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KIA PICANTO

Kompaktne mere –
brezmejna osebnost
Majhen avto, velik karakter
Novi Picanto ne pozna stilističnih omejitev. Nasprotno! Dimenzijsko
majhen, a povsod drugje izjemno velik Picanto razvaja z neverjetno mero
dovršenosti in udobja. Picanto je eden izmed razredno najbolj okoljsko
prijaznih in nasploh čistih avtomobilov – emisija CO2 doseže pri njem le
90 g/km. Vse to nadgrajuje Picanto z domiselno opremo, mestno uporabnostjo in zvrhano mero stila.

Stilistični velikan
3,6 metra svežega razmišljanja v
evropski podobi

Ozvočenje
Za izvrstno zvočno kuliso je v
Picantu zadolženih kar šest
strateško nameščenih
zvočnikov.

Avdio sistem
Majhen avto z visoko zmogljivim
avdio sistemom z radijskim
sprejemnikom, CD predvajalnikom
in MP3 vhodom.

VOZNIKOV DELOVNI PROSTOR

iPod, AUX in USB
priključek
Priključite MP3
predvajalnik in začnite
uživati v lastni glasbi.

Volanska avdio stikala
Uravnavajte glasnost,
spremenite radijsko
frekvenco, predvajajte
drugo glasbo. Vse lahko
opravite brez pomika rok
z volanskega obroča.

Veličasten sprejem
Prav tako prijeten kot domače okolje
Pri Picantu se začne razvajanje še preden se z njim odpeljete. Poglejte to
čudovito notranjost in začnite uživati v izbranih materialih, izvrstnem
dizajnu in premišljenih ter ergonomsko odličnih podrobnostih. Veliko
imenitnih detajlov za veliko voznih užitkov.

Obilje prostora za prvovrstne užitke
Sveže rešitve za dolgotrajna potovanja. Picanto navdušuje zaradi
podaljšane medosne razdalje z veliko notranjostjo in izdatnim prostorom
v predelu nog. Ergonomsko oblikovani sedeži navdušujejo z različnimi tipi
visoko kakovostnih in zelo stilsko dodelanih prevlek. Dodatno mero
individualizma prinaša bogata ponudba karoserijskih barv.
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Prostoročni
Bluetooth®
Povezava Bluetooth®
omogoča s pomočjo
osvetljenih volanskih
stikal sprejemanje
telefonskih klicev, njihovo
prekinitev in uravnavanje
glasnosti.
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Voznikov sedež
Bočne stranice na
prednjih sedežih so
namenoma zajetnejše
in izdelane iz
posebnega materiala,
kar izboljšuje stranski
oprijem.

VSESTRANSKA PRIROČNOST

Kompakten,
a poln presenečenj
Več prostora, več prilagodljivosti
Življenje z novim Picantom je zelo preprosto. Njegov 200-litrski prtljažni
prostor je dobesedno ustvarjen z mislijo na vaša potovanja. Priročnost
pri prevozu daljših predmetov nadgrajuje v razmerju 60/40 deljiva in
enostavno zložljiva zadnja klop, ki tvori s prtljažnikom ravno površino.
Razvajanje se nadaljuje s številnimi idejami in možnostmi za
shranjevanje manjših predmetov.

Prtljažne mere (mm)
Dolžina: 535
Širina: 1002
Višina: 557

1. Prostoren 200-litrski prtljažni prostor
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2. 9,6-litrski predal pred sovoznikom
3. Vratno odlagališče
4. Odlagališče pod sedežem
5. Žep na hrbtni strani sedeža
6. Odlagališče na sredinski konzoli
7. Priročni držali za osvežilne napitke
8. Talni hranilnik

1. & 2.
Ročni / Samodejni menjalnik
Picanto razvaja s 5-stopenjskim
ročnim ali 4-stopenjskim
samodejnim menjalnikom s
poudarjeno gladkim in tihim
prestavljanjem.

