
Nová Kia Stonic



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.



Jste nadšeni tím, že žijete svůj sen? Pak budete nadšeni 

i tím, že budete řídit svůj sen… z modelové řady Kia 

Stonic. Vyberte si podmanivý Stonic Baseline nebo 

vzrušující Stonic GT Line a při každé jízdě objevujte zcela 

nový svět možností a zážitků.

Rozšiřte si 
horizonty



Nová Kia Stonic dává svým nekonvenčním vzhledem 

okamžitě najevo, že stanovuje vlastní pravidla. Přídi 

dodává dynamický sportovní charakter trojrozměrně 

tvarovaná maska chladiče společně se svislými rámečky 

mlhových světlometů a integrovanými světlomety 

s výraznými světly LED pro denní svícení. Přidáme-li  

tomu výběr 8 dvoubarevných a 8 jednobarevných 

variant lakování karoserie, získáte styl, jímž svému okolí 

jednoznačně ukážete, že žijete svůj život podle vlastních 

představ.

Zbavte se 
všednosti



Při pohledu zezadu zanechává agilní Kia Stonic svým 

okouzlujícím vzhledem trvalý dojem. Dramaticky skloněné 

zadní okno se střešním spoilerem a odvážně tvarované 

podběhy kol umocňují svalnatou postavu, zatímco při 

bližším pohledu ohromí trojrozměrný vnitřní design 

zadních sdružených svítilen LED. K silnému, ale zároveň 

i klidnému městskému charakteru přispívá elegantní, 

výrazně tvarované zadní výklopné víko a stříbrný spodní 

ochranný panel, který navíc usměrňuje proudění vzduchu. 

Výsledkem je automobil, za nímž se budou lidé otáčet.

Odmítněte 
konvence



Prožívání přítomných okamžiků znamená život bez 

hranic, a přesně to můžete očekávat od interiéru nového 

modelu Kia Stonic. Výrazné kontury okamžitě potěší Váš 

zrak i ostatní smysly, a přispějí tak k osvěžující a zábavné 

jízdě. Volant s dole zploštělým věncem padne dokonale 

do rukou a také design i rozmístění ostatních ovládacích 

prvků Vám umožní dokonalé splynutí s vozem při jeho 

řízení.

Zachovejte 
věrnost své 
vlastní identitě



Kia Stonic GT Line vyvolává svým svobodným duchem 

opravdové vzrušení a je stvořena pro řidiče, kteří využívají 

každý okamžik, posouvají každou hranici a vychutnávají 

si každé dobrodružství. Získá si Vás svým svalnatým 

sportovním designem s dynamickou maskou chladiče 

a individualizovanými rámečky otvorů pro přívod vzduchu 

v nárazníku, které dokonale ladí s barvou střechy, ale 

také asertivním zadním střešním spoilerem a dvěma 

koncovkami výfuku. A to vše je kombinováno s vynikající 

ovladatelností a výjimečnými výkony. Kia Stonic GT Line 

je pro řidiče, kteří vždy od života očekávají a požadují více.

Prožívejte 
každý okamžik



Vyjádřete svůj styl individualizovaným předním nárazníkem GT Line se třemi přitažlivými 

otvory pro přívod vzduchu, které zvýrazňuje stejná barva, jakou jste si zvolili pro střechu.

Zanechte trvalý dojem dvěma koncovkami výfuku, které 

u verze GT Line ústí na obou okrajích sportovního difuzoru 

v zadním nárazníku.

Mimořádnou eleganci a vytříbený styl verze GT Line Vám 

budou závidět. Svůj podíl na tom mají také exkluzivní 17" 

kola z lehké slitiny s osmi paprsky v moderní stříbrné 

barvě s ozdobnými prvky v odstínu grafitu.

Individualizovaný přední nárazník Dvě zadní koncovky výfuku

Speciální kola GT Line z lehké slitiny

Kia Stonic GT Line má pochopení pro každý vzrušující nápad, jehož realizace se ujme s bezkonkurenční elegancí a mimořádnými schopnostmi. 

