
Kia



Otwórz się na nowe 
perspektywy
 

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. 

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.



Przedstawiamy nową Kia Picanto. Niewielki 
samochód pełen pozytywnej energii. Kolejną 
generację modelu charakteryzuje szereg 
innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą 
wygodę, zapewniają bezpieczeństwo i łączność 
ze światem. Oto doskonałe połączenie młodego 
ducha i nieskrępowanej radości z jazdy. 

Młoda duchem 
i nowoczesna 



Nowa Kia Picanto zaskakuje sportowym  
zacięciem. Wyróżnia się dynamiczną linią nadwozia  
i efektownymi akcentami stylistycznymi.  
Wystarczy spojrzeć na zderzak przedni czy grill  
chłodnicy.To atrakcyjne, nieduże auto jest  
idealne do jazdy miejskiej. Dostępne w wielu 
żywiołowych kolorach sprosta najbardziej  
wyszukanym gustom.

Miejska  
elegantka 



Kolejne zalety nowej Kia Picanto to 
kompaktowe wymiary, ekonomiczne silniki 
i wyśmienite własności jezdne. Dzięki nim  
z łatwością manewruje w ciasnych  
przestrzeniach i z werwą pokonuje  
ruchliwe ulice. 

Najlepsza  
wizytówka



Wnętrze nowej Kia Picanto zachęca do ruszenia 
przed siebie. Jest zaskakująco przestronne,  
nowoczesne i ergonomiczne.  
Chcesz się przekonać? Zapraszamy do środka. 

Pełna gama 
szlachetnych  
dodatków 



Nowoczesny system multimedialny z nawigacją  
zawsze poprowadzi Cię właściwą drogą. Pomogą w tym  
informacje o natężeniu w ruchu drogowym odbierane  
w czasie rzeczywistym i wiele innych funkcji dodatkowych.

System nawigacji z 7-calowym 
ekranem dotykowym 

Łącze Bluetooth i sterowanie z kierownicy 
Wbudowane łącze Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe 
podłączanie urządzeń przenośnych do systemu audio 
pojazdu. Pozwala na słuchanie muzyki, prowadzenie 
rozmów telefonicznych z użyciem zestawu 
głośnomówiącego oraz obsługę systemu nawigacji.

Wyświetlacz LCD 2,6”
Czytelnie prezentuje wskazania komputera pokładowego  
i wiele innych danych. Wyświetla także ostrzeżenia  
o spadku ciśnienia w oponach.

Lampki w osłonach przeciwsłonecznych
Dzięki wygodnym lampkom w osłonach przeciwsłonecz-
nych łatwiej dbać o wygląd. Aby je włączyć, wystarczy 
opuścić osłonę i otworzyć lusterko. Lampki umieszczone 
są po bokach lusterka, podświetlonego atrakcyjnym, 
stylowym obramowaniem.

Nowa Kia Picanto jest stworzona dla tych,  
którzy prowadzą aktywny tryb życia.  
Wyposażona w wiele inteligentnych rozwiązań 
i najnowszych technologii, zapewnia aktualne 
informacje i łączność ze światem.

Zawsze
w kontakcie



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. 
System umożliwia wyszukiwanie w 10 językach, również podczas pobytu poza 
granicami kraju.

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:

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu 

bez odrywania 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. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się  

na ekranie multimedialnym nowej Kia Picanto. Dzięki temu kierowca może korzystać 

z nawigacji, nawiązywać połączenia telefoniczne i wybierać ulubioną muzykę  

bez utraty koncentracji.
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Dokąd? Kiedy? Którędy? Z nawigacją  
odnajdziesz właściwą drogę

*  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 znajdują się na stronach apple.com i android.com.

Nowy 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 Picanto  
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.



Podgrzewana kierownica Podgrzewane fotele przednie

Uważasz, że kompaktowy samochód nie może być 
obszerny? A jednak! Nowa Kia Picanto zaskakuje 
przestronnością. Zadziwia ilością miejsca nad głową, 
na poziomie ramion i na nogi. Również na tylnej 
kanapie. Z kolei podgrzewanie kierownicy i foteli 
przednich podnosi komfort w zimne dni.

Przestrzeń 
wielkich możliwości



Nowa Kia Picanto to auto dla osób w ciągłym ruchu. 
Posiada przestronne wnętrze, składane siedzenia 
i obszerny bagażnik o pojemności 255 litrów. 

Bogactwo 
pomysłowych 
rozwiązań

Kanapa tylna dzielona  
w proporcji 60:40
Kanapa tylna, składana i dzielona 
w proporcji 60:40, zapewnia 
wygodę i możliwość powiększenia 
przestrzeni bagażowej.

