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Nová Kia
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Život je takový, jaký si ho 
uděláte. Vítejte ve světě 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.
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Nové  
barvy do  

života
Proplétání se městem bude mnohem více 

vzrušující. S malou a obratnou Kia Picanto je 

hodně zábavy. S novým vzhledem, novými 

koly, novými barvami a omlazeným 

interiérem na sebe strhne pohledy 

a zajistí, že zazáříte.
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Oči a srdce 
v souladu

Atraktivní Picanto v sobě z každého úhlu 

pohledu spojuje výrazný styl a mladistvou 

energii. Svěží vzhled dodává pětidveřovému 

Picantu radostnou osobnost. Jeho 

nezaměnitelný šarm zajistí, že každý 

kolemjdoucí jím bude  

okouzlen.
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Přitahuje  
k sobě pohledy

Při pohledu z boku je jasné, že Picanto ladí se 

vším, co děláte. Praktičnost je součástí jeho 

stylu. Aerodynamikou vytvarované kontury, 

praktické zadní výklopné dveře a chytré 

detaily vhodné do městského 

prostředí mu dodávají na 

atraktivitě.
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Abyste se cítili 
komfortněji a příjemněji 
Jízda Picantem je více osvěžující než kdy předtím. Má příjemnější 

čalounění, lepší volant a audiosystém. Novinkou jsou také ozdobné 
chromové prvky na středovém panelu, ventilačních otvorech 
a přístrojové desce. Nasedněte a uvidíte, kam vás přenese.

11
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Přizpůsobte si 
potěšení a funkci

Vyberte si takovou výbavu, která sedne vašemu stylu 
a dovolí Picantu, aby vyjádřilo vaši osobnost, kdykoliv 

pojedete ulicemi města. 

Dálkové ovládání audiosystému
Zvýšit hlasitost, snížit hlasitost, přepnout 
zdroj signálu a přepínat skladby. To všechno 
můžete dělat s rukama na volantu díky 
integrovaným ovládacím tlačítkům. 

Bluetooth hands free
Komfortně umístěné spínače s osvětlenými 
tlačítky pro příjem a ukončení hovorů, stejně 
tak jako hlasové ovládání umožní obsluhovat 
váš telefon připojený pomocí Bluetooth  
bez toho, aniž byste sundali ruce z volantu.

Audiosystém 
Nový audiosystém až se šesti reproduktory 
je vybaven plochým monochromatickým 
TFT LDC displejem, možností připojení 
ex tern ích zař ízen í  a komunikačn ím 
rozhraním Bluetooth. Samozřejmostí je 
rádio a CD přehrávač s MP3 kompatibilitou.

1. Elektrický posilovač řízení a nastavitelný volant  Elektrický posilovač řízení zajišťuje 
lepší odezvu ve všech rychlostech. Nastavitelná poloha volantu zajistí, že se při řízení 
budete cítit mnohem lépe.  2. Vyhřívaný volant  Během chladných rán dokáže vyhřívaný 
volant zpříjemnit život.  3. Automatická klimatizace  umožní, abyste si nastavili teplotu 
podle svých vlastních preferencí.  4. Osvětlené sluneční clony  LED zdroje světla kolem 
zrcátka umístěného na sluneční cloně řidiče s elegancí zajistí, že v zrcátku uvidíte každý 
detail.  5. Držák nápojů a nepřímé osvětlení  Osvětlené držáky nápojů v přední části 
středové konzole vytvářejí uvnitř vozu exotickou atmosféru a usnadní orientaci při jízdách 
v noci.  6. Zdířka AUX, rozhraní USB a osvětlená USB zásuvka  Zůstat připojen je dnes 
zásadní. Proto připojte svůj hudební přehrávač a užijte si při jízdě svoji hudbu. LED 
osvětlená USB zdířka zajistí, že ji snadno najdete i v noci.

Poznámka: V závislosti na verzi vozu jsou uvedené výbavy standardní nebo výbavou  
na přání.
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Grafický LCD displej  
(přístroje Supervision)

Palubní počítač 
(konvenční přístroje)

Přístrojová deska Supervision 
Trojice tubusů přístrojů se zadním podsvícením Supervision 
zajistí snadnou čitelnost a sportovní vzhled rychloměru, 
otáčkoměru a ukazatele množství paliva v nádrži. 

