


Nová tvár rodiny 

Kia – osobitá, 

ale typická Kia 

Názov „Venga“ znie atraktívne a vzrušujúco, čo zodpovedá charakteru 

tohto najnovšieho rodinného vozidla značky Kia. Pochádza zo 

španielčiny a vzbudzuje dojem moderného vozidla, ktoré sa dokonale 

hodí k aktívnemu mestskému životnému štýlu. Odráža hlavný slogan 

značky Kia „Power to Surprise“, vyjadrujúci schopnosť vždy pozitívne 

prekvapiť. 

Narodená, vyrábaná 
a milovaná v Európe

DIZAJN
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Dlhý rázvor, krátke previsy 

= charakteristika kompaktného 

a dynamického vozidla.

Každý miluje priestor. Tak prečo to nevyužiť naplno? Nová Kia Venga 

je toho žiarivým príkladom. Vďaka špičkovému dizajnu, vysokej 

strešnej línii, nezvyčajne dlhému rázvoru a kompletne presklenej 

streche získate skutočne praktický automobil. Pri tvorbe nového 

modelu Kia Venga nám veľmi pomohlo slobodné myslenie. 

Výsledkom je veľa dobrých nápadov, ktoré sme uplatnili priamo pri 

tvorbe tohto automobilu a teraz čakajú len na to, aby ste ich objavili.

Predstavte si dokonalý priestor 
My sme ho vytvorili

NOVÁ DIMENZIA

Svet má toľko možností, tak prečo sa obmedzovať? Nová Kia Venga vám 

otvorí úplne nový svet jedinečných príležitostí. Hlavne, ak si vyberiete 

ohromujúce panoramatické strešné okno, ktoré naplní interiér svetlom 

a pridá mu na priestrannosti. Zdvihnite hlavu a vychutnajte si ten 

pohľad, alebo jednoducho obdivujte priestor okolo vás.
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Pozrite sa na ňu z diaľky, zblízka, z ktoréhokoľvek uhla a určite objavíte 

jedinečné štýlové detaily. Naši dizajnéri vytvorili skutočne funkčné

vozidlo, pri zachovaní pôvabu a vynikajúceho pôžitku z jazdy v ňom.

Aj napriek svojim kompaktným rozmerom (4 068 mm dĺžka, 1 765 mm 

šírka a 1 600 mm výška) pôsobí nová Venga pevne a robustne 

a svojim pasažierom ponúka veľkorysý priestor pri jazde v ňom. 

Vďaka šikovnému usporiadaniu Venga predefi nuje nový štandard vo 

svojej kategórii MPV; s vonkajšími rozmermi vozidla zo segmentu B 

ponúka vnútorný priestor typický pre väčšie vozidlá zo segmentu C. 

Tvar vozidla je zároveň aerodynamický, čo prispieva k úspore paliva 

a vylepšuje jazdné vlastnosti. 

Pri pohľade na novú Kia Venga z profi lu zapôsobí široké štvordielne 

bočné presklenie, presahujúce predné aj zadné dvere, ktoré zlepšuje 

výhľad vodiča a zdanlivo predlžuje siluetu vozidla. Výrazné preliačiny 

pozdĺž bokov karosérie Vengy zvýrazňujú markantné línie pod jej 

bočnými oknami a „svalnaté“ oblúky blatníkov, čo vozidlu dáva štíhly, 

atletický vzhľad.

Nebojte sa dlho a uprene dívať

EXTERIÉR
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Všetky krivky, tvary a obrysy vozidla – od pretiahnutého tvaru 

svetlometov cez dvojitú, klinovitú bočnú líniu pod oknami a hlboké 

vtlačené krivky na dverách až po stúpajúcu líniu zadných bočných 

okien – sa smerom spredu dozadu postupne dvíhajú, vďaka čomu 

Venga vyzerá napnutá a pripravená na akciu, aj keď nie je v pohybe. 

Moderné, hranaté združené svetlomety vpredu aj vzadu intenzívne 

priťahujú zrak pozorovateľa smerom do stredu vozidla.

Vonkajšie spätné zrkadlá môžu byť elektricky ovládané, sklápateľné 

a zároveň vyhrievané (od verzie EX). Integrované ukazovatele zmeny 

smeru jazdy sú nielen štýlové, ale prispievajú aj k lepšej viditeľnosti. 

