
Zcela nová Kia



Život je takový,  
jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě značky Kia.

Život je úžasný. V každém ohledu je intenzivní, 

nepředvídatelný a vzrušující. Ať se stane cokoli, ať se 

vydáte kamkoli a ať budete objevovat cokoli, Kia bude 

s Vámi. 

Ve společnosti Kia zasvěcujeme své životy snaze o budování 

lepší budoucnosti. Proto vyvíjíme a vyrábíme automobily, 

které Vám pomohou objevovat a užívat si nové horizonty. 

Automobily s ohromujícím designem, vyspělou technikou 

a chytrými řešeními. Automobily s naší pozoruhodnou 

7letou zárukou, která dokládá naši výjimečnou kvalitu. 

Ve všem, co děláme, sledujeme jeden cíl: Vždy chceme 

překonávat Vaše očekávání. Říkáme tomu ”The Power 

to Surprise“, síla překvapovat.

Nyní Vás zveme k podrobnější prohlídce, během níž bychom 

Vás rádi překvapili.



Zcela nové Picanto překypuje energií, je mladé, zábavné 
a elegantní. A nejen to. Nabízí také veškerou komfortní 
výbavu, chytré způsoby trvalého spojení s okolním 
světem a vyspělou techniku, která se postará o Vaši 
bezpečnost – zažijte dokonalou rovnováhu mezi 
mladistvým duchem a mimořádným potěšením z jízdy.

Věčně mladé. 
Nekonečně zábavné.
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Sportovní design zcela nového modelu Picanto si 
zamilujete po všech stránkách. Od dynamických linií 
až po odvážné stylistické detaily, mezi něž patří nová 
charakteristická maska chladiče Kia i oba nárazníky. 
Je to elegantní model, ideální vůz, s nímž se budete 
prohánět nejen po městě. A díky paletě 11 vzrušujících 
barev karoserie si můžete vybrat vůz, který Vám 
bude také dokonale slušet.

Kompaktní vůz  
s obrovským 
stylem. 
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Zcela nové Picanto si díky svým kompaktním rozměrům, 
dynamickým výkonům a agilní ovladatelnosti dokonale 
poradí s nástrahami každého města. Od úzkých uliček až po 
silnice plné zatáček, každá Vaše jízda se promění v pohodové 
cestování. 

Skvělý partner, 
ať se vydáte kamkoli.
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Picanto X-Line nelze přehlédnout. Sportovně 
laděný přední a unikátní zadní nárazník s dvojitou 
koncovkou výfuku v kombinaci s 16" koly z lehkých 
slitin jsou zárukou, že na silnici bude vynikat. 
Uvnitř pak na Vás bude čekat sportovní volant se 
sploštělým věncem.

Představujeme
nepřehlédnutelnou 
X-Line
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I v interiéru zcela nového modelu Picanto 
Vás budou provázet skvělé pocity. Díky 
mimořádnému prostoru, intuitivnímu modernímu 
designu a prémiovým materiálům budete 
k nezastavení. Tak už se nezdráhejte. Usedněte 
za volant, udělejte si pohodlí – a užívejte si 
každou jízdu.

Ryzí komfort.  
S prémiovými detaily. 
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Myslíte si, že kompaktní vůz nemůže nabídnout 
obrovský prostor? Přesvědčíme Vás o opaku. 
Zcela nové Picanto je překvapivě prostorné 
a nabízí velkorysé rozměry pro hlavu, ramena 
a nohy – dokonce i vzadu.

Kompaktní vůz, 
který nešetří 
prostorem.
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Odkládací schránka před sedadlem 
spolujezdce
Odkládací schránka před sedadlem 
spolujezdce vpředu nabízí oddělené 
části pro Vaše nejoblíbenější cestovní 
doplňky – díky tomu získáte výborný 
přehled.

Dvojitá přihrádka
Dvojitá přihrádka pod ovládacími 
prvky pro nastavení teploty je 
praktickým místem pro odložení 
slunečních brýlí, dálkového ovládání 
nebo přehrávačů. 

