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Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en boeiend in al zijn facetten. Wat er ook 
gebeurt, waar u ook naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij.

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van een betere toekomst. Daarom ontwikkelen 
en bouwen we wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en hiervan kunt gaan 
genieten. Wagens met een schitterend design, geavanceerde technologie en intelligente 
oplossingen. Wagens met onze opmerkelijke garantie van 7 jaar, het bewijs van onze
uitstekende kwaliteit. In alles wat we doen, staat één ding centraal: altijd uw verwachtingen 
overtreffen. Wij noemen het “The Power to Surprise”.

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te laten verrassen.

Het leven is wat je ervan maakt.
Welkom in de wereld van Kia.
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EXTERIEURDESIGN

Je leeft graag in het moment? Met de nieuwe Kia Picanto kan dat op een leuke en 
stijlvolle manier. Met zijn sportieve en compacte design, comfortabele interieur, 
slimme snufjes om verbonden te blijven en geavanceerde veiligheidstechnologie 
wordt deze auto altijd en overal graag bewonderd en begeerd.

Chill Out. Chill In.
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Cool & compact. Onweerstaanbaar.
Alles aan het stijlvolle en hippe design van de Kia Picanto valt in de smaak.  
Van het opvallende exterieur met kenmerkende rooster en bumper en de vernieuwde 
koplampen tot de nieuwe achterlichten. Dit chique model is ideaal om door de stad te zoeven 
of op de weg te zoemen. En met keuze uit 10 trendy koetswerkkleuren is er steeds een 
Picanto die je op het lijf geschreven staat.

BASISEXTERIEUR

De afgebeelde wagen is niet verkrijgbaar in de Belux met deze opties
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EXTERIEURDESIGN GT LINE

Spring erin. Spring eruit.
Leef in het moment en voel de spanning en sensaties in de gefacelifte Picanto GT Line. 
Wat meteen opvalt wanneer je zijn dynamische lijnen en gewaagde voorbumper met 
geïntegreerde mistlampen, zijn stijlvolle radiatorrooster met LED dagrijlichten, achterbumper 
met subtiele uitlaatpijpen en dynamische, lichtmetalen 16” velgen (standaard 15”) ziet en het 
luxueuze interieur ontdekt, is dat bij de GT Line alles draait om stijl en vorm.
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Fantastische look. 
Geweldige prestaties.
De geüpdatete en ‘top of the range’ Picanto X-Line steekt er met kop 
en schouders bovenuit. De dynamische voorbumper met geïntegreerde 
mistlampen maken een echt statement, net als de krachtige radiatorrooster 
met LED dagrijlichten. Maar ook achteraan springt de X-Line in het oog met 
zijn opvallende achterbumper, geïntegreerde uitlaat en lichtmetalen 16” velgen. 
Het interieur laat niets te wensen over, met een sportief D-vormig stuur dat alle 
nodige prestaties levert, een zwevend 8” navigatie-aanraakscherm, luxueuze 
zetels en interieurafwerking en een hele reeks hulpfuncties voor de bestuurder.

EXTERIEURDESIGN X-LINE
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Comfort in stijl.
Charisma in overvloed.
Klim aan boord van de Kia Picanto en laat je imponeren door zijn coole en 
kleurrijke interieur, dat supercompact aanvoelt maar verrassend ruim is. 
Het intuïtieve en moderne design, de premium materialen, ergonomische 
stoelen, spitstechnologie en nieuwste veiligheids- en hulpfuncties zijn 
een heuse streling voor de zintuigen. Dus niet twijfelen. Stap erin, leun 
achterover, ervaar het plezier en laat je meeslepen.

INTERIEURDESIGN
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Nieuw 4.2" digitaal Supervision-instrumentenbord in kleur
Het levendige LCD-kleurenscherm biedt een schat aan 
essentiële statusinformatie over de wagen en de reis. Zo ben je 
op elk moment volledig op de hoogte.

