
O novo Kia



A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante 

em todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá 

onde for e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia 

para estar sempre ao seu lado.

Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um 

futuro melhor. É por isso que desenvolvemos e construí-

mos automóveis que ajudam a descobrir e a apreciar novos 

horizontes. Viaturas que se destacam pelo seu design 

excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes, 

usufruindo além disso da nossa incrível garantia de  

7 anos, prova inquestionável da nossa extrema qualidade. 

Em tudo aquilo que fazemos, a nossa missão é sempre ex-

ceder as expectativas dos nossos Clientes. Chamamos a isso 

“The Power to Surprise” (“O poder de surpreender”).

Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais 

detalhe e a deixar-nos surpreendê-lo!



Agarre cada momento
Concebido para condutores que aproveitam cada momento, 
desafiam cada fronteira e saboreiam cada aventura, o Kia 
Stonic traz uma nova emoção e mais espírito de liberdade 
para a experiência crossover. Com a sua elegante carroçaria 
musculada, estilo desportivo compacto e excecional facilidade 
de condução, a juntar a uma performance espantosa, o novo 
Kia Stonic destina-se àqueles que exigem sempre mais da 
vida.



Fuja à rotina
Logo ao primeiro olhar, o novo Kia Stonic define-se como um automóvel que 

estabelece as suas próprias regras e cuja aparência desafia as convenções. O seu 
aspeto desportivo dinâmico na parte dianteira deve-se ao formato tridimensional 

da grelha, aos alojamentos verticais dos faróis de nevoeiro e aos faróis integrados 
bifuncionais com luzes de circulação diurna com LED. Junte a tudo isto uma 

escolha de combinações de cores com dois tons e cores da carroçaria com um 
tom e eis que o seu automóvel transmitirá a mensagem: "A vida é minha... 

quem escolhe, sou eu".



Desafie as convenções
Visto de trás, o ágil Kia Stonic causa uma impressão apelativa e 
duradoura. O fortemente inclinado vidro traseiro, que conta com 
um spoiler, e as visualmente arrojadas cavas das rodas conferem-
lhe um aspeto musculado, ao mesmo tempo que os gráficos 
tridimensionais no interior das luzes traseiras combinadas 
LED o tornam verdadeiramente irresistível. Além disso, a 
sua elegante porta da bagageira e a sua chapa protetora 
inferior reguladora do fluxo de ar conferem-lhe um forte 
mas silencioso sentimento urbano, que certamente atrairá 
muitas atenções.



Seja fiel à sua identidade 
Viver o momento significa ausência de limites, e é exatamente isso que poderá esperar encontrar 
no interior do novo Kia Stonic. Os contornos bem definidos prendem imediatamente o olhar, 
tornando a condução refrescante e divertida. O volante em forma de D foi concebido de modo a 
ficar afastado das pernas do condutor, ao passo que os outros comandos foram projetados e 
posicionados para que este e as suas necessidades sejam totalmente convergentes.



1. Ecrã de supervisão de 3,5" Situado entre o conta-rotações e o velocímetro, o ecrã exibe informações sobre o 
veículo e do sistema áudio. Um ecrã TFT-LCD adicional disponibiliza diversas línguas e mensagens pop-up. 

2. Carregador dianteiro Aux & USB A tomada USB permite-lhe carregar telemóveis e outros dispositivos, bem 
como acessórios áudio, através de uma tomada de 3,5 mm (analógica).  

3. Porta de carregamento USB traseira A tomada USB situada na parte traseira da consola central oferece outra 
opção de carregamento de dispositivos móveis para os ocupantes do bancos traseiros.

Atrás

À frente

Sistema de navegação com ecrã a cores de 7"  Este sistema 
multilíngue inclui um ecrã TFT-LCD de alta definição de 7" e exibe as 
imagens da câmara de auxílio ao estacionamento traseiro.

Bluetooth No novo Stonic, a tecnologia Bluetooth oferece-lhe 
acesso mãos-livres ao seu telefone e a determinadas funções.