Vzhľad svojej Vengy si môžete vylepšiť aj štýlovými diskami kolies 

s priemerom až 17 palcov a tmavými zadnými sklami. 

Štýl a dynamika

VONKAJŠÍ DIZAJN

17-palcové disky 

z ľahkej zliatiny sú 

prvkom voliteľnej 

výbavy.

Kia Venga získala prestížne medzinárodné dizajnérske ocenenie 

„iF product design award“ za produktový dizajn, v ktorom 

sa hodnotila kvalita dizajnu, profesionalita, úroveň inovatívnosti 

a postoj k životnému prostrediu.
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Ak exteriér modelu Venga vás láka vyraziť si na výlet, potom interiér 

je pozvánkou do sveta pohodlného sedenia a vychutnávania si jazdy. 

Vo vnútri vás príjemne prekvapia kvalitné materiály a vynikajúce 

nápady, ktoré vám v maximálnej možnej miere spríjemnia vašu cestu. 

Čalúnenie sedadiel je dostupné v rôznych štýlových farebných 

vyhotoveniach a v textilnom prevedení, alebo prevedení textil - koža. 

Štýlové chrómové doplnky a prakticky spracovaná stredová konzola 

– taktiež dostupná v rôznych farebných prevedeniach – prezrádzajú, 

že nová Venga miluje kvalitu a štýl.

V interiéri modelu Kia Venga sa pred vodičom nachádza trojramenný 

volant s novým dizajnom, charakteristickým pre nové modely 

značky Kia. Je výškovo aj pozdĺžne nastaviteľný, pričom spodné 

ramená sú z ľahkej zliatiny a tlačidlá diaľkového ovládania 

sa nachádzajú na všetkých ramenách. Cez volant môže vodič vidieť 

„trojvalcový“ blok prístrojov, ktorý je ďalším prvkom vyvíjajúceho 

sa dizajnového DNA značky Kia.

Je čas sa nasťahovať do nového

DIZAJN INTERIÉRU
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Ovládanie tempomatu 

(s praktickými 

tlačidlami na volante).

Pri riadení vozidla je najdôležitejší pohľad dopredu. Preto sme 

umiestnili dôležité funkcie na volant a vy už nemusíte spustiť zrak 

z cesty. Jednoduchým stlačením ovládania na volante (v závislosti 

od stupňa výbavy) nastavíte hlasitosť audio sústavy, alebo zapnete 

tempomat.

V stredovej konzole je najvýraznejším prvkom praktický stredový 

otočný ovládač a ovládacia jednotka audio sústavy pre vás a vášho 

spolujazdca na prednom sedadle. Ak si vyberiete plnohodnotnú 

satelitnú navigáciu, všetky funkcie vrátane nastavenia audio sústavy 

sa dajú ovládať na prehľadnom dotykovom displeji. K dispozícii je 

aj cúvacia kamera, ktorá na displeji navigácie zobrazuje priestor za 

vozidlom a výrazne vám pomôže pri parkovaní bez jediného škrabanca.

Menej je oveľa viac

ERGONÓMIA RIADENIA
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Palubný počítač 

zobrazuje vonkajšiu 

teplotu, spotrebu 

paliva a rýchlosť.

Teleskopický volant 

sa dá nastaviť podľa 

vašej výšky.

Dokonalá klíma: 

manuálna 

alebo automatická 

klimatizácia.

Audio sústava 

pozostáva z RDS 

rádia, CD a MP3 

prehrávača, konektora 

AUX a konektorov 

pre MP3 a iPod 

prehrávače.

Rýchla orientácia 

vďaka navigačnému 

systému s dotykovým 

5,6 palcovým 

displejom.

Pohodlné parkovanie 

s cúvacou kamerou 

a zadným parkovacím 

senzorom. (súčasť 

opcie-navigačný 

systém)
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Prístup k telefónnemu 

zoznamu prostredníctvom 

Bluetooth® a hlasové 

ovládanie satelitnej 

navigácie.

Postavte svoju audio sústavu 
na štyri kolesá

AUDIO SÚSTAVA A PRIPOJENIE

Špičková audio sústava 

so šiestimi reproduktormi 

a konektormi AUX/USB 

pre jednoduché pripojenie 

prehrávača iPod® 

a iných MP3 zariadení.