Smart key s tlačítkem start/stop
Smart key s bezklíčkovým přístupovým systémem 
a startovacím tlačítkem dokáží zpříjemnit život. 
Odemykání a zamykání dveří je díky tomu 
mimořádně snadné, pro nastartování motoru 
stačí pouze stisknout tlačítko. 

13
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Prostor k pohybu

Prostor ke snění
Interiér Picanta nabízí osobitý styl a komfort. Nové a rozsáhlejší 

čalounění dveří posiluje luxusní výraz. Jakmile se usadíte, 
budete relaxovat a užívat si mimořádného prostoru.

14



1515



1616



17

1 2 3
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Génius  
praktičnosti

Picanto má místo pro všechny drobnosti, které chcete mít 
při cestách u sebe. A když toho potřebujete mít s sebou 

ještě více, jeho neobyčejná variabilita vás zachrání.

1. Schránka před spolujezdcem  Prostorná schránka s objemem 9,6 l se ideálně 
hodí pro cestovní výbavu. Nové osvětlení usnadňuje hledání věcí při jízdě v noci.   
2. Kapsy ve dveřích s držákem na nápoje  Nejen na mapy, ale také pro další věci, 
jako jsou nápoje nebo sladkosti.  3. Otočná dvojice držáků nápojů  Po stisknutí 
tlačítka na středové konzole se otočným pohybem připraví držáky nápojů.   
4. Schránka pod sedadlem  Snadno sem uložíte ploché věci, jako jsou třeba noviny 
nebo mapy.  5. Kapsy na zadní straně opěradel sedadel  Do kapes na zadních 
stranách opěradel předních sedadel lze umístit například časopisy a knihy, které 
jsou ve snadném dosahu všem cestujícím.  6. Schránka pod podlahou 
zavazadlového prostoru  Praktická schránka pod podlahou zavazadlového 
prostoru je velmi praktická na věci, které nechcete, aby byly na očích. 

Poznámka: V závislosti na verzi vozu jsou uvedené výbavy standardní nebo 
výbavou na přání.

Zadní sedadla dělená v poměru 60:40
Opěradla zadních sedadel jsou dělená 
v poměru 60:40, takže se Picanto dokáže 
přizpůsobit různému počtu cestujících 
a zavazadel. Po jejich sklopení je připraveno 
nabídnout maximum přepravní kapacity.

Úložné prostory a zavazadlový prostor 
Picanto je doslova přeplněno úložnými 
prostory. V případě, že nejsou zadní sedadla 
sklopena, je pro nákupní tašky a zavazadla 
připraven celý zavazadlový prostor. 

Plně sklopná druhá řada sedadel
Vpřed sklopná zadní sedadla snadno vytvoří 
ve lký přepravní prostor pro převoz 
i skutečně velkých nákladů. 
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Připravit,  
pozor, vyrazit 

Můžete vybírat mezi 1,0 či 1,25 litrovým zážehovým 
motorem se zvětšenou silou v nízkých otáčkách. 

K dispozici je jak čtyřstupňová samočinná, tak 
pětistupňová manuální převodovka. V tak malém balení – 

nebývalé množství radosti. 

1,0 CVVT 
Max. výkon
66 k @ 5 500
Max. točivý moment
97 Nm @ 3 500

1,25 CVVT
Max. výkon
85 k @ 6 000
Max. točivý moment
123 Nm @ 4 000

Manuální / samočinná převodovka
Pětistupňová manuální i č tyřstupňová samočinná 
převodovka se vyznačují hladkým a neslyšným řazením. 
(Samočinná převodovka je k dispozic i pro motor 
1,25 CVVT.) 

Rekuperace kinetické energie 

Další chytrý nápad, který pomáhá šetřit palivo a snižovat produkci emisí CO2: když dáte nohu z plynového pedálu a automobil zpomaluje, 
nová Kia Picanto kinetickou energii, která v konvenčním případě mizí bez využití, využívá k nabíjení baterie. Jakmile je baterie plně nabita, 
alternátor se odpojí. 
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Šest airbagů

Součástí bezpečnostní výbavy je dvojice 
čelních, bočních a hlavových airbagů pro celou 
délku bočních oken.