Reconhecimento de voz A função de reconhecimento de voz 
permite-lhe estabelecer percursos de navegação, efetuar e receber 
chamadas telefónicas, ouvir mensagens de texto, comandar o 
sistema de áudio e muito mais. Basta pronunciar as suas ordens.

Aproveite cada segundo
Quando está aos comandos, a informação é essencial. O Kia Stonic coloca-a 

onde é necessária, eliminando quaisquer distrações. A tecnologia Bluetooth 
oferece acesso mãos-livres ao seu telefone através do reconhecimento de 

voz, enquanto o moderníssimo sistema de informações, com o seu ecrã tátil 
projetado, o mantém totalmente informado e divertido. 
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Onde? Quando? Como? 
A resposta está aqui!
O nosso novo sistema de navegação conta com os Kia Connected Services 
(desenvolvidos pela TomTom), que lhe permitem elevar a orientação de percursos, 
já de si fiável, para um nível superior de precisão e excelência. Com efeito, este 
sistema não só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece 
mais informações úteis do que nunca. No centro de toda esta tecnologia está uma 
unidade Wi-Fi que permite a ligação do sistema de navegação à Internet através do 
smartphone* do utilizador.

A inovadora aplicação de hotspot da Kia utiliza o Bluetooth do seu telefone Android para 
detetar a presença de um sistema de navegação Kia no seu raio de alcance. Em seguida, 
ativa o hotspot para se ligar ao Wi-Fi desse sistema de navegação, e volta a desligá-lo 
quando a comunicação com o veículo é interrompida ou parada. A utilização dos Kia Connected 
Services torna-se assim ainda mais cómoda.

1. Trânsito ao vivo**
O sistema de navegação fornece informações de trânsito em tempo 
real altamente precisas, que são atualizadas de dois em dois minutos. 
Assim, o condutor sabe em que zonas o trânsito está a fluir e quais as 
que deve evitar.  
Quando o trânsito se complica, o sistema informa-o e sugere 
percursos alternativos.

2. Radares de velocidade**:
O sistema alerta também o condutor para a presença de diversos 
tipos de radares de velocidade, incluindo os fixos e estacionados, 
bem como para a existência de zonas de acesso restrito. Consegue 
igualmente detetar zonas onde os acidentes são frequentes e alertar 
o condutor para esse efeito.

3. Pesquisa local
Se procura um restaurante de sushi, um supermercado ou um local 
em particular, selecione a opção “Pesquisa local”. A base de dados do 
sistema contém 500 categorias de pesquisa, 25 000 palavras-chave e 
250 000 locais, para garantir que o condutor encontra sempre aquilo 
que procura. 

4. Boletim meteorológico:
O seu fim de semana fora vai ter sol, ou vai chover? É melhor 
confirmar pelo boletim meteorológico. Basta escrever o seu destino 
para ver um resumo do tempo nesse local para os próximos 4 dias, 
com indicação das temperaturas máximas e mínimas, da velocidade 
do vento e das possibilidades de sol ou chuva.

Kia Connected Services fornecidos por:

 * Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços. 
**Podem aplicar-se restrições legais a estes serviços, consoante o país.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente ligado ao seu telefone, 
reduzindo as distrações, para que a condução seja sempre segura. Esta interface simples e 
intuitiva permite aceder a funções como o Google Maps, aplicações, música e comando por voz, 
organizando automaticamente as informações em cartões simples, que são exibidos sempre que 
necessário.

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar o seu iPhone durante a condução. 
Este sistema faz uma recolha de todas as ações que o condutor pode querer realizar e coloca-as 
no ecrã do seu Stonic, para que possa mais facilmente obter direções, fazer uma chamada e ouvir 
música - tudo enquanto se mantém concentrado na estrada.
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Partilhe a experiência
Os momentos especiais da vida são mais divertidos quando partilhados com os amigos e a 
família. É por isso que no espaçoso habitáculo do novo Kia Stonic cabem até cinco ocupantes, 
com um espaço amplo para se esticarem e descontraírem. E, quando estiver em viagem ou 
simplesmente a descansar num ambiente de pleno conforto, pode contar com ar condicionado 
automático, modernissimos sistemas de segurança e entreternimento para tornar essa 
experiência ainda mais agradável. 



