
Nová Kia



Život je úžasný. Je zářivý, nepředvídatelný a vzrušující ve všech ohledech. Cokoliv se stane, kamkoliv se 
vydáte a vše, co objevíte, Kia bude vždy u toho.

U značky Kia jsme zasvětili své životy tomu, abychom se podíleli na vytváření lepší budoucnosti. To je 
důvod, proč vyvíjíme a vyrábíme automobily, které vám umožní objevovat nové horizonty. Automobily 
se vzrušujícím designem, pokrokovými technologiemi a promyšlenými detaily. Automobily, jejichž 
kvalitu potvrzuje výjimečná 
7letá záruka. Vše, co děláme, má jediný cíl: vždy naplnit vaše představy. Říkáme tomu umění 
překvapit.

Nyní vás zveme na bližší prohlídku, která vám jedno překvapení odhalí. 

Život je takový, jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě Kia.
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Chcete žít přítomným okamžikem? Nejlépe toho dosáhnete za volantem nového modelu Kia Picanto, 
který si Vás získá mimořádným potěšením z jízdy a elegantním vzhledem. Tento vůz se sportovním 
kompaktním designem, komfortním interiérem, chytrou konektivitou a vyspělými bezpečnostními 
technologiemi je rád středem pozornosti, obdivovaným objektem touhy, kdekoli se objeví. 

Žijte na plný plyn. 
Neubírejte.

VNĚJŠÍ DESIGN
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EXTERIÉR BASELINE

Úžasně kompaktní. 
Neuvěřitelně atraktivní.

Je vůbec možné, aby se elegantní a mimořádně moderní design modelu Kia Picanto 
něčím nelíbil? Tento přitažlivý automobil s vytříbeným exteriérem, který zaujme 
charakteristickou maskou chladiče a nárazníkem, nově navrženými světlomety 
a novými zadními svítilnami, je ideální k rychlé jízdě po městě, ale i pro cestování 
na delší vzdálenosti. A díky paletě 10 atraktivních barev karoserie si můžete vybrat 
dokonalé Picanto, které bude opravdu Vaše. 
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VNĚJŠÍ DESIGN GT LINE

Ještě intenzivnější. 
Vyčnívající z davu.

Využijte příležitost a dopřejte si vzrušující jízdy v nově modernizovaném modelu 
Picanto GT-Line. Od okamžiku, kdy spatříte jeho dynamické linie a odvážný přední 
nárazník s integrovanými mlhovými světlomety, elegantně tvarovanou masku 
chladiče, světla LED pro denní svícení, zadní nárazník s decentními koncovkami 
výfukové soustavy a dynamická 16“ kola z lehké slitiny, až po okamžik, kdy 
nastoupíte dovnitř a objevíte jeho luxusní interiér, budete vědět, že GT-Line 
ztělesňuje ryzí styl a opravdový charakter. 
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Modernizovaná vrcholná verze Picanto X-Line opravdu stojí na samotném 
vrcholu. Dynamický přední nárazník s integrovanými mlhovými světlomety je 
jasným poselstvím, stejně jako elegantně tvarovaná maska chladiče s diodami 
LED pro denní svícení. X-Line vzbuzuje touhy i při pohledu zezadu svým 
nepřehlédnutelným zadním nárazníkem, integrovanou výfukovou soustavou 
a pozoruhodnými 16“ koly z lehké slitiny. V interiéru nebudete chtít pustit 
z rukou sportovní volant s dole zploštělým věncem. Vše potřebné Vám zajistí 
také 8“ dotykový displej navigačního systému, vyčnívající z přístrojové desky, 
luxusní čalounění sedadel a povrchové úpravy interiéru, jakož i velký počet 
asistenčních systémů. 

VNĚJŠÍ DESIGN X-LINE

Po všech 
stránkách úctyhodná.
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Stylový komfort. 
Silné charisma.

VNITŘNÍ DESIGN

Vklouzněte do úžasného a pestrobarevného interiéru modelu Kia Picanto, který 
Vás ohromí svou nevídanou prostorností navzdory mimořádně kompaktním 
vnějším rozměrům. Je to opravdová pastva pro všechny smysly díky intuitivnímu 
modernímu designu, prémiovým materiálům, ergonomickým sedadlům, 
nejmodernějším technologiím a nejnovějším bezpečnostním a asistenčním 
systémům. Pokračujte tedy. Nasedněte, udělejte si pohodlí – a užívejte si radostné 
prožitky.
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V rámci našeho rozsáhlého příslibu kvality mají majitelé všech 

nových vozidel Kia, vybavených přímo z výroby navigačním 

systémem LG, právo na 6 bezplatných každoročních 

aktualizací mapových podkladů u servisního partnera. Díky 

tomuto jedinečnému programu bude Váš navigační systém 

vždy aktuální.

