
Kia Stonic



Deixe-se inspirar pelo movimento. 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! 



Se viver os seus sonhos é algo que o entusiasma, espere até conduzir
o seu sonho… basta escolher um modelo da gama Kia Stonic! Desde o excitante 
Stonic Dynamic até ao esfuziante Stonic GT-line, há todo um mundo de novas 
possibilidades e experiências à sua espera, viagem após viagem.

Expanda os seus horizontes.



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 e dinâmico na parte dianteira deve-se ao formato 
tridimensional da grelha, ao alinhamento vertical dos faróis de nevoeiro e 
aos faróis integrados. Visto de trás, o ágil Kia Stonic é marcado pelas linhas 
desportivas e robustez. O fortemente inclinado vidro traseiro, que conta com 
um spoiler, e as esteticamente ousadas cavas das rodas conferem-lhe um 
aspeto musculado, ao mesmo tempo que as formas tridimensionais no interior 
das luzes traseiras o tornam verdadeiramente cativante.

Desafie as convenções.



Viver o momento significa ausência de limites, e é exatamente isso que poderá 
esperar encontrar no interior do Kia Stonic. 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.

Seja fiel à sua identidade. 



Quando a excitação bate à porta, o Kia Stonic GT-line é o primeiro a abraçá-la,
correspondendo com estilo e substância. Recue um pouco e admire a sua 
imponente grelha dianteira, acompanhada de um para-choques personalizável, 
onde as entradas de ar surgem na mesma cor que escolher para o tejadilho
do seu veículo. Observe também os faróis de nevoeiro com LED, perfeitamente 
aninhados no resguardo inferior de aspeto desportivo, ou ainda as 
surpreendentes jantes de liga leve de 17". Depois, contemple a parte traseira
e repare no para-choques desportivo, no apelativo defletor de ar, na dupla saída 
de escape integrada, no irresistível spoiler de tejadilho e no logótipo GT-line.
Basta um simples olhar para o Stonic GT-line para ter a certeza de que este
é um modelo que anseia fazer parte da sua próxima aventura.

Abrace cada aventura.

Para-choques dianteiro personalizável
Afirme a sua originalidade com o para-choques dianteiro
GT-line personalizável, que apresenta três orifícios de entrada 
de ar muito apelativos, os quais se destacam pelo facto
de serem fornecidos na mesma cor que foi especificada
para o tejadinho.

Dupla saída de escape
Deixe uma impressão duradoura com a dupla saída de escape 
do GT-line, integrada no para-choques traseiro desportivo.

Jantes de liga leve exclusivas GT-line
Para um toque de estilo extra e despertar a cobiça alheia,
o GT-line está equipado com jantes de liga leve de 17” 
e 8 raios, com acabamento bicolor.



Para quem estabelece os padrões mais elevados possível para a forma 
como vive a sua vida, o interior do Kia Stonic GT-line é um prazer de ver e 
de experimentar. A partir do momento em que se instalar no habitáculo, 
descobrirá inúmeros equipamentos e funcionalidades especificamente 
concebidos para este modelo, onde se incluem o volante desportivo com 
formato em D e emblema GT-line (em pele perfurada com costuras em 
branco), o apaixonante tablier preto com acabamento em carbono e os 
modernos bancos ergonómicos em tecido preto e pele com costuras e 
canelados em branco). Conte também com o painel de instrumentos de 4,2", 
totalmente digital, ou com o sistema de navegação de 8" com ecrã a cores 
e exibição de imagens da câmara retrovisora, para além do avançado sistema 
Kia Connect, que o manterá constantemente ligado ao seu veículo.

Experimente o extraordinário.



O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente 
ligado ao seu telefone, reduzindo ao mesmo tempo 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 apenas quando 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 possa querer realizar 
e coloca-as no ecrã do seu veículo, facilitando-lhe tarefas 
como obter direções, fazer uma chamada e ouvir música - tudo 
enquanto se mantém concentrado na estrada.

Aproveite cada segundo.

Quando se está aos comandos, a informação é essencial. E o novo Kia Stonic 
coloca-a onde é necessária, eliminando quaisquer distrações. A tecnologia 
Bluetooth oferece-lhe 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 entretido.

