O novo 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 construímos automóveis

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

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 exceder 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!

Para sempre jovem.
Eternamente divertido!
Jovem, divertido e sofisticado, o novo
Picanto está cheio de energia e muito mais:
equipamentos de conforto, formas inteligentes
de se manter ligado ao mundo e tecnologias
avançadas que aumentam a segurança dos
ocupantes. Ou seja, tudo aquilo que garante um
equilíbrio perfeito entre o espírito jovem e um
prazer de condução responsável.
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Compacto na forma,
amplo na elegância.
Existe muito para nos fascinar no design
desportivo do novo Picanto. Com as linhas
dinâmicas e pormenores arrojados, como o
novo conjunto de grelha e para-choques da Kia,
este modelo elegante é ideal para saltitar entre
vários pontos da cidade. Além disso, a ampla
escolha de 11 empolgantes cores da carroçaria
permite-lhe definir o automóvel perfeito para
si.
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Adaptação perfeita,
seja qual for o cenário.
As dimensões compactas, aliadas a uma
performance dinâmica e a uma notável
capacidade de manobra, fazem do Picanto o
campeão de qualquer cidade. Seja em ruas
estreitas ou em estradas cheias de curvas, as
suas viagens serão sempre agradáveis.
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Puro conforto.
E com pormenores
premium.
O interior do novo Picanto está preparado
para fazê-lo sorrir. Ao dar-se conta das suas
dimensões espaçosas, design intuitivo e moderno
e materiais de extrema qualidade, não vai querer
ficar por aí. Não fique, então: entre, acomode-se
e delicie-se, viagem após viagem.
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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), facto que lhe permite 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.
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1. Trânsito ao vivo**
O sistema de navegação fornece informações de trânsito ao vivo de
alta precisão, que são atualizadas a cada dois minutos, para que saiba
exatamente onde não há problemas de trânsito ou quais as áreas a
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.
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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. Permite, além disso, pesquisas em dez línguas, mesmo
no estrangeiro.
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.
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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 Picanto, para que possa mais facilmente obter
direções, fazer uma chamada e ouvir música - tudo enquanto se mantém concentrado
na estrada.
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Um veículo compacto,
onde não falta o espaço.
Há quem pense que um automóvel compacto não
pode ter um interior espaçoso. Mas os tempos
mudaram! Com efeito, o novo Picanto revela-se
surpreendentemente amplo, oferecendo dimensões
generosas para as linhas de cabeça e de ombros,
assim como para o espaço para as pernas - até
mesmo na parte traseira.

16

17

Mais espaço.
Mais aventuras.
Pleno de energia, o novo Picanto está pronto
para tudo. O seu amplo habitáculo, aliado à
versatilidade dos seus bancos retráteis e à sua
capacidade de carga de 255 l, garante-lhe todo o
espaço de que necessita para aproveitar cada dia
ao máximo.

Bancos traseiros rebatíveis a 60:40
Desfrute da flexibilidade dos bancos
traseiros, rebatíveis a 60:40 e capazes
de transportar tanto pessoas como
bagagens.

Tabuleiro duplo
Localizado sob os comandos da
temperatura, o tabuleiro duplo é um
local cómodo para guardar óculos de sol,
telecomandos e dispositivos áudio.

Plataforma de carga com dois níveis
Este painel divisório monta-se com os
bancos traseiros rebatidos, criando dois
pisos de carga.

Porta-luvas
Com secções separadas para os seus
acessórios preferidos, o porta-luvas ajuda-o
a manter-se organizado e com o habitáculo
arrumado.

255 ℓ
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de capacidade de carga

Apoio de braços na consola central
A consola central, montada sobre o piso
do veículo, oferece um cómodo espaço de
arrumação adicional. O apoio de braços
ajustável desliza,
permitindo ao condutor obter a posição
perfeita
para o seu braço.

Suportes para copos
dianteiros
Os suportes para copos duplos, na parte dianteira da
consola, mantêm as bebidas
sempre à mão. Se preferir
um espaço mais flexível,
estes suportes poderão ser
facilmente transformados:
basta um simples toque
num botão!

