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.

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

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.
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Potkejte sobě rovného.
Není nic lepšího, než když máte někoho, na něhož se můžete spolehnout.
Někoho, kdo při vás bude vždy stát – ať už jedete kamkoliv a budete
dělat cokoliv. Spontánní výlet, velké dobrodružství nebo šťastně
strávený čas v rodinou. Je jedno, co máte v plánu, nová Kia Venga
je vždy ideální partner. Ze své podstaty neobyčejně praktická Kia
Venga nabízí geniální kombinaci mimořádného designu, působivého
komfortu, množství bezpečnostních prvků a bezkonkurenční jistoty.
Jediné, o čem musíte přemýšlet, je místo, kam vyrazíte příště.
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Design exteriéru

Spojení funkčnosti a krásy.
Kdo říká, že nelze být elegantní a praktický současně?
Evropský styl designu, sebevědomý postoj, napjaté
linky a výrazné křivky propůjčují modelu Venga osobitý
styl. Maximální pozornost věnovaná jednotlivým
detailům a pečlivá zdokonalení dotvářejí působivý celek
a současně vyvrací teorii, že praktičnost nelze kombinovat
s vybroušeným vzhledem.
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Distingovaná. Upravená. Svěží.
Designérům modelu Kia Venga se podařilo najít dokonalou rovnováhu mezi tvary a funkčností.
Sebejistý postoj, nová výrazná přední část a vysoká záď dohromady představují odvážný celek.
Abyste nikdy nevyjeli z pomyslné záře reflektorů, nová Venga si na cestu svítí nápadně tvarovanými
předními světlomety a mlhovými světly. Osobitý vzhled mohou doplnit zadní svítilny s LED technologií
a LED světla pro denní svícení.

Design exteriéru
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1. Nový design kol z lehkých slitin.
2. Zadní svítilny s technologií LED.
3. Nová charakteristická maska chladiče, LED světla pro denní svícení a nepřehlédnutelná
mlhová světla.
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Interiér / detaily / komfort & kvalita

Udělejte si pohodlí.
Propracovaný evropský design, pozornost věnovaná každému detailu a rozsáhlejší komfortní výbava
činí z interiéru modelu Kia Venga stylovou záležitost. Množství nových, vysoce kvalitních materiálů
a povrchových úprav hraje na notu elegance. Nádherně zpracovaný středový panel a výškově i podélně
nastavitelný volant se sedadly za všech okolností zaručují, že vaše cestování bude nejen stylové,
ale také pohodlné. Manuální nebo automatická klimatizace je třešničkou na dortu.
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Ergonomie interiéru

Usaďte se a užívejte si jízdu.
Prioritou nové Kia Venga je hýčkat vás v maximálním pohodlí.
A aby každá vaše cesta byla ještě radostnější, mohou být přední
sedadla vybavena loketní opěrkou. Cestující vzadu si mohou
užívat většího prostoru pro hlavu i nohy, komfort zvyšuje
i možnost měnit sklon opěradel zadních sedadel.

1. Zadní sedadla s dostatkem prostoru v oblasti hlavy a kolen.
2. Loketní opěrky na zadních sedadlech maximalizují pohodlí
cestujících.
3. Polohovatelná zadní sedadla za všech okolností zaručují
praktičnost a komfort.
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Praktičnost