Cluster digital Supervision 
(4,2").  Situado entre 
o conta-rotações e o 
velocímetro, o ecrã exibe 
informações relativas 
ao veículo e ao sistema 
áudio. Um ecrã TFT-LCD, 
disponibiliza diversas línguas 
e mensagens instantâneas 
(“pop-ups”). 

Carregador USB dianteiro.  
Uma tomada USB permite-lhe 
carregar o seu telemóvel 
e outros dispositivos 
compatíveis.

Ecrã de 8” do sistema de navegação a cores. Este sistema de navegação multilíngue inclui um ecrã TFT-LCD de alta definição 
de 8” e exibe as imagens da câmara de auxílio ao estacionamento traseiro.



Os momentos especiais da vida são mais divertidos quando partilhados com os amigos
e a família. É por isso que no amplo habitáculo do novo Kia Stonic cabem até cinco ocupantes,
com espaço mais do que suficiente para se esticarem e descontraírem. E, quando estiver
em viagem ou simplesmente a descansar num ambiente de pleno conforto, pode contar com 
moderníssimos sistemas de entretenimento, ar condicionado automático e bancos dianteiros 
aquecidos para tornar essa experiência ainda mais agradável.

Partilhe a experiência.



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 
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 aos desafios com que 
nos deparamos no quotidiano.

Piso de carga ajustável. Coloque o piso de carga num ponto 
mais alto para ficar ao mesmo nível dos bancos rebatidos 
(esquerda), ou mais baixo para transportar objetos altos 
(direita) (nas versões semi-híbridas, o piso de carga é sempre 
colocado numa posição mas baixa).

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

Bancos traseiros rebatíveis a 60:40. Estes bancos podem ainda ser rebatidos a 60:40 em separado, oferecendo úteis opções 
para gerir o espaço para a carga e para os passageiros. 



Caixa de velocidades automática. Aprecie a aceleração 
suave, as passagens de caixa ágeis e uma maior economia
de combustível com a caixa automática de 7 velocidades DCT 
(dupla embraiagem).

Dinâmico em todos os aspetos.
Para aqueles que sentem a mesma alegria a andar pelas ruas da cidade
ou a explorar o que há para além da próxima curva, a gama de dois motores 
a gasolina extremamente fiáveis disponibilizada pela Kia oferece prestações 
dinâmicas, mas com baixas emissões, transformando cada viagem numa 
ocasião de felicidade e prazer.

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



Assistência ao binário.

Durante a aceleração ou nas 
subidas, o sistema de propulsão 
elétrico oferece assistência ao 
aumento de binário, retirando 
energia da bateria para apoiar   
o motor de combustão.

Arranque.

O motor é ligado pelo “e-system”, 
para garantir um arranque 
imediato e suave.

Velocidade de cruzeiro.

Com o veículo a uma 
velocidade constante, o motor 
de combustão recarrega 
parcialmente a bateria em 
movimento se o nível de carga 
desta estiver baixo.

“Sailing”.

A versão híbrida com iMT 
apresenta adicionalmente a 
função “sailing”. 

Recuperação de energia.

Quando o condutor desacelera 
ou trava, a energia gerada 
pelo movimento do veículo 
transforma-se em energia 
elétrica, para recarregar              
a bateria.

Paragem e arranque.

Quando o condutor desacelera 
para parar, o motor de combustão 
desliga-se automaticamente 
durante a desaceleração 
com mudanças engrenadas                   
e a travagem, poupando assim 
combustível.

O Stonic está equipado com um sistema motopropulsor híbrido, que assegura 
baixas emissões nas viagens do quotidiano. A inteligente combinação da mais 
recente versão do motor 1.0 T-GDi a gasolina com uma bateria de iões de lítio de 
48 V permite uma redução do consumo de combustível e também das emissões. 
Além disso, o “e-system” integrado neste grupo motopropulsor recupera a 
energia cinética durante as fases de desaceleração e fornece assistência ao 
binário na aceleração.