Nejdříve však trochu ustupte dozadu a kochejte se její působivou maskou chladiče a individualizovaným nárazníkem s otvory pro přívod vzduchu, 

jejichž odstín ladí s barvou střechy, kterou jste si zvolili. Mlhové světlomety LED jsou dokonale zapuštěny do sportovního ochranného panelu ve 

spodní části vozu. Úžas ve Vás vzbudí také ohromující 17" kola z lehké slitiny. Pak spočiňte svým zrakem na zádi, kde Vás okamžitě zaujme skvělý 

sportovní zadní nárazník, přitažlivý difuzor se dvěma integrovanými koncovkami výfukové soustavy, neobyčejný střešní spoiler a charakteristické 

logo GT Line. Sečteno a podtrženo, jakmile spatříte Stonic GT Line, budete okamžitě vědět, že toto je vůz, který si zaslouží být součástí Vašeho 

dalšího dobrodružství.

Vydejte se za každým dobrodružstvím



Pokud si pro způsob, jímž žijete svůj život, stanovíte 

nejvyšší možné standardy, pak pro Vás bude cestování 

v interiéru modelu Kia Stonic GT Line opravdovým 

požitkem. Již v okamžiku, kdy do vozu usednete, objevíte 

řadu speciálně navržených prvků výbavy, včetně 

sportovního volantu s logem GT Line a dole zploštělým 

věncem obšitým bíle prošívanou perforovanou kůží, 

ohromující přístrojové desky s černou povrchovou 

úpravou ve stylu uhlíkového kompozitu a moderních 

ergonomických sedadel, která jsou čalouněna černou 

tkaninou a umělou kůží s bílým prošíváním a lemováním. 

A to není všechno. Všechny potřebné informace Vám 

poskytne 4,2" zcela digitální displej na panelu sdružených 

přístrojů a 8" barevný displej navigačního systému 

a zadní kamery. Navíc Vám vyspělý systém Kia UVO 

Connect zajistí nepřetržité spojení se svým vozem.

Výjimečné  
zážitky



V rámci našeho rozsáhlého zaměření na kvalitu má 

každé nové vozidlo Kia, vybavené navigačním systémem 

LG přímo z výroby, právo na minimálně jednu každoroční 

aktualizaci mapových podkladů zdarma. A to po dobu 

šesti let. Díky této jedinečné nabídce budete mít 

navigační systém vždy naprosto aktuální.

7 let aktualizací
mapových podkladů

Pro řízení jsou informace zásadní a nová Kia Stonic Vám je poskytne přesně tam, kde 

je potřebujete, aniž by docházelo k rozptylování či odvádění Vaší pozornosti. Systém 

Bluetooth nabízí funkci handsfree pro hlasové ovládání Vašeho telefonu, zatímco 

veškeré informace a maximální zábavu Vám bude poskytovat nejmodernější informační 

systém s barevným dotykovým displejem, který vystupuje z přístrojové desky.

Využijte každou 
sekundu

Displej, umístěný mezi otáčkoměrem a rychloměrem, zobrazuje provozní údaje vozidla 

a informace audiosystému. Na přání dodávaný displej TFT-LCD nabízí výběr několika 

jazyků a zobrazuje důležitá upozornění. 

4,2" displej Supervision 

Vstup USB Vám umožní nabíjet mobilní telefony a ostatní 

zařízení.

Vstup USB na zadní části středové konzoly umožní nabíjení 

přenosných zařízení také cestujícím na sedadlech vzadu.

Vstup USB vpředu s nabíjecí funkcí Vstup USB vzadu s nabíjecí funkcí

Systém, který nabízí menu ve více jazycích, zahrnuje 8" displej 

TFT-LCD s vysokým rozlišením a možností zobrazování 

situace za vozem prostřednictvím zadní kamery.

Navigační systém se 8" barevným displejem



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

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.

Online navigace Kia

Online navigační systém společnosti Kia využívá cloudové servery ke shromažďování 

nejen historických, ale i dopravních informací v reálném čase pro předpovídání 

provozu před námi. To znamená, že s online navigací Kia získáte mnohem přesnější 

navigační informace a pokyny a mnohem věrnější odhadovaný čas příjezdu (ETA).