Zonneklep met verlichting
Dankzij de handige verlichting zie je er steeds op je 
paasbest uit. Klap gewoon de zonneklep neer en 
vouw de spiegel open. Aan weerszijden is er 
verlichting en een opvallend U-vormig sfeerlicht aan 
de onder- en zijkanten.

Draadloze telefoonlader
Laad je compatibele smartphone vlot en draadloos op 
met de optionele telefoonlader. Het laadpad vooraan in 
de middenconsole ligt binnen handbereik.

In het moment leven, betekent ook voortdurend verbonden zijn. Daarom zit de Picanto boordevol 
slimme oplossingen die je 24/7 in contact en verbonden houden maar ook eindeloos entertainen. 
En dankzij de innovatieve on-boardservices, waaronder Kia live-services zoals Live Traffic, Live 
Parking en Live Weather maar ook smartphone app-services zoals vergrendelen van de deuren 
vanop afstand, blijf je ook nog eens op de hoogte. Wie zegt dat je het niet allemaal kunt hebben?

Slim verbonden.
Slim gezien.

Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper 
van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia 
Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of 
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, 
gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse 
navigatiekaart-actualisatie.

7 Year Map UpdateNieuw navigatiesysteem met 
zwevend 8” aanraakscherm
Het klassevol infotainmentsysteem met  
8” multimediascherm met hoge resolutie 
houdt je veilig en vlot op de weg via 
navigatie, realtime-updates en veel meer, 
maar ook on-boardservices en  
app-services, zoals de UVO-app*.
(*Kia UVO Connect is niet in alle  
landen verkrijgbaar.)

GEMAK EN COMFORT
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UVO CONNECT is exclusief door Kia ontwikkeld en verenigt autorijden en het digitale tijdperk op twee 
manieren. Bij inschakeling maakt Kia Live gebruik van de simkaart in het infotainmentsysteem om 
livegegevens voor services op te halen en bij te werken. Zo ziet u al deze informatie rechtstreeks op 
het navigatiescherm. Uw nieuwe UVO-app geeft ook een hele set informatie over uw wagen via uw 
Android- of Apple-smartphone. Bovendien voldoet deze nieuwe technologie aan de recentste Europese 
richtlijn inzake gegevensbescherming, waardoor u verzekerd bent van de hoogste mate van privacy, 
transparantie en beveiliging.

Altijd op de hoogte. Altijd up-to-date.

UVO-app
De UVO-app is ontwikkeld voor zowel Android- als Applesmartphones en biedt u 
totale gemoedsrust dankzij tal van functies voor diagnosegegevens over de status 
van uw wagen en uw ritten. Via de app kunt u ook een aantal functies op afstand 
inschakelen wanneer u zich niet in de buurt van de wagen bevindt.

Informatie- en controleservice voor je Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kun je terecht bij je Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).

Services aan boord
Kia’s online navigatiesysteem maakt gebruik van 
cloudgebaseerde servers om real-time en historische 
verkeersinformatie op te halen en het verkeer voorop te 
voorspellen. Dit betekent dat u met Kia’s online navigatie veel 
nauwkeurigere navigatie-informatie en instructies en een 
waarheidsgetrouwere Estimated Time of Arrival (ETA) ontvangt.

De door servertechnologie ondersteunde online 
spraakherkenning laat toe om handenvrij en via de stem 
dichtbijgelegen Points of Interest (POI’s), adressen of het weer 
op te zoeken of om tekstberichtjes te sturen.

Zoek mijn wagen
vertelt u de laatst gekende locatie van uw voertuig 
– ideaal als u op een grote parking staat 
geparkeerd.

Voertuigstatus
geeft informatie over de status van je wagen: 
brandstofpeil, ruiten, kofferklep en motorkap open 
of dicht, defecte lichten, deuren vergrendeld of 
ontgrendeld.

Mijn ritten
geeft een overzicht van uw vorige ritten, met de 
gemiddelde snelheid, afgelegde afstand en rijtijd.