1. Bancos traseiros rebatíveis O rebatimento quase total dos bancos traseiros permite acomodar cargas 
compridas ou volumosas na bagageira.  

2. Bancos traseiros rebatíveis a 60:40 separadamente Os encostos dos bancos traseiros são rebatíveis a 60 : 40 
e totalmente rebatíveis em separado, oferecendo-lhes úteis opções para gerir o espaço para a carga e para os 
passageiros. 

3. Chapeleira Ao tapar a bagageira, a 
chapeleira protege a carga contra olhares 
indiscretos. Presa à porta da bagageira por 
cordéis, levanta-se facilmente quando esta é 
aberta.

4. Rede de carga A rede de carga elástica 
impede que os artigos se movam dentro do 
habitáculo durante a condução.

Aberto a todas as 
possibilidades
Quando rotina é a última palavra que quer ouvir, conte com 
o Kia Stonic, projetado para colocar os seus planos e sonhos em 
movimento. Com bancos dobráveis e rebatíveis, um interior espaçoso 
e uma capacidade de carga flexível que vai dos 352 litros a uns 
surpreendentes 1155 litros, torna-se mais fácil do que nunca partir à 
aventura, ou simplesmente fazer frente àquilo que o dia nos trouxer.  
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Caixa de velocidades manual  

As transmissões de 5 e 6 velocidades 
oferecem passagens de caixa rápidas e 
suaves ,  bem como re lações  de 
transmissão que acompanham as curvas 
de binário dos motores, aumentando 
assim largamente a potência e a eficiência 
de combustível. 

Motor 1.0 T-GDI 1.2 MPI 1.6 CRDi

Cilindrada (cc) 998 1248 1582

Pot. máxima (cv/rpm) 120/6,000 84/6000 110/4000

Binário máx. (kg·m/rpm) 17,5 1500-4000 12,4/4000 26,5/1500-2750

Transmissão 6 T/M 5 T/M 6 T/M

5 T/M 6 T/M

Dinâmico em todos os aspetos  
Para que o condutor possa viver o momento, a potência e a precisão têm de estar de mãos dadas, 
e é isso mesmo que acontece ao volante do Stonic. Existem quatro motores à sua escolha, três 
a gasolina e um a gasóleo, que satisfazem todos os tipos de necessidades. Em conjunto com 
uma transmissão manual que assegura rápidas passagens de caixa, todos estes motores 
conjugam uma potência notável com uma eficiência de combustível surpreendente.



1. Assistência ao Arranque em Subidas (HAC) Numa subida íngreme, o arranque pode ser uma situação 
delicada, mas não se preocupe: o HAC foi concebido para evitar que o seu veículo descaia.

2. Gestão da Estabilidade do Veículo (VSM)  Juntamente com a direção assistida com motor elétrico, a 
função VSM ajuda a garantir a estabilidade do Stonic em situações de travagem e viragem simultânea.

3. Controlo de Travagem em Curva (CBC) Concebido para ajudar o condutor a manter-se no rumo certo 
quando curva, o CBC aplica uma força de travagem assimétrica a cada roda durante as travagens em curva, 
reduzindo assim as situações de perda de tração e aumentando a segurança.

4. Sistema de Vetorização do Binário (TVBB) Função adicional do controlo eletrónico de estabilidade, a nossa nova 
tecnologia TVBB oferece ao Kia Stonic um elevado nível de estabilidade e de segurança nas curvas, ao mesmo tempo 
que reduz a subviragem quando o condutor curva bruscamente.  

AHSS:
O Stonic conta com Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS) para 
fornecer uma resistência à tração superior à média, que torna a sua 
carroçaria incrivelmente rígida e favorece a proteção do habitáculo, 
para além de uma performance mais dinâmica.

aço para maior resistência e proteção suplementar do habitáculo.