Systém řízení stability vozidla (VSM)
Pracuje v součinnost i s e lektr ickým 
posilovačem řízení a zajišťuje, aby bylo 
Picanto stabilní i při náhlých vyhýbacích 
manévrech, při bzrdění i zatáčení. 

Stabilizace řízení
(držení směru na povrchu s nízkou adhezí)

Elektronický stabilizační systém (ESC)
Stabilizační systém ESC omezuje riziko 
vzniku smyku a pomáhá udržet automobil 
neustále pod kontrolou, a to i v krizových 
situacích, kdy je třeba intenzivně brzdit. 

1. Asistent rozjezdu do kopce (HAC)  Víme, jaké to je, když se chcete rozjet z místa  
do strmého kopce. Systém HAC zabrání tomu, aby automobil při rozjezdu samovolně couval.   
2. Brzdový asistent (BAS)  Brzdový asistent BAS významným způsobem zkracuje brzdnou 
dráhu při náhlém brzdění tím, že automaticky použije plný brzdný výkon, když je to potřeba.   
3. Emergency Stop Signal (ESS)  V případě, že systém ESS rozpozná brzdění v krizové situaci, 
okamžitě aktivuje brzdová světla, rozbliká je, a tím upozorňuje na nebezpečí vzadu jedoucí 
řidiče.  4. Aktivní hlavové opěrky  V případě nárazu zezadu se hlavové opěrky předních sedadel 
posunou dopředu, a tím omezí riziko poranění krční páteře.  5. Níže umístěné výztuhy  
pro bezpečnost chodců  Přední struktura vozu je speciálně navržena pro omezení rizika 
zranění nohou a hlavy chodců. Níže umístěná výztuha předního nárazníku je významnou 
změnou, která dokáže omezit zranění dolních končetin při střetu s chodcem.  6. Předpínače 
bezpečnostních pásů  Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech omezují pohyb 
těla při čelním nárazu a současně omezují maximální hodnotu, kterou bezpečnostní pás působí 
na tělo cestujícího. Tím se omezuje riziko jeho zranění. 

4 5 6

1 2 3

Připraveno ochránit
Pro Picanto je bezpečnost na prvním místě. Pokrokové 

prvky aktivní bezpečnosti jsou navržené tak, aby 
předcházeli nárazům, zatímco pasivní pomáhají snižovat 

zranění cestujících i okolních osob.

s ESCbez ESC
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Zadní parkovací senzor 

Chtěli byste vědět, kolik místa je za vámi po zajetí 
do parkovacího místa? Jakmile zařadíte zpětný 
chod, akustické signály vám to svým pípáním sdělí. 
(na přání)

21
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Potěšením to 
teprve začíná

Picanto je postavené pro to, aby rozdávalo 

radost. To je přesně to, co se od městského 

vozu očekává. Picanto však nabízí mnohem 

více. Kdekoliv se objeví, všude na sebe 

strhává pozornost. Silnice se rázem 

rozšíří, noc ožije a zábava 

začíná. 

23
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Přední nárazník Zadní nárazník

24
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Maska chladiče 15palcová kola z lehké  slitiny (na přání) 

Svoji  
sportovní  

náturu vyjádříte 
Sportovní paket dodává styl, který na sebe 

strhne pozornost: zepředu zaujme spodní část 

předního nárazníku s mlhovými světly. 

Vzadu zdůrazněné kontury nárazníku 

s kulatými mlhovkami, které ladí 

s těmi předními, a dvojitými 

koncovkami výfuku. 

paketem Sport

25
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 Detaily, které dělají rozdíl
Vyberte pro své Picanto komfortní a praktické prvky výbavy, díky nimž získáte ještě více radosti z jízdy, ještě výraznější 

vzhled nebo komfortnější a uspokojivější svezení. 

Tempomat s omezovačem rychlosti

Pro zvýšení komfortu a snížení spotřeby paliva je 
k dispozici nový volitelně dodávaný tempomat, který 
v rychlostech nad 30 km/h udržuje přednastavenou 
rychlost.

26
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Zadní LED svítilny
Zadní LED svítilny doslova září a zásluhou 
svých rychlých reakcí dávají řidiči vzadu 
potřebné varování. (na přání)

Automatické ovládání světlometů 
s komfortními funkcemi 
Volitelně je k dispozici automatické ovládání 
svět lometů, k teré svět lomety zapne, 
jakmile se sníží intenzita světla. 

