
De Picanto.



Haal alles uit het leven.
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is prachtig. Het bruist, het zindert. Het is spannend en verrassend. 
Maar waar je ook gaat en wat er ook gebeurt, Kia staat altijd aan je zijde.
Bij Kia werken wij elke dag hard aan een prachtige, gezonde en duurzame 
toekomst. Daarom ontwikkelen wij auto’s waarmee je je grenzen kunt 
verleggen, veilig en verantwoord. Waarmee je nieuwe werelden kunt 
verkennen en onvergetelijke herinneringen opdoen. Auto’s die schitterend 
zijn om te zien. Met alle denkbare smart-hightech en extra’s. Plus zeven jaar 
garantie dankzij pure kwaliteit. Onze missie is: altijd jouw verwachtingen 
overtreffen. Kom verder, lees meer, kijk je ogen uit. Laat je verrassen!
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Jong, dynamisch en stijlvol - de nieuwe Picanto verrast je in elk opzicht. Hij 
is voorzien van een vlot design en slimme features. Tel daar pit, zuinigheid 
én topklasse connectiviteit bij op en je hebt een mix van jeugdige energie en 
volwassen veiligheidsfeatures. Dat wordt genieten!

Verrassend. En compleet.
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Cool Compact. 
Hot Stuff.
Zodra je de nieuwe Picanto ziet, weet je meteen: 
dit is ’m! Een echte Kia, met typische tiger nose 
grille en stoere voorbumper. Z’n compacte formaat 
is ideaal voor rijden in de grote stad. En z'n 
sportieve design belooft rijplezier bij elke rit, ook op 
buitenwegen. 
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Voel de zindering.
Geniet van elk moment.

Heb jij ‘m al gezien, de jongste Picanto GT-Line? Hij is compleet vernieuwd, 
met meer pit en power dan ooit! Dat zie je aan elk detail. Van de nieuwe stoere 
voorbumper met geïntegreerde mistlampen en de scherp gelijnde tiger nose grille 
met LED-dagrijverlichting tot die stijlvolle dynamische 16” lichtmetalen velgen. 
Ook het interieur blijft je verrassen met zijn sportieve stijl en gastvrij comfort. 
De Picanto GT-Line heeft het allemaal!

*16" niet beschikbaar voor 1.0DPi uitvoeringen.
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De Picanto X-Line is een type met karakter. Check zijn sportieve neus en de 
speciaal ontworpen achterbumper met dubbele uitlaat. Ontdek de prachtige 
16” lichtmetalen velgen en de scherpe haaienvin antenne. In het interieur 
geeft het gripvaste ‘D-cut’ stuurwiel een sportieve touch. En navigeren? Dat is 
makkelijker dan ooit met het zwevend gemonteerde 8” touchscreen.

Ontdek de  
spannende X-Line.
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Puur comfort.  
Hoge kwaliteit.
Het interieur van de nieuwe Picanto tovert een lach op je gezicht, 
iedere keer dat je instapt. Het is ruim, prachtig om te zien en 
uitgevoerd in hoge kwaliteit. Dus treed binnen en geniet, elke 
dag opnieuw!
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Navigatiesysteem met 8” zwevend touchscreen m  
Het stijlvolle infotainmentsysteem, met het 8-inch high-
definition multimediascherm. Het helpt je onderweg met 
navigatie, realtime updates en nog veel meer. Met behulp van 
On-Board Services en App Services - UVO-app.

4,2" Supervision cluster s
Het 4,2" TFT-LCD-display toont alle belangrijke meldingen, 
bijvoorbeeld bij een lekke band.

Je leeft nu, dus je wilt maximaal genieten. De nieuwe Picanto helpt je daarbij, 
met slimme technologie en de leukste gadgets om jouw rit makkelijker en 
prettiger te maken. Zo ben je altijd en overal verbonden.

Altijd en overal 
verbonden.

Draadloos opladen m
Is jouw smartphone er klaar voor? De nieuwe Picanto wel! Opladen 
kan nu zonder snoeren of stekkers, eenvoudig met de draadloze 
oplader. 

