
Kia EV6



A inspiração não acontece por acaso. É algo que vem ter connosco quando 
temos a coragem de sair da nossa zona de conforto e aventurar-nos por novos 
domínios. Surge-nos quando vemos o mundo com um olhar diferente e a partir 
de novas perspetivas. Encontramo-la quando nos movemos. Conte com a Kia 
para conduzi-lo pelo poder inspirador do movimento, para que possa atingir
todo o seu potencial criativo. É por isso que tudo aquilo que criamos lhe 
oferece o espaço para a inspiração e o tempo necessários para dar vida às suas 
ideias. Junte-se então a nós nesta emocionante viagem e descubra com a Kia 
toda a inspiração que o movimento lhe pode trazer!

Deixe-se inspirar pelo movimento.



Inspirando cada viagem.
O Kia EV6
Desde o seu inconfundível design exterior até às suas inovadoras 
linhas interiores, passando por um vasto conjunto de tecnologias 
avançadas intuitivas, o 100% elétrico Kia EV6 foi criado para inspirar 
o condutor em todas as viagens. 

Movement that inspires. 



* Autonomia elétrica máxima em Ciclo Urbano WLTP.
**Para alcançar a velocidade máxima de carregamento do EV6, deve ser usado um carregador de 800 V para veículos elétricos com uma potência de 250 kW. A velocidade 
  e o tempo de carregamento reais podem ser influenciados pela temperatura da bateria e pelas condições atmosféricas exteriores.

Mais autonomia.
Mais tempo. Mais inspiração.
A inspiração não é apenas ter uma ideia: trata-se de sair da sua zona de conforto 
e alimentar a sua mente com novos ambientes. Foi por isso que concebemos
o Kia EV6 - um automóvel que, com a sua autonomia de até 740* km, lhe permite 
explorar mais daquilo que o mundo tem para oferecer. E, aproveitando
as velocidades de carregamento rápidas que este modelo lhe oferece,
usufruirá de mais tempo para criar algo de novo.

O Kia EV6 também lhe oferece mais tempo para dar vida às suas ideias.
O carregamento dos 10 aos 80% leva menos de 18 minutos.* O carregamento 
ultrarrápido significa mais tempo para si e para as suas atividades preferidas. 
Por exemplo para ter a sua próxima grande ideia.



E-GMP.
A nova plataforma EV.
O Kia EV6 é o primeiro modelo 100% elétrico da Kia a ser construído 
com base na Plataforma Global Modular Elétrica (E-GMP).
Carregamento ultrarrápido. Grande autonomia. Interior espaçoso. 
Zero emissões. Tudo graças a esta nova plataforma, através da qual 
a Kia está a transportar os EV para um novo patamar.

O Kia EV6: apenas a primeira de muitas novidades extraordinárias 
que estão para chegar.



Aquilo que de mais inspirador 
podemos criar é o movimento.
Uma viagem não é apenas a deslocação de um local para outro. 
Trata-se, acima de tudo, de criar uma experiência, uma emoção
que inspira a criar novas ideias. Nessa ótica, o Kia EV6 foi concebido 
não só para oferecer estilo e conforto, mas também emoção.



Sem variedade,
não existem novas ideias.
Para que a criatividade possa surgir, é fundamental ver o mundo
sob uma perspetiva diferente. O sofisticado Kia EV6 e a sua versão 
desportiva GT-line oferecem-lhe toda a variedade de que necessita. 
Quer prefira o carácter desportivo ou a elegância informal, 
as originais linhas de design deste modelo suscitam uma excelente 
impressão, de todas as perspetivas. 



Faça com que
cada detalhe conte.
Quando muitas pequenas coisas se conjugam em harmonia,
as grandes ideias não tardam a aparecer. É por isso que o Kia EV6 
100% elétrico, através de uma utilização inteligente do espaço
e de um bem pensado conceito de exterior, faz com que
cada detalhe conte. 