Prostor pro všechny – a pro všechno.
Rodinný život umí být plný nejrůznějších překvapení. A to je přesně důvod, proč je nová Kia
Venga navržena s ohledem na dokonalou praktičnost. Zatímco vnější rozměry jsou vyváženě
kompaktní, interiér je dostatečně prostorný pro každé dobrodružství a každou příležitost.
Ať už máte namířeno kamkoliv, super-prostorná Kia Venga je vždy připravena vyrazit.
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Flexibilní. Adaptabilní. Neuvěřitelná.
Představte si automobil, který se dokonale přizpůsobí vašim požadavkům. Ať už spěcháte na schůzku do města
nebo právě začíná náročný den s vašimi dětmi, Kia Venga je nenuceně flexibilní. Zvýšená střecha a ergonomicky
dlouhý rozvor náprav vám dodá pocit prostornosti. Rozměrný interiér nabízí každému cestujícímu mimořádný
prostor pro hlavu a kolena a usnadňuje nastupování a vystupování z vozu. Dvouúrovňová podlaha zavazadlového
prostoru umí vytvořit s úrovní nakládací hrany rovnou plochu, a tím usnadňuje nakládání a vykládání zavazadel.
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• Objem velkorysého zavazadlového prostoru
440 litrů lze v případě potřeby ještě zvětšit.
• Pokud vaše dobrodružství žádají více
zavazadlového prostoru, ale vy přesto chcete svým
spolujezdcům dopřát maximální přepravní prostor,
zvětšete jeho objem snížením podlahy. Získáte tak
552 litrů.
• Abyste vytvořili zcela rovnou podlahu a závratně
objemný, 1486litrový přepravní prostor, jednoduše
sklopte opěradla zadních sedadel, dělená
v poměru 40 : 60.
• E xtrémně praktická posuvná a sklopná zadní sedadla
umožní jakoukoliv konfiguraci vnitřního uspořádání
sedadel.

Praktičnost

17

Ergonomie

Vše na dosah. Pohltí vás.
Pro model Kia Venga, s intuitivním, uživatelsky přívětivým designem, pokrokovými technologiemi
a chytrými ovládacími prvky, je při každé jízdě na prvním místě komfort a pohodlí. Na volantu jsou
hned po ruce tempomat, dálkové ovládání rádia a rozhraní Bluetooth. Středový panel je standardně
vybaven audiosystémem a na přání také navigačním systémem s velkým, 7palcovým dotykovým
displejem. A se zadní couvací kamerou se u parkování nikdy nezapotíte.
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1. Zadní parkovací kamera usnadňuje
couvání a parkování.

2. Užívejte si komfortu tempomatu,
dálkového ovládání audio soustavy
a technologie Bluetooth. Volant může
být ve chladných dnech vyhřívaný.

3. Spolehněte se na přehledné přístroje
a uživatelsky optimalizovaný palubní
počítač umístěný v jejich středu,
který řidiče zásobuje důležitými

2

informacemi, jako je průměrná
spotřeba paliva, aktuální spotřeba,
ujetá vzdálenost, dojezd a venkovní
teplota.

3
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Konektivita

Zůstaňte ve spojení!
Zůstat připojen i během cest snad již nemůže být jednodušší. Pokud jde o zábavu,
bude vás rozmazlovat například vysoce kvalitní audiosystém se 6 reproduktory, funkcí RDS,
CD přehrávačem a USB konektorem pro připojení MP3 přehrávačů. Technologie Bluetooth
umožní telefonovat i během řízení, navigační systém najde i ta nejodlehlejší místa.
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1. Audiosystém se 7palcovým dotykovým displejem Veškerá zábava hezky
v plném zobrazení.
2. Navigační systém Už nikdy se nebudete kolemjdoucích ptát na cestu.
3. P
 řipojení Bluetooth Volejte podle toho, jak potřebujete. Konverzace
nikdy nemusí přestat.
4. Konektory USB a AUX Zapojte zařízení a rozjeďte to naplno.
5. Audiosystém s CD přehrávačem Jednoduchý přístup k vaší hudbě.

7 let aktualizace mapových podkladů navigace:
Zahrnuje 1× ročně bezplatnou aktualizaci map během následujících 6 let
pro všechna nová vozidla s vestavěnou originální navigací.
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Jízdní dynamika

Nikdo už se nikdy nezeptá: Už tam budeme?“
”
Nová Kia Venga je stvořena pro pohyb. A vy brzy zjistíte proč. Pomůže s přepravou dětí, odveze vás
do neznáma. Zvládne přesuny městem nebo cestu napříč celou zemí. Ať už děláte cokoliv, rychle zjistíte,
že komfort, plynulost a spokojenost jsou nedílnou součástí každé cesty s vozem Kia Venga.
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Užijte si cestu stejně jako její cíl.
S novou Kia Venga zjistíte, že každá cesta je absolutní radost. Aktivní jízdní technologie zvyšují
agilitu a stabilitu a na silnici vás udržují v pohodlí a jistotě. Moderní přední náprava typu McPherson
a zadní zavěšení poskytují vynikající ovladatelnost a zaručují, že každá jízda je stejně jemná,
jako když jachta klouže po vodní hladině.