Online rozpoznávání hlasu, podporované serverovými technologiemi, umožňuje 

aplikacím používat vaše hlasové příkazy k vyhledávání nejbližších bodů Zájem (POI), 

adres nebo počasí nebo jednoduše posílat textové zprávy.

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.

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.

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.
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

Kia Live

Služby s dálkovým přístupem

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.

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

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.

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.

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

Náš nový navigační systém s propojenými službami Kia Live, 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 zcela nového modelu Stonic k internetu prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.*

Kde? Kdy? Jak?
Odpověď je zde.



Nevšední okamžiky v našich životech jsou ještě báječnější, 

když je můžeme sdílet s přáteli a rodinou. Proto nalezne 

v příjemném interiéru nového modelu Kia Stonic až 

pět osob velkorysý prostor k protažení a poklidnému 

odpočinku. A pokud jste rozjetí nebo potřebujete 

trochu zchladit, může být celkový zážitek z jízdy ještě 

podmanivější díky nejmodernějším možnostem zábavy, 

automatické klimatizaci a vyhřívání předních sedadel.

Sdílejte své 
zážitky



Je-li rutina poslední slovo, na které pomyslíte, uvede Kia Stonic Vaše plány a sny do 

pohybu. S dělenými a sklopnými zadními sedadly, prostorným a variabilním interiérem 

a zavazadlovým prostorem o objemu od 352 do obrovských 1 155 litrů bude ještě 

snadnější než dosud vydat se na průzkumnou cestu nebo jednoduše vyřídit všechny 

záležitosti, které den přinese. 

Zadní kryt zavazadlového prostoru chrání přepravované předměty před pohledy 

kolemjdoucích. Kryt, připevněný k zadnímu výklopnému víku lanky, se při jeho otevření 

automaticky vyklopí, aby nepřekážel.

Sedadla vzadu lze sklopit. Tím vznikne větší zavazadlový 

prostor s téměř zcela rovnou podlahou, do něhož můžete 

naložit dlouhé nebo neskladné předměty. 

Opěradla zadních sedadel jsou dělená v poměru 

60:40 a jednotlivé části lze sklápět individuálně. Díky tomu 

máte různé možnosti, jak si uspořádat zavazadlový 

prostor a prostor pro cestující. 

Kryt zavazadlového prostoru Sklopná zadní sedadla 

Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40

Otevřený všem 
možnostem



Žijete-li přítomnými okamžiky, musí jít výkony a preciznost ruku v ruce, a to je 

přesně to, co můžete očekávat za volantem modelu Stonic. Vybírat můžete ze dvou 

zážehových motorů, které vyhoví nejrozmanitějším požadavkům.

Dynamika  
v každém ohledu 

Automatická převodovka 

Vychutnejte si plynulé zrychlení, obratné řazení a úsporu 

paliva se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou 

DCT.

Manuální převodovka  

Pětistupňové nebo šestistupňové převodovky nabízejí 

rychlé a hladké řazení. Jejich převodové poměry jsou 

přizpůsobeny průběhu točivého momentu motoru tak, 

aby bylo možné optimálně využívat jejich výkonový 

potenciál při maximální hospodárnosti.

5 M/T7-DCT 6 M/T



Toky energie

Jízdní 
situace

Pro nový Stonic je k dispozici systém částečně hybridního pohonu EcoDynamics+, který 

nabízí nízké emise v každodenním provozu bez nutnosti externího nabíjení. Chytrá 

kombinace nejmodernějšího zážehového motoru 1.0 T-GDi a sady lithium-iontových 

akumulátorů s napětím 48 V snižuje spotřebu paliva i emise. Integrovaný „e-system“ 

navíc získává zpět kinetickou energii při zpomalování a zvyšuje točivý moment během 

zrychlování.

Vytvořte nové 
hranice

Rozjezd

Účinnější aktivaci spalovacího 
motoru pro rychlý a plynulý 
rozjezd zajistí „e-system“.