Držák nápojů vpředu
Díky dvěma držákům 
nápojů v přední části 
konzoly budete mít své 
nápoje blízko po ruce – 
a pokud dáváte přednost 
prostoru s větší variabi-
litou, držáky pro nápoje 
lze stisknutím snadno 
složit.

Loketní opěrka na středové konzole:
Středová konzola na podlaze nabízí 
další praktické odkládací prostory. Na 
ní umístěná loketní opěrka je posuvná, 
abyste si ji mohli nastavit do dokonalé 
polohy pro Vaši ruku.

prostoru pro zavazadla255 ℓ

Zcela nové Picanto je plné aktivit a připravené na 
cokoli. S jeho prostorným interiérem, praktickými 
sklopnými sedadly a vynikajícím objemem 
zavazadlového prostoru 255 l budete mít veškerý 
prostor, který potřebujete k tomu, abyste získali 
z každého dne maximum. 

Více prostoru.  
Více dobrodružství.

Zadní sedadla, dělená a sklopná 
v poměru 60:40
Užívejte si variabilitu dělených 
zadních sedadel, která jsou 
připravená pro přepravu osob 
nebo zavazadel, díky možnosti 
sklopení v poměru 60:40.

Dvouúrovňová podlaha 
zavazadlového prostoru
Podlaha zavazadlového prostoru může 
v horní poloze tvořit rovnou plochu se 
sklopenými opěradly zadních sedadel 
a do zakrytého prostoru pod ní se 
vejdou i vyšší předměty. 
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Automatická převodovka
Čtyřstupňová samočinná 
převodovka nabízí tichý provoz 
a mimořádně hladké řazení – 
dokonce i při popojíždění v kolonách.

Manuální převodovka
Pětistupňová manuální převodovka 
má minimalizované tření, dlouhou 
životnost, vysokou hospodárnost 
a umožňuje rychlé řazení.

Manuální převodovka
Nová pětistupňová manuální 
převodovka je upravena pro vyšší 
točivý moment a delší převody 
motoru 1.0 T-GDI, takže nabízí 
rychlou akceleraci a vysokou 
rychlost.

1.25 CVVT
Motor MPI 1,2 litru s proměnným 
časováním sacích a výfukových 
ventilů Dual CVVT o výkonu 84 k, 
má pístní kroužky se speciální 
povrchovou úpravou. Přestože 
nabízí skvělé výkony, zůstává za 
všech okolností tichý a hospodárný.

1.0 T-GDI
Přeplňovaný benzínový motor 
T-GDI s přímým vstřikováním nabízí 
hospodárný provoz v kombinaci se 
všestranně využitelným výkonem.

1.0 CVVT
Kultivovaný motor MPI 1,0 litru 
o výkonu 67 k s proměnným 
časováním sacích a výfukových 
ventilů Dual CVVT kombinuje 
hospodárnost, výkony i dynamické 
jízdní vlastnosti.

Motory pro zcela nové Picanto jsou spolehlivé, 
hospodárné a jako stvořené pro městský provoz. 

Vůz, na který se  
můžete 
spolehnout.
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Prvky aktivní bezpečnosti zcela nového modelu 
Picanto Vás budou udržovat při bdělosti, 
informovat a s předstihem upozorňovat na 
nebezpečí. To znamená, že Vám budou pomáhat 
se vším od zajetí na těsné parkovací místo až po 
odvrácení kolize. 

Bezpečnost 
na prvním místě.

Asistent varování před čelní kolizí FCA (Forward Collision-Avoidance Assist)
Funkce FCA detekuje radarovým senzorem riziko nárazu s překážkou vpředu. 
V případě potřeby upozorní řidiče na nebezpečí a pomocí systému ESC zahájí 
brzdění, aby zabránil nebo zmírnil následky kolize.
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Elektronicky řízený stabilizační systém ESC
ESC zajišťuje optimální brzdné výkony a směrovou 
ovladatelnost. Automaticky vytváří potřebnou brzdnou 
sílu pro každé kolo na základě vyhodnocování točivého 
momentu motoru a jízdních podmínek.

