Nowa Kia

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze chwile.

Otwórz się na nowe
perspektywy

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość.
Dlatego pomagamy odkrywać nowe horyzonty.
Tworzymy samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne
zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem
niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich najdłuższą
w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca nam jeden cel:
przekraczać oczekiwania. To cel, który określamy hasłem
„The Power to Surprise”, czyli „Zdolność Zaskakiwania”.
Jak go osiągamy?
Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

Wrażeń nigdy dość
Kia Stonic to samochód zaprojektowany dla tych, którzy czerpią
z życia garściami i chętnie podejmują wyzwania. Ten dynamiczny,
kompaktowy crossover powstał z myślą o osobach ciekawych
świata. Odznacza się muskularnym nadwoziem, sportową
stylistyką, znakomitymi własnościami jezdnymi i dobrymi
osiągami.

Ucieczka od
codzienności
Kia Stonic wyróżnia się na drodze i przyciąga uwagę. Wystarczy spojrzeć
na jego charakterystyczny grill chłodnicy, pionowe obudowy świateł
przeciwmgielnych i efektowne lampy przednie z diodowymi światłami
do jazdy dziennej. Oferowany jest w wielu wersjach kolorystycznych
nadwozia, jedno i dwukolorowych. To propozycja dla urodzonych
indywidualistów.

Sięgaj po więcej
Mocno pochylona szyba tylna ze spojlerem oraz silnie zaakcentowane nadkola podkreślają dynamiczny charakter pojazdu.
Atrakcyjne diodowe lampy tylne przyciągają uwagę nowoczesnym wyglądem. Wrażenie wywołuje także srebrna nakładka
zderzaka, demonstrując sportowe zacięcie samochodu, który
nie przemknie niezauważony.

Lepsza perspektywa
Kia Stonic to samochód na wskroś nowoczesny. Dopracowane wnętrze cieszy oko, pieści zmysły
i zapewnia niezapomniane wrażenia z jazdy. Dzięki wygodnej, spłaszczonej u dołu kierownicy
i ergonomicznie rozplanowanych przyciskach jego prowadzenie to czysta przyjemność.

Wszystko pod
kontrolą
Nowa Kia Stonic wyposażona jest w najnowocześniejszy system audio
i nawigacji z kolorowym ekranem dotykowym. Prezentuje na ekranie wszelkie
dane i komunikaty tak, by wygodnie i czytelnie informować kierowcę, ale nie
odwracać uwagi od prowadzenia pojazdu.

1. 3,5-calowy wyświetlacz zestawu wskaźników typu Supervision Wyświetlacz usytuowany pomiędzy
prędkościomierzem i obrotomierzem prezentuje najważniejsze dane dotyczące jazdy oraz informacje systemu
audio. Obsługuje rozmaite wersje językowe i prezentuje wiele dodatkowych komunikatów.
2. Gniazdo AUX i ładowarka USB Gniazdo USB umożliwia podłączanie oraz ładowanie telefonów komórkowych
i innych urządzeń. Przenośne źródła dźwięku można również podłączać do analogowego gniazda AUX.
3. Tylne gniazdo ładowania USB

Gniazdo USB w tylnej części konsoli centralnej umożliwia ładowanie urządzeń

pasażerom siedzącym z tyłu.
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Łącze Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth
umożliwia korzystanie z zestawu głośnomówiącego.

Przód
Tuner cyfrowy (DAB+)

Tuner DAB, odbierając sygnał
c y f r o w y , g w a r a n t u j e n a j w y ż s z ą j a ko ś ć d ź w i ę k u
radioodbiornika. Dostarcza również informacji o programie
radiowym i odtwarzanym utworze.
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System nawigacji z 7-calowym ekranem LCD
W jego skład wchodzi 7-calowy dotykowy kolorowy
ekran ciekłokrystaliczny wysokiej rozdzielczości
i kamera cofania.