Podpora akcelerace

V průběhu zrychlování nebo jízdy 
ve stoupání zajišťuje 
elektromotor zvýšení točivého 
momentu odběrem elektrické 
energie z akumulátorů, a tím 
podporuje spalovací motor.

Jízda ustálenou rychlostí

Při jízdě konstantní 
rychlostí, pokud je úroveň 
nabití nízká, probíhá 
současně nabíjení 
akumulátorů spalovacím 
motorem.

Setrvačná jízda*

Verze Mild Hybrid je navíc 
vybavena „funkcí setrvačné 
jízdy“.

Rekuperace kinetické energie

Při zpomalování nebo brzdění je 
kinetická energie vozidla 
automaticky přeměňována na 
elektrickou energii, která slouží 
k nabíjení sady akumulátorů.

Funkce Stop & Start za jízdy

Spalovací motor se automaticky 
vypne již ve fázi zpomalování před 
zastavením, čímž se ušetří ještě více 
paliva.

Režim setrvačné jízdy 

Pokud řidič uvolní pedál plynu, jede vůz setrvačností bez odporu spalovacího motoru, který 

se hladce vypne, aby ušetřil palivo. Jakmile řidič sešlápne pedál plynu, spalovací motor se 

ihned spustí a zajišťuje pohon vozidla. Vzdálenost, kterou lze ujet s vypnutým motorem, 

závisí na provozních podmínkách a rychlosti jízdy.

Zjednodušené zobrazení funkce setrvačné jízdy u verze Mild Hybrid



Ať jste kdekoli a děláte cokoli, můžete si být jisti, že Kia Stonic ochrání Vás i lidi 

kolem Vás. Kia Stonic totiž podporuje řidiče, aby nedošlo k nehodě, a v případě kolize 

minimalizuje její následky.

Chraňte sebe  
i své blízké

CBC udržuje směrovou stabilitu při průjezdu zatáčkami asymetrickým brzděním 

jednotlivých kol, pokud řidič brzdí při změně směru jízdy. Tím předchází riziku ztráty 

trakce, což znamená vyšší úroveň bezpečnosti.

Naše nová technologie TVBB je doplňkovou funkcí integrovaného elektronicky řízeného 

stabilizačního systému. Kia Stonic si díky ní zachovává vyšší úroveň směrové stability 

a bezpečnosti při průjezdu zatáčkou a zároveň přispívá k minimalizaci nedotáčivosti při 

rychlejším průjezdu zatáčkou. 

S rozjezdem do strmého svahu si možná děláte starosti, 

ale nemusíte se obávat, protože HAC zabrání 

nežádoucímu pohybu vozidla dozadu.

Systém VSM spolupracuje v modelu Kia Stonic 

s elektrickým posilovačem řízení, aby byla při současném 

brzdění a zatáčení zachována stabilita vozu.

Asistent pro rozjezd do kopce HACSystém řízení brzdné síly v zatáčkách CBC 

Systém řízení stability vozidla VSMSystém rozdělování točivého momentu mezi jednotlivá kola TVBB

OCEL AHSS ZVYŠUJE ODOLNOST INTERIÉRU 
A OCHRANU CESTUJÍCÍCH

Stonic využívá vyspělé vysokopevnostní oceli AHSS (Advanced 
High Strength Steel), které všestranně zvyšují pevnost 
a tuhost karoserie. Fenomenální tuhost karoserie tak zvyšuje 
ochranu cestujících i úroveň dynamiky.

8 MIMOŘÁDNĚ ODOLNÝCH ZÓN Z PLECHŮ TVÁŘENÝCH  
ZA TEPLA VČETNĚ TVRZENÍ

6 AIRBAGŮ

98 METRŮ STRUKTURÁLNÍHO LEPIDLA TAKÉ PRO NIŽŠÍ HLUČNOST

Stonic má v osmi nejvíce namáhaných oblastech komponenty 
tvářené za tepla včetně tvrzení, které přispívají k výjimečné 
tuhosti karoserie. Díky tomu poskytuje vyztužený skelet 
karoserie ještě vyšší úroveň ochrany při nehodě.

