Uma visão global adaptada às realidades locais

A Kia fabrica mais de três milhões de viaturas por ano na sua rede global de unidades de produção,
totalmente equipadas com a tecnologia mais avançada. Os nossos padrões de investigação,
desenvolvimento e fabrico, extremamente elevados, resultam na excecional qualidade dos
produtos da marca Kia, seja qual for a sua proveniência. É graças a esta exigência de excelência que
conseguimos oferecer a nossa garantia de 7 anos - a maior garantia de fábrica da Europa.

I&D EUA
Superior Township, Michigan
Design EUA
Irvine, California

Fábrica México
Monterrey, Nuevo León

Projetado na Europa.
Com sede na Alemanha, a Kia Motors Europe é responsável pelas vendas, marketing e após-venda
da marca em 30 mercados espalhados pelo continente europeu. A sua sede, em Frankfurt, aloja
também um dos nossos três centros de design globais, onde uma equipa de especialistas cria
concept cars de vanguarda e modelos de produção destinados aos mercados europeu e global. O
Centro Europeu de Design da Kia tem estado na linha da frente do processo de transformação da
marca, alicerçado sobretudo no design.
Concebido na Europa.
Em 2006, a Kia abriu o seu Centro Europeu de Investigação e Desenvolvimento em Rüsselsheim,
próximo de Frankfurt. Uma importante função dos engenheiros que ali trabalham é garantir que
todos os Kia comercializados na Europa oferecem a experiência de bordo e de condução que os
condutores deste continente exigem.
Fabricado na Europa.
Žilina, na Eslováquia, é a casa da fábrica europeia da Kia. Esta, produz até 300 000 viaturas por
ano, e os seus elevados padrões de qualidade permitiram-lhe obter a certificação ISO14001 em
2011. É desta unidade de produção que sai a maioria dos automóveis Kia vendidos na Europa.

Design, engenharia e fabrico europeus:
o novo Kia Ceed
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Fábrica EUA
West Point, Georgia

Design Europa
Frankfurt, Germany
I&D Namyang
Design Coreia do Sul
Hwaseong

Fábrica Europa
Zilina, Slovakia

Fábrica China
Yancheng

I&D Europa
Rüsselsheim, Germany

I&D Japão
Chiba

Fábrica Coreia do Sul
Hwasung, Sohari,
Gwangju, Seosan
Fábrica India
Anantapur,
Andhra Pradesh

Sede europeia e Centro de Design Europeu da Kia
em Frankfurt-am-Main, Alemanha

Fábrica da Kia em Žilina, Eslováquia

Centro I&D Kia na Europa
em Rüsselsheim, Alemanha
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Kia Business
Excecionais no serviço, excecionais na qualidade.
Concessionários Certificados Kia Business: os seus especialistas de frotas dedicados.
A Kia disponbiliza soluções flexíveis e personalizados para todos os Clientes de frotas, independentemente de se tratar de um pequeno empresário com uma frota automóvel pequena ou de uma multinacional com uma grande frota global: as exigências são as mesmas, e ambos merecem um programa
de após-venda direcionado para as suas atividades específicas. Merecem, além disso, agendamentos
de serviço prioritários, preços de mão de obra competitivos e a fácil disponibilização de viaturas de
substituição. Para este fim, criámos uma rede de Concessionários Certificados Kia Business.

A nossa garantia de 7 anos.
É devido aos elevadíssimos padrões de qualidade com que os nossos automóveis são produzidos que
conseguimos dotá-los de uma garantia integral de 7 anos/150 000km (sem limite de km
nos primeiros 3 anos) – a mais duradoura da Europa para viaturas novas. Isto significa que os nossos
clientes podem beneficiar da mesma paz de espírito desde o dia 1 até ao dia 2555 da sua compra.
Neste período, a garantia pode ser transferida para proprietários subsequentes, desde que o limite de
150 000 km não seja excedido, o que é excelente em termos de revendas e valores residuais. Além disso, um Kia com 3 anos apresentará uma garantia ainda assim mais longa do que as de muitas viaturas
novas da concorrência.