Posaďte sa, koncert sa práve začína. Vyberte si svoju obľúbenú hudbu 

a Venga vám bude reprodukovať zvuk prostredníctvom špičkovej 

audio sústavy. Táto pozostáva z RDS rádia a zabudovaného CD a MP3 

prehrávača, pričom k dispozícii sú aj konektory AUX a USB pre váš 

iPod® alebo iný MP3 prehrávač. Skvelý priestorový zvuk zabezpečuje 

šesť vysokokvalitných reproduktorov. A ak použijete pamäťovú kartu, 

vaša audio sústava sa premení na obrovskú knižnicu obľúbených 

skladieb s kapacitou až 30 GB.

Spojte sa s okolitým svetom

Nová Kia Venga vám umožní zostať v kontakte aj na cestách. 

Vďaka voliteľnému rozhraniu Bluetooth® máte možnosť využiť 

prístup do vášho telefónneho zoznamu bez použitia rúk. 

Okrem toho môžete ovládať satelitnú navigáciu 

hlasovými povelmi.
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Nová Kia Venga je predurčená maximálne vám spríjemniť každú cestu, 

či už idete na nákupy alebo na dlhý výlet. Kým vpredu sú pohodlné 

sedadlá s bedrovými opierkami, pasažieri na zadných sedadlách 

si taktiež môžu užívať komfort prvej triedy. Priestor pre hlavu a nohy 

v kabíne je naozaj veľký. Ak ho chcete ešte zväčšiť, stačí sedadlo 

posunúť alebo sklopiť dozadu a môžete pohodlne relaxovať. 

Cestovanie počas chladných dní vám spríjemní vyhrievanie predných 

sedadiel. (od verzie EX)

Komfort už v základnej výbave 

ERGONÓMIA V KABÍNE

Premyslený dizajn interiéru 

robí z nového modelu 

Venga miesto, kde sa vám 

bude veľmi páčiť.

16



17



Kia Venga je expertom v praktickosti presne tak, ako sa na vozidlo 

kategórie MPV patrí – stále si však v rukáve schováva niekoľko tromfov. 

Aj napriek jej kompaktným vonkajším rozmerom ponúka množstvo 

využiteľného priestoru počínajúc 314-litrovým batožinovým 

priestorom. Pre zväčšenie priestoru ponúka nová Venga niekoľko 

možností: zadné sedadlá deliteľné v pomere 60:40, ktoré po sklopení 

vytvoria rovnú plochu, alebo fl exibilná dvojstupňová podlaha 

batožinového priestoru, ktorá po odkrytí spodnej časti ponúkne 

až 422 litrov. Ide o ďalší malý (v prípade potreby však veľký) príklad 

praktického dizajnu nového modelu Venga.

Interiér šitý na mieru

VARIABILITA A ODKLADACIE PRIESTORY

Praktické riešenia 

odkladacích priestorov 

znamenajú veľa priestoru 

pre mnoho vecí.
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Sieť v batožinovom priestore

Dvojité dno batožinového priestoru

Praktická klimatizovaná priehradka 
pred spolujazdcom

Odkladacie priečinky na nápoje, 
ktoré zabránia ich vyliatiu počas jazdy
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Pri náraze zozadu 

sa aktívne opierky 

posunú dopredu 

a dohora, čím chránia 

váš krk a hlavu.

Nová Kia Venga je na predchádzanie nebezpečným situáciám 

veľmi dobre pripravená.

V prípade kolízie Venga zabezpečí vynikajúcu ochranu vďaka pevnej 

karosérii a starostlivo prepracovaným deformačným zónam. Tieto 

počas kolízie absorbujú nárazovú energiu a stlmia tak samotný náraz.

Kia Venga ponúka od verzie LX už šesť airbagov: dva predné airbagy, 

predné bočné airbagy a plnohodnotné hlavové airbagy na ochranu aj 

pasažierov vzadu. Predné sedadlá sú vybavené aktívnymi opierkami 

hlavy, ktoré v prípade nárazu zozadu pomáhajú chrániť pred zranením 

krčnej chrbtice a hlavy. Všetkých päť sedadiel má k dispozícii 

3-bodové bezpečnostné pásy.

Silná obrana, šikovná taktika

BEZPEČNOSŤ
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Vychutnajte si 

špičkové ovládanie 

modelu Venga 

vďaka technológii 

aktívneho riadenia.