Modo “Sailing”. Quando o condutor levanta o pé do acelerador e deixa o veículo circular em modo de marcha por inércia (sem 
acelerar ou travar), e consoante o nível de carga da bateria de 48 V, o motor de combustão desliga-se de forma impercetível 
e sem sobressaltos, poupando assim combustível. Assim que o condutor carrega novamente no pedal do acelerador ou dos 
travões, o motor de combustão volta a ligar-se. A distância que o veículo consegue percorrer com o motor desligado depende 
das condições de condução e da velocidade a que circula.

Estabeleça novas fronteiras.



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.

Vá onde for e faça o que fizer, poderá contar sempre com a proteção que 
o seu Kia Stonic lhe oferece, a si e àqueles que o acompanham. Com efeito, 
este modelo foi concebido para ajudar a manter a segurança dos ocupantes
e a gerir as forças de colisão de formas que diminuem os estragos.

Aço AHSS, para maior resistência e proteção acrescida 
do habitáculo. 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 não só a segurança a bordo, mas também 
uma performance mais dinâmica.

98 metros de adesivo estrutural, para diminuir o ruído. 
A maior utilização de adesivos estruturais significa que o 
Kia Stonic é simultaneamente rígido e leve, oferecendo uma 
excelente gestão do ruído e das vibrações.

8 zonas de estampagem a quente, para maior resistência.
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.

6 airbags. A proteção inclui airbags frontais para o condutor 
e o passageiro dianteiro, dois airbags laterais e dois airbags      
de cortina a todo o comprimento do habitáculo.

Controlo de Travagem em Curva (CBC). Concebido para 
ajudar o condutor a manter-se no rumo certo quando curva, 
o CBC aplica a força de travagem assimetricamente pelas 
diferentes rodas durante as travagens em curva, reduzindo 
assim as perdas de tração e aumentando a segurança.

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

Proteja tudo aquilo que ama.

Gestão da Estabilidade do Veículo (VSM). Trabalhando em conjunto com a direção assistida elétrica, a VSM 
ajuda a manter o Stonic estável nas situações de travagem e viragem simultâneas.



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, a acelerar na faixa esquerda de uma autoestrada ou a usufruir da 
paisagem,  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.

Aviso de Distância de Estacionamento 
Traseiro (PDW). Ideal para estacionar sem 
preocupações, o PDW recorre a sensores 
ultrassónicos montados nos para-choques 
traseiro para avisar o condutor da presença 
de obstáculos à frente e atrás durante a 
manobra. O sistema emite sinais sonoros, 
que podem ser ligados ou desligados.

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

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 veículo que segue imediatamente à frente, podendo mesmo efetuar uma paragem 
total a velocidades inferiores a 60 km/h. Se este sistema detetar um peão ou ciclista na rota do veículo, também avisa o condutor. 
Se este não reagir, o FCA trava autonomamente, para evitar ou diminuir o impacto.

Assistente de Fila de Trânsito (LFA).
O sistema recorre à câmara e aos sensores
de radar para manter uma distância segura 
para o veículo que segue à frente, e monitoriza 
as marcas delimitadoras da faixa de rodagem 
de modo a manter o seu veículo no centro da 
mesma.



Saboreie cada pormenor.
Quer o seu estilo seja urbano ou mais prático, deixe que a sua personalidade se 
revele 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 GT-line, em preto.
O deslumbrante interior especificamente 
criado para o GT-line inclui um logótipo GT-line 
no volante, um tablier com acabamento em 
carbono e um volante com formato em D 
em pele perfurada com costuras em branco. 
Bancos com design ergonómico em tecido 
e pele artificial pretos, com costuras 
e canelados em branco, para um estilo 
ainda mais dinâmico.

Interior de cor única, em preto.
Uma agradável combinação de tricô 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 com cores 
que se conjugam com as tonalidades do 
revestimento de tecido.

Interior de cor única, em preto. 
O interior é forrado com uma combinação 
de tricô suave e tecido simples, com 
um padrão discreto em cinzento escuro. 
A combinação entre os revestimentos da 
porta e do tablier proporcionam um ambiente 
fresco e relaxante em todo o habitáculo.

Most Yellow _ MYW

Silky Silver _ B4S* Silky Silver _ R4S*

Signal Red _ BBE* Sporty Blue _ BSP*Perennial Gray _ BPR*

Most Yellow _ BMY*

Clear White _ BUD* Clear White _ RUD*

Perennial Gray _ RPR*

Clear White _ UD Silky Silver _ 4SS Perennial Gray _ PRG 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 ousadas 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: basta escolher 
uma das opções especiais de cor do tejadilho.