E STUD O DE F IA BIL IDA D E D E A U TOM Ó V E I S DA J. D . PO W E R

A Kia ficou à frente de marcas generalistas pelo 5º ano
consecutivo, segundo o Estudo da Qualidade Inicial nos
EUA levado a cabo pela J.D. Power.
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DES IGN P REMIA DO

A Kia já venceu prémios prestigiados em todo
o mundo, graças ao magnífico design dos seus
modelos.

Uma proposta de negócio segura
A escolha de um fabricante de automóveis para a sua frota é algo que requer grande ponderação.
Como definir os parâmetros? A Kia Motors Europe facilita-lhe a decisão, começando por
disponibilizar-lhe uma gama altamente competitiva de modelos projetados, concebidos e
fabricados de forma a corresponderem às necessidades dos condutores da atualidade.
A segurança passiva é incorporada em todos os modelos Kia logo desde a sua fase de conceção,
graças à ampla utilização de aço avançado de alta resistência e à estampagem a quente de
diversos componentes fundamentais da carroçaria, que lhe garantem uma maior rigidez. Este
fator, importa notar, não é apenas importante para a segurança: contribui, também, para melhorar
as características de condução.

COMPONENTES
ESTAMPADOS A QUENTE

AÇO AVANÇADO DE ALTA
RESISTÊNCIA (AHSS)

A estampagem a quente de componentes
nas áreas submetidas a maior tensão
reforça significativamente a estrutura da
carroçaria e fornece uma melhor proteção
em acidentes, para além de uma melhor
dinâmica de condução e de viagens mais
confortáveis.

Os automóveis Kia contam com muitos
componentes produzidos em Aço Avançado
de Alta Resistência (AHSS), o que lhes
confere uma rigidez excecional.

O processo de transformação da marca, alicerçado
sobretudo no design, resultou em modelos com
características individuais, mas que partilham entre
si linhas identificativas típicas da Kia. No entanto, a
atração que estes automóveis despertam não se fica
pelo design: os nossos Clientes podem contar também
com uma vastíssima gama de tecnologias Drive Wise,
que trabalham em conjunto para garantir a máxima
segurança aos condutores, passageiros e peões.

Assistência à Prevenção de
Colisões Frontais (FCA)

Sistema de Controlo da Velocidade
Inteligente (SCC) com função
Stop & Go

Assistência à Manutenção na Faixa
de Rodagem (LKA) e
Aviso de Atenção do Condutor (DAW)

Deteção do Ângulo Morto (BCW) e
Aviso de Mudança de Faixa (LCW)

Alerta de Perigo de Colisão à
Retaguarda (RCCW)

Assistente de Médios Dinâmicos

Este sistema deteta os veículos que
seguem mais à frente e os peões que
atravessam a estrada, avisando o condutor caso detete algum risco de eventual colisão.

O SCC recorre a um sensor de radar na
parte dianteira do veículo para monitorizar a distância em relação ao veículo
mais à frente. Para manter a distância
de segurança previamente programada,
o sistema aplica os travões e poderá até
mesmo parar o veículo até que aquele
que o antecede avance.

Não precisa de se preocupar com o risco
de se desviar do seu caminho: o LKA
alerta-o, podendo até mesmo comandar
a direção para recolocar a sua viatura
na posição certa. Ao mesmo tempo, o
sistema DAW monitoriza a forma como o
condutor utiliza o volante, os indicadores
de mudança de direção e o pedal do
acelerador, para ajudá-lo a manter-se
concentrado na estrada.

O sistema de Deteção do Ângulo Morto
conta com sensores de radar que monitorizam os ângulos mortos e avisa o
condutor relativamente aos automóveis
que vierem na sua direção. Para isso,
recorre a uma luz intermitente nos espelhos retrovisores exteriores, ao mesmo tempo que a Assistência à Mudança
de Faixa o ajuda a mudar de faixa sem
sobressaltos.

Acabaram-se as surpresas desagradáveis
ao sair dos lugares de estacionamento
ou portões em marcha-atrás: o Sistema de Alerta de Perigo de Colisão à
Retaguarda avisa o condutor para a
presença de obstáculos na sua rota.