Tył

Dokąd? Kiedy?
Którędy? Z nawigacją
odnajdziesz właściwą drogę
System nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu Kia Connected Services, oparte na
technologii TomTom Live. Dzięki nim prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze i wygodniejsze. Takie rozwiązanie pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze
więcej przydatnych informacji. Wbudowany modem Wi-Fi umożliwia podłączenie systemu
nawigacji nowej Kia Stonic do Internetu za pomocą smartfona*.
Innowacyjna aplikacja Hotspot Kia wykorzystuje łącze bezprzewodowe Bluetooth urządzenia
przenośnego z systemem Android do wykrywania obecności systemu nawigacji Kia. Następnie
przechodzi w tryb „hotspot” i łączy się z Wi-Fi systemu nawigacji. W ten sposób ułatwia korzystanie
z usług dostępu Kia Connected Services. Aplikacja Hotspot wyłącza się w przypadku zakłócenia lub
przerwania łączności z samochodem.
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1. Usługa „Live traffic”**
System nawigacji podaje dokładne informacje dotyczące 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.
2. Usługa „Speed cameras”**
System nawigacji ostrzega o punktach pomiaru prędkości oraz
o obszarach ograniczonego dostępu. Wskazuje również miejsca
oznaczone jako tzw. „czarne punkty”, w których często dochodzi
do wypadków drogowych.
3. Usługa „Local Search”
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
znajdziesz to, czego szukasz.
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 i prawdopodobieństwo wystąpienia
opadów.

Usługi Kia Connected Services:
* Aby aktywować usługę, należy dysponować smartfonem z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.
Informacje na temat dostępności usług Apple CarPlay i Android Auto znajdują się na stronach apple.com i android.com.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie z telefonu bez odwracania uwagi
od prowadzenia. Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny interfejs
umożliwia 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. Informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym nowej Kia
Stonic. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji, nawiązywać połączenia telefoniczne
i wybierać ulubioną muzykę bez utraty koncentracji.

Dziel się tym, co najlepsze
Szczególne momenty w życiu warto przeżywać wspólnie z bliskimi i przyjaciółmi. Dlatego
w obszernym wnętrzu nowej Kia Stonic może wygodnie usiąść pięć osób. Dzięki nowoczesnym
systemom rozrywki, automatycznej klimatyzacji i podgrzewanym fotelom przednim,
wszyscy poczują się wyjątkowo.

Przestrzeń wielkich
możliwości
Kia Stonic to samochód dla tych, którzy realizują swoje plany i spełniają
marzenia. Składana kanapa dzielona i przestronne wnętrze pozwalają
powiększyć pojemność bagażnika z 352 l do imponujących 1155 l. Dysponując
taką przestrzenią, można wyruszyć na wymarzony aktywny wypoczynek.

1. Składane oparcie tylnej kanapy Oparcie tylnej kanapy składa się prawie na płasko. Umożliwia to przewóz
długich lub bardzo dużych przedmiotów.

2. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40 Obydwie części oparcia kanapy tylnej można złożyć oddzielnie.
Pozwala to aranżować przestrzeń według potrzeb.

3. Regulowana wysokość podłogi bagażnika Podłogę bagażnika można podnieść do poziomu złożonego oparcia
tylnej kanapy (po lewej) lub opuścić, by zmieścić wyższe bagaże (po prawej).
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4. Półka bagażnika

Półka tylna chroni
przedmioty w bagażniku przed wzrokiem
osób postronnych. Podczepiona linkami
do pokrywy tylnej, unosi się wraz z nią
zapewniając łatwy dostęp do wnętrza.

5. Siatka na bagaż

Elastyczna siatka na
bagaż zapobiega przesuwaniu się
przedmiotów w bagażniku.

4

5

Silnik
Pojemność skokowa
(cm³)

Moc maks.

(KM przy obr./min)

Moment obr. maks.
(Nm przy obr./min)

Przebojowy charakter
Kiedy żyjesz chwilą, moc i precyzja muszą iść w parze. Tego właśnie możesz oczekiwać za kierownicą
nowej Kia Stonic. Do wyboru masz cztery silniki: trzy benzynowe i jeden wysokoprężny. Gama
jednostek napędowych odpowiada szerokiemu zakresowi wymagań. W połączeniu z precyzyjną
przekładnią mechaniczną, każdy silnik odznacza się dobrymi osiągami i niskim zużyciem paliwa.

Skrzynia biegów

1.0 T-GDI

1.2 MPI

1.4 MPI

1.6 CRDi

998

1248

1368

1582

120/6000

84/6000

100/6000

110/4000

171/1500 ÷ 4000

122/4000

133/4000

260/1500 ÷ 2750

6 M/T

5 M/T

6 M/T

6 M/T

Mechaniczne skrzynie biegów (M/T)
5- i 6-biegowe przekładnie mechaniczne
umożliwiają szybką i płynną zmianę
biegów. Przełożenia dobrano tak, by
zapewniać dynamikę, płynność
i ekonomikę jazdy.
5 M/T

6 M/T

Z myślą
o bezpieczeństwie
Nowa Kia Stonic chroni kierowcę, pasażerów, pieszych i wszystkich innych
użytkowników drogi. Wyposażono ją w najnowsze układy wspierające kierowcę,
a nadwozie zaprojektowano tak, by minimalizować skutki ewentualnej kolizji.