Súčasťou arzenálu zbraní aktívnej ochrany tohto MPV je antiblokovací 

brzdový systém (ABS) ako aj brzdový asistent (BAS), ktoré v krízovej 

situácii zabezpečujú dostatok brzdnej sily. Elektronický stabilizačný 

systém (ESC) sa používa na zachovanie stability vozidla. Systém dokáže 

individuálne brzdiť jednotlivé kolesá a predchádzať tak dôsledkom 

pretáčavosti alebo nedotáčavosti kolies. Taktiež reguluje výkon motora, 

pokým vodič opäť nezíska kontrolu nad vozidlom. Asistent pre rozjazd 

do kopca (HAC) vám uľahčí rozbiehanie v strmom kopci.

Objavte každú zákrutu

JAZDNÉ VLASTNOSTI

Ak sa zníži tlak vzduchu 

v pneumatikách, 

Venga vám to ohlási 

výstražným zvukom 

(systém TPMS).
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1.6 CRDi vznetový 

motor

Milujete vôňu benzínu alebo ste verný nafte? Nová Kia Venga ponúka 

na výber tri vznetové a dva zážihové agregáty so zdvihovým objemom 

1,4 a 1,6 litra s výkonom v rozsahu od 75 do 125 koní. Kým všetky 

vznetové agregáty sú vybavené najnovším systémom vstrekovania 

paliva Common Rail druhej generácie, 1,6-litrový model je pre 

maximalizáciu výkonu vybavený turbínou s variabilnou geometriou 

lopatiek. Zážihové modely pre zvýšenie výkonu disponujú 

technológiou CVVT (Continuous Variable Valve Timing) a elektronicky 

riadeným vstrekovaním paliva.

1,6 CRDi vznetový motor, 6-MT:

Max. výkon: 115 k pri 4 000 ot./min

Max. krútiaci moment: 260 Nm pri 1 900 – 2 750 ot./min

Kombinované emisie CO
2
 (manuál): 129 g, s ISG 119 g

1.6 CVVT zážihový motor, 5-MT: 

Max. výkon: 125 k pri 6 300 ot./min

Max. krútiaci moment: 156 Nm pri 4 200 ot./min

Kombinované emisie CO
2
 (manuál): 155 g, s ISG 144 g

Všetko, čo potrebujete

TECHNICKÉ PARAMETRE A VÝKON
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Šetrite palivom 

a emisiami

Pri všetkých verziách modelu Venga je dostupný systém Stop&Go 

(ISG), ktorý šetrí palivo a znižuje množstvo emisií. Ak stojíte napríklad 

na červenú a dáte nohu dole zo spojkového pedálu, táto technológia 

jednoducho vypne motor. Keď znova stlačíte spojkový pedál, motor 

sa automaticky naštartuje. Rozdiel si hneď všimnete hlavne pri jazde 

v meste. Systém ISG dokáže usporiť až 15 % paliva a výrazne zníži 

hlučnosť a emisie vo výfukových plynoch.

Zastavte a šetrite 

SYSTÉM STOP & GO (ISG)
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Zníženie objemu 

CO
2
 s technológiou 

Stop&Go.

My v spoločnosti Kia Motors berieme ekológiu veľmi vážne. Všetky 

motory sú dostupné s novým systémom Stop&Go. Táto technológia 

výrazne znižuje spotrebu paliva a úroveň produkovaných emisií. 

Je súčasťou nášho balíčka EcoDynamics, ktorý okrem iného zahŕňa 

aj pneumatiky s nízkym valivým odporom a indikátor optimálneho 

preradenia prevodového stupňa. Tento balíček dokáže znížiť 

spotrebu paliva až o 15%.

Starajte sa o vaše prostredie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Nová Kia Venga 

sa vyrába v závode 

v Nošoviciach, v ČR.

Nová Kia Venga prináša so sebou aj záruku istoty - 7-ročnú. Záruka 

chráni celé vozidlo počas 7 rokov alebo 150 000 najazdených kilometrov 

(prvé tri roky platí záruka bez obmedzenia počtu najazdených 

kilometrov). Súčasťou balíčka je aj 12-ročná záruka na prehrdzavenie 

karosérie. Naše vozidlá sú však také kvalitné, že tieto mimoriadne 

záruky možno vôbec nevyužijete.

5-ročná záruka na lak/150 000 km

Vysokokvalitný lak karosérie zabezpečuje dlhotrvajúcu ochranu 

a lesk vášho nového automobilu Kia.

12-ročná záruka na prehrdzavenie

Váš nový automobil Kia disponuje špičkovou antikoróznou ochranou 

a zárukou na prehrdzavenie.