A função de Assistente de Médios
Dinâmicos direciona os médios para
seguirem o traçado das curvas à medida
que o veículo vai avançando, melhorando assim a visibilidade durante a noite.
As luzes são adaptadas em função da
velocidade do veículo, do seu peso e do
ângulo de viragem.
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Kia Picanto
Jovem e divertido.
As linhas do Picanto evidenciam desde
logo o carácter deste modelo: é ousado
e, simultaneamente, elegante, apelativo
e, ao mesmo tempo, enérgico. Sentindose em casa nas ruas de qualquer cidade,
eis um automóvel pequeno, mas que é
grande no espaço para todos os ocupantes,
nomeadamente ao nível da cabeça, ombros
e pernas. As suas dimensões compactas,
performance dinâmica e condução ágil
tornam-no divertido de conduzir, enquanto
as tecnologias avançadas que o equipam
oferecem uma segurança tranquilizadora e
formas inteligentes de manter os ocupantes
ligados ao mundo.

MOTORIZAÇÕES
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TRANSMISSÕES

1.0 MPi 67cv
Gasolina

Manual - 5

1.0 T-GDi 100cv
Gasolina

Manual - 5

Interior
O interior do 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.

Sistema de navegação com ecrã tátil flutuante.
O elegante sistema de infotainment permite-lhe aceder facilmente aos dados de navegação, a atualizações em tempo real
e a muito mais.

Espaço
Um veículo compacto, onde não falta o espaço. O Kia Picanto
revela-se surpreendentemente amplo, oferecendo dimensões
generosas.

Kia Rio
Tudo aquilo de que
precisa e muito mais.
É incrível o espaço, o conforto e a tecnologia
avançada que é possível oferecer no interior
de uma carroçaria com proporções tão
equilibradas. E, quanto mais se aproximar,
mais impressionado ficará! O habitáculo,
surpreendentemente amplo, conta com
bancos traseiros rebatíveis, que contribuem
para uma maior versatilidade. Ao mesmo
tempo, o ar condicionado automático e o
tipo de conectividade que normalmente
apenas se encontra em automóveis muito
maiores asseguram níveis superiores de
comodidade e conforto.

MOTORIZAÇÕES

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

Câmara traseira de estacionamento
Panorâmica completa da marcha-atrás com orientações
dinâmicas.

Ar Condicionado Automático (FATC)
O FATC oferece uma função de “definir e esquecer”, que o liga e
desliga automaticamente para manter a temperatura desejada
no habitáculo.

TRANSMISSÕES

1.25 MPi 84cv
Gasolina

Manual - 5

1.0 TGDi 100cv
Gasolina

Manual - 5

1.0 T-GDi 120cv
Gasolina

Aut. Dupla Embraiagem - 7
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Kia Stonic
Um crossover
desafiante.
Este novo crossover apresenta-se com um
estilo musculado e imponente, com cavas
das rodas salientes, para-choques robustos
e bem definidos e ainda resguardos
inferiores da carroçaria, que definem o
seu carácter assertivo. As suas linhas
irresistíveis são complementadas por
uma excecional facilidade de condução e
notáveis prestações, não faltando também
as avançadas tecnologias de conectividade
e segurança da Kia, sempre em expansão.
Para a carroçaria, existem 9 combinações de
cores com dois tons e 7 opções de cor única.
O interior reflete o mesmo estilo ousado do
exterior.

MOTORIZAÇÕES

8

TRANSMISSÕES

1.0 T-GDi 100cv
Gasolina

Manual - 5

1.0 T-GDi 120cv
Gasolina

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7

Interior
Os contornos bem definidos prendem imediatamente o olhar,
tornando a condução refrescante e divertida. O volante em
forma de D foi concebido para ficar afastado das pernas, ao
passo que os comandos foram projetados e posicionados de
modo a que a condução e as necessidades do condutor sejam
totalmente convergentes.