Voertuiginformatie

Meldingen kunnen diagnosemeldingen delen 
over de huidige voertuigstatus en geven je 
een maandelijks voertuigrapport met een 
overzicht van je voertuiggebruik. Je ontvangt ook 
meteen meldingen wanneer je autoalarm wordt 
geactiveerd, bij een open raam, kofferklep of 
motorkap of bij een ontgrendelde deur, maar ook 
wanneer je de motor aanlaat in de P-stand met 
open deur. Zo beperk je je CO2-uitstoot en vermijd 
je verstikking.

Meldingen

Naar voertuig verzenden
plan uw rit op voorhand via de app en verzend de 
gegevens heel eenvoudig naar het 
navigatiesysteem.

Last-mile navigation
begeleidt u helemaal tot aan de deur. Wanneer u 
de wagen geparkeerd hebt, kunt u het navigatie-
systeem op afstand blijven gebruiken op uw 
smartphone.

Deurcontrole
laat u toe om de deuren te vergrendelen en 
ontgrendelen zonder sleutel of sleutelhanger.

User profile transfer
laat u toe om een hele reeks voertuiginstellingen – 
zoals geluid en radio – op uw smartphone te 
controleren en wijzigen. De gewijzigde 
instellingen kunt u opslaan op uw UVO-app, naar 
uw wagen sturen en ze gemakkelijk toepassen.

Valet parking 
perfect wanneer je gebruikmaakt van een 
parkeerdienst. Wanneer je deze functie activeert, 
kun je de positie van je wagen, de afgelegde 
afstand en de snelheid bepalen vanaf het 
moment dat je ‘m hebt afgegeven. Zo ben je zeker 
dat niemand er een loopje mee neemt.

Services op afstand

Points of Interest
Zoekt u een restaurant, een bedrijf of een 
bezienswaardigheid? Al deze informatie en nog 
veel meer is gemakkelijk terug te vinden in het  
live POIadressenbestand, dat regelmatig wordt 
bijgewerkt.

Parkeren
Kia Live toont u de beschikbare 
parkeermogelijkheden nog voor u op de plaats van 
bestemming aankomt. Het geeft de mogelijke 
parkeerplaatsen langs de straat en parkings weer, 
met de locaties, details, prijzen en beschikbaarheid.

Brandstof
Wanneer de tank van uw auto bijna leeg is, toont
het systeem u de dichtstbijzijnde tankstations en 
hun prijzen aan de hand van een online database.

Live verkeersinformatie
Het navigatiesysteem geeft heel nauwkeurige live 
verkeersinformatie van TomTom die voortdurend 
bijgewerkt wordt. Zo weet u precies waar het 
verkeer vlot verloopt of welke plaatsen u beter 
vermijdt. Het systeem houdt u op de hoogte van 
files en stelt alternatieve routes voor.

Camera / gevarenzones
U wordt gewaarschuwd voor een groot aantal 
flitspalen en voor zones met beperkte toegang.  
Het systeem waarschuwt u bovendien voor 
plaatsen waar er vaak ongevallen gebeuren.

Weersvoorspelling
Voer uw bestemming in en u krijgt de 
weersvoorspelling van de volgende vier dagen  
met minimum- en maximumtemperaturen, 
windsnelheid en kans op zon of regen.

Kia Live Services
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Keurige afmetingen.
Verrassende ruimte.
De Kia Picanto mag dan wel handig compact zijn, aan laadruimte heeft 
hij zeker geen gebrek. Binnenin is hij zelfs verrassend groot, met flink wat 
hoofd-, schouder- en beenruimte, ook achteraan. Voeg daar een aantal 
vernuftige extra’s bij zoals een verwarmd stuur en voorzetels, en iedereen 
zal maar wat graag mee willen rijden.

GEMAK & COMFORT
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Meer zin. Meer avontuur.
Wanneer je op alles voorbereid bent, is de Picanto je beste vriend. Met zijn 
ruime interieur, slimme neerklapbare achterzetels en vrijgevige standaard 
255 liter bagageruimte en adembenemende 1.010 liter bagageruimte met 
neergeklapte achterzetels kun je probleemloos de dagelijkse routine of elk 
gewenst avontuur aan.

