






Vmestí sa tam všetko

Kia Picanto je dôkazom, že malé auto môže byť aj pohodlné. Či už cestujete s priateľmi alebo nakladáte tovar, Picanto 

vám nikdy nepokazí štýl. Batožinový priestor je priestranný a ľahko dostupný cez piate dvere. Môžete ho zväčšiť až na 

882 litrov sklopením zadných sedadiel do rovnej polohy prostredníctvom jednoduchej ovládacej páky. Zadné sedadlá 

delené v pomere 60/40 oceníte, keď potrebujete odviesť rozmerný náklad spolu s jedným alebo dvoma pasažiermi 

pohodlne usadenými vzadu.



Moderný interiér

Picanto bolo navrhnuté tak, aby uspokojilo všetky požiadavky, ktoré má spĺňať auto 21. storočia. Moderná a sofi stikovaná 

stredová konzola kombinuje matnú čiernu a kovový fi niš. Prehľadne usporiadané ukazovatele prístrojovej dosky majú pri 

zapnutom zapaľovaní oranžové podsvietenie. K výbave okrem RDS rádia s CD a MP3 prehrávačom partria aj konektory 

USB, AUX, ktoré vám umožnia prehrávať si „vlastnú“ hudbu. Systém má jednoduché ovládanie a na digitálnom displeji si 

môžete zobraziť vlastný zoznam MP3 skladieb.

Kia vybavila Picanto viacerými nápaditými odkladacími priestormi, ktoré v aute šetria miesto, aby ste sa mohli tešiť z tých 

najjasnejších farieb života. a. dvojitý držiak na poháre: je vždy na dosah, nápoje a fľaše sú v bezpečnej zvislej polohe. 

b. odkladacie vrecká na zadnej stene predných sedadiel: praktické puzdro na zadnej stene predných sedadiel po-

skytuje priestor pre dokumenty, mapy a iné menšie predmety. c. odkladací priestor vo dverách: dostatočný úložný 

priestor poskytujú aj rozmerné kapsy v predným dverách vodiča aj spolujazdca. d. odkladacia skrinka pred spolu-

jazdcom: ideálne miesto na odloženie rôznych drobností, ktoré potrebujete mať neustále poruke.

Diaľkové ovládanie dverí bez kľúča: 

toto kompaktné, multifunkčné diaľkové 

zariadenie obsahuje tlačidlá na zamyka-

nie a odomykanie dverí a na otváranie 

piatych dverí.

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky

Elektricky ovládané 

a vyhrievané spätné 

zrkadlá

Elektrické ovládanie okien

Prístrojové budíky v chrómových 

rámčekoch

Rádio s CD 

a MP3 prehrávačom a b

c d



Pohodlná a zábavná jazda

Kia Picanto, to je radosť z jazdy. Jej technológie ponúkajú absolútnu 

spoľahlivosť, vysoký výkon a úsporu paliva. Prichádza s výberom troch 

motorov pre rôzne štýly jazdy a využitie vozidla. Benzínové motory 

s obsahom 1,0 a 1,1 litra robia z Picanta ideálne auto do mesta. Nový 1,1 lit-

rový dieselový motor VGT (variabilná geometria lopatiek turbodúchadla) 

prináša maximálny výkon pri nízkych prevádzkových nákladoch. Vozi-

dlo je vybavené manuálnou 5-stupňovou prevodovkou s lanovým rade-

ním a  optimálnym prevodovým pomerom pre rôzne jazdné podmienky. 

Automatická prevodovka bola navrhnutá tak, aby presne dávkovala olej pre 

účinnejšie zmeny rýchlosti a redukciu hluku motora.

Pocit bezpečia a istoty

Vás a vaše Picanto chránia moderné technológie, ku ktorým ste s  Kiou 

o krok bližšie. Moderná štruktúra karosérie je extrémne pevná, na strate-

gických miestach obsahuje oceľové výstuže a vo dverách má ochranné 

prvky proti bočnému nárazu. Ventilované predné kotúčové brzdy odolné 

voči vädnutiu sú štandardom pri všetkých modeloch. Pasažieri sú chrá-

není dvojicou predných airbagov, v prípade bočného nárazu sa aktivujú 

voliteľné bočné airbagy, aby ochránili hlavu a trup. Pocit istoty a bezpečia 

dodáva celá škála ďalších prvkov: úchytky detskej sedačky ISOFIX, nastavi-

teľné opierky hlavy, elektronické predpínače a omedzovače napätia bez-

pečnostných pásov.