7 let aktualizací mapových 
podkladů zdarma 

Mimořádně elegantní informační a zábavní systém s 8“ multimediálním 
displejem o vysokém rozlišení Vám bude přehledně poskytovat veškeré 
aktuální informace od navigace až po aktualizace v reálném čase 
prostřednictvím internetových služeb v rámci aplikace UVO*.

Nový 8“ dotykový displej navigačního 
systému s „plovoucím“ uložením 

Nový 4,2“ barevný digitální displej Supervision
Displej LCD Vám bude v zářivých barvách zobrazovat 
všechny důležité informace o stavu vozidla a provozní 
údaje palubního počítače. 

Žít v přítomném okamžiku znamená být nepřetržitě na příjmu. Picanto Vám proto 
poskytne mnoho chytrých způsobů, jak zůstat v neustálém spojení s okolním světem 
a užívat si nekonečné zábavy. Kromě toho budete mít zajištěn také přísun všech informací 
díky inovativním palubním službám, které zahrnují služby „Kia Live“, mezi něž patří Live 
Traffic (dopravní zpravodajství), Live Parking (volná parkovací místa) a Live Weather 
(předpověď počasí), jakož i služby na základě aplikace pro chytré telefony včetně 
dálkového zamknutí nebo odemknutí dveří. Kdo říká, že nemůžete mít všechno?

Chytrá spojení. 
Chytré myšlení.

VNITŘNÍ DESIGN

Bezdrátové nabíjení smartphonu 
Kompatibilní chytré telefony můžete na přání nabíjet bez 
kabelu. Nabíjecí přihrádka v přední části středové konzoly 
je snadno přístupná. 

Sluneční clony s osvětlením 
Svůj skvělý vzhled si snadno udržíte díky praktickému 
osvětlení. Jednoduše si sklopte sluneční clonu a otevřete 
zrcátko. Na každé straně se rozsvítí světla doplněná 
po stranách a ve spodní části okouzlujícím dekoračním 
osvětlením ve tvaru písmene U. 
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KIA UVO CONNECT
Kia vyvinula exkluzivní systém UVO CONNECT, který dvěma pozoruhodnými způsoby přenáší cestování automobilem 
do digitální éry. Prvním jsou naše nové služby Kia Live, jež v reálném čase poskytují navigačnímu systému informace 
pro Vaši jízdu. Druhým je naše nová aplikace UVO s nabídkou dat a informací o Vašem vozidle prostřednictvím Vašeho 
chytrého telefonu se systémem Android nebo Apple. Tyto nové vzrušující technologie navíc splňují aktuální směrnici EU 
o ochraně dat, a zaručují tak nejvyšší úroveň soukromí, transparentnosti a ochrany.

CESTUJTE S NADŠENÍM!

Zasílání dat do vozu

Vám umožní předem plánovat trasu jízdy v aplikaci, která ji 

přenese přímo do navigačního systému vozidla pro využití 

během jízdy.

Navigace až do cíle

Poté co zaparkujete můžete pokračovat v navigování na 

Vašem mobilním telefonu.

Ovládání dveří

Ovládání dovoluje zamknout a odemknout dveře bez klíče.

Uživatelské profily

dovolují kontrolovat a měnit celou řadu nastavení vozidla - 

jako například rádio - na vašem telefonu. Následně můžete 

nastavení uložit do aplikace UVO a poslat je do vozidla.

Mód parkovací služby

je určený pro sledování polohy, rychlosti a polohy Vašeho 

vozu od chvíle, kdy jste jej předali parkovací službě nebo 

někomu zapůjčili.

Vyhledání vozu

Vás bude informovat o poslední známé poloze Vašeho 

vozidla – to je ideální, pokud zaparkujete na velkém 

parkovišti.

Stav vozidla

nabízí přehled nejdůležitějších parametrů, ilustrujících stav 

Vašeho vozu, jako jsou zámky dveří, zapalování, akumulátor 

a stav jeho nabití.

Moje jízdy

poskytují přehledy o Vašich předchozích jízdách včetně 

průměrné rychlosti, ujeté vzdálenosti a době jízdy.