GEMAK EN COMFORT

Neerklapbare achterbanken met 60/40-indeling.
Geniet van de flexibiliteit van de neerklapbare achterbanken met 
60/40-indeling.om mensen of voorwerpen te vervoeren.

Bekerhouder vooraan
De dubbele bekerhouder vooraan houdt je drankje 
altijd voor je klaar. En wil je de ruimte flexibeler 
benutten, kun je hem met een druk op een knop  
vlot inklappen.

Bagageafdekplaat op dubbel niveau
Wanneer de zetels zijn neergeklapt, biedt de 
opbergruimte in de vloer voldoende ruimte voor  
hoge voorwerpen.

Dubbel opbergvak
Het dubbel opbergvak onder de temperatuurknoppen is een 
handige plek om een zonnebril, afstandsbediening of 
audioapparaat weg te leggen.

Laadcapaciteit 255 l
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ISG (Idle Stop & Go)
ISG-technologie is standaard voorzien op alle 
Picanto-modellen en vermindert het 
brandstofverbruik door de motor uit te zetten 
wanneer de wagen stilstaat.

Afgebeeld voertuig niet verkrijgbaar in onze markt

Efficiënte motoren.
Altijd en overal.
De Kia Picanto biedt de keuze uit drie betrouwbare benzinemotoren die uiterst efficiënt zijn zowel 
qua prestaties als qua CO2-uitstoot. Ze voldoen dus perfect aan de voorschriften van de stad en 
overtreffen de verwachtingen op de weg.

Ga je voor de ranke en soepele 1.0 liter MPI benzinemotor die efficiëntie verenigt met kracht, voor  
de pittige 1.2 liter MPI-motor met een krachtige combinatie van prestaties en stille efficiëntie of voor  
de 1.0 liter TGDI turbo benzinemotor met directe injectie, voor adembenemende all-roundprestaties?

Automatic Transmission with Manual Mode 
(AMT)
AMT (automated manual transmission) is een 
spannende, nieuwe en eenvoudige manier van rijden 
en werkt net als eender welke automatische 
transmissie. En als je liever zoals vroeger schakelt met 
de hand op de versnellingspook kun je overschakelen 
naar manueel. In manueel hoef je je geen zorgen te 
maken over koppeling, dankzij het eenvoudige 
schakelmechanisme. Bovendien is AMT voorzien van 
een creep-functie, waardoor je traag vooruitrijdt als je 
het rempedaal loslaat. Heel handig in de stad. Centraal 
staat de handgeschakelde versnellingsbak. Dankzij een 
elektrische koppeling wordt hij een geautomatiseerde 
versnellingsbak met een veel betere brandstofefficiëntie 
ten opzichte van de vorige versie.

Manuele transmissie
De handgeschakelde vijfversnellingsbak van de Picanto is niet 
zomaar een efficiënte versnellingsbak. Hij werd geoptimaliseerd 
voor een hoger koppel en langere transmissieverhouding, wat 
betekent dat de 1.0 TGDI snellere acceleraties en een hogere 
topsnelheid mogelijk maakt. Op die manier kun je naadloos 
schakelen en beleven jij en je passagiers een aangename 
rijervaring, zowel in als buiten de stad.

AANDRIJVING
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Reverse Parking Distance Warning (PDW)
PDW is ideaal om in alle vertrouwen te parkeren en waarschuwt 
via ultrasone sensoren op de achterbumper voor obstakels die 
voor of achter je liggen wanneer je de auto een parkeerruimte  
in loodst.

Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) &
Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)
Om veiliger achteruit te rijden, vooral uit een parkeerplaats met 
weinig zicht, beperkt RCCA het risico op een ongeval via 
radarsensoren die de achterliggers in de gaten houden. Wanneer 
een voertuig van links of van opzij nadert, zal RCCA een 
waarschuwingssignaal op de achteruitkijkspiegels, een 
geluidsalarm, een alarm op het instrumentenbord of op het 
centrale 8" scherm geven en remmen indien nodig.*  
RCCA is enkel mogelijk op wagens met AMT-transmissie. Wagens 
met MT kunnen uitgerust worden met RCCW dat een 
waarschuwingssignaal geeft maar niet remt.