8
zonas com

       estampagem
       a quente, 
Os componentes estampados a quente em oito zonas de pressão 
fundamentais contribuem para uma rigidez excecional, ou seja, a 
estrutura da carroçaria reforçada ajuda a fornecer uma melhor 
proteção contra impactos.

para uma maior resistência98metros
A maior utilização de adesivos estruturais significa que o novo Kia Stonic é 
simultaneamente rígido e leve, oferecendo uma excelente gestão do ruído e 
das vibrações.

de adesivo estrutural, reduzindo o ruído

6airbags
O sistema de proteção inclui airbags dianteiros para o condutor e passageiro da 
frente, bem como para os joelhos (condutor), para além de dois airbags laterais e 
dois de cortina, que correm ao longo do comprimento do habitáculo.

Proteja tudo aquilo
que ama
Onde quer que esteja e o que quer que faça, poderá contar sempre 
com a proteção do seu Kia Stonic, para si e para aqueles que o 
acompanham. Com efeito, este modelo foi concebido de modo a 
ajudar a manter a segurança dos ocupantes e a gerir as forças de 
colisão de formas que diminuem os estragos.
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Expanda os seus horizontes
Descobrir novos locais e experiências é muito mais fácil quando sabemos que 
podemos contar com o apoio da mais recente tecnologia oferecida pelo Kia Stonic. 
Esta, não só inspira e ajuda o condutor a encontrar aquilo que procura, como 
também acrescenta uma dinâmica emocionante a todos os aspetos da viagem.



1. Alerta de Perigo de Colisão à Retaguarda (RCCW) Em situações de marcha-atrás para sair de um lugar de 
estacionamento ou caminho de acesso a um edifício, este sistema emite um aviso se detetar trânsito na faixa para a 
qual o condutor pretende entrar.

2. Aviso de Colisão a Partir do Ângulo Morto (BCW) Utilizando um radar para monitorizar as partes lateral e traseira do 
veículo, o BCW emite um aviso visual e sonoro para informar o condutor da presença de veículos no seu ângulo morto, 
assegurando assim mudanças de faixa mais fáceis e seguras.

3. Aviso de Saída de Faixa (LDW)   O LDW recorre a uma câmara montada no topo do para-brisas para monitorizar as 
marcações das faixas de rodagem, avisando o condutor se o veículo se desviar da sua faixa atual sem que os indicadores de 
mudança de direção tenham sido ativados.

4. Assistente de Máximos (HBA) Respondendo automaticamente à intensidade das luzes dos veículos que circulam na 
direção contrária e da iluminação da via, o HBA desliga os máximos temporariamente, para evitar encandear os outros 
condutores.

5. Aviso de Atenção do Condutor (DAW) (DAW) Através do controlo do comportamento do veículo e do condutor, o DAW alerta 
este último sempre que deteta situações de falta de atenção ou sonolência.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais 
(FCA) Recorrendo aos dados da câmara e do radar, 
o FCA ativa os travões sempre que deteta uma 
travagem brusca do ve ícu lo  que segue 
imediatamente à frente, podendo mesmo efetuar 
uma paragem total a velocidades inferiores a 60 
km/h. Se o FCA detetar um peão na rota do veículo, 
também avisa o condutor. Se este não reagir, o 
sistema trava autonomamente, para evitar ou 
diminuir o impacto.

O DRIVE WISE recorre às tecnologias dos Sistemas Avançados de Assistência ao 
Condutor (ADAS) para garantir a segurança permanente dos ocupantes e dos peões, 
embora sem sacrificar o prazer da condução. 

SEGURANÇA COMODIDADE EFICIÊNCIA

Antecipe o inesperado
Com a tecnologia Drive Wise do Stonic, estar ao volante é muito mais 
do que uma satisfação. Quer esteja a estacionar, a procurar vencer 
a confusão da cidade, na faixa da esquerda ou numa estrada sem 
movimento, esta tecnologia ajuda-o a evitar os perigos e a manter-
se alerta, chegando mesmo a intervir na condução para ajudá-lo a 
permanecer seguro.
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Faça escolhas com 
significado
Agora que já viu as coisas espantosas que o Stonic é capaz de fazer, 
chegou a altura de tomar algumas decisões emocionantes.  Temos 
boas notícias para si: o Stonic tem à sua disposição mais de 100 
opções de personalização, permitindo-lhe ser tão individual quanto 
deseja. Escolha a sua cor, materiais e extras e diga ao mundo: "Este 
Stonic é meu".