Stal o wysokiej
wytrzymałości (AHSS)
Zapewnia większą odporność i ochronę kabiny.
Dzięki szerokiemu zastosowaniu stali o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości
nadwozie jest znacznie sztywniejsze. Tym samym lepiej chroni kierowcę
i pasażerów.

1. Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) Ruszanie na wzniesieniu może być stresujące.
Dlatego układ HAC zapobiega staczaniu się samochodu na pochyłości.

2. Układ stabilizacji pojazdu (VSM) Współpracując ze wspomaganiem kierownicy, układ VSM zwiększa
stabilność podczas hamowania na zakrętach.
3. Układ kontroli hamowania na zakrętach (CBC) Zapobiega wyjechaniu poza właściwy tor jazdy na zakręcie,
włączając różną siłę hamowania poszczególnych kół. W ten sposób chroni przed utratą trakcji podczas hamowania
ze skręconymi kołami.

4. Wektorowanie momentu obrotowego (TVBB) To dodatkowa funkcja zintegrowanego elektronicznego
systemu stabilizacji (ESC). Najnowsze rozwiązanie Kia zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo na zakrętach,
ograniczając podsterowność.
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metrów połączeń z użyciem
kleju strukturalnego — niższy poziom hałasu

Elementy
tłoczone na gorąco — większa wytrzymałość

Użycie większej ilości kleju strukturalnego sprawia, że nowa Kia Stonic jest
bardziej sztywna i lżejsza. Ponadto obniża to poziom hałasu i wibracji.

W 8 miejscach szczególnie narażonych na naprężenia wykorzystano
elementy tłoczone na gorąco. Zdecydowanie wzmacniają one
konstrukcję karoserii i zapewniają lepszą ochronę w razie wypadku.

2

6

poduszek powietrznych

Samochód wyposażony jest w dwie przednie poduszki powietrzne,
dwie boczne i dwie kurtynowe, które rozciągają się na całą długość
wnętrza.

Piękniejsze oblicze świata
Odkrywanie nieznanego jest o wiele prostsze z najnowszymi układami
elektronicznymi wspierającymi kierowcę nowej Kia Stonic. Dzięki tym inteligentnym rozwiązaniom łatwiej odnaleźć szukane miejsca. A droga, która do
nich wiedzie, wydaje się bezpieczniejsza i bardziej ekscytująca.

Elektroniczna intuicja
Zaawansowane systemy Drive Wise nowej Kia Stonic sprawiają, że prowadzenie
to czysta przyjemność. Niezależnie od tego czy parkujesz, jeździsz po mieście
czy poza nim, wykrywają one potencjalne zagrożenia, ostrzegają o nich, a nawet
aktywnie dbają o bezpieczeństwo.

1. Układ monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania (Kia Rear Cross Traffic Alert) Ostrzega kierowcę,
jeżeli podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca postojowego wykrywa inny pojazd przecinający nasz tor jazdy.
2. Układ monitorowania martwego pola w lusterkach (Kia Blind Spot Detection) Monitoruje przestrzeń po
bokach i z tyłu pojazdu. Emituje ostrzeżenie wizualne i dźwiękowe o pojazdach niewidocznych w lusterkach
wstecznych. Zapewnia łatwiejszą i bezpieczniejszą zmianę pasa ruchu.
3. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Kia Lane Assist) Korzysta z kamery zamontowanej
na szybie czołowej i obserwuje drogę przed pojazdem. Ostrzega kierowcę, jeżeli pojazd zaczyna opuszczać
oznakowany pas ruchu bez włączonego kierunkowskazu.
4. Asystent świateł drogowych (Kia High Beam Assist) Wykrywa światła pozostałych pojazdów. Aby nie oślepiać
innych kierowców, automatycznie czasowo wyłącza światła drogowe.
5. Układ ostrzegania kierowcy (Kia Driver Attention Warning) Monitoruje rozkojarzenie i zmęczenie, analizując
zachowanie pojazdu i kierowcy. W przypadku obniżenia jego koncentracji emituje sygnał dźwiękowy i wizualny
na wyświetlaczu zestawu wskaźników.
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Układ unikania kolizji
z pojazdem poprzedzającym (FCA)
Bezpieczeństwo

Wygoda

Wydajność

Pakiet Aktywnego Wspomagania Jazdy to najnowsze rozwiązanie Kia Motors
w dziedzinie zaawansowanych systemów wspierających kierowcę (ADAS). Podnosi
bezpieczeństwo pasażerów i pieszych bez pozbawiania przyjemności prowadzenia.