Schowek przedni
Idealny na podręczne przedmioty. 
Dzięki niemu wszystko będzie  
na swoim miejscu. 

Podwójny schowek
Zlokalizowany pod panelem układu 
klimatyzacji. To idealne miejsce  
na okulary, piloty zdalnego 
sterowania lub urządzenia przenośne. 

Przednie uchwyty  
na napoje
Podwójne uchwyty  
w konsoli centralnej 
utrzymują napoje  
w zasięgu ręki.  
Po naciśnięciu przycisku 
uchwyty można  
schować, by uzyskać 
jeszcze więcej miejsca.

Podłokietnik w konsoli centralnej
Regulowany podłokietnik pozwala  
na zajęcie najwygodniejszej pozycji.
Znajdujący się w nim schowek  
to dodatkowe miejsce na drobiazgi. 

 pojemności bagażnika255 l



Silniki nowej Kia Picanto są niezawodne  
i oszczędne. Idealnie dopasowane do jazdy  
miejskiej.

Napędza  
do działania

84 KM, 122 Nm 67 KM, 96 Nm 

Silnik Kappa 1.0 MPI
Silnik 1.0 MPI o mocy maksymalnej 
67 KM. Idealny wybór do sprawnego 
poruszania się po mieście.

Silnik Kappa 1.2 MPI
Silnik 1.2 MPI o mocy maksymalnej 
84 KM z podwójnym układem 
CVVT. Jego zalety to cicha praca 
i niewielkie zużycie paliwa. 

Mechaniczna skrzynia biegów  
(M/T)
5-biegowa przekładnia 
mechaniczna umożliwia szybką 
i precyzyjną zmianę biegów. 

Automatyczna skrzynia biegów 
(A/T)
4-biegowa przekładnia 
automatyczna zapewnia płynną 
zmianę biegów w optymalnym 
momencie. To idealne rozwiązanie 
w ruchu miejskim.



Kamera cofania z ruchomymi liniami 
prowadzącymi
Podczas parkowania 7-calowy ekran 
wyświetla obraz przestrzeni za pojazdem 
z kamery cofania, wraz z dynamicznie 
generowanymi liniami prowadzącymi.

Czujniki parkowania tyłem (Kia Rear Park Assist)
Czynią parkowanie bezpieczniejszym. Ostrzegają dźwiękowo przed  
uderzeniem w przeszkodę podczas cofania. 

System autonomicznego hamowania (Kia Brake Assist)
Specjalny radar wykrywa z wyprzedzeniem sytuacje potencjalnie  
niebezpieczne. Jeżeli to konieczne ostrzega kierowcę, a w przypadku  
braku jego reakcji samodzielnie hamuje pojazd. 

Układy bezpieczeństwa czynnego nowej Kia Picanto 
informują, ostrzegają i pomagają unikać  
niebezpieczeństw na drodze. A także wspierają  
kierowcę, na przykład ułatwiając parkowanie. 

Przede wszystkim  
bezpieczeństwo



Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC  
z systemem Torque Vectoring
Zapewnia optymalną siłę hamowania i panowanie  
nad pojazdem. W zależności od aktualnego momentu 
obrotowego silnika i stopnia przyczepności, układ  
ESC odpowiednio dostosowuje siłę hamowania  
poszczególnych kół w zakręcie. 

Układ monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
W razie potrzeby ostrzega kierowcę o spadku ciśnienia  
w oponach. 

Układ hamulcowy
Zaprojektowany tak, by współpracując z układem ABS  
zapewniał jak najkrótszą drogę hamowania i zachowanie  
pełnej kontroli nad pojazdem. 

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HAC 
(Hill Start Assist Control) 
Zapobiega stoczeniu się pojazdu na stromym  
podjeździe. Po zdjęciu nogi z pedału hamulca pojazd 
nadal stoi, co umożliwia płynne ruszenie po naciśnięciu 
pedału przyspieszenia.

Konstruktorzy nowej Kia Picanto postawili  
bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.  
Liczne układy bezpieczeństwa czynnego  
i dopracowana konstrukcja to podstawa  
nowoczesnego samochodu. 

Najwyższe  
standardy

44%
Stal o wyjątkowo 
wysokiej 
wytrzymałości

67 m
Zaawansowane 
technologie  
łączenia

Nowa Kia Picanto w ponad 44% wykonana jest ze stali o wyjątkowo 
wysokiej wytrzymałości. W miejscach szczególnie narażonych na 
naprężenia wykorzystano elementy tłoczone na gorąco. Dzięki tym 
rozwiązaniom nadwozie ma większą sztywność i wytrzymałość.  
Oznacza to lepszą ochronę kierowcy i pasażerów.