Systém sledování tlaku v pneumatikách TPMS
TPMS měří tuhost bočnice a průměr kola. Zobrazením 
informace na displeji panelu přístrojů Vás upozorní na potřebu 
upravit tlak v pneumatice. 

Brzdová soustava 
Brzdy spolupracují s ABS a pneumatikami tak, aby byla při 
brzdění zaručena nejkratší možná brzdná dráha, maximální 
brzdný výkon a směrová ovladatelnost.

Asistent pro rozjezd do kopce HAC 
HAC zabraňuje zpětnému pohybu vozidla při stání ve 
svahu. Od okamžiku, kdy zvednete nohu z pedálu brzdy, 
udržuje brzdový tlak, abyste měli čas přesunout plynule 
nohu na pedál plynu.

44% 67 m

Zcela nové Picanto používá ve své konstrukci z více než 44 % vyspělé 
vysokopevnostní oceli AHSS (Advanced High Strength Steel), a v nejvíce 
namáhaných oblastech i výlisky tvářené za tepla, včetně tvrzení. Tím se výrazně 
zvýšila pevnost karoserie v tahu a její tuhost. Výsledkem je ještě lepší ochrana 
cestujících v interiéru a vyšší úroveň jízdní dynamiky. 

Vyspělá vysokopevnostní ocel AHSS (Advanced High-Strength 
Steel) a výlisky tvářené za tepla včetně tvrzení

vyspělá 
vysokopevnostní 
ocel AHSS 

lepených 
spojů

Čelní/boční/okenní/
Zcela nové Picanto nabízí čelní a boční 
airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu, dva 
okenní airbagy pro cestující vpředu i vzadu, 
které ochrání cestující a minimalizují jejich 
poranění v případě nehody.

Zcela nové Picanto udělá pro Vaši ochranu 
maximum. Dokonalý pocit jistoty získáte 
díky vyspělým prvkům aktivní bezpečnosti 
a nekompromisní pozornosti věnované detailům.

Ochrana bez 
kompromisů.
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Ve zcela novém modelu Picanto budete prožívat 
skvělé časy. A dovedete si představit lepší 
způsob, jak si dopřát ještě o trochu více zábavy, 
než rozmanitými pakety výbavy, s nimiž dáte 
jasně najevo svůj vlastní postoj.

Užívejte si víc 
zábavy.
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Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku, transparentní
Užívejte si pocit jistoty i při častém nakládání a vykládání – 
s vědomím, že horní plocha zadního nárazníku je spolehlivě 
chráněna před škrábanci a oděrkami.

Osvětlení venkovního prostoru s logem Kia 
Nastupujte ve tmě elegantně – se sofistikovanými a zároveň 
ostrými paprsky nádherného dekoračního osvětlení prostoru 
pod dveřmi s promítaným logem Kia. Osvětlení se aktivuje 
automaticky při otevření předních dveří.

Pryžové koberce pro všechny druhy počasí, s barevným logem 
modelu
Ať se vydáte za dobrodružstvím kamkoli, při návratu k vozu se 
nemusíte svými mokrými botami nebo botami od bláta či písku 
vůbec zabývat. Tyto odolné podlahové koberce ochrání celou 
podlahu v interiéru a snadno se čistí. Koberce mají tvar a rozměry 
na míru, logo Picanto ve dvou různých barvách, úchyty pro jejich 
bezpečné zajištění a díky vysokému obsahu syntetické pryže 
neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců. 

Osvětlení prostoru pro nohy diodami LED
Chcete se v interiéru cítit jako na červeném koberci? Tento 
prémiový doplněk zalije prostor pro nohy vpředu a případně 
i vzadu nádherným dekoračním světlem, kdykoli odemknete 
dveře, a se spuštěním motoru postupně pohasne. K dispozici 
v elegantní červené a klasické bílé.