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m
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Blijf verbonden, 
laat je inspireren.
Bij Kia geloven we dat informatie en verbondenheid de beste voedingsbodem zijn voor 
inspiratie, creativiteit en geluk. Daarom biedt de Kia Picanto je superieure connectiviteit en 
informatie via de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services. m  Deze zijn ontworpen 
zodat jij altijd verbonden kunt blijven met je auto en altijd beschikt over de juiste actuele en 
gedetailleerde informatie. Van online navigatie inclusief realtime verkeersgegevens tot 
parkeerinformatie, weersverwachtingen, nuttige plaatsen, spraakherkenning en meer. 
De Kia Connect-app helpt je met persoonlijke autosettings en handige functies zoals last-
mile navigatie, parkeerservice, vind mijn auto, deurbediening en nog veel meer. Met 
zoveel slims binnen handbereik wordt elke rit prettig, ontspannen en inspirerend.

Connect met de toekomst. 
Zelfs als je niet in de auto onderweg bent, helpt de 
interactieve Kia Connect-app je. Bijvoorbeeld met de ‘Vind 
mijn auto’-functie: handig als je ergens staat geparkeerd in 
een onbekende stad of in een grote parkeergarage. Als je 
eenmaal hebt geparkeerd, laat de last-mile-navigatie je bij 
de hand nemen en je van je auto naar je eindbestemming 
leiden. Als iemand anders je auto bestuurt, blijf je via de 
Valet-parkeerfunctie toch verbonden. Ritten die je op je 
smartphone plant, kun je met 'Naar-auto-sturen' direct 
uploaden naar het navigatiesysteem van je Kia. Je kunt zelfs 
de portieren op afstand vergrendelen en ontgrendelen met de 
deurbediening. En je eerdere ritten? Die staan overzichtelijk 
onder Mijn ritten, handig voor de administratie.

Altijd onderweg, overal thuis. 
De Kia Connect Live Services geven je toegang tot alle 
naadloze en gedetailleerde informatie voor jouw reis. Navigeer 
via de snelste route naar elke bestemming met intelligente 
verkeersinformatie inclusief real-time updates, eventuele 
alternatieve routes en de verwachte aankomsttijd. Ontdek 
het gemak van Kia Connect Live Services zoals Weer en 
Parkeren en vind moeiteloos elke bezienswaardigheid. 
Commando’s geef je veilig handsfree via spraakbesturing; 
met je persoonlijke gebruikersprofiel wijzig of herstel je 
snel en gemakkelijk allerlei instellingen. En dankzij slimme 
connectie van je digitale agenda met je navigatie rijd je 
zonder aarzelen direct naar de locatie van je volgende 
afspraak.

Connected wanneer jij dat wilt. 
Met Kia Connect Live Services blijf je via je smartphone 
verbonden en beschik je over diverse handige functies. De 
functie Voertuigstatus geeft je gedetailleerd inzicht in hoe je 
Kia erbij staat: of de portieren vergrendeld zijn of niet, hoeveel 
brandstof er in je tank zit en hoever je daarmee kunt rijden. 
Met de Vergrendel-toets kun je ‘m op afstand openen of 
sluiten: zo weet je zeker dat alle portieren inclusief motorkap 
en achterklep veilig dicht zijn. En heeft iemand anders je 
Kia geleend? Met één druk op de knop re-activeer je je 
persoonlijke instellingen.

Slimme en veilige services. 
Via de Kia Connect-app heb jij je auto altijd bij je, via nuttige 
features en meldingen. Zo zie je via de app direct of de 
portieren zijn vergrendeld, en open of sluit je ze desgewenst 
alsnog. Ook de actuele 12V accustatus en actieradius heb 
je altijd paraat. Je kunt zelfs pushmeldingen instellen: 
‘bijvoorbeeld als de 12V batterij onder een bepaald niveau 
zakt of als onverlaten proberen in te breken. Ook handig: het 
Voertuig-stationair-alarm. Zo verlaat je nooit meer de auto 
zonder deze uit te zetten.