Signal Red _ BEG

Platinum Graphite _ ABT Most Yellow _ MYWClear White _ UD Silky Silver _ 4SS

Smoke Blue _ EU3 Deep Sienna Brown _ SEN

Urban Green _ URG

Aurora Black Pearl _ ABP

Opções (quase) infinitas
Faça do seu Stonic um espelho da sua personalidade. Tem para isso à sua disposição um leque de cores 
refrescantemente arrojadas e vivas, que fazem sobressair os contornos da carroçaria e exprimem o 
espírito livre que há em si. Poderá até personalizá-lo com uma cor da carroçaria de dois tons. As 
pinturas bi-colores estão disponiveis apenas nas versões TX, gasolina e diesel.

Signal Red
Black _ BBE

Platinum Graphite
Orange _ AAX

Most Yellow
Black _ BMY

Clear White
Black_ BUD

Silky Silver
Black_ B4S

Urban Green
Black_ BUR

Silky Silver
Orange_ A4S

Clear White
Red_ RUD

Smoke Blue
White_ UEU

Platinum Graphite
Green_ GAB

Silky Silver
Green_ G4S



Interior TX com tecto verde Interior TX 

Interior de dois tons em cinzento 

Revestimentos dos bancos em tecido medium-grey de dois tons e pele 
artificial, com relevos coloridos com costuras em cinzento que 
combinam com o tom cinzento mais claro do tablier e da consola 
central. Os apoios para os braços das portas apresentam um cinzento 
mais claro.

Torne a sua vida mais colorida
As cores dizem muito sobre a sua atitude para com a vida e a forma como a enfrenta. Por isso, o Stonic está disponível 
com emocionantes combinações de cores, que lhe permitem atribuir-lhe a sua marca especial. Os pacotes de cores 
interiores refrescantemente vivos também ajudam a completar o visual do seu Stonic, com costuras de contraste 
nos bancos muito apelativas, encostos dos bancos com padrões bordados e elementos decorativos no tablier 
e na consola central. Todas as combinações incluem também o elegante volante em formato de D, também 
ele com costuras coloridas.

Interior de dois tons em cinzento

Revestimentos dos bancos em 
tecido medium-grey de dois tons e 
pele artificial, com relevos coloridos 
com costuras em cor de laranja que 
combinam com o tom cor de laranja 
brilhante do tablier e da consola 
central. Os apoios para os braços 
das portas apresentam um cinzento 
mais claro. 

Interior TX com tecto laranja

Interior de dois tons em cinzento

Revestimentos dos bancos em 
tecido medium-grey de dois tons e 
pele artificial, com relevos coloridos 
com costuras em verde que 
combinam com o tom verde 
brilhante do tablier e da consola 
central.  Os apoios para os braços 
das portas apresentam um cinzento 
mais claro. 



Saboreie cada pormenor
Quer o seu estilo seja urbano ou mais prático, deixe que a sua personalidade se mostre 
através de uma das opções interiores do seu Stonic, tornando-o assim uma afirmação 
dessa mesma personalidade. Pode escolher de entre diversas opções de cor e tecido 
elegantes e resistentes, que gritam (ou sussurram) o seu verdadeiro eu.

Interior em preto (Versão EX)

EX de série em tecido

Uma agradável combinação de tricot suave e tecido simples com um 
padrão discreto oferece conforto e apoio para o corpo. As portas e o 
tablier apresentam revestimentos e superfícies metálicas pintadas, que 
se conjugam com as tonalidades do revestimento de tecido.

Interior em preto (Versão LX e SX)

LX de série em tecido

O interior é forrado com uma combinação de tricot suave e tecido 
simples, com um padrão discreto em verde escuro. A combinação 
entre os revestimentos da porta e do tablier proporciona um ambiente 
fresco e relaxante em todo o habitáculo. 