Upozornění obdržíte při každé aktivaci bezpečnostního 

alarmu. Diagnostická upozornění Vás budou informovat 

o aktuálním stavu Vašeho vozu. A v měsíčních výkazech 

o vozidle budete dostávat přehledy o používání Vašeho 

vozu.

Informace o vozidle

Upozornění

Služby s dálkovým přístupem

Aplikace UVO
Aplikace UVO, koncipovaná pro chytré telefony se systémem Android nebo Apple, Vám 

dodá pocit naprosté jistoty prostřednictvím řady funkcí, poskytujících diagnostická 

data o stavu Vašeho vozu a absolvovaných jízdách. Aplikace zahrnuje také řadu funkcí 

s dálkovým přístupem, umožňujících spojení s vozem, i když jste od něj daleko.

Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia budete mít k dispozici bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy první 
kupní smlouva vstoupí v platnost. Během této doby se mohou služby změnit. Podrobné informace o podmínkách používání služeb Vám poskytne nejbližší partner Kia nebo 
je naleznete na webových stránkách www.kia.com/cz/uvo. Pro využívání služeb je nezbytný chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním 
operátorem včetně datového tarifu, s níž mohou být spojeny dodatečné náklady.

Zajímavé cíle

Hledáte restauraci, místní obchod nebo atraktivní 

místa, která stojí za návštěvu? Veškeré uvedené 

informace a mnohem více snadno naleznete v pravidelně 

aktualizovaném adresáři zajímavých cílů.

Parkování

Kia Live zobrazuje dostupná parkovací místa před 

Vaším příjezdem do cíle. Získáte tak přehled o možných 

parkovacích místech na ulici, parkovištích a v parkovacích 

budovách, včetně jejich polohy, podrobných informací, cen 

a dostupnosti.

Informace o tankování

Když Vám začne docházet palivo, systém vám ukáže 

nejbližší čerpací stanicie včetně cen paliv, takže si můžete 

tankování naplánovat.

Aktuální informace o dopravě

Navigační systém poskytuje velmi přesné a aktuální 

informace o dopravě od společnosti TomTom. 

K aktualizacím dochází každé dvě minuty. Díky tomu budete 

přesně vědět, kde je doprava plynulá a kterým oblastem 

se vyhnout. Systém Vás upozorní na úseky s intenzivní 

dopravou a navrhne Vám alternativní trasy.

Úseky s měřením rychlosti a zvýšeným rizikem

Tato služba Vás upozorní na úseky s měřením rychlosti 

jízdy, na zóny s omezeným vjezdem nebo na oblasti s vyšší 

nehodovostí.

Předpověď počasí

Jednoduše zadejte cíl své cesty a získejte kompletní 

čtyřdenní předpověď počasí, včetně nejnižších a nejvyšších 

teplot, rychlosti větru a pravděpodobnosti slunečního svitu 

či deště.

Kia Live
Služby Kia Live po své aktivaci využívají kartu SIM, jež je součástí 

informačního a zábavního systému. Jejím prostřednictvím jsou pro 

příslušné služby v reálném čase získávána a aktualizována všechna 

potřebná data. Informace jsou průběžně zobrazovány přímo na 

displeji navigačního systému.

KIA UVO CONNECT
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1. Doprava v reálném čase**:
Navigační systém poskytuje velmi přesné dopravní informace 
v reálném čase, které jsou aktualizovány v dvouminutovém 
intervalu. Díky tomu budete vědět, kde je doprava plynulá a kterým 
oblastem se raději vyhnout. Vznikne-li na Vaší trase dopravní 
kolona, systém Vás upozorní a navrhne alternativní trasy.

2. Měření rychlosti**:
Budete také upozorňováni na rozmanité druhy měření rychlosti, 
včetně stacionárních radarů a kamer, jakož i na zóny s omezeným 
vjezdem. Systém může zohledňovat také oblasti, v nichž dochází 
mimořádně často k dopravním nehodám, a upozorňovat Vás na ně.

3. Místní vyhledávání:
Hledáte-li např. restauraci sushi, supermarket nebo konkrétní 
místo setkání, jednoduše využijte funkcí místního vyhledávání. 
Databáze obsahuje 500 kategorií pro vyhledávání, 25 000 klíčových 
slov a 250 000 lokalit. Díky tomu naleznete přesně to, co hledáte. 
Systém Vám navíc umožní vyhledávání v deseti jazycích, a to 
i v zahraničí.