Analizuje dane z kamery i czujników. W przypadku
gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego może zatrzymać samochód (przy
prędkości do 60 km/h). Układ ostrzega również
o obecności pieszego przed pojazdem.
W przypadku braku reakcji kierowcy hamuje
automatycznie, zapobiegając potrąceniu lub
ograniczając jego skutki.

Wybór należy
do Ciebie
Kiedy znasz już największe zalety nowej Kia Stonic, możesz podjąć
właściwą decyzję. Do dyspozycji masz wiele opcji. Czas wskazać
kolor, tapicerkę, rozwiązania dodatkowe i akcesoria, które podkreślą
indywidualny charakter Twojego samochodu.

Zaskocz innych
Nowa Kia Stonic pomaga się wyróżnić. Oferowana jest w wielu atrakcyjnych kolorach nadwozia oraz oryginalnych połączeniach
kolorystycznych. Śmiałe zestawienia podkreślą sylwetkę modelu i osobowość właściciela.

Clear White UD

Silky Silver 4SS

Most Yellow MYW

MYW-ABP

Urban Green URG

Aurora Black Pearl ABP

Signal Red BEG

BEG-ABP

Smoke Blue EU3

Deep Sienna Brown SEN

Platinum Graphite ABT

ABT-ARG

Liczy się wnętrze
Niezależnie od tego, czy lubisz puls wielkiego miasta, czy wolisz aktywności poza nim,
wnętrze Kia Stonic podkreśli Twoją osobowość i pozwoli wyrazić siebie. Możesz wybrać
jedną z wielu intrygujących wersji kolorystycznych i rodzajów tapicerki siedzeń.

Wersje wyposażenia L / XL
Pakiet kolorystyczny wnętrza "Orange pack"

Wersja wyposażenia M
Jednokolorowe czarne wnętrze
Wnętrze jednokolorowe
czarne
Tapicerka z miękkiej tkaniny
trykotowej oraz z tkaniny
z ciemnoszarym, stonowanym
wzorem (WK).
Wraz z dopasowanym
wykończeniem drzwi i deski
rozdzielczej tworzy świeże,
przyjazne wnętrze.

Wersje wyposażenia L / XL
Dwukolorowe czarno-szare wnętrze
Wnętrze dwukolorowe
czarno-szare
Dwukolorowa czarno-szara
tapicerka (BGH) z tkaniny i skóry
ekologicznej. Szare akcenty
wnętrza.
Pasuje do szarych wstawek
w desce rozdzielczej i konsoli
centralnej.
Podłokietniki drzwi
w jaśniejszym odcieniu.

Wnętrze dwukolorowe
czarno-szare
z pomarańczowymi akcentami
Dwukolorowa czarno-szara
tapicerka (BGH) z tkaniny i skóry
ekologicznej. Pomarańczowe
akcenty wnętrza (CP1).
Pomarańczowe wstawki
w desce rozdzielczej
i konsoli centralnej.
Podłokietniki drzwi
w jaśniejszym odcieniu.

Pełne dopasowanie
Samochód stanowi wizytówkę kierowcy. Ponieważ podzielamy ten pogląd, Kia Stonic dostępna jest
z szerokim wachlarzem wyjątkowych akcesoriów: począwszy od atrakcyjnych listew bocznych
i listwy klapy bagażnika, aż po intrygujące nakładki na lusterka boczne. Dzięki nim nowa, oryginalna
Kia Stonic stanie się jeszcze bardziej wyjątkowa i niepowtarzalna.

Kratka oddzielająca przestrzeń dla pasażerów od bagażnika
Solidna kratka, montowana między oparciami kanapy tylnej i dachem. Podnosi bezpieczeństwo przewozu zwierząt lub przedmiotów.