Paket EcoDynamics
Ta edinstveni paket prispeva k nižji porabi goriva in znižuje
emisijo CO2. Picanto s paketom EcoDynamics je opremljen s
sistemom Start/Stop (ISG), pnevmatikami z nizkim kotalnim
uporom ter prestavnim indikatorjem.
Motorna paleta:
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1,0-litrski bencinski motor MPI
51 kW (69 KM) pri 6200 vrt./min.
95 g/km CO2 (ISG)
1,2-litrski bencinski motor MPI
62 kW (85 KM) pri 6000 vrt./min.
100 g/km CO2 (ISG)

Paket EcoDynamics
Poveča zmogljivosti in zniža
izpušne emisije.
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MOTORJI IN MENJALNIKI

Majhen, a poln
mogočnih idej
Ekološko prijazni pogoni
Picanto je na voljo z dvema izredno lahkima bencinskima motorjema z
1,0-litrsko in 1,2-litrsko delovno prostornino in 51 kW (69 KM) oziroma
62 kW (85 KM). Oba stroja izstopata z nizko porabo goriva, minimalnimi
emisijami in gladkim ter tihim delovanjem. Manjši motor je dobavljiv v
izvedbi Bi-Fuel s pogonom na LPG in bencin ter še nižjo porabo goriva in
čistejšim delovanjem.
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1,0-litrski motor Bi-Fuel
60 kW (82 KM) pri 6400 vrt./min.
90 g/km CO2 (ISG)

Oblečen in pripravljen za
poslanstvo
Poplava zunanjih možnosti
Ustrezen motor, izvrstna barva, ravno pravšnja kolesa in še
veliko več – Picanto ponuja vse to in še marsikaj.

3D_Svetlo srebrna
(kovinska)

L7G_Limonsko zelena
(kovinska)

ABB_Modra

BEG_Signalno rdeča
(kovinska)

Z1_Galaktično črna
(kovinska)

IM_Titan srebrna
(kovinska)

C5M_Kavno Mocha
(kovinska)

UD_Povsem bela

M9Y_Mlečno bež
(kovinska)

165 / 60R 14

175 / 50R 15

Tehnične lastnosti
Motor
Tip
Delovna prostornina (ccm)
Moč (kW pri vrt./min)
Navor (Nm pri vrt./min)

1.0 MPI

1.0 LPG

1.2 MPI

3-valjni vrstni

3-valjni vrstni

4-valjni vrstni

998

998

1,248

51 (69 KM) / 6,200

60 (82 KM) / 6,400

62(85 KM) / 6,000

9.7 / 3,500

9.6 / 3,500

12.3 / 4,000

Mere (mm)
Dolžina

3,595

Previs (spredaj)

700

Prostor za noge (zadaj)

Širina

1,595

Previs (zadaj)

510

Prostor za glave (spredaj)

Višina
Medosna razdalja

1,480

Notranja dolžina

1,729

Prostor za glave (zadaj)

2,385

Notranja širina

1,335

Ramenska širina (spredaj)

1,290

Prednji kolotek

1,421

Notranja višina

1,247

Ramenska širina (zadaj)

1,280

Zadnji kolotek

1,424

Prostor za noge (spredaj) 1,070

Minimalni obračalni radij

9,800

820
1,002
962

*Vsi tehnični podatki, fotografije, opisi delovanja posameznih sklopov in seznami opreme temeljijo na najnovejših
razpoložljivih informacijah. Kia Motors Corporation si pridružuje pravico do morebitnih sprememb.

Zunanje mere (mm)

1,480

Vaša izbira, vaš Picanto
Številne možnosti za popolno
prilagoditev lastnim
potrebam.
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KMAG – Kia Motors Adria Group d.d.
Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 5843402

Testne vožnje:
www.kia.si/test_drive

www.picanto.kia.si

Info  080 2001
www.kia.si/representatives
7 let garancije
12mm+
12mm+
Garancija 7 let / 150.000 km velja na celotno vozilo. Velja v vseh državah EU, Hrvaški, BiH, Črni gori, Srbiji, Norveški, Švici, Islandiji in Gibraltarju, razen v Bolgariji in Romuniji. Natančni pogoji garancije vozila ter izjeme v
garancijskih pogojih so na voljo v garancijski knjižici vozila, oz. pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia.
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*Podatki o porabi goriva, emisij CO2 in specifikacije paketov opreme vozil so navedeni v maloprodajnem ceniku, ki je sestavni del tega kataloga. Vsi podatki, fotografije, opisi delovanja posameznih sklopov in seznami opreme temeljijo na najnovejših razpoložljivih
informacijah. Kia Motors Corporation in distributer si pridružujeta pravico do morebitnih sprememb. Za popolne informacije se obrnite na vašega zastopnika za vozila Kia. Slike v katalogu so simbolne.

BARVE, KOLESA IN TEHNIČNI PODATKI