4. Předpověď počasí:
Bude Váš víkend slunečný, nebo zamračený? Raději si zkontrolujte 
předpověď počasí. Zadejte pouze Vaši destinaci a získáte souhrnnou 
čtyřdenní předpověď, včetně nejnižších a nejvyšších teplot, rychlosti 
větru a pravděpodobnosti slunečního svitu a deště.

5. Informace o parkování
Systém Vám pomůže rychle zaparkovat zobrazením vhodných 
parkovacích míst před příjezdem do cíle. Ukáže Vám potenciální 
parkovací místa na ulici na základě historických dat a možnosti 
parkování na parkovištích s barevně odlišenou dostupností.

6. Informace o čerpacích stanicích
Dochází-li Vám palivo, zobrazí Vám systém nejbližší čerpací stanice 
a ceny pomocí internetové databáze TomTom, abyste si mohli 
patřičně naplánovat své zastávky pro doplnění paliva.

  *K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.
**V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.

Android AutoTM Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje 
případné rozptylování, aby byla zachována bezpečnost jízdy. Jednoduché, intuitivní 
rozhraní Vám umožní používat různé funkce, například Google Maps, aplikace, 
přehrávání hudby a hlasové ovládání. Informace jsou automaticky zpracovávány do 
jednoduchých přehledů, které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.

CarPlayTM je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za jízdy. Systém 
přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho chytrého telefonu na displej Vašeho vozu 
Picanto. Díky tomu budete dostávat navigační pokyny, telefonovat a poslouchat hudbu 
a zároveň se budete moci zcela soustředit na řízení.

Kde? Kdy? Jak?
Odpověď je zde.

KONEKTIVITA

Náš nový navigační systém s propojenými službami Kia Connected Services, zajišťovanými společností 
TomTom, posouvá spolehlivé navigování do cíle na novou úroveň přesnosti a dokonalosti. Zajistí Vám 
nepřetržité spojení s okolním světem a nabízí ještě více užitečných informací než dosud. Srdcem 
systému je jednotka Wi-Fi, která umožňuje připojení navigačního systému modelu Picanto k internetu 
prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.*
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Kia Picanto je sice šikovně kompaktní, ale uvnitř nabízí bezesporu obrovský prostor. Jakmile 
nastoupíte, nepřestanete se divit, jak je celý vůz prostorný, a budete si užívat velkorysého místa 
pro hlavu, ramena a nohy – dokonce i vzadu. Přidejte k tomu opravdu úžasné prvky výbavy na 
přání, jakými jsou například funkce vyhřívání volantu a sedadel vpředu nebo odvětrávání sedadla 
řidiče, a všichni se budou chtít svézt s Vámi. 

Ideální rozměry. 
Překvapivý prostor.

PRAKTIČNOST A KOMFORT
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Jste-li připraveni na cokoli, Picanto bude Váš nejlepší přítel. Díky jeho prostornému interiéru, 
praktickým sklopným zadním sedadlům a základnímu objemu zavazadlového prostoru 255 litrů, 
který sklopením opěradel zadních sedadel zvětšíte na ohromujících 1010 litrů, snadno zvládnete 
každodenní provoz i všechna dobrodružství, která si vymyslíte. 

Už žádné výmluvy. 
Zvládnete všechno.

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. 

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

Držáky nápojů vpředu
Díky dvěma držákům nápojů v přední části konzoly budete 
mít své nápoje vždy blízko po ruce – a pokud dáváte 
přednost prostoru s větší variabilitou, držáky pro nápoje lze 
stisknutím tlačítka snadno složit. zavazadlový prostor255 l

PRAKTIČNOST A KOMFORT
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Hospodárné motory. 
Kdykoli a kdekoli.

ISG (Idle Stop & Go)
Všechny verze modelu Picanto jsou standardně 

vybaveny technologií ISG, která snižuje spotřebu 
paliva vypínáním motoru u stojícího vozu. 

Automatizovaná převodovka s manuálním režimem 
(AMT) 
Automatizovaná mechanická převodovka AMT 
(Automated Manual Transmission) nabízí nový způsob 
snadného řízení, z něhož budete nadšeni. Vše funguje 
stejně jako u ostatních automatických převodovek. Pokud 
si však chcete užít zábavné jízdy s manuálním řazením, 
můžete přejít do manuálního režimu. Ale ani v manuálním 
režimu si nemusíte dělat žádné starosti s pedálem 
spojky díky jednoduchému mechanismu řazení. 
Převodovka AMT navíc disponuje funkcí plazivé jízdy. 
Vůz se po uvolnění pedálu brzdy pomalu rozjede, což 
velmi oceníte v městském provozu. Konstrukce vychází 
z mechanické převodovky, která byla automatizována 
elektricky ovládanou spojkou. Výsledná automatizovaná 
převodovka přináší významné zvýšení hospodárnosti 
v porovnání s předchozí samočinnou převodovkou.