Širší využití strukturálních lepidel přispívá k tuhé a lehké konstrukci 
nového modelu Kia Stonic, který nabízí výjimečně účinné 
odhlučnění s minimalizovaným přenosem vibrací.

Systém zádržných prvků pro ochranu cestujících zahrnuje čelní 
airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu, dva boční airbagy a dva 
hlavové airbagy v celé délce interiéru.



BEZPEČNOST KOMFORT EFEKTIVITA

Očekávejte 
nečekané

Díky asistenčním systémům DriveWise Vás bude řízení modelu Stonic ještě více těšit 

a uspokojovat. Funkce Drive Wise zaregistrují potenciální zdroj nebezpečí, upozorní Vás 

a dokonce zasáhnou, abyste se vyhnuli případnému neštěstí při parkování, manévrování 

v městských ulicích, jízdě v předjížděcím pruhu nebo na prázdné silnici.

HBA automaticky reaguje na jasná světla ostatních 

vozidel a světelné podmínky přechodným přepnutím 

dálkových světel, aby bylo minimalizováno nepříjemné 

oslňování ostatních řidičů.

DAW je prevencí nepozorného řízení nebo únavy za 

volantem. Asistent sleduje řidiče a jeho chování za 

volantem. Pokud zaznamená sníženou pozornost, zazní 

zvukový signál a na displeji panelu přístrojů Supervision 

se objeví upozornění.

Automatické přepínání dálkových světlometů HBA

Systém sledování únavy řidiče DAW

Radarový systém RCCW Vás při couvání z parkovacího 

místa nebo příjezdové cesty upozorní na vozidla, která 

přijíždějí ze stran a mohla by Vás ohrozit. Systém RCCA 

automaticky aktivuje brzdy, aby se vyhnul kolizi 

s projíždějícím vozidlem.

Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při 

couvání RCCW a Aktivní upozornění na přijíždějící 

vozidla v příčném směru při couvání RCCA 

FCA využívá a vyhodnocuje data z radarového senzoru i kamery 
a na jejich základě aktivuje brzdy, pokud detekuje náhlé brzdění 
vpředu jedoucího vozidla. FCA může vůz zastavit z rychlosti až 
60 km/h. Jestliže FCA detekuje před vozem chodce, nebo 
cyklistu, upozorní Vás. Nebudete-li reagovat, aktivuje brzdovou 
soustavu, aby odvrátil kolizi, nebo zmírnil její intenzitu. 

Autonomní nouzové brzdění FCA

DRIVE WISE používá nejmodernější vyspělé asistenční systémy ADAS (Advanced 
Driver Assistance System), které za všech okolností zajišťují bezpečnost 
cestujících a chodců, aniž by to bylo na úkor potěšení z jízdy. 

PDW je ideální asistent pro sebevědomé parkování. Díky 

ultrazvukovým senzorům na předním a zadním 

nárazníku Vás bude při manévrování na parkovací místo 

upozorňovat na všechny překážky před vozem nebo za 

ním. Zvukovou signalizaci lze vypnout nebo zapnout.

Parkovací senzory vpředu/vzadu (PDW) s tlačítkem pro 

zapnutí/vypnutí



Pokročilý adaptivní tempomat používá integrovaný 

radarový senzor a dokáže měnit rychlost jízdy modelu 

Stonic i jeho vzdálenost od vozidla vpředu. Systém udržuje 

bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla 

automatickým přizpůsobováním rychlosti jízdy. Pokud 

vozidlo vpředu zpomalí a není možné udržet nastavenou 

bezpečnou vzdálenost, sníží systém rychlost jízdy. Jakmile 

vozidlo vpředu zrychlí, vrátí se Stonic zpět k nastavené 

rychlosti jízdy.

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC)

Tento systém činí obrovský krok směrem k autonomnímu 

řízení. Systém LFA ovládá zrychlení, brzdění a řízení 

v závislosti na vpředu jedoucích vozidlech. Systém používá 

kameru a radarové senzory k zachování bezpečné 

vzdálenosti od vozidla vpředu a sleduje značení na 

vozovce, aby udržel Váš automobil uprostřed jízdního 

pruhu.