Rede protetora para cães 
Transporte mais fácil e maior conforto, tanto para os ocupantes humanos como para os seus amigos de quatro patas. Fácil de instalar e com um encaixe perfeito entre 
os encostos dos bancos traseiros e o tejadilho, esta rede robusta garante que todos viajam no local correto, sem restringir a vista do condutor para a retaguarda.    

Frisos das embaladeiras  
A primeira impressão conta sempre, e estes 
elementos protetores em aço inoxidável transmitirão 
a qualquer ocupante uma ideia de qualidade extrema, 
assim como uma pista sobre a experiência que o 
espera. 

Protetor do para-choques traseiro em alumínio escovado 
À medida certa, com o nível de proteção certo: sempre que carregar ou 
descarregar objetos pesados ou bagagem volumosa, este sólido mas elegante 
protetor em aço inoxidável será um escudo eficaz contra danos na pintura do seu 
para-choques traseiro.

Linha de acabamento lateral em alumínio escovado 
Espantosamente  elegante, esta peça em aço escovado oferece oferece aos 
contornos do seu Stonic aquele toque extra de excitação.

Caixas dos espelhos retrovisores exteriores em 
alumínio escovado
Quando a atenção aos pormenores é obrigatória, 
estas caixas dos espelhos retrovisores em alumínio 
escovado são a expressão perfeita da conjugação 
entre estilo e substância. 

Linha de acabamento da porta da bagageira em 
alumínio escovado 
Feita à medida e feita para impressionar: adicione um 
rebordo polido à sua porta da bagageira, graças a esta 
linha em aço inoxidável escovado.

Conte com mais
Verdadeiro estilo é conhecer a sua forma de pensar e expressar a sua personalidade. É 
por isso que o Kia Stonic tem à sua disposição um amplo leque de acessórios feitos à 
medida, que vão desde os apelativos acabamentos laterais e traseiros até às inesquecíveis 
caixas dos espelhos retrovisores exteriores. Eis uma pequena seleção da vasta gama de 
equipamentos que tornarão o seu Stonic verdadeiramente seu.

Todos os acessórios decorativos em alumínio escovado estão também disponíveis com acabamento cromado.



Smart Key e arranque por botão  
Quando tiver a Smart Key consigo, poderá 
aceder ao seu veículo e ligar o motor com toda 
a facilidade, bastando premir um botão.

Chapa protetora inferior Esta chapa 
colocada na parte traseira sob a carroçaria 
melhora o coeficiente aerodinâmico em redor 
do pilar C, melhorando assim a aerodinâmica 
e a força descendente dos pneus traseiros.

Retrovisores exteriores elétricos retráteis 
com indicadores de mudança de direção Os 
espelhos exteriores podem ser facilmente 
recolhidos e devolvidos à sua posição de 
funcionamento através de um simples toque 
num botão. Os indicadores de mudança de 
direção ajudam a tornar as intenções do 
condutor mais claras para os outros 
utilizadores da via pública.

Barras de tejadilho em forma de ponte Com uma generosa capacidade de 70 kg, 
estas barras de tejadilho transportam bagagens, equipamentos para a prática de desporto ou 
objetos volumosos com toda a segurança, mantendo assim o interior espaçoso e protegendo os 
estofos da sujidade e da humidade.

Faróis bifuncionais Estes faróis oferecem 
uma iluminação mais intensa, permitindo-lhe 
estar mais atento a eventuais obstáculos e à 
estrada à sua frente. 

Luzes traseiras combinadas com LED  
Acendem-se instantaneamente e conferem à 
parte traseira um aspeto moderno e de alta 
tecnologia.

Luz da consola superior dianteira com caixa 
para óculos Esta consola ajuda-o a manter-se 
organizado e permite-lhe guardar os seus 
óculos num local onde possa encontrálos sem 
que para isso tenha de desviar o olhar da 
estrada.

Apoio de braços na consola central Este 
confortável apoio para braços deslizante 
combina com os acabamentos do interior e 
está integrado numa consola que inclui dois 
suportes para copos e um compartimento de 
arrumação. 