 
De afgebeelde Kia Connect-schermen zijn alleen ter illustratie en tonen mogelijk niet de allernieuwste versie van de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services . 

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect Live Services voor meer informatie over regelgeving en juridische details.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia; deze diensten zijn de eerste zeven jaar gratis, gerekend vanaf de dag van eerste tenaamstelling, en kunnen tussentijds 
wijzigen. Details over de werking, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Kia-dealer en op kia.com. Voor gebruik van deze diensten is een 
smartphone met iOS- of Android-besturingssysteem en gsm-abonnement met data-optie nodig.

Standaarduitrusting s   Meeruitrusting m16 17



Parkeerinformatie en brandstof info. Kia Connect Live 
Services vertelt je waar in de buurt van je bestemming je kunt 
parkeren. Het toont openbare parkeerplaatsen en de verwachte 
beschikbaarheid op basis van historische data, en toont de actuele 
beschikbare ruimte

in parkeergarages met kleurcodes. Aan de hand van een online 
database vind je overal tevens moeiteloos de dichtstbijzijnde 
benzinestations en de bijbehorende actuele brandstofprijzen. 

Nuttige plaatsen en Weersverwachtingen. Zoek jij een 
goed sushirestaurant, een supermarkt of een leuk terrasje? 
Je vindt ze met Nuttige plaatsen. Plan jij een weekendje 
weg en wil je weten wat er mee moet – badpak of regenjas? 
Weersverwachtingen geeft je het vierdaagse vooruitzicht 
inclusief minima en maxima, windverwachting en de zon-  
en regenkansen.

Live Verkeersinformatie. Het navigatiesysteem levert zeer 
nauwkeurige live verkeersinformatie, elke twee minuten vers. 
Zo weet je precies waar het soepel doorstroomt en welke 
wegen je beter even kunt mijden. Loopt het op jouw route toch 
vast, dan biedt het systeem je direct een sneller alternatief.

Met Android AutoTM blijf je met je Android smartphone ook 
onderweg optimaal connected, en houd je tegelijk veilig je 
aandacht bij de weg. Via een eenvoudige en duidelijke interface 
bedien je de belangrijkste apps en functies zoals Google Maps, 
muziek en spraakbesturing.

Met Apple CarPlayTM kun je je iPhone verbinden met je Kia 
en de belangrijkste functies bedienen via het display van je 
infotainmentsysteem. Zo kun je tijdens het rijden toch veilig 
navigeren, muziek streamen, bellen en gebeld worden.

*   Deze diensten zijn volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 geldt in alle 
EU-lidstaten voor elk bedrijf dat persoonlijke informatie over EU-burgers opslaat of verwerkt binnen EU-landen. 
Voor deze services is een smartphone met data-abonnement nodig. Er kunnen wettelijke beperkingen op deze services van 
toepassing zijn, afhankelijk van nationale regels en wetgeving.

Meer weten, 
meer genieten. 
De mooiste avonturen vind je altijd achter de horizon, de mooiste uitzichten 
ná de volgende bocht. Daarom wil jij niet stilzitten maar eropuit. Jouw Kia is 
er klaar voor: met Kia Connect Live Services . Daarmee vind jij altijd je weg: 
in het dagelijkse woon-werkverkeer, tijdens ontspannen weekendjes weg 
en op wekenlange roadtrips naar andere landen. Kia Connect Live Services 
maakt autorijden slimmer en veiliger met super secure routebegeleiding 
inclusief handige diensten zoals Live verkeersinformatie, nuttige plaatsen 
en weersverwachtingen. Waar het leven je ook brengt: met Kia Connect Live 
Services ben je er klaar voor*.
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Jij denkt dat een compacte auto niet ruim kan zijn? Laat je verrassen! De 
nieuwe Picanto biedt volop ruimte, ook achterin. En de stoelverwarming m  
maakt jouw leven nóg comfortabeler. Zelfs in de koudste winter.