Mechanická převodovka
Pětistupňová mechanická převodovka modelu Picanto 
nabízí víc než jen velmi účinný přenos hnací síly. Její 
konstrukce byla specificky optimalizována pro přenos 
vyššího točivého momentu a doplněna delšími převody. 
Verze s motorem 1.0 TGDI díky tomu nabízí nejen 
rychlejší akceleraci a vyšší maximální rychlost, ale také 
mimořádně hladké řazení a mnohem pohotovější reakce. 
Výsledkem jsou ještě příjemnější zážitky z jízdy pro Vás 
i Vaše spolucestující, ať jedete ve městě nebo na prázdné 
silnici. 

Kia Picanto je nabízena se třemi variantami velmi spolehlivých zážehových motorů, jež 
poskytují vynikající výkonové parametry ve spojení s mimořádnou hospodárností a nízkými 
emisemi CO2. Díky tomu splňují legislativní požadavky pro dopravu ve velkoměstech 
a současně překonají Vaše očekávání při cestování na větší vzdálenosti. 

Na výběr máte kompaktní motor 1,0 litru CVVT s kultivovaným během, který kombinuje 
hospodárnost s výkonností. Nebo dejte přednost nespoutanému motoru 1,2 litru CVVT
s pozoruhodnými výkony, tichým během a nízkou spotřebou paliva. Na vrcholu stojí 
přeplňovaná zážehová jednotka 1,0 litru TGDI s přímým vstřikováním benzinu, která Vám 
poskytne dechberoucí výkony v každé jízdní situaci.

POHON
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Parkovací senzory vzadu (PDW) 
PDW je ideální asistent pro sebevědomé parkování. Díky 
ultrazvukovým senzorům na zadním nárazníku Vás bude při 
manévrování na parkovací místo upozorňovat na všechny překážky 
za vozidlem. 

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) 
Systém FCA analyzuje informace o vpředu 

jedoucích vozidlech a o chodcích na základě 
dat z radarových senzorů Vašeho vozidla, aby 

zabránil potenciální kolizi s nimi. Jakmile je 
detekováno riziko nehody, objeví se na panelu 

přístrojů výstražné upozornění a systém 
aktivuje brzdy s využitím jejich maximálního 

výkonu.

Systém sledování únavy řidiče (DAW)*
DAW detekuje ztrátu Vaší koncentrace sledováním 
způsobu, jímž ovládáte volant a ukazatele směru. Pokud 
například vykazujete známky únavy, systém DAW Vám 
zvukovým signálem a zobrazením šálku kávy na panelu 
přístrojů doporučí udělat si přestávku k odpočinku. 

*Chcete-li využívat výhody systému DAW, musí být Vaše 
vozidlo vybaveno na přání dodávaným aktivním systémem 
pro jízdu v pruzích (LKA).

Upozornění na vozidla přijíždějící v příčném směru při couvání 
(RCCW), s možností aktivního brzdění (RCCA)
RCCA zvyšuje bezpečnost při couvání – především při vyjíždění 
z parkovacího místa s omezenou viditelností z místa řidiče. RCCA 
snižuje riziko nehody používáním radarových senzorů ke sledování 
provozu za vozem. Pokud se přibližuje vozidlo zleva nebo zprava, 
RCCA Vás upozorní výstražným symbolem na vnějších zpětných 
zrcátkách, zvukovým signálem, varováním na panelu přístrojů nebo 
8“ centrálním displeji a v případě nutnosti aktivuje brzdy.*
*RCCA se dodává pro vozy vybavené automatizovanou převodovkou. Vozy 
s mechanickou převodovkou mohou být vybaveny systémem RCCW, který 
upozorňuje řidiče, ale nepoužívá brzdy.

Systém sledování mrtvého úhlu (BCW) a asistent pro 
odvrácení kolize s vozem v mrtvém úhlu (BCA)
Pokud chcete změnit jízdní pruh, systém BCW detekuje 
vozidla v oblasti, kam nevidíte, a upozorní Vás na ně 
výstražným symbolem na vnějším zpětném zrcátku 
za doprovodu zvukového signálu. Pokud je Vaše vozidlo 
vybaveno automatizovanou převodovkou a rozhodnete 
se přejíždět do sousedního pruhu, v němž se ve Vašem 
mrtvém úhlu pohybuje jiné vozidlo, začne systém BCA 
modelu Picanto kromě výstražného upozornění na 
vnějších zpětných zrcátkách a zvukového signálu také 
automaticky brzdit, aby zabránil kolizi.

BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Bezpečnost je vždy na prvním místě.

Kia Picanto stanovuje nová měřítka svou rozsáhlou standardní výbavou v oblasti aktivní bezpečnosti. 
Prvky aktivní bezpečnosti Vás budou za všech okolností udržovat při bdělosti, informovat 
a s předstihem upozorňovat na nebezpečí. To znamená, že Vám rozmanité asistenční funkce budou 
během řízení pomáhat se vším, od popojíždění v přeplněných městských ulicích přes zajetí na těsné 
parkovací místo a udržení vozu v jízdním pruhu až po odvrácení hrozící kolize.

Zadní kamera s dynamickými vodicími liniemi 
Při couvání na parkovací místo budou na 8“ displeji 
s „plovoucím“ uložením zobrazovány záběry z vodotěsné 
zadní kamery, doplněné o dynamické naváděcí linie, které 
Vám usnadní manévrování. 
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Airbagy – čelní/boční/okenní/kolenní
Nové Picanto ještě lépe chrání své cestující čelními 
airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu, dvěma bočními 
airbagy vpředu, dvěma okenními airbagy. Rozsáhlý 
soubor airbagů významně snižuje riziko poranění 
v případě kolize. 

Systém následování v jízdním pruhu (LFA) 
LFA je důležitým krokem k částečně automatizované 
jízdě. Systém detekuje na základě dat z kamery podélná 
značení na vozovce a uskutečňuje drobné zásahy do 
řízení, aby udržel Váš vůz uprostřed jízdního pruhu. To je 
mimořádně přínosné, zejména při jízdě na dálnici!

Asistent pro rozjezd do kopce HAC (Hill-start Assist 
Control) 
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.

Kia Picanto udělá pro Vaši ochranu maximum. Dokonalý pocit jistoty získáte 
díky vyspělým prvkům aktivní bezpečnosti a nekompromisní pozornosti 
věnované detailům. Za všech okolností budete Vy i Vaši spolucestující v bezpečí, 
abyste si mohli užívat každou jízdu s vědomím, že je o Vás postaráno. 

Ochrana bez kompromisů. 
Pocit naprosté jistoty.Nové Picanto používá ve své konstrukci z více než 44 % vyspělé vysokopevnostní 

oceli AHSS (Advanced High Strength Steel) a v nejvíce namáhaných oblastech 
nalézají uplatnění i ocelové výlisky tvářené za tepla včetně tvrzení. Tím byla 
významně zvýšena průměrná pevnost karoserie v tahu i její tuhost. Výsledkem 
je ještě účinnější ochrana cestujících a vyšší úroveň jízdní dynamiky. 

Vyspělá vysokopevnostní ocel (AHSS) 
a výlisky tvářené za tepla včetně tvrzení 

BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

vyspělá 
vysokopevnostní 

ocel

vyspělých 
lepených 

spojů

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.

44% 67 m
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Život je zábavnější, když máte na výběr. Picanto proto nabízí hned 
tři stupně výbavy – úžasné Picanto Comfort vzrušující GT-Line 
a mimořádně elegantní X-Line. A co víc, jakmile se rozhodnete, jaké 
Picanto je pro Vás to pravé, můžete si pak svůj vůz okořenit další 
špetkou zábavy navíc a dodat mu ještě individuálnější charakter řadou 
výbavových paketů, jejichž prostřednictvím dáte najevo svůj vlastní 
postoj.

Skvělý výběr. 
Skvělá zábava.
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Vana do zavazadlového prostoru
Na míru vyrobená vana ochrání zavazadlový prostor při 
přepravě mokrých, zablácených nebo jinak znečištěných 
věcí. Odolná vana se zvýšenými okraji má protiskluzovou 
povrchovou úpravu a je nepropustná. Reliéfní protiskluzový 
povrch brání nežádoucímu pohybu nákladu za jízdy. Vanu zdobí 
logo Picanto.

Lišty vnitřních prahů
První dojem je vždy důležitý. Tyto hliníkové prahové lišty budou 
vítat cestující ve Vašem voze Picanto prémiovým leskem. Jsou 
vyrobeny přesně na míru a doplněny logem Picanto.

