzystaj  
bezpiecznie z możliwości swojego smartfona podczas jazdy.  
Kia Picanto z 8-calowym ekranem obsługuje aplikacje  
Android AutoTM i Apple CarPlayTM.

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



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.

W dobrym guście.

Wersja wyposażenia M. Tapicerka z tkaniny, wnętrze Saturn Black (WK). Wersja wyposażenia L - pakiet "Orange Splash" (CP1). Tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej, 
wnętrze Saturn Black (WK).

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



Wersja wyposażenia GT Line. Czarno-czerwona tapicerka ze skóry ekologicznej, wnętrze Saturn black (WK). Wersja wyposażenia X Line. Czarna tapicerka ze skóry ekologicznej z seledynowymi akcentami, wnętrze Saturn black (WK).

Preferujesz bardziej zdecydowaną stylistykę wnętrza?
Spójrz na wersje wyposażenia GT Line i X Line.

Więcej zdecydowania.



14” stalowe obręcze kół  
z kołpakami. Opony  

w rozmiarze 175/65 R14.
(Wersje M i L)

15” obręcze kół ze stopu 
metali lekkich. Opony  

w rozmiarze 185/55 R15.
(Wersja L, opcja)

16” obręcze kół ze stopu 
metali lekkich. Opony  

w rozmiarze  195/45 R16.
(Wersja GT Line) 

16” obręcze kół ze stopu 
metali lekkich. Opony  

w rozmiarze  195/45 R16.
(Wersja X Line) 

Standardowe lampy tylne.

Małe detale.  
Duże znaczenie.
Wybór koloru nadwozia to nie wszystko. Atrakcyjność pojazdu zależy też od różnych elementów 
stylistycznych nadwozia i odpowiednio dopasowanych obręczy kół.

Projekcyjne lampy przednie  
ze światłami do jazdy dziennej  
LED.

Lampy tylne w technologii LED.Standardowe lampy przednie.

Chromowane klamki zewnętrzne. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia.

Klasyczne światła do jazdy 
dziennej.

Projekcyjne światła 
przeciwmgielne i światła  
do jazdy dziennej.

Projekcyjne światła przeciwmgielne.

Koła

Wymiary nadwozia wersji M, L, GT Line

Wymiary nadwozia wersji X Line



Wersja M, L, X Line

Alice Blue (ABB) Milky Beige (M9Y)Shiny Red (A2R)

Pop Orange (G7A) Honey Bee (B2Y)Lime Light (L2E)

Clear White (UD) Astro Grey (M7G)

Aurora Black (ABP)

Sparkling Silver (KCS)

Clear White (UD)

Astro Grey (M7G) Aurora Black (ABP)

Sparkling Silver (KCS)

Wersja GT Line  
z czerwonymi akcentami

Wersja GT Line  
z srebrnymi akcentami

Shiny Red (A2R) Pop Orange (G7A)

Lime Light (L2E) Honey Bee (B2Y)

Szczegółowe dane techniczne, informacje na temat wersji wyposażenia oferowanych na rynku polskim 
oraz dostępnych kolorów nadwozia w zależności od wersji wyposażenia znajdują się w cenniku.

Informacje na temat zużycia energii i innych parametrów w zależności od opon zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/740 
są dostępne na stronie internetowej www.kia.com. Informacje na temat opon są wyłącznie poglądowe.

Kolory nadwozia.



7 lat spokoju.

7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego 
napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV. 
Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego 
napięcia marki Kia w pojazdach elektrycznych (EV), 
pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu 
plug-in (PHEV) zaprojektowano z myślą o dużej 
trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją 
Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji 
pojazdu lub przez 150 000 km przebiegu,  
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  
W przypadku akumulatorów niskiego napięcia 

7-letnia gwarancja Kia.  
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.

(48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid 
(MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od 
daty pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów. 
W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% 
pojemności akumulatorów. Utrata pojemności 
akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV  
nie jest objęta gwarancją. 
Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, 
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi 
pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji  
Kia znajduje się na stronie www.kia.com.

W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów napędowych. Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności akumulatorów 
pojazdów typu HEV i MHEV. Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.  
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kia.com.



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/pl oraz uzyskają 
w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia +48 801 542 542
www.kia.com