Ak si situácia na ceste vyžaduje rýchle zastavenie, antiblokovací systém 

bŕzd (ABS) s elektronickým rozdelením brzdnej sily (EBD) zabraňuje šmyku 

a zaisťuje primerané rozdelenie brzdnej sily medzi prednú a zadnú nápra-

vu pre aktuálne jazdné podmienky.

Športové prevedenie Kie Picanto

Kia Picanto si môžete vybaviť doplnkami, ktoré mu dodajú športový vzhľad 

a charakter. Verzia EX ponúka už v štandardnej výbave kožou potiahnutý 

volant a hlavicu radiacej páky. Športový charakter podčiarkne ešte viac vý-

bava Sports Pack, ktorá obsahuje: športovú mriežku chladiča, dvojfarebný 

predný a zadný nárazník, strešný spojler, disky z ľahkej zliatiny s pneumati-

kami 15“ (1,1), či 14“ (1,21CRDi) a športové opierky hláv predných sedadiel.





Kolesá
PARAMETRE MOTORA 1.0 zážihový štvorvalec 1.1 zážihový štvorvalec 1.1 CRDi vznetový trojvalec

Max. výkon (kW (k) / ot.min) 42 (62) / 5.600 48 (65) / 5.500 55 (75) / 4.000
Max. krútiaci moment (Nm) / ot. 87 (8,9) / 3.000 97 (9,9) / 2.800 153 (15,5) / 1.900~2.750

ROZMERY manuálna prevodovka automatická prevodovka

Vnútorná dĺžka / šírka / výška (mm) 1.790 / 1.322 / 1.227
Objem batožinového priestoru (l) 157
Objem batožinového priestoru (l) pri sklopených sedadlách 882
Objem palivovej nádrže (l) 35
Pohotovostná hmotnosť (min/max) (kg) 929-936 / 1.005-1.010 929-936 / 1.005 - 1.010 947-954 / 1.023-1.028 1.045-1.485 / 1.119-1.133
Celková hmotnosť (kg) 1.350 1.350 1.410 / 1.485
Príves brzdený (kg) 700 700 400 700

VÝKON

Max.rýchlosť (km/h) 150 154 145 163
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 15,8 15,1 17,5 15,7

SPOTREBA

Kombinovaná (l/100km) 5,1 5,2 5,8 4,4
CO2 emisie (g/km) 120 122 137 116

Kolesá
Výzor vášho Picanta si môžete prispôsobiť výberom diskov. 

V ponuke sú 13 palcové oceľové disky s možnosťou výberu kry-

tu, dva 14 palcové oceľové disky s jedným druhom krytu, dva 

14 palcové 6-lúčové disky z ľahkých zliatin alebo 15  palcové 

5-lúčové disky s ľahkých zliatin pre váš originálny vzhľad.

Farby karosérie Pestrá paleta moderných lakov (3 nemetalických* a 6 metalických) vám umožní vybrať si farbu karosérie, aká sa vám hodí.

Biela Clear (UD)*

Všetky informácie a ilustrácie sú 

založené na údajoch, ktoré boli 

dostupné v čase vydania a  môžu 

sa zmeniť bez upozornenia. Obráť-

te sa prosím na svojho najbližšieho 

predajcu KIA, ktorý vám ochotne 

poskytne aktuálne informácie.

165 / 60 R14“ Zliatina

175 / 60 R14“ Zliatina

175 / 50 R15“ 

Zliatina

155 / 70 R13“ 

Kryt kolesa

165 / 60 R14“ Kryt kolesa

175 / 60 R14“ Kryt kolesa

Strieborná Bright (3D) Strieborná Titanium (IM) Červená Scarlet (P9)* Žltá Fresh (II)*

Modrá Diamond (L6) Modrá Cool (CO) Čierna Galaxy (Z1) Oranžová Soda (IZ)

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Tel: 02/32 421 333, Fax: 02/32 421 301

info@kmss.sk, www.kia.sk

7-ročná Kia záruka
Každé nové vozidlo Kia Picanto je dodávané s jedinečnou 7-ročnou zárukou. Na celé vozidlo Kia Picanto platí 7-ročná 
záruka (alebo 150 000 kilometrov, prvé tri roky bez obmedzenia kilometrov). Súčasťou je tiež 7-ročná záruka proti 
prehrdzaveniu (alebo 150 000 km) a 5-ročná záruka na lak (alebo 150 00 0km).

Váš predajca Kia:

Platinový 
partner SFZ