Pedais de metal Para um aspeto e sensação 
a bordo autenticamente desportivos. Em 
metal inoxidável.

ISG (Idle Stop & Go) A tecnologia ISG foi 
concebida para reduzir o consumo de 
combustível e de energia, ao desligar o motor 
quando o veículo para no trânsito.

Vidros elétricos Os comandos elétricos para 
as janelas traseiras permitem aos ocupantes 
dos bancos junto às mesmas controlar a 
entrada de ar exterior.

Escovas do limpa para-brisas 
aerodinâmicas Estas escovas aerodinâmicas 
mantêm as respetivas borrachas em contacto 
com o para-brisas, mesmo quando o veículo 
circula a alta velocidade.

Comandos do sistema áudio no 
volante Regule as definições do seu sistema 
áudio usando apenas o seu dedo polegar, para 
maior segurança de condução.

Limitador de velocidade / cruise control 
automático A função de cruise control 
automático pode ser ativada usando os 
comandos no volante, que lhe permitem 
definir a velocidade desejada de uma forma 
mais segura.

Volante aquecido Nas manhãs frias, o volante 
aquecido torna o habitáculo mais acolhedor e 
é mais fácil de agarrar.

Bancos dianteiros aquecidos Com três valores 
programáveis, este sistema aquece 
rapidamente os assentos e encostos dos 
bancos dianteiros, desligando-se de forma 
automática assim que a temperatura 
pretendida é atingida. Garantem assim total 
conforto e segurança.

Ar Condicionado Totalmente Automático de 
Duas Zonas (FATC)  
Oferecendo uma função de "definir e 
esquecer", o FATC também liga e desliga 
automaticamente o sistema, para manter a 
temperatura desejada no habitáculo.

Ar condicionado manual Com botões de fácil 
manuseamento e suaves ao toque, que lhe 
permitem ajustar a temperatura de forma  
rápida e praticamente sem ter de tirar os 
olhos do volante. Inclui ventilador com 
velocidades diferentes e opções de 
desembaciamento e recirculação do ar.

Sensores de aviso de distância para 
estacionamento em marcha-atrás Para 
maior facilidade de estacionamento em 
marcha-atrás, os avisos sonoros deste 
sistema alertam o condutor quando existem 
obstáculos à retaguarda.

Câmara de auxílio ao estacionamento em 
marcha-atrás com indicações 
dinâmicas Projeta indicações dinâmicas no 
ecrã de 7" do tablier, para recomendar o 
melhor percurso.

Sensor de chuva Quando deteta pingos de 
chuva no para-brisas, o sensor de chuva ativa 
imediatamente as escovas do limpa para-
brisas.

Espelho retrovisor antibrilho elétrico Este 
espelho retrovisor escurece automaticamente 
as luzes mais intensas que nele refletem, 
embora sem prejudicar a nitidez dos outros 
objetos.

Iluminação nas palas de sol Os LED junto ao 
espelho de cortesia do lado do condutor são 
ideais para retoques de última hora na sua 
imagem.

Altifalantes de agudos De alta qualidade e 
com longo alcance, estão estrategicamente 
posicionados para oferecerem clareza e 
equilíbrio em conjunto com os restantes 
altifalantes.

Equipe-se para qualquer eventualidade
Viagens curtas? Idas e voltas para o trabalho? Escapadelas de fim-de-semana? Aventuras no desconhecido? 
Sejam quais forem as suas necessidades, ninguém mais pode decidir aquilo que o seu veículo é para si e quais 
os equipamentos e acessórios que ele deve ter. É por isso que o Stonic disponibiliza um vastíssimo leque de 
elementos, que farão parecer que o seu automóvel foi feito especificamente para si.