Mesmo com todos os bancos ocupados, o Picanto consegue transportar uns
impressionantes 255 ℓ de carga. As viagens longas, os dias nas compras ou a
participação em eventos desportivos deixaram assim de ser um problema. E
ainda lhe sobra espaço para transportar a sua família e amigos!
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Um automóvel
em que pode confiar.
Os motores do novo Picanto são fiáveis e
económicos, adequando-se perfeitamente à
condução em cidade.

67 CV, 9,8 kg.m
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84 CV, 12,4 kg.m

Motor Kappa 1.0 MPI
O motor 1,0 l MPI de 67 cv, com
distribuição variável CVVT e válvula
de controlo do óleo central, combina
suavidade com eficiência, potência e um
desempenho dinâmico.

Motor Kappa 1.2 MPI
O motor MPI 1.2 litros de 84 CV, com
duplo CVVT, conta com arrefecimento
do pistão por jacto e aros do pistão
revestidos, revelando-se vivaço e potente
mas, ao mesmo tempo, silencioso e
económico.

Caixa de velocidades automática
A caixa automática de 4 velocidades
oferece um funcionamento suave e
pontos de passagem configurados para
proporcionarem uma maior ligeireza, até
mesmo em situações de "para-arranca".

Caixa de velocidades manual
A caixa manual de 5 velocidades usufrui
de medidas de redução da fricção,
assegurando assim uma performance
duradoura ao mesmo tempo que permite
passagens de caixa muito rápidas.
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A segurança em
primeiro lugar.
Os equipamentos de segurança ativa do novo
Picanto mantêm o condutor sempre alerta,
informado e precavido. Isto significa ajuda a
todos os níveis, desde o estacionamento em
espaços apertados até ao evitar de colisões.

RPAS (Sistema de Auxílio ao Estacionamento Traseiro)
Acabe com o stress ao estacionar em marcha-atrás: recorrendo a sensores associados
a sinais sonoros, o RPAS avisa o condutor quando este se aproxima de outro automóvel ou objeto.
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Câmara de auxílio ao estacionamento com
indicações dinâmicas
Quando o condutor faz marcha-atrás numa
manobra de estacionamento, a câmara de auxílio ao
estacionamento projeta imagens no ecrã flutuante
de 7", acompanhadas de indicações dinâmicas que
ajudam à manobra.
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Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS) e aço estampado a quente (HSS)

Proteção sem
concessões.

A carroçaria do novo Picanto usa mais de 44% de Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS),
para além de componentes de aço de alta resistência nas zonas sujeitas a maior pressão.
Consegue-se assim um forte aumento da resistência à tensão e da rigidez da carroçaria,
melhorando-se simultaneamente a proteção do habitáculo e o dinamismo da performance
do veículo.

44

%

Aço Avançado de
Alta Resistência

67

O novo Picanto leva a sério a promessa de
garantir a sua proteção. Com equipamentos e
funcionalidades de segurança ativa aliados a uma
atenção rigorosa aos pormenores, foi construído
de modo a oferecer-lhe uma paz de espírito
total.

m

Adesivos
avançados

HAC (Assistência ao Arranque em Subidas)
Quando parar numa subida, conte com o HAC para ajudá-lo a
evitar que o seu veículo descaia. O sistema aciona suavemente os
travões no momento em que levanta o seu pé do respetivo pedal,
dando-lhe tempo para mudá-lo
para o pedal do acelerador sem sobressaltos.

ESC (Controlo Eletrónico de Estabilidade)
O ESC assegura um desempenho de travagem e um controlo da
direção ideais, ao fornecer automaticamente a força de travagem
adequada para cada roda com base numa avaliação do binário do
motor e das condições de condução.