Um novo padrão
de mobilidade sustentável.
Quando se trata do design interior, o objetivo é a criação
da experiência mais centrada no utilizador e imersiva possível,
através da conceção do espaço, de tecnologias intuitivas e de 
elementos sustentáveis. A bordo do Kia EV6, encontrará um espaço 
amplo, que lhe permite respirar à vontade, num ambiente onde se 
destacam os materiais em couro vegan e PET reciclado, sublinhando 
a natureza sustentável do veículo. O revestimento dos bancos é 
criado a partir de plástico reciclado - o equivalente a 111 garrafas. 



Sistema de som Meridian premium. Em conjunto com os seus 
14 altifalantes, o sistema de som Meridian premium cria uma 
experiência envolvente, independentemente de o condutor 
estar a ouvir um podcast, o seu cantor preferido ou instruções 
de navegação. E, com a funcionalidade Acoustic Sound Design 
da Kia, é possível escolher sons característicos de EV,
que aumentam o prazer de condução. 

Display comutável do infotainment/ar condicionado.
O display comutável oferece uma forma intuitiva
de interagir com o veículo, mantendo ao mesmo tempo
as informações úteis facilmente acessíveis. Prima o ícone
do infotainment ou do ar condicionado, e depois os botões
dos menus relevantes, para proceder aos ajustes que desejar.

Carregador sem fios para telemóveis. A consola
de carregamento, situada na consola dianteira central, permite 
carregar telemóveis compatíveis por sistema sem fios. Com até 
15 W de potência, garante carregamentos rápidos.

Ecrã panorâmico duplo, com monitores curvilíneos de 12,3”. Contribuindo para um interior esteticamente perfeito,
os monitores curvilíneos integrados do Kia EV6 proporcionam também uma experiência verdadeiramente envolvente. Além disso, 
tornam os momentos ao volante mais tranquilos, ao oferecerem uma navegação de alta definição e um conjunto de informações 
importantes acompanhadas por uma quantidade mínima de comandos. A condução torna-se assim mais simples e livre
de interferências externas.

Uma viagem envolvente 
para todos.
O imersivo ecrã panorâmico duplo, com monitores curvilíneos
de 12,3”, melhora a sua experiência de condução, fornecendo-lhe 
informações importantes sem que tenha de desviar o seu olhar
da estrada. Juntamente com um sistema de som concebido para levar 
uma envolvente experiência auditiva de alta fidelidade a todos
os lugares, a função Active Sound Design (ASD) permite-lhe escolher 
entre sons específicos, que se ajustam a diferentes rotações
por minuto e velocidades. E, se o seu telemóvel estiver a ficar
sem bateria, o Kia EV6 está equipado com várias portas
de carregamento, que completam o carácter inspirador do habitáculo. 

Portas USB nos encostos dos bancos. A comodidade
é importante para todos os ocupantes. É por isso
que os passageiros dos bancos traseiros encontrarão portas 
USB nos encostos dos bancos à sua frente, para que possam
carregar os seus dispositivos móveis sempre que necessário.



Mantenha-se ligado.
Inspire-se.
Na Kia, acreditamos que as ligações podem proporcionar oportunidades ilimitadas.
Oportunidades que o inspiram a dar vida às suas grandes ideias. No veículo, no telefone,
onde quer que esteja e seja o que for que procura... E é exatamente isso que vai encontrar 
com a aplicação Kia Connect e os Kia Connect On-Board Services, concebidos para monitorizar 
constantemente o seu veículo e oferecer-lhe informações sobre a sua viagem sem qualquer 
desconforto. Mantenha-se sempre informado a bordo, com a navegação online, que utiliza 
dados e tráfego em tempo real. A aplicação Kia Connect proporciona-lhe acesso a inúmeras 
funcionalidades, tais como navegação de última milha, o valet parking, o find my car
ou o comando das portas. Com tantas funcionalidades na ponta dos seus dedos,
nunca foi tão fácil tornar cada viagem numa experiência verdadeiramente inspiradora!

Toque elétrico. Quando conduz um modelo elétrico da Kia,
a aplicação Kia Connect e os Kia Connect On-Board Services
mantêm-no totalmente informado e com total controlo sobre
o veículo. A aplicação Kia Connect permite-lhe aceder
remotamente ao carregamento da bateria, para iniciar,
parar e programar os seus carregamentos. Carregue no ar 
condicionado com comando remoto e poderá definir
a temperatura do habitáculo de modo a que esta esteja
no nível ideal quando entrar no veículo. Os Kia Connect On-
-Board Services permitem-lhe encontrar estações
de carregamento através da função estações EV em tempo 
real.