Asistent následování v jízdním pruhu LFA

Bezpečnost 
pod kontrolou

V modelu Kia Stonic je bezpečnost vždy nejvyšší prioritou bez ohledu na způsob Vaší 

jízdy. Proto jeho výbava zahrnuje inovativní funkce a nejmodernější technologie, které 

Vám i Vašim spolucestujícím zajistí nejvyšší možnou bezpečnost.

Ukazatel rychlostních limitů Vám bude poskytovat 

všechny nezbytné informace pro snadné dodržování 

stanovených omezení rychlosti jízdy. Kamera na čelním 

okně rozpoznává dopravní značky omezující rychlost jízdy 

a zakazující předjíždění. Informace jsou zřetelně 

zobrazovány na displeji navigačního systému a panelu 

přístrojů, abyste mohli v případě potřeby přizpůsobit svou 

jízdu.

Pokud chcete změnit jízdní pruh, systém BCW detekuje vozidla v oblasti, kam nevidíte, 

a upozorní Vás na ně výstražným symbolem na vnějším zpětném zrcátku a centrálním 

displeji za doprovodu zvukového signálu. Pokud začnete přejíždět do sousedního pruhu, 

v němž se ve Vašem mrtvém úhlu pohybuje jiné vozidlo, začne systém BCA modelu Stonic 

kromě upozornění také automaticky brzdit, aby zabránil kolizi.

Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)Systém sledování mrtvého úhlu (BCW) a asistent pro odvrácení kolize s vozem 

v mrtvém úhlu (BCA)

Tento systém sleduje kamerou podélné značení na 

vozovce a kontroluje, zda se vůz nachází uprostřed 

jízdního pruhu. Upozorní Vás, že se vozidlo přibližuje 

k hranici jízdního pruhu, a v případě potřeby zasáhne do 

řízení, aby vůz nasměroval zpět.

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)



Nyní už víte, jaké úžasné věci Stonic dokáže. Takže 

nastal čas pro vzrušující rozhodnutí. A dobrou zprávou 

je to, že máte na výběr více než 100 různých možností 

individualizace. To znamená, že můžete být tak 

individuální, jak jen chcete! Vyberte si barvu, materiály 

a prvky výbavy na přání, a řekněte tak světu „tento 

Stonic je celý já“.

Přijímejte 
rozhodnutí, 
která se počítají



Smoke Blue _ EU3Žlutá Most Yellow _ MYW

BSP

UBE

BBE BMY BEU

USP

B4S

RUD

BUD

R4S

APXA4S

BPR

M4S

RPR

MPR

AUD

MUD

UUR

AUR

Červená Signal Red _ BEG Sporty Blue _ SBP

Nechte 
je hádat

Bílá Clear White _ UD Stříbrná Silky Silver _ 4SS Perennial Gray _ PRG Zelená Urban Green _ URG

Stejně jako Vy není ani Stonic všední. Proto máte na výběr neotřelé, odvážné a živé barvy, které dají nejlépe vyniknout jeho tvarům 

a vyjadřují Vašeho nespoutaného ducha. Váš vůz Stonic si můžete dokonce individualizovat dvoubarevným lakováním karoserie, dáte-li 

přednost jedné ze speciálních barev střechy.

Černá Aurora  
Black Pearl _ ABP



Udělejte si 
pestřejší život

Barvy říkají hodně o Vašem postoji vůči životu a jeho výzvám. Proto je Stonic nabízen 

ve vzrušujících barevných kombinacích, abyste mohli projevit svou osobnost. Vzhled 

završují rovněž neotřele živé barevné pakety pro interiér s atraktivně sladěným 

prošíváním na sedadlech, vyšívanými vzory na opěradlech a ozdobným obložením na 

přístrojové desce a středové konzole. Každá kombinace navíc zahrnuje elegantní volant 

s dole zploštělým věncem a barevným prošíváním.