Zo groot kan compact zijn.

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m
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Hoe jouw leven er ook uitziet, de nieuwe Picanto is er klaar voor. Met de 
neerklapbare achterbank maak je precies de gewenste mix van zitplaatsen en 
bagageruimte. Van 255 tot zelfs 1.010 liter - de ruimste in z’n klasse!

Meer ruimte. 
Meer avontuur.

60:40 neerklapbare achterbank. s   Zo creëer je in een 
handomdraai flexibele extra ruimte voor grotere stukken bagage, 
tot wel 1.010 liter.

Uitneembare bagagevloer. m  Klap je de rugleuning van de 
achterbank neer, dan ontstaat er een vlakke bagagevloer. 
Daaronder zit nog een verrassing: een veilige extra opbergruimte.

Extra opbergruimte. s  Direct onder de temperatuurregeling, 
ideaal voor bijvoorbeeld je zonnebril, een parkeerschijf of 
ruitenkrabber. 

Bekerhouders. s  Twee inklapbare bekerhouders, voorin de 
middenconsole, houden je koffie, frisdrank of waterfles stevig 
rechtop. En heb je ze even niet nodig, dan klap je ze simpel weg.

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m
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Techniek om  
van te smullen.

Stop-/startsysteem. s   Elke nieuwe Picanto heeft standaard het 
brandstofbesparende Stop-/startsysteem. Dat schakelt de motor 
uit zodra je stilstaat met de transmissie in vrij, en schakelt de 
motor direct in zodra je het gaspedaal weer indrukt - slim!

Automatische handgeschakelde versnellingsbak. m   
Nieuw in de Picanto is de ingenieuze Automated manual 
transmission (AMT). In goed Nederlands: de Automatische 
handgeschakelde versnellingsbak: een nieuwe feature die Picanto-
rijden nog leuker en prettiger maakt! Hij schakelt helemaal 
automatisch zoals elke gewone automaat, maar geeft je ook de 
optie van ouderwets sportief met de hand schakelen. Daarvoor 
zet je ‘m gewoon in ‘Manual’ en kies je zelf je schakelmomenten. 
Zonder (ont)koppelen, dat doet de techniek voor je. Extra handig: 
de AMT heeft tevens een ‘kruip-functie’ waarmee je in druk 
fileverkeer niet steeds hoeft te (ont)koppelen of remmen. Nog 
een pluspunt: hij werkt aanzienlijk zuiniger dan conventionele 
automaten. Cool toch!?

Handgeschakelde versnellingsbak. s   De soepele 
5-versnellingsbak van de nieuwe Picanto is niet zomaar een 
bak: hij is verder geoptimaliseerd voor maximale trekkracht en 
langere overbrengingsverhoudingen. Daarmee geeft de 1.0 T-GDi 
niet alleen vlottere acceleratie en een hogere topsnelheid, maar 
ook optimale trekkracht bij elk toerental. Tikje te technisch? In 
de praktijk betekent dat: soepel schakelen, pittige power onder 
je rechtervoet en ontspannen rijden - in druk stadsverkeer, op 
buitenwegen én op de snelweg. 

De Kia Picanto biedt je de keuze uit twee moderne en 
betrouwbare benzinemotoren. Met hun pittige prestaties geven 
die de Picanto precies het juiste karakter. En dankzij hun lage 
verbruik en bescheiden CO2-emissies zijn ze overal welkom - in 
milieuzones in drukke binnensteden, maar ook in de vrije natuur. 

Welke kies jij: de nuchtere en betrouwbare atmosferische 1.0 
DPi driecilinder? Of toch liever de sportieve topper uit het 
assortiment, de 1.0 T-GDi turbo, met directe brandstofinspuiting 
en maar liefst 100 pk?

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m
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Parkeerhulp achter m
Een extra paar ogen, handig bij achteruit inparkeren. Waarschuwt 
je met een zacht geluidssignaal voor obstakels.