Airbags dianteiros/laterais/de cortina/para os joelhos
Para ajudar a proteger os ocupantes e, potencialmente, reduzir as lesões em
caso de colisão, todas as versões do novo Picanto estão equipadas com airbags
dianteiros para o condutor e o passageiro da frente, acompanhados de dois airbags
laterais dianteiros e dois laterais de cortina, para além de um opcional airbag de
joelhos para o condutor.
Sistema de travagem
Os travões estão configurados de modo a trabalharem com o ABS e os
pneus para reduzir as distâncias de travagem e aumentar não só a potência de travagem mas também o controlo direcional quando o condutor
trava.
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TPMS (Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus)
Medindo a rigidez das paredes laterais e o raio dos pneus, o TPMS alerta
o condutor sempre que um pneu necessita de um ajuste de pressão, exibindo as informações correspondentes no ecrã do painel de instrumentos.
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Diversão sem limites.
A vida a bordo do novo Picanto define-se com
uma expressão: deixar os bons momentos fluir.
E que melhor maneira de obter uma dose
extra de diversão do que através das diversas
opções decorativas do interior, que lhe permitem
personalizar ainda mais o seu automóvel?
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Kit de personalização da carroçaria
Para que o Picanto seja sempre tão individual quanto
o seu proprietário, eis a possibilidade de fazer uma
afirmação de estilo na estrada, que jamais passará
despercebida. Beneficie deste amplo conjunto de
irresistíveis acessórios e destaques de cor para cada
um dos lados do exterior do seu Picanto, que lhe
conferem um design mais apelativo. Saias laterais,
faixas decorativas da bagageira e coberturas dos
espelhos retrovisores exteriores... a escolha é sua!
Disponíveis num prateado elegante, piano black clássico e
vermelho vibrante. Todos estes produtos são fornecidos
individualmente ou em conjuntos.
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Equipe-se
em grande estilo!
Faça com que o seu Picanto se destaque ainda
mais, com a nossa gama de acessórios funcionais
e desenhados à medida. Desde opções personalizáveis para exprimir o seu estilo próprio até
formas práticas de proteger o seu automóvel,
temos o acessório perfeito para cada gosto.

Iluminação LED para a zona dos pés
Aumente a sensação de luxo no seu habitáculo com este toque luxuoso,
que oferece uma requintada iluminação ambiente para as zonas dos
pés dianteiras sempre que se abre a porta, apagando-se gradualmente
quando se liga o motor. Disponível num vermelho sofisticado ou branco
clássico.

Projetores das portas LED com logótipo Kia
Entre na escuridão em grande estilo, graças a estes focos subtis mas intensos, que iluminam elegantemente o chão com o logótipo da Kia. Estes
projetores são ativados automaticamente quando as portas dianteiras
são abertas.

Tapetes de borracha com destaque colorido
Seja qual for a aventura que acabou de viver, não se preocupe se os
seus sapatos estiverem molhados, com lama ou areia: estes tapetes
resistentes e fáceis de limpar protegem o piso do seu habitáculo, com o
seu formato feito à medida, logótipo Picanto em duas cores e pontos de
fixação que os prendem com firmeza.

Película de proteção do para-choques traseiro (transparente)
Precisa de carregar e descarregar frequentemente a sua bagageira? Faça-o sem stress, sabendo que a superfície superior do seu para-choques
traseiro está protegida contra riscos e raspadelas.
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Sirva-se!
No novo Picanto, não falta nada! Mas, mesmo
assim, disponibilizamos-lhe um vasto conjunto de
extras opcionais, que lhe permitem personalizá-lo
de modo a adequar-se perfeitamente ao seu estilo
de vida.
Portas Aux e USB
Ligue leitores de áudio e dispositivos móveis via USB ou fios de mini-RCA e ouça as suas
canções preferidas.
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Painel de instrumentos segmentado com LCD
Mantenha as informações importantes bem à vista com
este painel de instrumentos segmentado, situado no meio
dos mostradores.

Sistema áudio
O opcional sistema áudio compacto 3.0, com cinco altifalantes, inclui um ecrã plano mono
TFT-LCD. Para além da função de rádio, oferece conectividade com dispositivos portáteis
através das entradas AUX e USB.

Altifalantes de agudos
Também conhecidos por "tweeters", estes altifalantes estão situados nas extremidades
laterais do tablier, contribuindo para uma maior clareza na reprodução dos sons agudos.