Segurança e apoio ao serviço. O Kia Connect permite-lhe 
manter-se a si e ao seu veículo em segurança, graças a um 
conjunto de inovadoras notificações remotas. O alerta de 
bateria descarregada avisa-o imediatamente se a carga da 
bateria de 12 V atingir um determinado valor mínimo. Já o 
alarme antirroubo, alerta-o para potenciais arrombamentos 
no veículo, ao passo que o alarme para passageiros do banco 
traseiro o avisa sobre quaisquer movimentos que ocorram 
junto à parte traseira. Por fim, o alarme de veículo ao ralenti 
chama-lhe a atenção caso se esqueça de que o motor
está ligado com o veículo estacionado (posição P na caixa
de velocidades) e com a porta aberta.

 
Os ecrãs do Kia Connect destinam-se apenas a fins ilustrativos, não correspondendo necessariamente à última versão da Kia Connect App e dos Kia Connect On-Board 
Services. 

Para quaisquer questões relativas à legislação, verifique os Termos de Utilização do Kia Connect. 

*Informações e serviço de controlo para o seu Kia: os serviços serão disponibilizados gratuitamente durante um período de sete anos (a contar do dia em que o veículo 
é vendido ao seu primeiro proprietário, ou seja, a data em que o contrato de compra e venda inicial entra em vigor), não obstante poderem ser alterados durante esse 
período. Para mais informações sobre o funcionamento e as condições de utilização, contacte o seu concessionário Kia ou aceda ao site kia.pt. Smartphone com sistema 
operativo iOS ou Android e contrato de telecomunicações móveis com opção de dados necessário, podendo acarretar custos adicionais para o utilizador.

Ligue-se à comodidade. Mesmo quando não está a bordo
do seu Kia EV6, a utilização da aplicação interativa Kia Connect 
no seu smartphone é a forma mais fácil e cómoda de poupar 
tempo e de se manter ligado. Um simples toque no ícone
da função find my car faz com que o seu telemóvel lhe indique 
a localização do seu veículo. Depois de estacionar, deixe que 
a navegação de última milha o leve a pé até ao seu destino 
exato. Planeie e configure a sua viagem antecipadamente com 
o send to car, e verifique o estado do veículo antes da partida.

Sempre em movimento! Os serviços de bordo Kia Connect 
oferecem-lhe um acesso cómodo a um vasto conjunto
de informações detalhadas para a sua viagem. Navegue
pelo caminho mais rápido até qualquer destino, com dados
de trânsito em tempo real, incluindo atualizações constantes 
das condições do tráfego e da hora prevista de chegada. Utilize 
os serviços de informações em tempo real (“live services”) 
Kia Connect para monitorizar as condições meteorológicas
e verificar a disponibilidade de lugares de estacionamento,
localizar pontos de interesse e obter informações sobre
estações de carregamento. 



Deixe que a nossa tecnologia trate dos pormenores, para que possa 
manter-se mais focado na sua viagem. Ao dar prioridade à informação, 
o 100% elétrico Kia EV6 permite ao condutor absorver mais do exterior 
no interior, perdendo menos tempo a olhar para gráficos e mostradores. 
Essa informação é apresentada em mostradores digitais compactos
e fáceis de consultar, podendo até mesmo ser projetada no para-brisas.

Teto panorâmico. Esteticamente perfeito e aerodinâmico, o teto panorâmico contribui para uma sensação
de amplitude do habitáculo do EV6, cujas dimensões generosas parecem expandir-se ainda mais quando
o condutor carrega no botão de abertura deste componente imprescindível. Tirando o máximo partido
da geometria do tejadilho, o teto panorâmico favorece assim a luminosidade e o arejamento a bordo.

Menos pesquisas
e mais descobertas.