Paket Color „Žlutá“

Dvoubarevný interiér

Paket Color „Oranžová“

Čalounění v kombinaci látka/kůže s oranžovými prvky, 

dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru 

v oranžové barvě.

Čalounění v kombinaci látka/kůže se žlutými prvky, 

dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru ve žluté 

barvě.

Paket Color „Šedá“

Dvoubarevný interiér

Čalounění v kombinaci látka/kůže s šedými prvky, 

dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v šedé 

barvě.

Dvoubarevný interiér

Čalounění v kombinaci látka/kůže s modrými prvky, 

dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v modré 

barvě.

Paket Color „Modrá“

Dvoubarevný interiér



Černý jednobarevný interiér GT Line

Standardní čalounění Comfort

Interiér je čalouněn kombinací měkkého úpletu a tkaniny 

se zdrženlivým vzorkem v tmavě šedém odstínu. 

Sladěné obložení dveří a přístrojové desky vytváří 

konzistentně svěží a uvolňující prostředí.

Ohromující interiér vyhrazený pro GT Line zahrnuje 

logo GT Line na volantu, palubní desku s karbonovým 

povrchem a volant z perforované kůže s bílými švi ve 

tvaru D. Ergonomicky tvarovaná sedadla v černé barvě 

jsou čalouněna kombinací látky a umělá kůže mají bílé 

švy a lemování pro extra dynamický styl.

Standardní čalounění Exclusive

Příjemná kombinace měkkého úpletu a tkaniny 

s decentním vzorkem na sedadlech poskytuje komfort 

a oporu. Výplně dveří a přístrojová deska mají obložení 

a lakované kovové plochy v barvách, které ladí s odstíny 

tkaniny na sedadlech.

Černý jednobarevný interiér

Černý jednobarevný interiér

Radujte se 
z každého detailu

Ať preferujete styl městský, nebo outdoorový, projevte svou osobnost individuálním 

stylem interiéru modelu Stonic a dejte najevo svůj osobní postoj. Na výběr máte 

rozmanité varianty vkusných barev a odolných materiálů, které hlasitě (nebo potichu) 

prozrazují Vaše skutečné já.



Vytříbený styl je projevem Vaší mysli a vyjadřuje Vaši vlastní osobnost. Proto je pro 

model Kia Stonic nabízena řada na míru střiženého příslušenství. V našem ceníku 

naleznete příslušenstvi od ozdobných lišt dveří až po skvělé krytky zpětných zrcátek 

a celou řadu dalších prvků. Zde je jen malá ukázka širokého sortimentu, z něhož si 

můžete sestavit jedinečný Stonic, který bude jen Váš.

Ať už Vás dobrodružství zavedlo kamkoli, nebojte se 

návratu do auta s mokrými botami od bahna nebo 

písku. Tyto odolné a snadno čistitelné pryžové koberce 

chrání celou podlahu vaší kabiny. K dispozici také 

s červeným logem.

Pryžové koberce do každého počasí

Tato na míru vyrobená vana do zavazadlového prostoru ochrání Váš zavazadlový 

prostor při přepravě mokrých, zablácených nebo zašpiněných předmětů. Odolná vana 

má protiskluzovou povrchovou úpravu a je nepropustná se zvýšenými okraji. 

Vana zavazadlového prostoru

Pokud je pro Vás detail nutností, je tato ozdobná lišta dokonalým vyjádřením stylu. 

K dispozici také v chromovém vzhledu.

První dojem je vždy rozhodující a tyto ochranné prahové 

lišty v designu alu zaujmou všechny spolucestující 

prémiovým leskem, který naznačuje výjimečné zážitky 

z nadcházející jízdy. Při každodenním nastupování 

a vystupování mohou nohy řidiče a spolucestujících 

způsobit časem oděrky a opotřebení prahů dveří. 

Ochraňte je novou povrchovou vrstvou z odolné fólie. 

K dispozici v černé a transparentní verzi.

Jedinečné, elegantní ochranné lišty s chromovým designem dodají bočním konturám 

Vašeho vozu Stonic ještě větší nádech vzrušení a očekávání.