Stal o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości (AHSS) 
i stal tłoczona na gorąco

Poduszki powietrzne 
Unikanie zagrożeń i ograniczenie skutków potencjalnej 
kolizji jest naszym priorytetem. Dlatego nowa Kia 
Picanto wyposażona jest w 6 poduszek powietrznych: 
2 przednie (kierowcy i pasażera), 2 boczne oraz 
2 kurtynowe. 



Wraz z nową Kia Picanto życie nabiera  
rumieńców. Poznaj oryginalne akcesoria Kia 
i ciesz się indywidualnym stylem. 

Stylowe  
dodatki



Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego
Zapewnia odpowiednią ochronę zderzaka tylnego przed  
zarysowaniami i zadrapaniami podczas załadunku i rozładunku.

Projektory z logo Kia
Podświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo Kia.  
Włączają się automatycznie po otwarciu drzwi przednich.

Dywaniki gumowe z nazwą modelu
Umożliwiają beztroskie wsiadanie do samochodu niezależnie  
od warunków pogodowych i otoczenia. Wytrzymałe i łatwe  
do umycia. Skutecznie zabezpieczają podłogę. Idealnie  
dopasowane, z logo Picanto w dwóch kolorach do wyboru.  
Wyposażone w wytrzymałe zaczepy i antypoślizgowy spód.

Diodowe oświetlenie miejsca na nogi
Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy każdym 
odblokowaniu drzwi. G)aśnie po uruchomieniu silnika. Dostępne 
w dwóch kolorach: stylowej czerwieni i klasycznej bieli. 

Zestaw do stylizacji nadwozia
Spraw, aby Twoja Kia Picanto była naprawdę 
wyjątkowa! Niepowtarzalny wygląd zawsze 
wzbudza zainteresowanie. Tylko spójrz na 
kolorowe akcenty, takie jak nakładki na progi, 
listwę klapy bagażnika czy nakładki na lusterka 
zewnętrzne. Te dodatki naprawdę robią 
wrażenie. Są dostępne w eleganckim kolorze 
srebrnym, w klasycznej czerni lub energetycznej 
czerwieni. Wszystkie te akcesoria oferujemy 
osobno lub w zestawie.

Sięgnij po gamę funkcjonalnych, stylowych  
akcesoriów i dodaj szyku swojej nowej Kia  
Picanto. Podkreśl indywidualność i zadbaj  
o trwałość swojego samochodu.  
Każdy znajdzie odpowiednie dodatki dla siebie. 

Akcesoria



Głośniki wysokotonowe
Rozmieszczone po bokach deski rozdzielczej 
podnoszą jakość dźwięku systemu audio. 

Nowa Kia Picanto pełna jest nowoczesnych 
rozwiązań. Szeroka gama wyposażenia  
dodatkowego czyni ją jeszcze bardziej  
przebojową!

Sięgaj po więcej

System audio
W jego skład wchodzi kompaktowy radioodbiornik klasy 3.0 z funkcją RDS,  
2 lub 4 głośniki oraz płaski, monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD.  
Dodatkowo wyposażony jest w gniazda AUX i USB.

Zdalne sterowanie systemem audio
Dzięki przyciskom na kierownicy można wygodnie sterować systemem audio. 
Bez odwracania wzroku od drogi!

Klimatyzacja automatyczna
Automatyczna klimatyzacja pozwala cieszyć się jeszcze większym  
komfortem. Po prostu ustaw preferowaną temperaturę. Układ będzie 
utrzymywał ją automatycznie.

Klimatyzacja manualna
Czytelne symbole graficzne ułatwiają ustawienie oczekiwanej temperatury 
i odpowiedniego kierunku nawiewu. Podświetlenie prezentuje ustawienia po 
zmroku. 

Regulowana kierownica ze wspomaganiem 
Wspomaganie silnikiem elektrycznym ułatwia 
operowanie kierownicą, a regulacja pozwala 
uzyskać jej idealne ustawienie. 

Gniazda AUX i USB
Umożliwiają podłączenie urządzenia przenośnego 
za pomocą złącza mini-RCA lub USB i słuchanie 
ulubionej muzyki.

Aluminiowe nakładki na pedały
Nakładki ze stopu aluminium to oznaka kierowcy 
o sportowym zacięciu. Antypoślizgowe zgrubienia 
zapewniają pewność operowania pedałami. 

Wyświetlacz zestawu wskaźników
Czytelnie prezentuje najważniejsze dane  
dotyczące jazdy.