Sada Body styling kit pro karoserii
Vaše Picanto může být stejně jedinečné jako 
Vy. Svůj postoj nyní můžete vyjádřit přitažlivým 
stylem také na silnicích. Každé straně exteriéru 
svého modelu Picanto dodejte osobitý půvab 
celou řadu pozoruhodných stylistických 
detailů a barevných ozdobných prvků, ze sady 
příslušenství, která zahrnuje ozdobné boční lišty 
prahů, lištu na víko zavazadlového prostoru 
a kryty vnějších zpětných zrcátek. K dispozici 
jsou v elegantní stříbrné, klasické klavírní černé 
a energické červené. Všechny tyto produkty jsou 
nabízeny jako sada, nebo individuálně.

Dodejte svému zcela novému modelu Picanto 
ještě větší kouzlo řadou funkčního a stylového 
příslušenství. Z široké nabídky si může každý 
vybrat ideální příslušenství přesně podle svých 
představ, od individuálních doplňků, jimiž 
vyjádříte svůj styl, až po praktické způsoby 
ochrany Vašeho vozu.

Stylové  
příslušenství.
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GT Line Interiér černá Saturn & šedá Cool Není k dispozici pro provedení X-Line.

Comfort Interiér černá Saturn & šedá Cool

Tkanina Tkanina

Umělá kůžeUmělá kůže

Vyberte si přitažlivý interiér podle svých 
představ – od elegantního čalounění tkaninou, 
až po odvážné sportovní pakety. Ať si 
vyberete jakoukoli variantu, jsme si jisti, že 
Vám bude slušet.

Cestujte  
elegantně.

X-Line Interiér černá Saturn & šedá Cool

Tkanina Tkanina
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Barvy karoserie

Černá Aurora Black (ABP)  Modrá Alice Blue (ABB)  Béžová Milky Beige (M9Y)  Červená Shiny Red (A2R)  

Modrá Celestial Blue (CU3)  Oranžová Pop Orange (G7A)  Žlutá Honey Bee (B2Y)  Zelená Lime light (L2E)  

Bílá Clear White (UD)  Stříbrná Titanium Silver (IM)  Stříbrná Sparkling Silver (KCS)  Poslední detaily. 
Zakončete svůj výběr pompézně. Zcela nové Picanto nabízí řadu variant stupňů výbavy, kol a světlometů, jakož i širokou paletu 
barev karoserie – od sofistikovaných až po křiklavé. 

Projekční světlomety s LED světly 
pro denní svícení

Zadní sdružené svítilny LED Zadní sdružené svítilny 
s žárovkami

Světlomety s víceohniskovou optikou 

Světla pro denní svícení 
s žárovkami

Projekční mlhové 
světlomety

Projekční mlhové 
světlomety se světly pro 
denní svícení

Kola

 14" kola z lehké slitiny  14" ocelová kola 
s ozdobnými kryty 

 16" kola z lehké slitiny 
(GT Line)

EX

GT LINE

X-LINE

1,403 (16”)

1,403 (16”)

1,
50

0

1,394 (16”)
1,625

710 5602,400
3,670

675 5202,400
3,595

1,
48

5

1,394 (16”)
1,595

Technické údaje:
Jednotka (mm)

Prostor pro nohy (vpředu) 1 085

Prostor pro nohy (vzadu) 820

Výška stropu nad  

sedákem (vpředu) 1 005

Výška stropu nad  

sedákem (vzadu) 960

Šířka v úrovni ramen (vpředu) 1 300

Šířka v úrovni ramen (vzadu) 1 280

Min. světlá výška 141

Objem zavazadlového  

prostoru (VDA)  255 l

1 394 (15")

1 
4

8
5

1 403 (15") 675 2 400
   3 595

520
1 595

 16" kola z lehké slitiny
(X-Line) 
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GT Line
Barvy karoserie