Jízdní dynamika
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Motor
Výkonné motory Kia Venga jsou navrženy tak, aby vyhověly všem vašim
požadavkům. Na výběr máte ze tří živých zážehových a vznětových motorů
1,4 a 1,6 l, s výkonem sahajícím od 90 do 124 koní. Stačí si jen vybrat přesně
ten, který bude vyhovovat právě vám.
Ti, kteří zvolí vznětový motor, si budou užívat nejnovějšího přímého vstřikování
common-rail druhé generace.
Zážehové motory jsou pro vyšší výkon vybaveny technologií CVVT, tedy
proměnným variabilním časováním ventilů, a elektrickým vstřikováním paliva.
Všechny motory mohou disponovat technologií start / stop (ISG), která snižuje
spotřebu paliva a emise CO2 tím, že automaticky vypíná motor ve chvíli,
kdy zastavíte. Tato výbava zahrnuje také ekologický systém rekuperace kinetické
energie, který se aktivuje ve chvíli, kdy sundáte nohu z plynového pedálu.
Systém rekuperace kinetické energie využívá k dobíjení baterie kinetické energie,
která by se jinak vytratila – tím je nová Venga nejen úspornější, ale také ekologicky
šetrnější.
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Bezpečnostní technologie

Bezpečnost máme pod palcem.
Vždy se snažíte ochránit své nejbližší – stejně jako sami sebe. Proto je Kia Venga navržena s ohledem
na maximální bezpečnost. Celý arzenál aktivních bezpečnostních technologií zahrnuje antiblokovací
sytém ABS a brzdový asistent BAS, které společně zaručují silný brzdný účinek i v krizových situacích.
Stabilizační program VSM pracuje v součinnosti s elektrickým posilovačem řízení a podílí se na stabilním
chování vozu ve chvíli, kdy brzdíte a zatáčíte současně – především na vlhkém, kluzkém a rozbitém povrchu.
A v neposlední řadě, asistent rozjezdu do kopce HAC vám pomůže s rozjezdem do prudkého kopce.

26

1

2

3

4

Tuhá karoserie a pečlivě navržené deformační zóny modelu Kia Venga pomáhají stejně
jako šestice airbagů tlumit sílu nárazu. A na konec, všech pět sedadel je pro maximální
úroveň bezpečnosti vybaveno tříbodovými bezpečnostními pásy.

1. Airbagy O bezpečnost vaši i vašich spolucestujících se stará šestice airbagů
(včetně airbagu řidiče a spolujezdce, bočních airbagů předních sedadel a hlavových airbagů
pro cestující na zadních sedadlech).
2. A ktivní opěrky hlav Přední sedadla modelu Kia Venga jsou vybavena aktivními opěrkami
hlavy, které maximalizují oporu krční páteře v případě nárazu.
3. Systém kontroly tlaku v pneumatikách S upozorněním na pokles tlaku v pneumatikách budete
mít na cestách větší jistotu a klid.
4. E
 lektronický stabilizační systém ESC pomáhá udržovat stabilitu tím, že již v zárodku potlačuje
tendence vozu k přetáčivosti nebo nedotáčivosti. Systém automaticky přibrzďuje jednotlivá kola
a kontroluje výkon motoru do doby, než se situace uklidní.
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Interiér (úroveň výbavy Active)
Elegantní vzor kohoutí stopy,
kombinovaný s černou látkou
a okouzlujícím stříbrným

Stupně výbavy

Možnosti, které vám na tváři
vykouzlí úsměv.
S celou řadou nabízených vysoce
kvalitních materiálů a stylových
povrchových úprav se budete
bavit volbou toho správného
provedení modelu Kia Venga.
Můžete volit ze tří elegantních
látkových čalounění.
Automobilu tím vtisknete
část své vlastní osobnosti.
V závislosti na výběru
materiálu bude precizně
vyrobený středový
panel buď elegantně
stříbrný, nebo leskle
černý.
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středovým panelem.