Head-Up Display com realidade aumentada (AR-HUD). A nova versão deste ecrã virtual, com realidade
aumentada, ajuda-o a chegar ao seu destino através da projeção de indicações no para-brisas, colocando
as orientações de percurso do sistema de navegação mesmo à sua frente e fornecendo-lhe todas as informações 
fundamentais para que cada viagem decorra de forma tranquila e segura.



A descontração
como objetivo de design.
Com o seu piso plano e estrutura com ombros amplos,
o Kia EV6 deu aos nossos designers maior liberdade para criar
o habitáculo ideal para si. Os bancos ocupam menos espaço,
mas oferecem mais aos ocupantes. Os bancos de conforto
Relaxion, com gravidade zero, disponibilizam um vasto leque
de configurações, para que o seu corpo fique sempre na posição
de maior conforto. Reduz-se assim a fadiga ou o desconforto que 
por vezes surgem com os bancos convencionais, principalmente 
nas viagens longas ou durante os períodos de carregamento
do veículo. Porque, quando estamos mais descontraídos,
as ideias fluem melhor!

Bancos de conforto na 2ª fila. Os bancos dianteiros esguios, a configuração característica da plataforma E-GMP e o piso plano 
proporcionam mais espaço para as pernas aos ocupantes dos bancos traseiros. Existem encostos de cabeça para todas
as posições, para além de um apoio de braços central com uma caixa de arrumação equipada com suporte para copos retrátil.
Ao mesmo tempo, os difusores de ar nos pilares B oferecem uma ventilação refrescante.

Bancos aquecidos e ventilados. Os bancos dianteiros ventilados proporcionam ao condutor e ao passageiro viagens mais
confortáveis quando o tempo está quente ou húmido. Comande o caudal de ar usando os botões de toque da consola e ajuste
os níveis de aquecimento às necessidades de conforto dos passageiros dos bancos dianteiros e traseiros.

Bancos de conforto Relaxion. Os bancos dianteiros são mais esguios e confortáveis, oferecendo maior ajustabilidade
do que nunca. Enquanto carrega o Kia EV6, os bancos Relaxion permitem-lhe reclinar-se para otimizar a sua postura
e a distribuição da pressão no seu corpo.



Tabuleiro na consola. A consola central inclui um apoio de 
braços, suportes para copos e uma consola de carregamento 
sem fios para dispositivos móveis na parte superior, para além 
de um tabuleiro aberto no fundo onde poderá colocar sapatos, 
tablets ou malas.

Compartimento de arrumação dianteiro (20 ℓ, 52 ℓ).
O espaço extra é uma vantagem útil que a plataforma do EV6 
oferece, e que inclui um compartimento de arrumação muito 
cómodo sob o capô dianteiro. Este espaço tem uma capacidade 
de até 20 l nos modelos com tração integral e de até 52 l nos 
modelos com tração a duas rodas.

Rebatimento remoto dos encostos dos bancos da 2ª fila. Puxe a alavanca de desbloqueio remoto localizada na parte lateral
da bagageira para rebater os encostos dos bancos da 2ª fila. Poderá então usufruir de uma capacidade de carga de 1300 l.
A localização inteligente desta alavanca tornam-na num verdadeiro segundo par de mãos quando se trata de carregar objetos 
compridos ou volumosos.

Porta-bagagens inteligente. A porta da bagageira elétrica pode ser programada para abrir automaticamente até à altura
desejada. Para acionar a abertura automática desta porta, mantenha-se atrás do seu EV6 estacionado durante três segundos.

Espaços de arrumação
tão grandes como as suas ideias. 
Quando se começa a desenvolver um automóvel a partir do zero 
numa nova plataforma, as possibilidades são infinitas. Principalmente 
ao chegar o momento da conceção do espaço de carga. O Kia EV6 
permite-lhe arrumar objetos em locais onde nunca pensou ser possível: 
sob o capô dianteiro, o piso da bagageira traseira e a chapeleira,
ou até mesmo em espaços entre e sob os bancos. Mas, caso necessite 
de arrumar objetos ainda maiores, também pode rebater os bancos. 
Porque as ideias surgem em diversos tamanhos!