Černá Aurora Black (ABP)  
+ červené ozdobné prvky

Modrá Alice Blue (ABB)  
+ metalické ozdobné prvky

Béžová Milky Beige (M9Y)  
+ černé ozdobné prvky

Červená Shiny Red (A2R)  
+ metalické ozdobné prvky

Modrá Celestial Blue (CU3)  
+ metalické ozdobné prvky

Oranžová Pop Orange (G7A)  
+ metalické ozdobné prvky

Žlutá Honey Bee (B2Y)  
+ metalické ozdobné prvky

Zelená Lime light (L2E)  
+ metalické ozdobné prvky

Bílá Clear White (UD)  
+ červené ozdobné prvky

Stříbrná Titanium Silver (IM)  
+ červené ozdobné prvky

Stříbrná Sparkling Silver (KCS)  
+ červené ozdobné prvky

X-Line
Barvy karoserie

Černá Aurora Black (ABP)  
+ zelené ozdobné prvky

Modrá Alice Blue (ABB)  
+ metalické ozdobné prvky

Béžová Milky Beige (M9Y)   
+ metalické ozdobné prvky

Červená Shiny Red (A2R)  
+ metalické ozdobné prvky

Modrá Celestial Blue (CU3)  
+ metalické ozdobné prvky

Oranžová Pop Orange (G7A)  
+ metalické ozdobné prvky

Žlutá Honey Bee (B2Y)  
+ metalické ozdobné prvky

Zelená Lime light (L2E)  
+ metalické ozdobné prvky

Bílá Clear White (UD)  
+ zelené ozdobné prvky

Stříbrná Titanium Silver (IM)  
+ zelené ozdobné prvky

Stříbrná Sparkling Silver (KCS)  
+ zelené ozdobné prvky

EX

GT LINE

X-LINE

EX

GT LINE

X-LINE

1 394 (16")1 394 (16")

1 
50

0

1 
4

8
5

1 403 (16")1 403 (16") 710675 2 4002 400
   3 595   3 595

560520
1 6251 595

X-Line Technické údaje:
Jednotka (mm)

Prostor pro nohy (vpředu) 1 085

Prostor pro nohy (vzadu) 820

Výška stropu nad  

sedákem (vpředu) 1 005

Výška stropu nad  

sedákem (vzadu) 960

Šířka v úrovni ramen (vpředu) 1 300

Šířka v úrovni ramen (vzadu) 1 280

Min. světlá výška 141

Objem zavazadlového  

prostoru (VDA)  255 l

Prostor pro nohy (vpředu) 1 085

Prostor pro nohy (vzadu) 820

Výška stropu nad  

sedákem (vpředu) 1 005

Výška stropu nad  

sedákem (vzadu) 960

Šířka v úrovni ramen (vpředu) 1 300

Šířka v úrovni ramen (vzadu) 1 280

Min. světlá výška 141

Objem zavazadlového  

prostoru (VDA)  255 l
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7letá záruka Kia

Záruka na nový vůz po dobu 7 let nebo do ujetí 
150 000 km na celé vozidlo, z toho první 3 roky 
bez omezení ujetých kilometrů.

7letá záruka na vůz

Každý nový vůz Kia přichází se zárukou v délce 7 let/do ujetí 150 000 km (bez omezení do 3 let; 

od 4. roku dále do 150 000 km). Tato záruka vztahující se na celý vůz je bezplatná a je přenosná 

na další vlastníky za předpokladu, že vozidlo je pravidelně servisováno v souladu se servisním 

programem.

5letá záruka na lak a 12letá záruka na prorezavění

Prvotřídní nátěrové hmoty jsou zárukou dlouhodobé ochrany a skvělého vzhledu vašeho nového 

vozu značky Kia. Spolu s tím získáváte vynikající ochranu proti korozi a 12letou záruku na 

prorezavění karoserie.

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia

Pro nejnovější informace navštivte www.kia.com. Získejte více informací o značce Kia 

a o atraktivní modelové paletě našich vozidel. Sledujte nejnovější informace o pokroku 

v oblasti alternativních paliv, jako jsou stlačený plyn, hybridní technologie či palivové články. 

Nebo sledujte, na čem pracuje naše centrum pro výzkum životního prostředí.

Účastníme se také významných sportovních událostí: Kia je oficiálním partnerem  

UEFA a FIFA. Sponzorujeme turnaj Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

Financování

Váš místní prodejce Kia vám nabídne plán financování, který bude nejlépe vyhovovat  

vašim požadavkům. Obraťte se na něj s žádostí o podrobnější informace.

Kia Picanto - náš příslib pro 
inspirující jízdu, dnes i zítra
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www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K17.01231

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Váš prodejce Kia:


