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MALÉ AUTO. SILNÝ CHARAKTER
V novom vozidle Kia Picanto vás nebude nič obmedzovať. 
Skutočne, toto pozoruhodné malé auto ponúka takú 
úroveň dielenského spracovania a pohodlia, ktorá je v tejto 
triede dosiaľ nevídaná. Štýlový dizajn exteriéru sa odráža 
aj v interiéri. Všade nájdete dostatok kvalitných materiálov 
a špičkového vybavenia.
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KOMPAKTNÉ ROZMERY 
– MORE OSOBNOSTI
Malé je teraz veľké: S dĺžkou 3,6 metra má Nová Kia Picanto 
presne tie správne rozmery a atraktívny dizajn, aby urobila 
veľký dojem. Základom je charakteristická mriežka chladiča, 
ktorá je kombinovaná s pretiahnutými svetlometmi s LED 
diódami* a športovým predným nárazníkom. Charakteristické 
línie tiahnuce sa po bokoch vozidla, plus zvýraznené zadné 
svetlá s LED diódami* a nápadné línie vo výške ramien posilňujú 
jej dobre vyvážené proporcie. Výsledkom je smelý a sebaistý 
vzhľad. Niet divu, že Nová Kia Picanto vyžaruje sebadôveru.

*LED diódy sú súčasťou príplatkovej výbavy LED Pack.
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KOMPAKTNÉ, ALE PLNÉ PREKVAPENÍ
Malé svieže nápady prešli dlhú cestu. Dizajnéri spoločnosti Kia Motors sa rozhodli použiť dlhší rázvor. 
Vytvorili tak kabínu s veľkorysým priestorom pre nohy. Ergonomicky navrhnuté sedadlá sú v ponuke 
v rôznom štýlovom čalúnení pri použití vysoko kvalitných materiálov tak, aby vyhovovali vkusu každého 
zákazníka. Bočné vedenie sedadla vodiča sme zvýraznili a ponúka rôzne úrovne pevnosti pre najlepšiu 
bočnú oporu.

S Kia Picanto nemôže byť život jednoduchší. Batožinový priestor s kapacitou 200 litrov poskytuje 
množstvo priestoru na cesty. Zadné sedadlá sú delené v pomere 60 / 40, takže môžete prevážať 
objemnejšie predmety a vzadu môže zároveň sedieť aj pasažier. Prípadne sklopte celé zadné sedadlá 
a vytvorte tak rovnú nakladaciu plochu. Existuje veľa možností a ešte viac úložných priestorov 
na všetky vaše drobnosti.

S VEĽKÝM ŠTÝLOM A MALOU POMOCOU 
NAŠICH INTERIÉROVÝCH DIZAJNÉROV
Úrovne výbavy Picanta sme starostlivo vybrali tak, aby 
vyhovovali každému vkusu a aj zvolenej vonkajšej farbe. 
Aj keď v interiéri dominuje elegantná čierna, vždy môžete 

pridať farby z luxusnej výbavy alebo sa rozhodnúť 
pre kožené čalúnenie. Vrcholom ponuky je špeciálna 

športová výbava s digitálnym prístrojovým panelom 
typu Supervision a športovými pedálmi.

Ak hľadáte vyspelé technické funkcie, Kia Picanto 
ich má. Prináša skvelú zvukovú technológiu 
s prehrávačom CD diskov a rádiom, plus pripojenie 
pre MP3 prehrávač a iPod. Hlasitosť môžete ovládať 
ovládačmi na volante. Telefonovanie uľahčuje 
Handsfree sada a Bluetooth®. Auto prináša množstvo 

technológií, ktoré vám pomôžu a zabavia vás. Palubný 
počítač je súčasťou prístrojového panela. Na výber je 

manuálna alebo automatická klimatizácia, ktorá vám 
rýchlo navodí zvolenú teplotu vo vnútri kabíny vozidla.
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VŠETKO PRE VÝKON, ZA KTORÝM 
SA BUDÚ ĽUDIA OTÁČAŤ

Pokiaľ ide o zdravú kombináciu výkonu 
a hospodárnosti, nie je potrebné šetriť. 

Energické motory Picanta patria medzi 
najúspornejšie vo svojej triede. Moderná 

technológia motorov umožňuje dosiahnuť 
nízke emisie CO2 s hodnotou začínajúcou 
na úrovni iba 90 g / km. Picanto prichádza 
s dvoma modernými a ľahkými benzínovými 
motormi: model s objemom 1,0 litra 
a výkonom 69 koní, a model s objemom 
1,2 litra a výkonom 85 koní. Oba majú nízku 

spotrebu paliva a nízke emisie CO2 a zároveň 
umožňujú hladkú a tichú jazdu. Na výber 

je 5-stupňová manuálna alebo 4-stupňová 
automatická prevodovka (len pre 1,2 CVVT), 

ktorá umožňuje hladké a tiché radenie 
prevodových stupňov.

DOSTATOČNE PEVNÉ, ABY SA MOHLO VYDAŤ DO SVETA
Picanto sme vytvorili tak, aby na vás zapôsobilo – v každom ohľade. Preto sme 
ho vybavili bezpečnostnými prvkami, ktoré nemajú konkurenciu v danej triede. 
Pomáhajú predchádzať nehodám a chránia vás aj spolucestujúcich. Picanto má 
v štandardnej výbave pre vodiča a spolujazdca predné airbagy, bočné airbagy 
a hlavové airbagy. Kolenný airbag pre vodiča je súčasťou voliteľnej výbavy vo 
verzii EX. Vystužená karoséria a rám Picanta zaisťujú maximálnu tuhosť a stabilitu 
riadenia. Súčasťou výbavy sú aj aktívnej opierky hlavy a úchytky ISOFIX pre detské 
sedačky.

Nové Picanto je k dispozícii so všetkými najnovšími aktívnymi bezpečnostnými prvkami, 
ktoré zabezpečia, že si nebudete musieť robiť starosti s jazdnými podmienkami. 
Elektronický stabilizačný systém (ESC), VSM – ovládanie stability vozidla, ako aj systém ESS 
(signalizácia v prípade núdzového brzdenia) prispievajú k aktívnej ochrane vodiča aj pasažierov.



Originálne príslušenstvo KIA vyvinuté MOBISOM
Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných 
v čase vydania tejto publikácie, ktoré sa môžu kedykoľvek 
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje 
právo na zmeny v ponuke produktov. Modely a vyhotovenie 
vozidiel i príslušenstva zobrazené v katalógu môžu byť odlišné od 
modelov dostupných na vašom trhu. Z dôvodu obmedzení procesu 
tlače, farebné vyhotovenie katalógu sa môže mierne odlišovať od 
skutočných farieb. Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

FARBY KAROSÉRIE
Nová Kia Picanto je v ponuke v 10 exteriérových farbách, 8 metalických a 2 nemetalických*.

ZÁRUKA
Každé vozidlo Kia je kryté 7-ročnou 
(150 000 km) zárukou na celé vozidlo 
(až 3 roky bez obmedzenia; od 4 rokov 
do 150 000 km). Táto záruka na celé auto 
je poskytovaná výrobcom zdarma a je 
prenosná na ďalších majiteľov vozidla 

– za predpokladu, že auto je pravidelne udržiavané v súlade 
s pokynmi výrobcu.

Vysokokvalitný lak zaisťuje dlhotrvajúcu ochranu a lesk pre 
vašu novú Kia Picanto (záruka na lak 5 rokov / 150 000 km). 
Vozidlá sú vybavené vynikajúcou ochranou voči korózii 
a 12-ročnou zárukou voči prehrdzaveniu.

Ak zastavíte na semaforoch, riadenie Picanta prevezme 
tento inteligentný systém. Ak zaradíte neutrál a uvoľníte 
pedál spojky, motor sa automaticky vypne. Len čo sa 
rozhodnete pokračovať, stlačíte spojku a motor sa opätovne 
spustí. Táto funkcia je praktická nielen pre jazdu v meste. 
Rozhodujúcou vlastnosťou je to, že systém taktiež pomáha 
šetriť palivo a znižovať emisie CO2. Súčasťou tejto výbavy je 
systém Štart / Stop (ISG) – okrem pneumatík s nízkym valivým 
odporom a indikátora optimálneho radenia prevodových 
stupňov, ktoré sú súčasťou štandardného vybavenia.

Bright Silver Alice Blue* Signal Red Cafe Mocha Titanium Silver

www.kia.com

Lemon Grass Milky Beige Clear White* Galaxy Black Cherry Pink
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