Assistência à Prevenção de Colisões Frontais com função de viragem
e travessia em cruzamentos (FCA). A FCA recorre a uma câmara dianteira
e a um radar para detetar veículos, peões ou ciclistas que circulem à frente
do seu veículo. Através de avisos e da travagem automática, consegue ajudar
o condutor a evitar ou a diminuir a gravidade de um acidente. O sistema
também é ativado quando o veículo atravessa ou vira num cruzamento.

Assistência à Prevenção de Colisões pelo Ângulo Morto (BCA). Quando
o condutor ativa os indicadores de mudança de direção para uma mudança de 
faixa, este sistema emite um aviso caso exista risco de colisão com um veículo 
que se aproxime pela retaguarda. Se esse risco persistir ou aumentar, o BCA 
comanda ativamente o veículo, para ajudar a evitar um acidente. Ao sair de um 
lugar de estacionamento em paralelo, se existir risco de colisão com um veículo 
que se aproxima, o BCA aplica automaticamente uma travagem de emergência.

Assistência à Saída em Segurança (SEA). 
Quando o EV6 para e um ocupante abre
a porta para sair, o sistema emite um som 
de aviso caso detete a aproximação de outro 
veículo pela retaguarda. Esta função também 
ajuda a manter as portas traseiras fechadas, 
ativando o bloqueio eletrónico das mesmas.

A DRIVE WiSE da Kia aplica as mais recentes tecnologias de Sistemas 
Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) para ajudar a garantir 
níveis máximos de segurança, quer para os ocupantes, quer para
os peões. Ao mesmo tempo, contribui para diminuir a fadiga que 
resulta das viagens quotidianas para o trabalho, filas de trânsito
e situações de condução entediantes.

A Assistência à Condução em Autoestrada 2 (HDA 2), por exemplo, 
ajuda o condutor nas viagens em autoestrada. Quando este
aciona os indicadores de mudança de direção, esta função auxilia-o
a deslocar-se para a faixa pretendida. Se existir outra viatura
demasiado próxima, a HDA 2 fará com que o EV6 se desvie
ligeiramente da mesma.

A nossa tecnologia trabalha no sentido de melhorar as suas viagens, 
tornando-as mais aprazíveis e descontraídas.

Menos tempo para preocupações, 
mais tempo para a inspiração. 



Monitor do Espaço Circundante (SVM). Nas manobras em espaços reduzidos, 
as diversas câmaras que equipam o seu veículo oferecem-lhe uma vista superior 
de 360º, que pode ser aumentada para lhe facilitar as manobras de direção
e o estacionamento. Em suma: acabou a necessidade de sair do veículo para 
verificar distâncias até aos obstáculos, ou de pedir ajuda aos outros.

Cruise control inteligente baseado na navegação (N-SCC). O Cruise Control 
Inteligente auxilia o condutor a manter a distância para o veículo que o antecede 
e a conduzir a uma velocidade por si definida. Se o veículo que segue à sua 
frente parar, o EV6 para automaticamente, arrancando depois se esse veículo 
retomar a marcha para a frente num período de tempo curto. Se o período
de paragem for maior, será necessário carregar no pedal do acelerador
ou no interruptor +/− para que o EV6 arranque novamente. O SCC também
é capaz de ajustar a velocidade nas curvas sempre que necessário, conseguindo
igualmente apreender o estilo de condução do condutor e refleti-lo na forma 
como intervém.

Assistência à Prevenção de Colisões
à Retaguarda (RCCA). Se, durante
a marcha-atrás, existir risco de colisão
com um veículo que se aproxime pelo lado
esquerdo ou direito, esta função emite
um aviso, seguindo-se uma travagem
de emergência automática caso o risco
de colisão permaneça.

Por muito cuidado que tenha, as situações na estrada
são imprevisíveis. Por isso, a tecnologia DRIVE WiSE recolhe 
permanentemente dados sobre o que se passa à sua volta 
para, através de computação e cálculos, lhe proporcionar maior 
segurança. Quando deteta um problema, o DRIVE WiSE avisa 
o condutor, intervindo até na condução se necessário. Porque 
existe uma paz de espírito extra em saber que, vá onde for,
nunca estará sozinho!