Nakładki progów

Nakładki lusterek zewnętrznych

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Nakładki
progów wykonane ze stali nierdzewnej podnoszą
elegancję wnętrza i budzą podziw pasażerów.

Widoczne dla wszystkich, z daleka demonstrują
indywidualizm kierowcy i podkreślają prezencję
pojazdu.

Listwa klapy bagażnika o wyglądzie
szlifowanego aluminium
Zdobi tylną część pojazdu, akcentując jego elegancję
i dopracowanie.

Nakładka ochronna zderzaka tylnego

Listwy boczne

Idealnie dopasowana, zapewnia odpowiednią ochronę przy załadunku
i rozładunku przedmiotów. Stylowa nakładka ze stali nierdzewnej chroni
lakier zderzaka przed zarysowaniami.

Podnoszą elegancję nadwozia i podkreślają dynamikę pojazdu.

Wszystkie akcesoria o wyglądzie szlifowanego aluminium dostępne są również w wersji chromowanej.

O klasę wyżej

„Inteligentny kluczyk”
i przycisk Start/Stop

Krótkie wycieczki? Dojazd do pracy? Weekendowe wypady za miasto? Wielkie wyprawy w nieznane? Na pewno

Mając kluczyk przy sobie,
z łatwością odblokujesz zamki
pojazdu i uruchomisz jego silnik
jednym naciśnięciem przycisku.

znajdziesz akcesoria dopasowane idealnie do Twoich potrzeb. Dzięki nim poczujesz, że Kia Stonic została
stworzona specjalnie dla Ciebie.

Relingi dachowe Nośność do 70 kg. Umożliwiają bezpieczne przewożenie na
dachu sprzętu sportowego lub dużych przedmiotów, chroniąc wnętrze przed
zabrudzeniami.

Aerodynamiczne pióra
wycieraczek Gwarantują odpo-

Przyciski sterowania szybami

Klimatyzacja manualna

Automatyczna klimatyzacja (FATC)

Umożliwiają sterowanie wszystkimi
szybami.

Ergonomiczne przyciski i pokrętła
umożliwiają wygodne regulowanie
temperatury, prędkości dmuchawy,
kierunków nawiewu i obiegu/dopływu
powietrza.

Samoczynnie utrzymuje zadaną
temperaturę i automatycznie steruje
dmuchawą.

Głośniki wysokotonowe Wysokiej
klasy wysokotonowe głośniki
zlokalizowano tak, aby zapewnić
doskonałą jakość dźwięku.

Lampki w osłonach
przeciwsłonecznych Dioda LED

Układ Start/Stop (ISG) Układ ISG
automatycznie wyłącza silnik po
zatrzymaniu, zmniejszając zużycie
paliwa.

Kamera cofania z ruchomymi
liniami prowadzącymi

Podgrzewane fotele przednie

Podgrzewana kierownica

Lusterko elektrochromatyczne

Siedziska i oparcia trzystopniowo
podgrzewanych foteli przednich szybko
osiągają wybraną temperaturę.
Następnie temperatura obniża się,
zapewniając pełen komfort.

To rozwiązanie docenimy w mroźne,
zimowe poranki.

Elektrochromatyczne lusterko
wsteczne automatycznie przyciemnia
intensywne światło, zapewniając
komfort jazdy nocą.

Czujnik deszczu Wykrywa krople
deszczu na szybie czołowej
i automatycznie steruje pracą
wycieraczek.

Podłokietnik w konsoli centralnej

Zdalne sterowanie systemem
audio Umożliwia sterowanie

Tempomat z ogranicznikiem
prędkości Włączany i sterowany

systemem audio bez odrywania dłoni
od kierownicy. Podnosi bezpieczeństwo
jazdy.

przyciskami na kierownicy utrzymuje
zadaną prędkość pojazdu.

Tylne czujniki parkowania Podczas
cofania czujniki wykrywają przeszkody
i akustycznie ostrzegają kierowcę.

wiedni docisk do szyby czołowej
podczas szybkiej jazdy.

Lampy przednie

Diodowe lampy tylne

Zapewniają lepsze oświetlenie drogi
przed pojazdem i umożliwiają szybsze
dostrzeżenie przeszkód.

Wyglądają nowocześnie i atrakcyjnie.