Flexibilidade da bagageira
O rebatimento quase total dos bancos traseiros (60:40) permite
acomodar cargas compridas ou volumosas. Estes bancos podem
ainda ser totalmente rebatidos em separado, oferecendo úteis
opções de gestão do espaço para a carga e para os passageiros.

LKAS
O sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem
recorre a uma câmaramontada 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 inadvertidamente e intervindo na direção para que este regresse a essa
mesma faixa.

Kia Ceed
Um hatchback elegante
e uma Sportswagon
espaçosa.
Procura um automóvel que eleva o estilo
dinâmico e o prazer de condução para um
novo patamar? Apresentamos-lhe o Kia
Ceed! Este modelo está disponível sob
as formas de um versátil hatchback de
5 portas ou de uma Sportswagon ideal
para profissionais. Todos os elementos da
gama Ceed foram trabalhados de forma a
proporcionarem experiências de condução
agradáveis nas estradas da atualidade, e
as suas qualidades práticas são reforçadas
pelas avançadas tecnologias de segurança
e conectividade da Kia, que descomplicam
todas as viagens.

MOTORIZAÇÕES

Sistema de navegação
Selecione o seu destino no ecrã tátil de 10.25” com sistema de
navegação, que usufrui de atualizações de mapas durante 7
anos, para que nunca perca o seu rumo.

Espaço de carga amplo
A Sportswagon oferece a maior capacidade de bagageira do
segmento, com 625 litros.

Ceed SW PHEV
Com até 50km de autonomia em modo elétrico. Um simples
toque no botão de modo Híbrido/Elétrico (H/EV), situado junto à
alavanca da caixa de velocidades, permite-lhe comutar entre os
modos elétrico e híbrido.

TRANSMISSÕES

1.0 T-GDi 120cv
Gasolina

Manual - 6

1.4 T-GDi 140cv
Gasolina

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7

1.6 T-GDi 204cv
Gasolina

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7

1.6 GDi PHEV 141cv (SW)
Híbrido Plug-In Gasolina

Aut. Dupla Embraiagem - 6

1.6 CRDi MHEV 136cv
Híbrido Diesel

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7
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Kia ProCeed
Shooting-brake.
Acima das
expetativas.
Baseando-se na qualidade e na engenharia de exceção do Ceed, o Proceed é um
automóvel pleno de elegância, que desafia o
convencional. No interior do seu perfil alongado e com um centro de gravidade baixo,
encontrará um habitáculo com materiais
macios de alta qualidade, que proporciona
ao condutor todo o conforto e versatilidade
com que sempre sonhou. Por seu turno, a
generosa capacidade de carga de 594 litros
pode ser expandida até aos 1545 litros sem
qualquer esforço, contando com o sistema de abertura mãos-livres da porta da
bagageira elétrica inteligente para maior
comodidade.

MOTORIZAÇÕES
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TRANSMISSÕES

1.0 T-GDi 120cv
Gasolina

Manual - 6

1.4 T-GDi 140cv
Gasolina

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7

1.6 T-GDi 204cv
Gasolina

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7

1.6 CRDi 136cv
Diesel

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7

Interior
Com um habitáculo desportivo onde não faltam os pormenores
elegantes, o interior do novo Kia ProCeed destaca-se também
pelos revestimentos dos bancos em camurça artificial, sistema
de som JBL Premium e elementos decorativos de extremo bom
gosto, a juntar a um vasto conjunto de tecnologias avançadas.

Patilhas de comando da caixa de velocidades
Estas patilhas permitem ao condutor fazer passagens de
caixa suaves, sem tirar as mãos do volante. Ao mesmo tempo,
tornam a condução mais dinâmica e intuitiva, oferecendo ao
condutor um controlo total do veículo.

Seleção do Modo de Condução (DMS)
Esta função pode ser comandada através de um botão situado
junto à alavanca das velocidades. Trabalhando em conjunto
com a caixa de velocidades DCT, o DMS aumenta a dinâmica de
condução, ao fornecer uma melhor resposta ao acelerador, e
um arranque mais rápido, para além de otimizar a performance
nas ultrapassagens.