Autonome noodremassistentie. m   Met een radar en een videocamera kijkt dit systeem continu met je mee of er gevaar 
dreigt. Kom je te dicht in de buurt van een voorligger of bijvoorbeeld een overstekende voetganger, dan grijpt de Autonome 
noodremassistentie vanzelf in om een aanrijding te voorkomen.

Vermoeidheidsherkenning* m
Word jij op lange ritten ook wel eens slaperig achter het stuur? 
De nieuwe Kia Picanto herkent dat direct én houdt je wakker! 
Hij ‘voelt’ dat aan je stuurbewegingen en aan de manier waarop 
je je auto bedient. Merkt je Picanto dat je wegdut, dan geeft 
hij een helder geluid en toont hij een koffie-pictogram in je 
instrumentenpaneel: Tijd voor een pauze!  

* Werkt uitsluitend in combinatie met de Actieve rijbaanassistentie.

Veiligheid voor alles.
Met zijn slimme veiligheidssystemen waarschuwt de nieuwe Picanto je niet 
alleen, hij helpt je ook écht. Bijvoorbeeld bij het inparkeren, of bij het vermijden 
van botsingen. Een heel geruststellend idee.

Achteruitrijcamera met begeleiding m
Met de achteruitrijcamera ingeschakeld toont het 8” ‘zwevende’ 
display in de middenconsole live videobeeld van de 
achteruitrijcamera, inclusief actieve gidslijnen.

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m
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Geavanceerd hoogwaardig staal. De carrosserie bestaat voor 
meer dan 44% uit speciaal staal met extra hoge sterkte. Daardoor 
is de passagierskooi zeer torsiestijf: de beste basis voor optimale 
rijeigenschappen.

Maar liefst 6 airbags s  

Voor extra bescherming biedt de Picanto stuur- en dashboard-
airbags voor bestuurder en voorpassagier, zij-airbags links en 
rechts voorin en gordijn-airbags langs de zijramen voor- en 
achterin.

Actieve rijbaanvolgassistentie. m  

Met deze slimme feature zet de nieuwe Picanto een grote stap 
vooruit naar semi-autonoom rijden: Dit systeem ‘ziet’ de strepen 
links en rechts van de weg via een vooruit gerichte camera. 
Raak je buiten je rijbaan, dan maakt het nodig zelf kleine 
stuurcorrecties. Zo blijf je netjes in het midden. Handig en veilig, 
met name op de snelweg! 

Hellingproefassistentie. s  

De handige hulp voor elke hellingproef. De Hellingproef-
assistentie houdt de rem heel even voor je vast zodat je niet 
achteruit rolt. 

De nieuwe Picanto vindt jouw veiligheid heel belangrijk. 
Daarom is hij voorzien van veel slimme extra’s die nauw 
samenwerken om jou te beschermen.

Veiligheid voorop.

Elektronisch stabiliteitsprogramma. s  

Moet je plotseling remmen in een bocht of sturen tijdens 
het remmen? Het elektronische stabiliteitsprogramma grijpt 
bliksemsnel in en houdt motorkoppel en remkracht in bedwang. 
Zo blijf je zelfs onder lastige omstandigheden helemaal in control. 

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m
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Maak de nieuwe Picanto volledig met originele Kia-accessoires. Er is genoeg 
keuze om de Picanto helemaal eigen te maken. En ze voldoen aan de hoogste 
eisen voor kwaliteit en stijl. De Kia-dealer vertelt je graag meer over alle 
mogelijkheden.

Extra’s om van te genieten.

Body styling kit.

Met deze bijzondere extra’s maak je een krachtig statement. Uitgesproken, smaakvol en gedurfd en net zo uniek als jij. De kit bevat 
zijskirts, een achterklep trimline en speciale spiegelkappen. Verkrijgbaar in klassiek pianozwart, elegant zilver en zinderend rood. Alle 
items zijn ook afzonderlijk leverbaar.

LED-voetruimteverlichting.