MDPS com volante regulável em altura
A direção assistida com motor elétrico (MDPS) facilita a viragem, enquanto o volante regulável em altura aumenta o
conforto do condutor quando sai ou entra no veículo.

Luzes automáticas
Coloque o interruptor na posição de funcionamento
automático e as suas luzes dianteiras e traseiras irão
acender-se ou apagar-se em função da luminosidade
exterior.

Comandos do sistema áudio no volante
Os botões montados no volante permitem-lhe ajustar o sistema áudio sem ter de tirar os
olhos da estrada.

Controlo manual da temperatura
As imagens simples permitem-lhe escolher a temperatura e o volume de ar mais convenientes para si, e ajustá-los sempre que desejar. No escuro, os ícones iluminados proporcionam-lhe uma visão clara das opções selecionadas.

Retrovisores exteriores na cor da carroçaria
Obtenha uma aparência mais requintada com os espelhos
retrovisores exteriores pintados na cor da carroçaria.

Pedais de liga leve
Inspirados no automobilismo de competição, estes pedais
tornam a condução mais divertida. As suas saliências em
borracha oferecem maior adesão aos pés do condutor,
aumentando assim a sua confiança.

Terceira luz de travagem
Incorporada no discreto spoiler situado por cima do vidro
traseiro, esta luz ajuda os condutores que seguem atrás de
si a detetar as suas travagens.
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EX e GT Line Interior em saturn black & cool grey.

Sempre com uma
companhia elegante.
Escolha a sua preferência de entre as nossas
arrebatadoras opções de interiores: desde
o elegante tecido até à pele artificial e aos
arrojados pacotes desportivos. Seja qual for a
sua escolha, acreditamos que o resultado será
sempre perfeito!

LX Interior em saturn black & cool grey.

Tecido
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Tecido
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Retoques finais irresistíveis.
Para finalizar, escolha um acabamento irresistível. O novo Picanto oferece várias opções de interior, jantes e iluminação,
bem como diversas cores exteriores, que vão desde o subtil até ao chamativo.

Cores
exteriores

Clear White + destaques em
vermelho (UD)

Sparkling Silver + destaques em
vermelho (KCS)

Titanium Silver + destaques em
vermelho (IM)

Alice Blue + destaques
metalizados (ABB)

Shiny Red + destaques
metalizados (A2R)

Milky Beige + destaques em
preto (M9Y)

Lime Light + destaques
metalizados (L2E)

Honey Bee + destaques
metalizados (B2Y)

Aurora Black Pearl + destaques em
vermelho (ABP)

EX
Faróis MFR

Luzes traseiras combinadas com LED

Luzes traseiras combinadas com
lâmpadas

Celestial Blue + destaques
metalizados (CU3)

1,485

Faróis direcionais com DRL

Pop Orange + destaques
metalizados (G7A)

1,394 (15”)
1,595

Faróis de nevoeiro direcionais com DRL

Faróis de nevoeiro direcionais

1,403 (15”)

Luzes DRL com lâmpada Manípulos exteriores das portas na
cor da carroçaria

2,400
3,595

520

Os destaques em cor estão disponíveis apenas para o interior GT.

GT LINE
Jantes

675

Dimensões
Unidade (mm)

820

Espaço cabeça (diant.)

1005

Espaço cabeça (tras.)

Tampa para jante de
14" Versão LX
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Jante de liga leve de
15" Versão EX

Jante de liga leve de 16"
Versão GT Line

1085

Espaço pernas (tras.)

1,485

Espaço pernas (diant.)

960

Espaço ombros

1300

(diant.)

1280

Espaço ombros (tras.)

141

Distância ao solo mín.

255

1,394 (16 )
1,595

1,403 (16 )

675

2,400
3,595

520

Bagageira (VDA)
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Toda a paz de espírito de que
necessita.
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 sujeito a operações de manutenção regulares,
de acordo com o programa de manutenção.
Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e brilhante ao seu
novo KIA.
Também beneficia de uma proteção antiperfuração 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 veículos. 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.

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.
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7 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.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito
Santo Nº38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt
00.000000

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.

www.kia.pt