Pryžové koberce do každého počasí s šedým logem
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. 
Koberce jsou vybaveny úchyty pro jejich bezpečné zajištění.

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

Stylistická sada 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 řadou pozoruhodných stylistických detailů a barevných ozdobných prvků ze sady příslušenství, která zahrnuje lišty 
vnějších prahů, lištu pátých dveří a krytky zpětných zrcátek. K dispozici jsou v elegantní stříbrné, klasické černé a energické červené. Všechny tyto produkty 
jsou nabízeny jako sada, nebo individuálně.

Buďte odvážní.
Vystupte z davu.

Vaše Picanto bude hvězdou každého přehlídkového mola díky stylovému příslušenství 
s přitažlivým vzhledem, jímž stanovuje trendy. Sortiment příslušenství sahá od 
individualizace pro vyjádření Vaší pravé identity až po praktické způsoby ochrany Vašeho 
vozu. U nás naleznete perfektní příslušenství pro každé roční období.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Co se týče nadstandardní výbavy, Picanto se vyzná a nabízí široký sortiment prvků 
výbavy, které při individualizaci svého nového vozu rozhodně nesmíte opomenout. 
Koneckonců to není o tom, koho znáte, ale co předvedete.

Individuální vzhled. Střižený na míru.

Audiosystém 
Na přání dodávaný kompaktní audiosystém 3.0 s pěti reproduktory, 
RDS a přijímačem digitálního rozhlasového vysílání DAB zahrnuje plochý, 
monochromatický displej TFT-LCD. Kromě rádia nabízí také konektivitu pro 
přenosná zařízení prostřednictvím vstupu USB.

Automatická klimatizace 
Užívejte si komfortu snadného ovládání automatické klimatizace. Stačí 
si nastavit požadovanou teplotu a automatický systém ji bude sledovat 
a udržovat, dokud nastavení nezměníte nebo nezrušíte.

Elektrický posilovač řízení a výškově nastavitelný 
volant 
Elektrický posilovač řízení usnadňuje otáčení, 
zatímco výškově nastavitelný sloupek řízení Vám 
pomůže zaujmout optimální polohu za volantem. 

Vstup USB
Připojujte si přehrávače zvukových záznamů 
a přenosná zařízení prostřednictvím vstupu USB. 

Hliníkové pedály 
Hliníkové pedály inspirované motoristickým 
sportem umocní potěšení z jízdy. Zvýšené pryžové 
prvky přispívají k bezpečnému ovládání pedálů.

Rozdělený displej LCD 
Na rozdělené zobrazovací ploše umístěné mezi 
stupnicemi hlavních přístrojů budete mít přímo na 
očích nejdůležitější informace.

Automatické ovládání světlometů 
Nastavte si otočný prstenec na ovládací páčce do 
polohy Auto a světlomety i zadní svítilny se budou 
automaticky zapínat nebo vypínat v závislosti na 
světelných podmínkách. 

Chytrý klíček s tlačítkem Start 
Chytrý klíček s dálkovým ovládáním Vám umožní 
odemknout nebo zamknout dveře bez klíčku. 
A motor vozu spustíte jednoduchým stisknutím 
tlačítka.

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie 
Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie dodají vozu ještě luxusnější 
vzhled. Zrcátka mohou být vyhřívaná, sklopná a vybavená bočními ukazateli 
směru.

Android Auto/Apple CarPlay
Přeneste si po dobu jízdy to nejlepší ze svého chytrého telefonu do svého 
vozu. Všechny verze modelu Picanto vybavené 8“ displejem podporují 
uživatelská rozhraní Android Auto a Apple CarPlay.

VÝBAVA

Systém sledování tlaku v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring 
System) 
TPMS Vás upozorní na nutnost upravit tlak v pneumatikách zobrazením 
příslušné informace na displeji panelu přístrojů.

34 35



VARIANTY INTERIÉRU

V sedadlech modelu Picanto, na která je radost pohledět, naleznete opravdový 
komfort umocněný nádhernými materiály s příjemným povrchem. Vyberte si 
sedadla, která budou Vám i Vašim spolucestujícím po dlouhé roky skvěle sloužit, 
ať si zvolíte úžasné čalounění tkaninou, nebo elegantní umělou kůží. Punc 
výjimečnosti můžete svému vozu dodat také odvážným sportovním paketem. 

Pohodlně se posaďte. A užívejte si stylu.