Gun jezelf dat extra luxe VIP-gevoel elke keer dat je instapt, met 
deze stijlvolle lichtaccenten. Verkrijgbaar in zacht wit of stijlvol 
rood. Dimt automatisch zodra je de motor start. En: uitgevoerd in 
LED, dus zeer energiezuinig.

Instaplijsten.

Subtiel, verzorgd en stijlvol: deze aluminium instaplijsten geven 
jouw Picanto een onmiskenbaar premium accent. Perfect op maat 
gemaakt, inclusief Picanto-logo.

Anti-slipbak.

Van natte sporttassen en modderige mountainbikes tot jullie 
kletsnatte viervoeter: hoe vies of niet-om-aan-te-pakken dingen 
soms ook zijn, deze op maat gemaakte waterdichte rubberen 
anti-slipbak houdt jouw bagageruimte schoon en netjes. Inclusief 
Picanto-logo.

All-weather vloermatten Picanto.

Waar het avontuur je ook heeft gebracht, en hoe modderig je 
schoenen ook zijn, met deze robuuste vloermatten kun je met 
een gerust hart instappen. Ze zijn exact op maat gemaakt en 
beschermen de volledige voetenruimte. Inclusief Picanto-logo in 
twee kleuropties en stevige bevestigingspunten.
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In de nieuwe Picanto kom je niks tekort. En toch biedt hij een heel 
scala aan extra’s waarmee je hem helemaal naar eigen smaak kunt 
aankleden en uitrusten.

Kies maar uit!

Audiosysteem. s  Het optionele compacte 3.0 RDS-Audiosysteem 
met vijf speakers is inclusief een plat mono TFT LCD display. 
Behalve radio speelt het ook muziekbestanden via AUX en USB.

Zonnedak. m  Haal zon en frisse lucht naar binnen, het hele jaar 
door. Eenvoudig te openen en sluiten met een druk op de knop. 

Climate control. m  Geniet van het one-touch comfort van deze 
volautomatische airconditioning. Stel de temperatuur van je keuze 
in en het systeem regelt het, hoe warm of koud het buiten ook is. 

Stuurbekrachtiging en stuurwielverstelling. s   
De snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging maakt de besturing 
prettig licht en direct. En met het in hoogte verstelbare stuurwiel 
stel je makkelijk de juiste positie in.

USB-aansluiting. s  Verbind je muziekdragers en mobiele 
apparaten snel en simpel met je audiosysteem. 

Aluminium pedalen. m  Sportieve touch voor dynamisch 
voetenwerk. Met opliggende rubberen grips voor optimaal contact 
en controle. 

LCD supervision cluster. s  Belangrijke informatie van 
je boordcomputer, recht in je primaire blikveld in het 
instrumentencluster.

Auto Light Control. s  Zet je de bedieningshendel op ‘Auto’, dan 
schakelt je Picanto zelf de voor- en achterlichten aan of uit zodra 
het buiten donker of juist weer licht wordt.

Smart Key met start-/stopknop. m  Met de Smart Key in je 
zak kun je je Picanto openen en sluiten met een knop op de 
portiergreep en start je de motor met een druk op de Smart Key 
startknop.

Buitenspiegels in carrosseriekleur. s  Subtiel maar ó zo stijlvol 
zijn deze buitenspiegelkappen in carrosseriekeur. Tevens leverbaar 
met inklapfunctie, richtingaanwijzer én verwarming. m  

Android AutoTM/Apple CarPlayTM. m  Elke Picanto met 8” 
touchscreen ondersteunt Android Auto en Apple CarPlay. Zo werken 
al je handige smartphone-apps ook simpel en veilig in je auto.

Bandenspanningscontrolesysteem s  Meet de draaisnelheid van 
de wielen via de ESC-sensoren: draait een van de wielen opeens 
sneller dan de andere drie, dan is die band blijkbaar platter.

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m
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Zie jij jezelf al zitten, in jouw nieuwe Picanto, met een van deze prachtige 
interieurs? Van elegante stof tot het uitnodigende Sporty Pack met 
hoogwaardig kunstleder. Kies maar!