Interiér (úroveň výbavy Comfort)
Elegantní vzor kohoutí stopy, kombinovaný
s černou látkou, červeným kontrastním
prošíváním a okouzlujícím stříbrným
středovým panelem.
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Interiér (úroveň výbavy TOP)
Stylový a propracovaný černý
vzor bamboo s bočnicemi
z umělé kůže a černým
středovým panelem.
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Zdokonalení

Ještě více potěšení.
Praktická Venga nabízí celou řadu zdokonalení. Od malých luxusních detailů po velké prvky,
díky nimž se vaše potěšení z jízdy mnohonásobně zvýší.
1. Automatická klimatizace Příliš horko? Příliš chladno? Tak akorát. // 2. Manuální klimatizace
Udrží vás v chladu i během horkých dnů. // 3. Vyhřívaná sedadla Nabízí větší pohodu a komfort.
// 4. Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří s bezpečnostní funkcí Tato inteligentní
okna se automaticky zastaví v případě, že senzor zaznamená nějakou překážku. // 5. Samočinná
převodovka Pro maximální pohodlí. // 9. Úložný prostor pod dnem zavazadlového prostoru
Užijte si potřebný prostor navíc.
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Barvy

Všechny odstíny krásy.
Kia Venga přijíždí s celou řadou barev. Užijte si vzrušující nabídku barev karoserie, designů kol
a motorizací. Vytvořte ze své Kia Venga skutečný originál.

Bílá Cassa (WD)

Stříbrná Machine (9S)

Písková Track (D5U)

Stříbrná Pegasus (A2S)

Modrá Space (J3U)

Šedá Gun Metal (E5B)

Černá Pearl (1K)
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Stříbrná Sirius (AA3)

Modrá Planet (D7U)

Červená Infra Red (AA1)

Technické údaje

15" plechová kola s poklicemi
a pneumatikami 195 / 65 R 15

16" kola z lehkých slitin
a pneumatikami 205 / 55 R 16

Kia Venga technické údaje
Motor

1,4 CVVT Benzín
90 k

1,6 CVVT Benzín
125 k

1,4 CRDi Diesel
90 k

Typ motoru
Zdvihový objem (ccm)
Max. výkon (kW / ot / min)
Max. točivý moment (Nm / ot / min)
Maximální rychlost (km / hod.)

Řadový čtyřválec
1 396
66 / 6 000
137,3 / 4 000
167

Řadový čtyřválec
1 591
92 / 6 300
156,0 / 4 200
183 (6MT) / 178 (4AT)

Řadový čtyřválec
1 396
66 / 4 000
220 / 1 750 ~ 2 750
167

Rozměry
Celková délka
Celková šířka (bez zpětných zrcátek)
Celková výška
Prostor pro hlavu (přední)
Prostor pro hlavu (zadní)

4 075 mm
1 765 mm
1 600 mm
1 020 mm
980 mm

Prostor pro nohy (přední)
Prostor pro nohy (zadní)
Šířka v ramenech (přední)
Šířka v ramenech (zadní)
Rozvor

1 080 mm
901 mm
1 388 mm
1 367 mm
2 615 mm

Světlá výška
Objem zav. prostoru (l)
Max. objem zav. prostoru (l)
Palivová nádrž (l)

156 mm
444
1 486
50
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Klid v duši

Partner, na kterého se můžete spolehnout.
7letá záruka na nový vůz
Po úspěšném absolvování náročných testů spolehlivosti a odolnosti jsme hrdí na to, že vám
model Venga, stejně jako všechny ostatní modely Kia, můžeme nabídnout s naší bezkonkurenční
zárukou. Každý vůz Kia těží z výhod 7leté záruky Kia na nové vozy nebo do ujetí 150 000 km
(do 3 let neomezeně, od 4 let a více let 150 000 km).
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 pohonů, jako je LPG či 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
Místní prodejce Kia vám pomůže s výběrem finančního plánu, který bude
nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Prosím, informujte se o podrobnostech.
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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.
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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
K15.01204

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.