Automatyczne włączanie/wyłączanie świateł
Po ustawieniu przełącznika w położeniu AUTO 
światła mijania i tylne włączają się automatycznie, 
w zależności od warunków zewnętrznych. 

Inteligentny kluczyk
Wystarczy, że masz przy sobie inteligentny 
kluczyk, a do odblokowania zamków pojazdu 
wystarczy naciśnięcie przycisku w klamce 
drzwi. Uruchomienie silnika następuje poprzez 
naciśnięcie przycisku START/STOP.

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne 
z kierunkowskazami podnoszą elegancję 
i oryginalność nadwozia.  

Dodatkowe światło stopu
Zamontowane w spojlerze nad szybą tylną. 
Ostrzega kierowców jadących z tyłu o rozpoczęciu 
hamowania.



Wersja wyposażenia M

Tkanina Tkanina

Tkanina

Tkanina

Wybierz jeden z atrakcyjnych wariantów  
wykończenia wnętrza: elegancką tapicerkę  
z tkaniny, pakiet "Denim" lub wersję GT Line. 
Każdy wybór będzie dobry!

Szlachetne  
materiały

Tapicerka z tkaniny w kolorze czarnym lub szarym.
Kolorystyka wnętrza czarna lub szara.

Wersja wyposażenia L Tapicerka z tkaniny w kolorze czarnym lub szarym.
Kolorystyka wnętrza czarna lub szara.



Tkanina + skóra ekologiczna Skóra ekologiczna

Pakiet kolorystyczny "Denim"  
Wersja wyposażenia L (opcja)

Tapicerka z tkaniny w kolorze „Denim” z elementami ze skóry ekologicznej  
na boczkach i w tylnej części foteli. Podłokietniki w drzwiach wykończone  

skórą ekologiczną. Elementy wnętrza w kolorze białym o wysokim połysku.

Wersja wyposażenia GT Line Tapicerka ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym z czerwonymi wstawkami. 
Przeszycia w kolorze czerwonym, podłokietniki w drzwiach wykończone skórą 

ekologiczną. Elementy wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku.



Kolory nadwozia

Aurora Black Pearl 
(ABP)

Alice Blue 
(ABB)

Milky Beige
(M9Y)

Shiny Red
(A2R)

Celestial Blue
(CU3)

Pop Orange
(G7A)

Honey Bee
(B2Y)

Lime Light
(L2E)

Clear White 
(UD)

Titanium Silver
(IM)

Sparkling Silver
(KCS)

Ostatni szlif

Projekcyjne lampy przednie  
ze światłami do jazdy dziennej LED

Diodowe lampy 
tylne

Klasyczne lampy  
tylne

Klasyczne lampy przednie

Chromowane klamki zewnętrzne

Klamki zewnętrzne w kolorze
nadwozia

Klasyczne światła  
do jazdy dziennej

Projekcyjne światła 
przeciwmgielne

Obręcze kół

 Kołpaki do obręczy 
stalowych 14”

 Obręcze 15” ze stopu 
lekkiego

 Obręcze 16” ze stopu 
lekkiego 

Wymiary

1394 (16 )

1
4

8
5

1403  (16 ) 675 5202400
35951595

1394  (15”) 1403  (15”) 675 5202400
35951595

1
4

8
5

EX

GT LINE

Jednostka: mm / l

Miejsce na nogi (z przodu)

Miejsce na nogi (z tyłu)

Odległość od siedzisk do dachu 

(z przodu)

Odległość od siedzisk do dachu 

(z tyłu)

Szerokość na poziomie ramion 

(z przodu)

Szerokość na poziomie ramion

(z tyłu)

Prześwit min.

Bagażnik (wg normy VDA)

1085

820

1005

960

1300

1280

141

255 (l)

Nowa Kia Picanto to auto dla osób z charakterem i fantazją. Dlatego dostępna jest z szerokim wachlarzem tapicerek, 
obręczy kół i opcji oświetlenia. Zainteresowanie wzbudza również bogata paleta lakierów nadwozia:  
od stonowanych po intensywne. Kolorowy zawrót głowy! 

Clear White z czerwonymi 
akcentami (GT Line)

(UD)

Titanium Silver z czerwonymi 
akcentami (GT Line)

(IM)

Sparkling Silver z czerwonymi 
akcentami (GT Line)

(KCS)

Aurora Black Pearl z czerwonymi 
akcentami (GT Line)

(ABP)

Shiny Red z metalizowanymi 
akcentami (GT Line)

(A2R)



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.

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 i napędów hybrydowych.
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.

Spokój, którego potrzebujesz



www.kia.com

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.

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

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

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