Precies de stijl die bij jou past.

Saturn Black met ruitjesmotief en hoogglans zwarte details 
(vanaf ComfortLine)
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X-Line interieur met cool grey details 
Hoogwaardig kunstleder

GT-Line interieur met rode details 
Hoogwaardig kunstleder
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Standaard achterlichtunits s

De puntjes op de i.

Wil je jouw Picanto helemaal ‘af’ maken, met alle puntjes op de i? Dan kun je hier 
je hart ophalen. Van hoogwaardige lakkleuren en LED-lichtunits tot precies de 
velgen die jij wilt. Veel plezier met kiezen!

Projectiekoplampen met LED-
dagrijverlichting m

LED-achterlichtunits mStandaard koplampen s

Chromen portiergrepen m Portiergrepen in carrosseriekleur s

Dagrijverlichting sProjectiemistlampen voor m

Velgen

14” lichtmetalen  
velgen m

14” sierdeksels s

15” lichtmetalen 
velgen m

16" lichtmetalen  
GT-Line velgen  
(alleen voor 1.0 T-GDi) m

16" lichtmetalen  
X-Line velgen m

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia. 
De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en biedt 
jou meer transparantie. 

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia Picanto?  Scan dan de QR-code met je smartphone.

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.
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Base Line en X-Line

Milky Beige (M9Y)Shiny Red (A2R) Pop Orange (G7A) Honey Bee (B2Y)

Clear White (UD) Astro Gray (M7G) Aurora Black Pearl (ABP)Sparkling Silver (KCS)

Clear White (UD)
+ rood accent

Astro Gray (M7G) 
+ rood accent

Aurora Black Pearl (ABP)
+ rood accent

Sparkling Silver (KCS)
+ rood accent

GT-Line met rode acccentkleur

GT-Line met zilveren accentkleur

Milky Beige (M9Y)
+ silver/black accent

Shiny Red (A2R)
+ zilver accent

Pop Orange (G7A)
+ zilver accent

Honey Bee (B2Y)
+ zilver accent

X-Line afmetingen

Afmetingen (mm)

Beenruimte (voor)

Beenruimte (achter)

Hoofdruimte (voor)

Hoofdruimte (achter)

Schouderruimte (voor)

Schouderruimte (achter)   

Min. grondspeling

Bagageruimte (VDA)

1.085

820

1.005

960

1.300

1.280

155

255 liter

Base en GT-line afmetingen

Afmetingen (mm)

Beenruimte (voor)

Beenruimte (achter)

Hoofdruimte (voor)

Hoofdruimte (achter)

Schouderruimte (voor)

Schouderruimte (achter)   

Min. grondspeling

Bagageruimte (VDA)

1.085

820

1.005

960

1.300

1.280

141

255 liter
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Een nieuwe Kia is een product van topkwaliteit, om jarenlang onbezorgd 
van te genieten. Daarom omringen wij jou en je Kia met de beste zorg, 
ondersteunende services en uitgebreide garanties.

Pure kwaliteit voor 
volledige gemoedsrust.

7 jaar garantie
Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van 7 jaar of 150.000 km 
(onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 
km vanaf jaar vier). Deze volledige garantie is gratis en 100% 
overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de 
auto volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt 
onderhouden.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
Dankzij hoogwaardige lak is elke nieuwe Kia langdurig beschermd 
en blijft hij lang als nieuw glanzen. Elke Kia krijgt standaard een 
uitgebreide corrosiebescherming en maar liefst 12 jaar garantie 
tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van kia
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. 
Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe 
auto’s. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied 
van alternatieve aandrijvingen zoals elektrisch rijden, 
vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. 
Ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit 
moment mee bezig is en volg ons in de wereld van sport, 
als officieel partner van UEFA en FIFA en als sponsor van 
de Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia finance
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen 
van een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer 
om meer informatie.
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KIA NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties 
van de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze 
brochure. De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen 
van markt tot markt verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
gewijzigd worden. Bovendien kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien 
zijn van opties, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor 
actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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