Comfort Interiér černá Saturn
Látka

X-Line/GT Line Interiér černá Saturn
Látkav

Interiér černá Saturn s Paketem 
Color "Černá - vysoký lesk"
Umělá kůže
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Interiér černá Saturn s  Paketem Color "Oranžová Spark" Látka + umělá kůže

Interiér černá Saturn s Paketem Color "Zelená Petrolej" Látka + umělá kůže Interiér černá Saturn se sportovním Paketem Color "Zelená Limetka" Umělá kůže

Interiér černá Saturn se sportovním Paketem Color "Červená" Umělá kůže

VARIANTY INTERIÉRU
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Zadní sdružené svítilny s žárovkami

Poslední detaily. 
Navždy Vaše.

O celkovém dojmu vždy rozhodují drobné detaily. Picanto proto nabízí široký výběr půvabných barev, 
které můžete doplnit ohromujícími variantami designu světlometů a zadních svítilen, uhlazeným 
obložením klik dveří a vytříbeným designem nepřehlédnutelných kol. 

Projekční světlomety s LED světly
pro denní svícení

Zadní sdružené svítilny LEDSvětlomety s víceohniskovou optikou

Kliky dveří v barvě karoserieProjekční mlhové světlomety 
se světly pro denní svícení

Comfort a GT Line rozměry

Comfort
GT Line

Modrá Alice (ABB) Béžová Milky (M9Y)Červená Shiny (A2R)

Oranžová Pop (G7A) Zlatohnědá Bee (B2Y)Limetková Light (L2E)

Bílá Clear (UD) Šedá Astro (MG7) Černá Aurora (ABP)Stříbrná Sparkling (KCS)

SPECIFIKACE A BARVY

Světla pro denní svícení s žárovkamiProjekční mlhové světlomety

Jednotky (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 l) 255
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TECHNICKÉ ÚDAJE A BARVY

Bílá Clear (UD)
+ červené ozdobné prvky

Šedá Astro (MG7) 
+ červené ozdobné prvky

Černá Aurora (ABP)
+ červené ozdobné prvky

Stříbrná Sparkling (KCS)
+ červené ozdobné prvky

GT-Line s červenými ozdobnými prvky

X-Line

Modrá Alice (ABB)
+ stříbrné ozdobné prvky

Béžová Milky (M9Y)
+ stříbrné/černé ozdobné prvky

Červená Shiny (A2R)
+ stříbrné ozdobné prvky

Oranžová Pop (G7A)
+ stříbrné ozdobné prvky

Limetková Light (L2E)
+ stříbrné ozdobné prvky

Zlatohnědá Bee (B2Y)
+ stříbrné ozdobné prvky

X-Line rozměry

Kola

14“ kola s ozdobnými kryty 15“ kola z lehké slitiny 

16“ kola z lehké slitiny 
(nedodávají se pro stupeň 

výbavy Comfort)

16“ kola z lehké slitiny 
(nedodávají se pro stupeň 

výbavy Comfort)

Jednotky (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 l) 255
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7letá záruka Kia
7letá záruka Kia na nové vozy, nebo do ujetí 150 000 km. 
Platí ve státech Evropské unie (včetně Norska, Švýcarska, Islandu a Gibraltaru), 
řídí se místními podmínkami.

Vše, co potřebujete pro 
maximální pocit jistoty

7letá záruka Kia
Každý vůz Kia těží z výhod 7leté záruky Kia na nové vozy ,
nebo do ujetí 150 000 km (neomezený počet najetých kilometrů do tří let, od čtyř let do 
150 000 najetých kilometrů). Tato komplexní záruka je zdarma a je přenosná na dalšího 
majitele za předpokladu, že vůz byl pravidelně servisován v souladu se servisním plánem.

5letá záruka na lak a 12letá záruka na prorezavění
Vysoce kvalitní lak zaručuje dlouholetou ochranu a lesk karoserie vašeho nového vozu Kia, 
který je také vybaven vynikající antikorozní ochranou a 12letou zárukou proti prorezavění.

Zůstaňte v kontaktu s Kia
Pro nejnovější informace a novinky navštivte stránky www.kia.com. Zjistěte více o značce 
Kia a naší skvělé nabídce nových vozů. Získejte aktuální informace o našich úspěších na poli 
vývoje alternativních paliv, jako je zkapalněný plyn nebo hybridní a vodíková technologie. 
Nebo se informujte o tom, na čem právě pracuje naše výzkumné středisko.

Jsme také zapojeni do významných sportovních událostí: Kia je oficiálním partnerem UEFA 
i FIFA. Sponzorujeme tenisový 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.

ZÁRUKY
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