Signal Red _ BEG Sporty Blue _ SBPSmoke Blue _ EU3Urban Green _ URG

*As opções de cor bicolores apenas 
estão disponíveis para a versão GT-line.



Ar condicionado totalmente automático 
(FATC) O FATC oferece uma função de 
“definir e esquecer”, que liga e desliga 
automaticamente este sistema para manter a 
temperatura desejada no habitáculo.

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

Equipe-se para qualquer 
eventualidade.
Viagens curtas? Idas e voltas para o trabalho? Escapadinhas 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 
conjunto de elementos que farão parecer que o seu automóvel foi feito 
especificamente para si.

Faróis dianteiros 100% LED. Para a frente é que é o caminho! O Kia Stonic surge agora com novos faróis dianteiros, compostos 
por quatro luzes, que se destacam pela sua elegância e se integram na perfeição nas linhas sofisticadas do capô dianteiro.
Além disso, ao utilizarem tecnologia de iluminação avançada, os novos faróis totalmente em LED produzem uma luz mais 
potente, que aumenta a visibilidade e permite ao condutor detetar melhor os obstáculos, evitando assim surpresas que possam 
colocar em causa a segurança a bordo.

Smart Key e botão Start. Quando tiver a Smart Key consigo, 
poderá aceder ao seu veículo e ligar a ignição com toda a 
facilidade, bastando para isso carregar num botão.

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

Monitorização do Trânsito na Retaguarda 
com auxílio ao estacionamento. Projeta 
indicações dinâmicas no ecrã de 8" do tablier.

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.



Liga leve de 17" Liga leve de 17"
(GT-line)

Liga leve de 16"

Jantes

Dimensões (mm) *Com barras de tejadilho

Destaque-se da multidão.
Com o seu atraente perfil e contornos musculados, o Stonic nunca deixará de 
atrair olhares de desejo. No entanto, é sempre possível acrescentar-lhe o seu 
toque pessoal extra, escolhendo para isso uma das opções de jantes especiais.
Afinal de contas, só você sabe qual a afirmação que pretende fazer.

Os valores de consumos de combustível e de emissões de CO2 especificados foram calculados de acordo com os procedimentos de medição legalmente estipulados 
no Regulamento Europeu 201/1151, realizando-se os testes de acordo com o novo ciclo WLTP (Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros). 
Com base na configuração individual de equipamento do veículo, são calculados os valores finais de consumos de combustível e de emissões de CO2.

1ª Fila 2ª Fila

Espaço para a cabeça  
(mm)

996 975

Espaço para as pernas 
(mm)

1,070 850

Espaço para os ombros  
(mm)

1,375 1,355

Comprimento total (mm) 4,140 Largura total (mm) 1,760

Altura total (mm) 1,485 (16")  
1,505 (17")

Distância entre eixos 
(mm)

2,580

Projeção dianteira (mm) 830 Projeção traseira (mm) 730

Dep. combustível (l) 45

Bagageira (VDA) (l) 352

Dimensões e Capacidade Interior

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.

Motor 1.2 DPi 5MT 1.0 T-GDi 6MT 1.0 T-GDi MHEV 6MT 1.0 T-GDi MHEV 7DCT

Potência máxima (CV/rpm) 84 / 6.000 100 / 4.500~6.000 120 / 6.000

Binário máximo (Nm/rpm) 117,7 / 4.200 172 / 1.500~4.000 172 / 1.500~4.000 200 / 1.500~4.000

Pneus e Jantes

Dimensões 195/55 R16 205/55 R17

Prestações

Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg) 13,5 10,7 10,4

Velocidade máxima (km/h) 165 185 185

Consumos

Combinado WLTP (l/100 Km) 5,8 5,5 / 5,8 5,6 5,7

Emissões CO2 WLTP (g/km) 130 125 / 132 127 129



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

Toda a paz de espírito
de que necessita.

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 sofrer 
alterações sem aviso prévio. Os modelos e especificações incluídos 
neste documento poderão 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, contacte o seu Concessionário Kia. 