Jantes

Jante de liga leve de 17"
(Versão EX e TX)

Jante de liga leve de 15"
(Versão SX)

Jante de aço de 15"
(Versão LX)

Dimensões (em mm) 

*baseado em jantes de 17"  / **com barras de tejadilho

Unidade (mm)

Comprimento total 4140 Projeção dianteira/traseira 830/730

Largura total 1760 Espaço pernas (diant./tras.) 1070/850

Altura total **1520 Espaço cabeça (diant./tras.) 996/975

Distância entre eixos 2580 Espaço ombros (diant./tras.) 1375/1355

Largura da via (dianteira/traseira) *1532/1539 Distância mínima ao solo *183
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Destaque-se da multidão
Com o seu atraente perfil e contornos musculados, o Stonic atrairá sempre olhares de 

desejo. No entanto, é sempre possível acrescentar-lhe o seu toque de personalidade extra, 

escolhendo para isso uma das opções de jantes especiais.  

Afinal de contas, só você sabe qual a afirmação que pretende fazer.

Quer prefira sair para os locais mais movimentados ou simplesmente gozar a vida num equilíbrio mais sustentado com 
o ecossistema que o rodeia, encontrará sempre o veículo certo para si na gama da Kia Motors. 

A conservação ambiental e a responsabilidade social encontram-se entre as prioridades principais da Kia, e materializamos 
este nosso empenho através de acções tangíveis. Criada em 2009, a nossa submarca EcoDynamics designa os automóveis 

mais amigos do ambiente da gama de modelos Kia, que contam com as nossas novas tecnologias de redução do consumo 
de combustível e das emissões, como é o caso das motorizações híbridas, elétricas e de célula de hidrogénio.

Também estamos a desenvolver, à escala global, um sistema de fabrico amigo do ambiente, bem como a aumentar as taxas 
de reciclagem de recursos e a projetar veículos com a fase de abate em mente. Ao mesmo tempo, vamos adotando cada vez 

mais materiais amigos do ambiente na produção dos nossos automóveis, selecionados pela sua composição, biodegradabilidade 
e tecnologia de fabrico ambientalmente consciente. Por exemplo, para reduzir a nossa pegada de carbono substituímos, sempre 

que possível, os materiais à base de petróleo por materiais à base de plantas.

Em suma, na Kia Motors comprometemo-nos com a busca de soluções fundamentais para a redução do consumo energético e com 
o combate às alterações climáticas. Se comunga dos nossos sentimentos quanto à preservação do ambiente e à garantia de um 

futuro mais risonho para as novas gerações, temos o automóvel certo para si!

Veículos em harmonia com a natureza



Garantia de 7 anos sobre o veículo 
Todos os modelos KIA na Europa usufruem de uma garantia de veículo novo de 7 anos/150 000 

km (3 primeiros anos sem limite de km; 150 000 km durante os restantes 4 anos). Esta garantia 
integral é gratuita e transferível para proprietários subsequentes, desde que o veículo seja mantido 

regularmente e de acordo com o programa de manutenção.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia anticorrosão de 12 anos 
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e brilhante ao seu 

novo Kia. O veículo também beneficia de uma proteção anticorrosão da mais elevada qualidade e de uma 
garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Mantenha-se em contacto com a KIA 
Visite www.kia.com para conhecer as últimas novidades. Poderá encontrar aí mais informações sobre a Kia e a 

sua nova gama de modelos. Receba atualizações sobre o desenvolvimento de energias alternativas, tais como o 
gás liquefeito, as tecnologias híbridas e as células de combustível.  

Ou descubra os projetos em que o nosso Centro de Pesquisa Ambiental está a trabalhar.

Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos desportivos: a Kia é parceira oficial da UEFA e da FIFA. 
Além disso, patrocinamos o Open da Austrália e a estrela do ténis Rafael Nadal.

Financiamento 
O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento mais adequado às suas 

necessidades. Solicite-lhe mais informações.

Que venha o futuro!

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos Kia. Válida 
em todos os estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, 
Islândia e Gibraltar), embora sujeita aos termos e condições locais.



Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data 
da impressão da presente brochura, e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os 
modelos e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante 
o mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria 
poderão variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, 
é favor contactar o seu concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito Santo 
Nº 38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt

www.kia.pt7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos 
novos. Válida em todos os estados membros da UE (e 
também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora 
sujeita aos termos e condições locais.