Kia XCeed
Desafie as suas
expectativas.
Um crossover diferente de todos os
outros. A sua silhueta desportiva de coupé
crossover, bem como o design ousado das
jantes de 18”, contribuem para que o Kia
XCeed se destaque. Acrescente a isso uma
altura ao solo generosa em qualquer tipo
de terreno, com uma posição dos bancos
elevada mas desportiva.

MOTORIZAÇÕES

Painel de instrumentos digital
Este painel de instrumentos apresenta um ecrã de alta
definição de 12,3”, que exibe informações essenciais no campo
de visão do condutor e todas as outras informações necessárias
para que este se mantenha a par da sua própria condução.

Interior
O Kia XCeed cria novos referenciais em aspetos como a qualidade, o conforto, a tecnologia e a conectividade. A partir do
momento em que se senta ao volante, descobre imediatamente
uma espantosa combinação de estilo e substância, presente
no elegante tablier, nos bancos sofisticados ou no sistema de
navegação com ecrã de 10.25”.

XCeed PHEV
Com até 50km de autonomia em modo elétrico. O sistema de
navegação da Kia oferece a possibilidade de manter um
máximo de 3 aplicações abertas em simultâneo. Também
consegue exibir o fluxo de energia do grupo motopropulsor e o
estado da bateria, bem como outras informações relacionadas
com a tecnologia híbrida plug-in.

TRANSMISSÕES

1.0 T-GDi 120cv
Gasolina

Manual - 6

1.4 T-GDi 140cv
Gasolina

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7

1.6 GDi PHEV 141cv
Híbrido Plug-In Gasolina

Aut. Dupla Embraiagem - 6

1.6 CRDi 115cv
Diesel

Manual - 6
DCT - 7

1.6 CRDi 136cv
Diesel

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 7
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Kia Niro
O melhor de dois
mundos.
Se o seu desejo de tornar o ambiente mais
limpo anda de mãos dadas com uma paixão
pela condução em grande estilo, temos a
resposta para aquilo que procura! Ou, mais
precisamente, três respostas . A nova gama
Kia Niro satisfaz as suas necessidades
individuais com um design de crossover
versátil e surpreendente, acompanhado de
muita tecnologia inspiradora e espaço para
tudo. Este modelo está agora disponível
nas versões Hybrid, Plug-in Hybrid e 100%
Elétrica.
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MOTORIZAÇÕES

TRANSMISSÕES

1.6 GDi HEV 141cv
Híbrido Gasolina

Aut. Dupla Embraiagem - 6

1.6 GDi PHEV 141cv
Híbrido Plug-In Gasolina

Aut. Dupla Embraiagem - 6

Interior
Um ambiente verdadeiramente exclusivo, o habitáculo do Niro
apresenta acabamentos com materiais de alta qualidade,
acompanhados de tecnologia sofisticada - que inclui o ecrã de
navegação de 10,25” e carregador wireless para smartphone.

Painel de instrumentos
O novo painel de supervisão de 7”, de alta tecnologia e
totalmente digital, apresenta um velocímetro digital e
visualizações impressionantes, permitindo-lhe monitorizar
estatísticas cruciais como o modo de condução atual, a carga da
bateria e a autonomia restante. O ecrã pode ser personalizado
em função do tipo de informação que deseja exibir.

Niro PHEV
Com até 58km de autonomia em modo elétrico. No modo EV
(ideal para a condução urbana), o sistema utiliza apenas energia
elétrica, para uma condução totalmente isenta de emissões.

Kia e-Niro
O crossover elétrico.
Para além do atraente design de crossover
do novo Kia e-Niro, encontrará o argumento mais convincente a favor da mobilidade
com zero emissões - a sua autonomia de
até 615km em circuito urbano e 455km
em circuito combinado. O e-Niro também
oferece todo o conforto e carácter prático
que seriam de esperar num automóvel dos
tempos modernos, incluindo uma excelente
capacidade de carga de 451 litros. Entre
as avançadas tecnologias integradas neste
modelo, o destaque vai para o sistema de
carregamento rápido de última geração e
para os grupos motopropulsores totalmente
elétricos de 204cv.