Očekávejte 
více

Ozdobné lišty dveří

Ozdobná lišta pátých dveří

Lišty vnitřních prahů a Ochranná fólie vnitřních prahů



Stonic bude svou atraktivní siluetou a svalnatými tvary vždy přitahovat dychtivé pohledy. 

Ale Vy mu můžete vtisknout svou vlastní výjimečnou osobnost výběrem vylepšených kol, 

světlometů, zadních svítilen a vnitřních detailů. Koneckonců pouze Vy víte, co chcete říci.

Ať rádi podnikáte výpravy do úžasných krajin, nebo si jednoduše užíváte života v trvale udržitelnější harmonii s ekosystémem, 

ve společnosti Kia Motors budete mít nejbližšího přítele.

Ochrana životního prostřední a sociální odpovědnost jsou nejvyššími prioritami značky Kia a tomuto zaměření dáváme reálnou 

podobu hmatatelnými akcemi. Naše dílčí značka EcoDynamics, založená v roce 2009, označuje nejekologičtější vozy v rámci 

každé modelové řady Kia, které disponují našimi novými technologiemi, snižujícími spotřebu paliva a emise, jako jsou hybridní 

systémy, elektrické pohony a palivové články na vodík.

Budujeme rovněž globální systém čisté výroby, zvyšujeme míru opětovného využívání surovin a v konstrukci našich vozidel 

zohledňujeme požadavky na recyklovatelnost. Zároveň v našich vozech používáme stále více ekologických materiálů, které vy-

bíráme na základě jejich složení, biologické rozložitelnosti a přírodou inspirovaných technologií. Abychom například snížili emise 

oxidu uhličitého u našich produktů, nahrazujeme materiály vyráběné z ropy rostlinnými všude tam, kde je to možné.

Jak se můžete přesvědčit, ve společnosti Kia Motors hledáme zásadní řešení pro snižování spotřeby energie a boj proti změně 

klimatu. Máte-li stejný přístup k ochraně životního prostředí a zajištění světlejší budoucnosti pro mladší generace, pak máme 

vozidla právě pro Vás.

Chcete být ještě 
nápadnější? 

Automobily 
v harmonii s přírodou

Kola

první řada druhá řada

Prostor pro hlavu (mm) 996 975

Prostor pro nohy (mm) 1 070 850

Prostor pro ramena (mm) 1 375 1 355

Celková délka (mm) 4 140 Celková šířka (mm) 1 760

Celková výška* (mm) 1 695 (15" a 16") 
1 505 (17") Rozvor (mm) 2 580

Převis - přední (mm) 830 Převis - zadní (mm) 730

Objem palivové nádrže (l) 45

Objem zavazadlového prostoru (l) 352

1 531
1 760

1 539830 7302 580
4 140

1 520
*

Rozměry (mm) 

*Včetně ližin

Interiér

Rozměry

17" kola z lehké slitiny

16" kola z lehké slitiny

15" ocelová kola

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP) 5,1–6,1 l/100 km a 116–139 g/km.



Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů

v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních 

vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci, koncipovanou pro dlouhou životnost. 

Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, 

nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na 

nízkonapěťové akumulátory (48 V nebo 12 V) v částečně hybridních vozidlech 

(MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu 

na počet ujetých kilometrů. Pouze u elektromobilů (EV) pokrývá záruka Kia také 

snížení kapacity akumulátorů pod hranici 65 %. Na snížení kapacity akumulátorů 

ve vozidlech s druhy pohonu PHEV, HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro 

minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů v návodu 

k obsluze. Více informací o záruce Kia naleznete na www.kia.com.

Otevřete brány 
budoucnosti

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.

7letá záruka Kia

Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je 

skutečnost, která nastane dříve. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, 

Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných záručních podmínek, např. pro akumulátory, lak 

a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Více informací o záruce Kia naleznete na www.kia.com



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.

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
Jihlavská 1558/21, 
140 00 Praha 4
kia-info@kia.cz, www.kia.com