O Sistema Inteligente de Auxílio Remoto ao Estacionamento 
(RSPA) consegue fazer com que o Kia EV6 entre e saia
de um lugar de estacionamento sem que o condutor esteja
no interior do veículo. Usando sensores, o RSPA funciona tanto 
no estacionamento em paralelo como no estacionamento 
perpendicular. Caso detete um obstáculo, este sistema efetua 
uma travagem automática.

Esteja preparado 
para o inesperado.



Estado de carregamento 
sempre sob controlo.
Tempo, distância e carregamento. São três preocupações
constantes quando se trata de um EV. É por isso que o EV6
lhe oferece perspetivas de tudo, fazendo com que nada escape 
ao seu controlo. O interface do condutor EV, no ecrã do painel
de instrumentos, fornece-lhe atualizações em tempo real
e opções através de ícones simples. Sabendo que tudo está
em ordem, poderá apreciar melhor a viagem, sem preocupações 
quanto ao próximo carregamento.

Seletor shift-by-wire (SBW). Para comutar entre marcha-atrás (R), neutro (N) e Condução (D), basta travar e rodar o botão
do sistema shift-by-wire para a esquerda ou para a direita. Para ativar o modo de estacionamento, carregue no botão P.

Sistema de travagem regenerativa inteligente (SRS 2.0).
O SRS 2.0 aumenta a autonomia e a estabilidade do veículo,
ao otimizar a travagem regenerativa das rodas dianteiras
e traseiras. Pode ser comandado através das patilhas
de comando no volante e ajusta o nível de recuperação
de energia a partir da deslocação por inércia do veículo
com base não só nos dados de navegação, mas também
nos dados de radar.

Seleção do Modo de Condução (DMS). O Kia EV6 pode
ajustar-se à forma como gosta de conduzir. Escolha entre
os modos Normal, Sport ou Eco, usando para tal os comandos 
no volante ou a função de comando por voz. O modo Sport 
assegura-lhe acelerações mais rápidas, enquanto o modo Eco 
poupa energia e aumenta a autonomia do seu veículo. Cada 
modo tem o seu próprio ecrã temático no ecrã do painel
de instrumentos, com efeitos visuais próprios que também 
podem mudar de branco para preto à noite.



Veículo para carregamento (V2L). Obtenha 220 V de corrente 
alternada para abastecer os seus dispositivos e aparelhos,
quer no interior, quer no exterior do Kia EV6. Com a carga
completa, a sua função V2L oferece-lhe 3,6 kW de potência,
o suficiente para alimentar uma televisão com um ecrã amplo 
ou um aparelho de ar condicionado de média dimensão
durante 24 horas. No interior do Kia EV6, selecione os modos 
EV Ready ou Utility e use a tomada localizada na base do 
banco traseiro. Depois, no exterior, basta ligar o conector V2L à 
tomada de carregamento.

Reinventando
os hábitos de carregamento.
O sistema de multicarregamento do Kia EV6 funciona com
carregadores de 400 V e 800 V, sem necessidade de adaptadores 
adicionais. E, contrariamente ao que acontece com os EV anteriores, 
que só aceitam carregamentos unidirecionais, este modelo consegue 
transformar-se na sua fonte de energia portátil, onde quer que esteja. 
Conte pois com o EV6 para alimentar qualquer dispositivo elétrico
que necessite de levar consigo para transformar uma viagem
numa experiência verdadeiramente inspiradora!

Porta de carregamento. A portinhola da tomada
de carregamento abre e fecha por comando eletrónico.
Para abri-la, tanto pode pressioná-la como acionar o botão
situado à esquerda dos comandos do painel de instrumentos. 
Em alternativa, também poderá usar um smartphone
ou a função de comando por voz. Junto à tomada
de carregamento, um gráfico de barras exibe o nível de carga.

Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP). O Kia EV6 é o primeiro automóvel a ter como base a E-GMP da Kia, uma nova 
plataforma com uma generosa distância entre eixos que é uma verdadeira folha em branco para os designers. O seu piso plano 
facilita novas opções de conforto e utilidade, ao mesmo tempo que o seu carácter modular permite um desenvolvimento mais 
flexível que satisfaz os objetivos de performance, manutenção e segurança. As vantagens em termos de performance incluem
um aumento da potência, da autonomia e da capacidade de comando, para além de tempos de carregamento mais reduzidos.