Interior
O espaçoso habitáculo oferece um descontraído equilíbrio entre
tecnologia e conforto. A consola central, em posição elevada,
chama desde logo a atenção. Ao mesmo tempo, o ecrã tátil de
8” fornece as informações fundamentais relativas à propulsão,
juntamente com as funções de navegação e de música.

Travagem regenerativa
O novo e-Niro está equipado com um sistema de travagem
regenerativa de última geração, que permite ao condutor escolher entre diferentes modos de regeneração, consoante as situações. Se o condutor mantiver a patilha carregada, o veículo
pode ser desacelerado até parar, sem necessidade de utilização
do pedal dos travões.

Seleção do Modo de Condução (DMS)
O e-Niro adapta-se ao seu estilo de condução preferido. Desde
o altamente eficiente modo ECO+ até ao mais dinâmico modo
Sport, passando pelo Eco e pelo Normal, estes quatro modos de
condução permitem-lhe ajustar a performance e os níveis de
consumo elétrico deste crossover.

MOTORIZAÇÕES
EV 64kWh 204cv
100% Elétrico

13

Kia e-Soul
Valorize o excecional.
O icónico crossover Kia e-Soul, totalmente
elétrico, é um automóvel cheio de personalidade, o que é visível tanto no seu exterior descontraído e divertido como no seu
interior alegre e confortável, ou ainda no seu
insaciável gosto pela aventura, para o qual
a sua autonomia de até 648km em circuito
urbano e 452km em circuito combinado,
abre novos horizontes.

MOTORIZAÇÕES
EV 64kWh 204cv
100% Elétrico

14

Interior
A diversão prolonga-se pelo interior do Kia e Soul, onde a alta
qualidade se alia a um espaço amplo, a bancos inteligentemente
concebidos, a um elegante tablier e a inovações inspiradoras ao
nível da tecnologia, do som e da iluminação.

Carregador wireless para smartphone
Usufrua de um carregamento cómodo e sem fios, bastando
para isso colocar o seu smartphone compatível no carregador
sem fios, localizado na consola central. Este sistema consegue
mesmo avisá-lo se, ao sair do veículo, deixar o seu smartphone
no carregador.

Faróis 100% LED
Perfeitamente integrados na elegante parte dianteira, surgemnos os faróis duplos LED (para máximos e médios), com luzes
de circulação diurna também com LED situadas mais abaixo.

Kia Sportage
Construído para a
aventura.
Com os seus aperfeiçoados níveis de
inovação, estilo e conforto, o Sportage
continua a surgir com novos pontos fortes,
versão após versão. As suas inconfundíveis
características de SUV (asseguradas pelo
design dinâmico e desportivo), são complementadas por tecnologias avançadas, que
aumentam a segurança e a conectividade.
O conforto e a comodidade são reforçados
por equipamentos de topo, como a porta da
bagageira elétrica e inteligente, os bancos
dianteiros ventilados e os bancos traseiros
reclináveis. Com o Kia Sportage, sentirá
sempre uma enorme vontade de conduzir.

MOTORIZAÇÕES

Interior
Habitáculo elegante, com um conforto absoluto e uma gama de
tecnologias avançadas ao seu dispôr. O interior desportivo da
versão GT Line apresenta estofos em pele preta com pesponto
em vermelho.

Chave inteligente
A chave inteligente proporciona-lhe um acesso fácil e
sem chave a todas as viagens, enquanto o botão start lhe permite ligar e desligar o motor através de um simples toque.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA)
Este sistema é capaz de detetar tanto o veículo precedente como os peões que atravessam a estrada. Recorrendo a
sensores e a uma câmara para monitorizar a proximidade e a
velocidade dos outros veículos, avisa o condutor em caso de
risco de colisão.