Nakładka zderzaka tylnego

Elektrycznie składane lusterka
zewnętrzne z kierunkowskazami

Lampka do czytania oraz schowek
na okulary Dzięki schowkowi nie

Składane i rozkładane naciśnięciem
przycisku. Kierunkowskazy czytelnie
sygnalizują zamiary kierowcy.

trzeba szukać okularów i odwracać
wzroku od drogi. Są zawsze
w zasięgu ręki.

Zmniejsza zawirowania powietrza
za pojazdem. Tym samym poprawia
jego własności aerodynamiczne.

Na 7-calowym ekranie system
prezentuje przestrzeń za pojazdem
i dynamicznie generowane linie
podpowiadające tor jazdy.

Dopasowany kolorystycznie
przesuwany podłokietnik w konsoli
centralnej obejmuje dwa uchwyty
na napoje i schowek.

umożliwia korzystanie z lusterka
w osłonie przeciwsłonecznej po
stronie kierowcy nawet po zmroku.

W harmonii z naturą

Wyróżnij się
Nowoczesne, dynamiczne nadwozie nowej Kia Stonic przyciąga spojrzenia.

Podobnie jak Tobie, firmie Kia Motors również zależy na ochronie środowiska naturalnego.

Eleganckie obręcze kół dodatkowo podnoszą jej atrakcyjność i oryginalność.
Zachowanie otoczenia w niezmienionym kształcie i społeczna odpowiedzialność to nasze priorytety. Dokładamy
wszelkich starań, by świat stawał się lepszy. W 2009 r. wprowadziliśmy oznaczenie EcoDynamics. Noszą go pojazdy
najbardziej przyjazne środowisku. Wykorzystują one rozwiązania ograniczające zużycie paliwa i emisję spalin, takie jak
napęd hybrydowy, elektryczny i wodorowy.

Obręcze kół
Wymiary (mm)
* z obręczami kół 17”

Projektujemy samochody z myślą o ich recyklingu. Zwiększając poziom odzysku surowców wtórnych dbamy o ekologię
podczas całego cyklu życia naszych pojazdów. Podczas ich konstruowania stosujemy coraz bardziej przyjazne środowisku
materiały. Starannie analizujemy ich skład i stopień biodegradowalności. Na przykład, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla,
wszędzie gdzie to możliwe stosujemy materiały pochodzenia naturalnego.

**z relingami dachowymi

Jesteśmy zdeterminowani, by znaleźć rozwiązania, które zagwarantują niższe zużycie energii i pomogą walczyć ze zmianami
klimatycznymi. Wybierając samochód marki Kia potwierdzasz, że środowisko naturalne i nasza wspólna przyszłość nie są Ci obojętne.

**1520

830

2580

730

1532

4140

Długość całkowita		
Szerokość całkowita		
Wysokość całkowita		
Rozstaw osi		
Rozstaw kół (przód/tył)
Zwis (przód/tył)

Silnik
Pojemność skokowa
(cm³)

Moc maks.

(KM przy obr./min)

Moment obr. maks.
(Nm przy obr./min)

Skrzynia biegów

15” stalowe obręcze
kół z oponami
w rozmiarze 185/65R15

1539

1760

4140
1760
**1520
2580
*1532/1539
830/730

Przestrzeń na nogi
(z tyłu/z przodu)
Wysokość od siedzisk foteli
do dachu (przód/tył)
Szerokość na poziomie
ramion (przód/tył)
Prześwit min.

1375/1355
996/975
1070/850

1.0 T-GDI

1.2 MPI

1.4 MPI

1.6 CRDi

998

1248

1368

1582

120/6000

84/6000

100/6000

110/4000

171/1500 ÷ 4000

122/4000

133/4000

260/1500 ÷ 2750

6 M/T

5 M/T

6 M/T

6 M/T

*183

15” aluminiowe
obręcze kół z oponami
w rozmiarze 185/65R15

17” aluminiowe
obręcze kół z oponami
w rozmiarze 205/55R17

Jakość, która
zobowiązuje

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 perforację 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 perforację nadwozia.

Pozostań w kontakcie z Kia!
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się więcej o marce Kia i 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 w duże imprezy sportowe. Kia Motors 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 najbardziej korzystny dla Państwa plan sfinansowania zakupu samochodu.
Z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
7 lat/150 000 km gwarancji. Gwarancja obowiązuje we
wszystkich krajach UE (oraz w Norwegii, Szwajcarii,
Islandii i na Gibraltarze). Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Gwarancja na 7 lat/150 000 km.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone
w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

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.

www.kia.com