76

1 2 3 54

9 108

1. LED boční blikače  Boční směrovky jsou integrované do vnějších zpětných zrcátek, takže jsou umístěné výše. Tím jsou lépe vidět při odbočování 
a přejezdu z jednoho jízdního pruhu do druhého.  2. Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka  Když od Picanta odejdete a zamknete ho, 
elektricky ovládaná zrcátka se po zaparkování automaticky sklopí, a tím zmenší zabíraný prostor.  3. Vysoko umístěné třetí brzdové světlo  
Vysoko pod střešním spojlerem umístěné třetí brzdové světlo zvyšuje bezpečnost a je doplňkem pro standardní dvojici brzdových světel.   
4. Zadní stěrač s ostřikovačem  Zadní stěrač s ostřikovačem zajistí ničím nerušený výhled vzad.  5. Bezpečné elektrické ovládání oken  
Jakmile elektricky ovládané okno rozpozná při funkci automatického uzavírání překážku ve své dráze, automaticky se pro zvýšení bezpečnosti 
opět spustí.  6. Tvarování pro palce  Komfortní podložky pod palce na ergonomicky navrženém volantu jsou navrženy pro optimální úchop 
a příjemný pocit při řízení.  7. Měřič tlaku v pneumatikách (TPMS)  Systém kontroly tlaku v pneumatikách rozsvítí mezi přístroji kontrolku 
okamžitě, jakmile tlak v některém z kol klesne pod danou úroveň.  8. Varovné blikače  Spínač pro varovné blikače je umístěný nepřehlédnutelně 
přímo na přístrojové desce.  9. Úchyty dětské sedačky ISOFIX  Úchyty pro dětské sedačky ISOFIX jsou spolehlivým a jednoduchým řešením, jak 
rychle připevnit dětskou sedačku.  10. Osvětlení zavazadlového prostoru  Standardně dodávané osvětlení zavazadlového prostoru se 
automaticky rozsvítí po jeho otevření. Nakládání a vykládání nákladu je díky tomu mnohem jednodušší. 

Poznámka: V závislosti na verzi vozu jsou uvedené výbavy standardní nebo výbavou na přání.
27
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 Přesně podle vašeho stylu
Výběrem vhodného provedení interiéru se z Picanta stane vaše Picanto. Vytvořte si komfortní a stylové prostředí, kde si 

užijete potěšení z jízdy, relaxaci, hudbu, a budete poznávat taje měst po celém světě. 

Černý interiér

Comfort, Exclusive – Černá Ebony 

  Ve výbavě Active je tkané látkové čalounění ve spojení s černými dekoračními prvky interiéru.Active – Černá Ebony 

   Ve výbavách Comfort a Exclusive je tkané látkové čalounění ve spojení se stříbrnými dekoračními 
prvky interiéru.

28
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Šedý interiér

Comfort, Exclusive – Šedá Alpine 

Active – Šedá Alpine   Ve výbavě Active je tkané látkové čalounění ve spojení s šedými dekoračními prvky interiéru.

   Ve výbavách Comfort a Exclusive je tkané látkové čalounění ve spojení s béžovými dekoračními 
prvky interiéru.

29
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Barevné pakety

30

Color paket 
”
Yellow“ 

Color paket 
”
Brown“   Součástí Color paketu 

”
Brown“ je hnědé čalounění v kombinaci látka/umělá kůže ve spojení s leskle černými 

dekoračními prvky interiéru (na přání).

  Součástí Color paketu 
”
Yellow“ je čalounění v kombinaci látka/umělá kůže ve spojení se žlutými dekoračními 

prvky interiéru (na přání).

30
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Barevné pakety

Color paket 
”
Red“

  Color paket 
”
Red“ je zvýrazněn červenými akcentními prvky ve dveřích a černou dekorační lištou 

přístrojové desky. Sedadla jsou čalouněna kombinací červené látky a černých boků a zadní strany 
sedadel z umělé kůže a PVC (na přání).

31



Z1_Černá Midnight (metalická)UD_Bílá Clear (nemetalická) 3D_Stříbrná Bright (metalická)

Barvy karoserie  Deset různých barev karoserie umožní, abyste si vybrali takové Picanto, které bude ladit s vaším stylem. 