Jazdite viac a bez starostí

KVALITA
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Vychutnajte si množstvo 

vzrušujúcich prvkov.

Systém bezkľúčového prístupu a štartovania Smart Key

Manuálna klimatizácia

Prispôsobiť si nový model Venga svojim potrebám je nádherne 

jednoduché. Zoznam technológií je takmer nekonečný od systému 

bezkľúčového prístupu a štartovania Smart Key, cez elektrické ovládanie 

predných a zadných okien a spätných zrkadiel až po jednoduché 

nastavenie požadovavej teploty v interiéri pomocou manuálnej 

alebo automatickej klimatizácie.

Prvky, ktoré jednoducho 
musíte mať 

POHODLIE/PRAKTICKOSŤ
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6 - stupňová manuálna prevodovkaSklápací kľúč 4- stupňová automatická prevodovka

Automatická klimatizácia Elektrické ovládanie predných a zadných okien, vrátane ovládania a sklápania spätných zrkadiel
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Nová Kia Venga je už od základného stupňa LX plnohodnotne vybaveným vozidlom.

Súčasťou štandardnej výbavy je nielen 6 airbagov, systémy ABS, ESC a HAC 

(asistent rozjazdu do kopca), ale aj viacero komfortných prvkov akými sú centrálne 

zamykanie a elektricky ovládané predné okná. Medzi príplatkovou výbavou 

fi guruje manuálna klimatizácia, ktorá vám spríjemní cestovanie počas horúcich 

letných dní a rádio s CD a MP3 prehrávačom vrátane palubného počítača.

Základná voľba (verzia LX)
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Od stredného stupňa výbavy EX disponuje nová Venga všetkými 

prvkami, ktoré každý vodič potrebuje k svojmu pohodliu.

Bezpečnosť zvyšujú predné svetlomety do hmly, komfort podčiarkujú elektricky 

ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, predná lakťová opierka vodiča, manuálna 

klimatizácia, diaľkové ovládanie centrálneho zamykania či ovládanie rádia na volante.

Dizajn vozidla vylepšujú vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie.

Stredná cesta (verzia EX)
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V najvyššej výbave TX vám v novej Kia Venga nebude nič chýbať. 

Sériová výbava je tak rozsiahla, že poteší aj najnáročnejších vodičov.

Komfort na najvyššej úrovni zaručuje automatická klimatizácia, elektricky 

sklápateľné spätné zrkadlá, vyhrievané predné sedadlá, elektrochromatické 

vnútorné spätné zrkadlo, či tempomat s obmedzovačom rýchlosti.

Dizajn vozidla zlepšujú sériové 16“ palcové disky z ľahkej zliatiny a stmavnené sklá od 

B-stĺpika. Navyše interiér vozidla si môžete objednať v troch farebných vyhotoveniach.

Plnohodnotný luxus (verzia TX)
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Nová Venga Vám prináša možnosť individualizácie Vášho vozidla.

Možnosť odlišovať sa od ostatných vám umožňuje nielen bohatá príplatková 

výbava, ktorá obsahuje viacero high-tech prvkov akými sú dotyková farebná 

navigácia s Pan – európskou mapou, či bezkľúčové otváranie a štartovanie 

vozidla, ale aj viacero druhov poťahových látok a dekórov palubnej dosky, 

17“ palcové disky z ľahkej zliatiny, či jedinečné panoramatické strešné okno.

Neobmedzená voľba

37



Kvalita, ktorú môžete vidieť, 
cítiť a spoľahnúť sa na ňu

POKOJ V DUŠI

V spoločnosti Kia Motors sa sľub vynikajúcej kvality vzťahuje aj na 

prostredie mimo výrobných priestorov. Chceme, aby ste vždy dostali 

tie najlepšie služby. Najlepším dôkazom tohto odhodlania je naša 

bezkonkurenčná 7-ročná záruka. Odhodlanie nechýba ani v jednej 

z mnohých iniciatív spoločnosti Kia Motors, ktoré sú zamerané 

na vytvorenie lepších, úspornejších vozidiel, z ktorých budete mať 

stále väčší pôžitok.

Kia Motors Corporation

Kia Motors Corporation (www.kia.com) je výrobca kvalitných 

automobilov pre ľudí mladých duchom. Spoločnosť bola založená 

v roku 1944 a je najstarším výrobcom motorových vozidiel v Kórei. 