Air – Bancos em tecido e couro vegan.GT-line – Couro vegan branco, com almofadas laterais de camurça.

Inovação do espaço.
Camurça suave e resistente, couro vegan e materiais reciclados:
o Kia EV6 revela-se ergonómico, assegurando-lhe todo o conforto
e paz de espírito de que necessita. Amigo do ambiente e sustentável,
com o EV6 não se trata apenas de uma questão de estilo: trata-se
de uma nova forma de estar na vida.
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Aplique o seu 
toque pessoal.
O EV6 está disponível com uma vasta gama de cores,
que o adaptam ao seu estilo, quer este seja mais ousado
ou discreto. E, seja qual for a sua escolha, as jantes não só são 
esteticamente atraentes como conferem maior aerodinamismo 
ao seu veículo.

Dimensões (mm) _ GT-line

Cores exteriores da carroçaria para versões Air e GT-line 

Moonscape (KLM) Snow White Pearl (SWP)Aurora Black Pearl (ABP)

Steel Gray (KLG)* Interstellar Gray (AGT)* Glacier (GLB)* Urban Yellow (UBY)*

Deep Forest (G4E)* Gravity Blue (B4U)* Runway Red (CR5)Yacht Blue (DU3)

Iluminação

Liga leve de 19” (Air)

Liga leve de 19” (GT-line)

Faróis MFR LED Faróis IFS LED

* Apenas Air

As informações sobre os pneus relativamente ao consumo de combustível 
e outros parâmetros nos termos do Regulamento (UE) 2020/740 estão 
disponíveis no nosso website, em [www.kia.pt]. Os dados sobre pneus aqui 
fornecidos destinam-se apenas a fins informativos.

Dimensões (mm) _ AirJantes



Junte-se ao movimento.
O Kia EV6 não é apenas mais um EV. Sim, ultrapassa as suas expectativas
em termos de autonomia, espaço, prestações e eficiência. Mas, da nossa parte, 
quisemos ir ainda mais além: com o Kia EV6, criámos uma experiência que
o inspira a ter ideias, contribuindo para um mundo melhor.



Toda a paz de espírito 
de que necessita.

Desejamos que, ao comprar um Kia EV6 novo, se sinta totalmente ligado
à sua experiência de condução, não só no primeiro dia, mas também ao longo 
dos anos que se seguirão. É por isso que todos os nossos veículos novos são 
fornecidos com garantias prolongadas e exclusivas. 

Garantia de 7 anos sobre o veículo. A garantia Kia cobre
um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo
ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). Esta garantia
é válida em todos os estados membros da UE (e também
na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar). Desvios de acordo com 
as condições de garantia válidas (p. ex. para pintura
e equipamento) sujeitos aos termos e condições locais.
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. Saiba mais sobre a garantia Kia 
em kia.pt.

Garantia das baterias dos veículos elétricos. As baterias
de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), 
híbridos elétricos (HEV) e híbridos elétricos plug-in (PHEV)
da Kia são construídas de forma a usufruírem de um tempo
de vida útil longo. Estas baterias estão cobertas por um período 
de 7 anos a partir da data do primeiro registo
ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). No caso das baterias 

de baixa tensão (48V e 12V) dos veículos elétricos semi-
-híbridos (MHEV), a garantia Kia cobre um período
de 2 anos a partir da data de registo, independentemente
da quilometragem. A diminuição da capacidade da bateria
nos PHEV, HEV e MHEV não se encontra coberta pela garantia. 
Para minimizar a possível diminuição da capacidade da bateria, 
consulte o manual de proprietário do seu veículo.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração 
de 12 anos. A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, 

assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor do seu 
novo Kia. O veículo beneficia também de uma proteção 
antiperfuração da mais elevada qualidade, acompanhada
de uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir
do interior.



Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito Santo, Nº 38
1950-097 Lisboa

kia.pt

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se 
corretas à data da impressão da presente brochura, podendo 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 ás cores verdadeiras. Para 
mais informações, contacte o seu Concessionário Kia.