B2Y_Žlutá Honey Bee (metalická)M9Y_Béžová Milky (pastelová) IM_Stříbrná Titanium (metalická) BEG_Červená Signal (metalická)

BU7_Modrá Dazzling (metalická)ABB_Modrá Alice (standardní) K1P_Růžová Cherry (metalická)

 Obléci a vyrazit 
Vybírejte ze stylových provedení exteriéru. K motoru musí vhodně ladit správná barva a vše zakončí pasující kola –  

Kia Picanto umožní, abyste si vybrali přesně to, co vám vyhovuje. 
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Rozměry (mm)

155 / 70R 13 165 / 60R 14 175 / 50R 15165 / 60R 14 165 / 60R 14 175 / 50R 15

Kola   Na výběr jsou ocelová kola s průměrem 13” nebo 14” nebo 15” kola z lehké slitiny.

Všechny uvedené informace jsou aktuální v době, kdy 
tato publ ikace šla do t isku. Pevně věříme, že 
prezentované informace jsou správné, Kia Motors 
Corporation je připravovala s největší pečlivostí. 
Nicméně i tak nemůžeme zaručit jejich stoprocentní 
přesnost. Čas od času Kia Motors Corporation provádí 
určité změny v definici vozu, které se pak mohou 
od této brožury lišit. Některé zde vyobrazené vozy jsou 
vybavené volitelnou výbavou, která nemusí být 
k dispozici na všech trzích. Všechny záběry v této 
brožuře jsou uměle vytvořené. Vznik a publikace této 
brožury nevytváří žádné záruky, a to přímo i nepřímo, 
na jakékoliv produkty Kia. Pro aktuální informace 
kontaktujte svého prodejce Kia. 

© 2015 Kia Motors Corporation. Kopírování obsahu 
tohoto materiálu bez souhlasu Kia Motors Corporation je 
zakázané.

Technické údaje   Zepředu dozadu, svrchu dolů – Picanto je navrženo tak, aby rozdávalo radost.

1.0 CVVT 1,25 CVVT

Typ motoru Řadový tříválec Řadový čtyřválec

Zdvihový objem (ccm) 998 1,248

Max. výkon (k / ot / min) 66 / 5 500 85 / 6 000

Max. točivý moment (Nm / ot / min) 97 / 3 500 123 / 4 000

 (mm)

Celková délka 3 595 Převis (vpředu)  700 Prostor pro nohy (vzadu) 820

Celková šířka 1 595 Převis (vzadu) 510 Prostor pro hlavu (vpředu) 1 002

Celková výška 1 480 Délka interiéru 1 729 Prostor pro hlavu (vzadu) 962

Rozvor 2 385 Šířka interiéru 1 335 Prostor pro ramena (vpředu) 1 290

Rozchod kol (vpředu) 1 409 Výška interiéru 1 247 Prostor pro ramena (vzadu) 1 280

Rozchod kol (vzadu) 1 412 Prostor pro nohy (vpředu) 1 070 Světlá výška 142
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7letá záruka Kia
Na základě rozsáhlých testů spolehlivosti a životnosti jsme hrdí na to, že můžeme i na Picanto, 
stejně jako na ostatní modely Kia, nabídnout v automobilovém sektoru unikátní záruku. 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 soula-
du 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 zevnitř ven. 5letá 
záruka na lak a 12letá záruka na jeho rozpraskání vyžaduje použití kvalitních laků, které jsou záru-
kou toho, že váš vůz Kia se bude stále lesknout. Samozřejmostí je vynikající protikorozní ochrana 
se zárukou 12 let proti prostupu rzi zevnitř ven. 

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 prodejce Kia vám poradí s optimálním financováním, které bude nejlépe vyhovovat vašim po-
třebám. Zeptejte se na více detailů. 

Partner, 
na kterého 
se můžete 
spolehnout

Klid v duši
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7letá záruka Kia
Každý automobil Kia těží ze záruky na 7 let,  
nebo do ujetí 150 000 km (do stáří 3 let neomezeně;  
od 4 let na 150 000 km).



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

K15.01214

Všechny údaje, ilustrace a specifikace jsou platné v době tisku a mohou být změněny 
bez předchozího upozornění. Modely a specifikace uvedené v této brožuře se mohou lišit 
od modelů nabízených na vašem trhu. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy 
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se na místního prodejce Kia 
pro nejaktuálnější informace.

www.kia.com