Ako člen automobilovej skupiny Hyundai-Kia Automotive Group 

má za cieľ stať sa jednou z popredných automobilových značiek 

vo svete. V 14 výrobných a montážnych závodoch v ôsmich 

krajinách automobilka vyrába viac než 1,4 milióna vozidiel ročne, 

ktorých predaj a servis sa uskutočňuje prostredníctvom siete 

distribútorov a predajcov v 172 krajinách sveta. Kia má dnes vyše 

40 000 zamestnancov na celom svete. Je hlavným sponzorom 

tenisového turnaja Australian Open a ofi ciálny automobilový 

partner Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA, ktorá zastrešuje 

majstrovstvá sveta vo futbale FIFA World Cup. Slogan spoločnosti 

Kia Motors Corporation „The Power to Surprise“ vyjadruje globálne 

odhodlanie spoločnosti prekonávať očakávania zákazníka pomocou 

neustálych inovácií v oblasti automobilového priemyslu. 

 

The Power to Surprise

Spoločnosť Kia Motors je najnovším a najstrhujúcejším motorom 

zmien v automobilovom svete a naším odhodlaním je zmeniť 

spôsob, akým vnímate a rozmýšľate v súvislosti s jazdením. 

Je to viac než iba prísľub. Sme odhodlaní zmeniť riadenie na 

skutočné potešenie pre zákazníkov na celom svete. Automobily 

Kia s mladistvým dizajnom a tými najmodernejšími technológiami 

spôsobujú rozruch po celom svete v duchu hesla „The Power to 

Surprise“ – Sila prekvapiť. Počínajúc modelom Picanto a končiac 

pri Sorente ponúka Kia kompletnú paletu vozidiel, SUV a MPV, 

ktoré sú nielen praktické, ale poskytujú aj skutočnú radosť z jazdy.

Dynamika

Motivuje nás pokrok – a vaše potreby: auto poháňané solárnou 

energiou, auto jazdiace na vodu, inteligentné auto so samočinnou 

navigáciou. Nejde už len o výplody fantázie, ale vozidlá, z ktorých 

jedno raz budete mať zaparkované rovno vo svojej garáži. 

Neustále pracujeme na tom, aby sme pre vás vytvárali dokonalé 

vozidlá s čo najvyššou bezpečnosťou a najlepšou ovládateľnosťou, 

ktoré čo najmenej zaťažujú životné prostredie. Naše dizajnové 

a výskumné zariadenia v Nemecku, Kórei, USA a Japonsku 

spoločnými silami vyvíjajú nové vozidlá, ktoré uspokoja rôznorodé 

potreby v každej časti sveta. Vďaka tomu môžete jazdiť na svojom 

vozidle Kia s čistým svedomím bez ohľadu na to, kde žijete. 

Tešíme sa, že zavedením novej generácie vozidiel s rámom s vysokou 

odolnosťou voči nárazu, palubnými dátovými informačnými 

systémami a úspornými, ľahkými a výkonnými motormi s nízkymi 

emisiami a hlučnosťou sa staneme hnacou silou pokroku 

v automobilovom priemysle 21. storočia.

Zostaňte s nami v kontakte

Všetky najhorúcejšie novinky nájdete na stránke www.kia.sk. 

Môžete sa tam dozvedieť aj o našich úspechoch v oblasti vývoja 

technológií pohonu na alternatívne palivá ako je skvapalnený 

plyn, alebo v oblasti hybridných pohonov a palivových článkov. 

Alebo objavte, na čom práve pracuje naše Stredisko pre výskum 

životného prostredia.
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Novinky sa dozviete 

na stránke www.kia.sk

Množstvo nových 

nápadov pre lepšie 

jazdenie 
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www.kia.sk

Platinový 
partner SFZ

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

Kia ofi ciálny 
partner

Váš predajca Kia:

Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase vydania tejto publikácie a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

Byte Blue (5B)* Shine Red (JA) Solid White (7F)

Caramel Gold (I6)* Mocha Brown (WC)*

Stone Black (9F)**

Continental Silver (2R)*Indigo Blue (2X)*

Steel Gray (9A)*Champagne Silver (QU)*

Farby exteriéru
Vyberte si zo širokej škály exteriérových farieb. V ponuke sú 2 nemetalické, 

7 metalických (*) a 1 perleťová (**) farba.