TRANSMISSÕES

1.6 GDi 132cv
Gasolina

Manual - 6

1.6 T-GDi 177cv
Gasolina

Manual - 6
DCT - 7

1.6 CRDi MHEV 115cv
Híbrido Diesel

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 6

1.6 CRDi MHEV 136cv
Híbrido Diesel

Manual - 6
Aut. Dupla Embraiagem - 6
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Kia Optima SW
PHEV
Performance híbrida.
Impressionante de alto a baixo, o Optima
Sportswagon Plug-in Hybrid prova que
é possível reduzir as emissões sem
sacrificar a performance. Graças aos
seus avançados grupos motopropulsores,
consegue estabelecer um equilíbrio entre
eficiência e dinamismo, oferecendo uma
transição rápida e suave do modo elétrico
para o modo híbrido (motor de combustão/
motor elétrico), quer em cidade, quer em
autoestrada.

MOTORIZAÇÕES
2.0 CVVT PHEV 205cv
Híbrido Plug-In Gasolina
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TRANSMISSÕES
Automática - 6

Interior
Os materiais de alta qualidade, de toque suave e os estofos em
pele elevam o requinte para o nível seguinte. Graças ao cockpit
orientado para o condutor e concebido de forma inteligente,
saberá sempre que tudo está exatamente onde precisa que
esteja.

PHEV
A geração sofisticada da performance híbrida, com até 62km de
autonomia em modo elétrico.

Espaço e Tecnologia
Bagageira espaçosa com bancos rebatíveis, para obter a máxima capacidade. A porta da bagageira é elétrica e inteligente, o
que permite abrir a bagageira sem usar as mãos.

Kia Sorento
Sempre mais à frente.
Disponível na versão de 7 lugares, o Sorento
começa onde os outros desistem. Os
níveis superiores de conforto, qualidade
e equipamento, aliados à tecnologia de
ponta da Kia em termos de segurança e
conectividade, fazem deste atraente SUV
a nova referência na sua classe. Exalando
excelência na condução em estrada ou
fora dela, apresenta um sistema de tração
fiável, até mesmo em pisos acidentados,
arenosos ou escorregadios. O resultado
de tudo isto não é de surpreender: cada
viagem transforma-se numa experiência
inesquecível!

MOTORIZAÇÕES
2.2 CRDi 200cv
Diesel
Interior
A disposição horizontal do habitáculo transmite desde logo
uma sensação acolhedora. Todos os detalhes foram concebidos
tendo em vista a posição do condutor e, ao design ergonómico,
juntam-se os materiais de grande qualidade, com superfícies
suaves e elementos de cromado acetinado.

Monitor do ângulo morto (BVM)
Deteta a presença de outro veículo no ângulo morto. O sistema
emite um aviso gráfico e imagem de uma câmara. Caso, o
condutor tente mudar de faixa nessas circunstâncias, é emitido
um alerta sonoro.

Monitor 360°
Segurança em toda a volta: este sistema intuitivo combina
quatro amplas imagens das câmaras situadas à frente, atrás
e nas partes laterais do veículo, oferecendo uma abrangente
vista aérea do espaço em redor durante o estacionamento ou
a deslocação a velocidades inferiores a 20 km/h.

TRANSMISSÕES
Aut. Dupla Embraiagem - 8

1.6 T-GDi 230cv
Híbrido Gasolina

Automática - 6

1.6 T-GDi PHEV 265cv
Híbrido Plug-In Gasolina

Automática - 6
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Kia Stinger
Estilo, potência e
conforto.
Estas são as qualidades que sempre
definiram um Gran Turismo, um automóvel
que gera excitação através de um estilo
poderoso, tração traseira e prestações
excecionais. No Stinger, nada se fica pelo
“quanto baste”. Com a sua distância entre
eixos longa, baixo centro de gravidade,
motorização poderosa e afinações
precisas da direção e suspensão, preenche
todos os requisitos de um Gran Turismo.
Também está disponível com um sistema
de tração integral repartida (com maior
envio de tração para as rodas traseiras) e
Vetorização do Binário, para uma aderência
perfeita à estrada.

MOTORIZAÇÕES
3.3 T-GDi 366cv
Gasolina
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TRANSMISSÕES
Automática - 8

Interior
O apelativo interior apresenta entradas de ar circulares “tipo
avião”, indicadores do painel de instrumentos com aro prateado
e detalhes em cromado acetinado. O ecrã de supervisão no
painel de instrumentos e o opcional Head-Up Display oferecem
acesso às informações essenciais para a condução.

Head-Up Display (HUD)
Para ajudar a manter os olhos na estrada, o ecrã Head-Up
Diplay a cores, de 8” e ajustável em altura, projeta as informações mais importantes para a condução no para-brisas. Estas incluem os dados de navegação curva a curva, as definições
do cruise control inteligente e a Deteção do Ângulo Morto.

Seleção do Modo de Condução (DMS)
Este sistema altera as características do motor, transmissão,
suspensão, direção e tração integral, podendo alterar até mesmo o som do motor. Escolha entre cinco modos de condução:
Comfort, Sport, Sport+, Eco e Smart.

Kia Business
EcoDynamics

Ceed MHEV

Ceed SW MHEV

XCeed PHEV | 50km*

Ceed SW PHEV | 50km*

e-Niro | 615km / 455km**

Sportage HEV

Niro HEV

Niro PHEV | 58km*

Sorento HEV

Optima SW PHEV | 62km*

Sorento PHEV | 60km*

e-Soul | 642km / 452km**

Enquadramento Fiscal
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

10 a 35% (varia conforme o modelo).

5 a 17,5% (varia conforme o modelo).

0%

IVA

IVA

IVA

Não dedutível.

Dedutível 100% até 50.000€ (valor sem IVA).

Dedutível em 100% até 62.500€ (valor sem IVA).

CUSTOS COM COMBUSTÍVEIS

CUSTOS COM COMBUSTÍVEIS

CUSTOS COM COMBUSTÍVEIS

Dedutível em 50% nas motorizações diesel.

Dedutível em 50% nas motorizações a diesel e 100% nas motorizações elétricas.

Dedutível em 100%.     
* Circuito Combinado. Autonomia elétrica máxima anunciada.
**Circuito Urbano/Circuito Combinado. Autonomia elétrica máxima anunciada.
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Na Kia, sabemos que a gestão de uma frota vai muito para além da simples escolha das viaturas.
É necessário um parceiro de negócios fiável, que compreenda realmente as necessidades do
Cliente. A equipa Kia Business garantirá a resposta a todas as suas questões (sejam elas quais
forem), e não se poupará a esforços para que a sua experiência de gestão de uma frota Kia seja
positiva!

KV AUTOMÓVEIS
VIANA DO CASTELO
CARDAN
BRAGA | GUIMARÃES

KV AUTOMÓVEIS
BARCELOS

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito Santo, 38
1950-097 Lisboa
Telefone: +351 210 344 400
E-mail: fleet@kia.pt

KV AUTOMÓVEIS
PÓVOA DE VARZIM
JOP
PORTO

IRMÃOS LEITE
VILA REAL

AMF
PENAFIEL

LÉRCIO PINTO & FILHOS
SANTA MARIA DA FEIRA
CORVAUTO
AVEIRO

SOVECO
VISEU

ELPÍDIO & HORÁCIO
GUARDA

MONIZ DE SÁ
PONTA DELGADA

A MATOSCAR
FUNDÃO
FH ROCHA MARQUES
LEIRIA

LOUREIRO ALMEIDA & FILHOS
ANGRA DO HEROÍSMO
LPM
CALDAS DA RAINHA

SANTOGAL
SINTRA | ALFRAGIDE | LOURES

JULIÃO LUZ & FILHOS
SANTARÉM
MULTIRIBEIRO
PORTALEGRE

UNIVEX
LISBOA | CASCAIS

SGS CAR
ALMADA | MONTIJO

AUTO-AVENIDA
SETÚBAL

DIACAR
SINES

A MATOSCAR
ÉVORA

CAMEIRINHA
BEJA

MADEIRA AUTO-CAR
FUNCHAL

MSCAR
PORTIMÃO | FARO

Rede de Concessionários Oficiais Kia

MCOUTINHO
COIMBRA