Achteruitrijcamera met dynamische 
parkeerrichtlijnen
Zodra je achterwaarts in een parkeerplaats rijdt, stuurt 
de waterdichte parkeercamera een beeld naar het  
8" zwevende scherm en geeft hij ook dynamische 
parkeerrichtlijnen om de wagen goed te zetten.

De Kia Picanto bepaalt de norm voor een groot aantal standaard ingebouwde actieve 
veiligheidsfuncties die ervoor zorgen dat je steeds veilig, alert, op de hoogte en gewaarschuwd 
blijft. Er bestaat een hulpfunctie voor elk rijaspect, van druk stadsverkeer en nauwe 
parkeerruimtes tot op je rijstrook blijven om aanrijdingen te vermijden

Veiligheid voor alles.
Veiligheid overal.

Blind-Spot Collision Warning (BCW) & Blind-Spot 
Collision Avoidance Assist (BCA)
Wanneer je van rijstrook wil veranderen, detecteert het 
BCW-systeem voertuigen in je dode hoek, verschijnt 
een waarschuwingssignaal in je achteruitkijkspiegel en 
hoor je een geluidssignaal. Als je een auto met AMT-
transmissie hebt en je van baanvak verandert terwijl er 
zich een auto in je dode hoek bevindt, zal het BCA-
systeem van de Picanto remmen om een aanrijding te 
vermijden en een waarschuwingssignaal op de spiegels 
en een geluidssignaal geven.

VEILIGHEID & BIJSTAND

Driver Attention Warning (DAW)*
DAW monitort je stuur- en knippergedrag en detecteert 
zo een verlies aan concentratie. Als je bijvoorbeeld 
tekenen van vermoeidheid vertoont, zal DAW je 
aanmoedigen om even een pauze te nemen via een 
geluidssignaal en via het koffiekopje-symbool op het 
instrumentenbord.  
*Om gebruikt te kunnen maken van DAW, moet je 
voertuig voorzien zijn van het optionele LKA-systeem 
(Lane Keeping Assist).

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Aan de hand van de radargegevens van je voertuig 
analyseert het FCA-systeem informatie over 
voorliggers en voetgangers om een mogelijke 
aanrijding te voorkomen. Als het een mogelijke 
aanrijding vermoedt, verschijnt een 
waarschuwingssignaal op je instrumentenbord en 
wordt er maximaal geremd.
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Hill-start Assist Control (HAC)
In stilstand op een helling voorkomt HAC dat de wagen 
achteruitrolt. Zodra je de voet wegneemt van het rempedaal, 
remt het systeem zachtjes zodat je de tijd hebt om rustig op het 
gaspedaal te drukken.

Voor/zij/gordijn/knie-airbags
Om de inzittenden te beschermen en letsels bij een 
aanrijding te beperken, biedt de nieuwe Picanto airbags 
voor de bestuurder en voorste passagier, twee voor-
zijairbags, twee zijgordijnairbags en een optionele  
knie-airbag voor de bestuurder.

Electronic Stability Control (ESC)
ESC verzekert een optimale remkracht en houdt de 
auto op koers. Het levert automatisch de juiste 
hoeveelheid remvermogen aan elk wiel, op basis van 
een evaluatie van motorkoppel en rijomstandigheden.

Lane Following Assist (LFA)
LFA zet een grote stap in de richting van semiautomatisch 
rijden. Aan de hand van cameragegevens kan het voertuig 
wegmarkeringen detecteren en lichtjes bijsturen zodat je wagen 
in het midden van het baanvak blijft. Vooral handig op  
de autosnelweg!

Compromisloze bescherming.
Ultieme gemoedsrust.
De Kia Picanto doet er alles aan om je te beschermen. Door zijn geavanceerde actieve 
veiligheidsfuncties en uitstekend oog voor detail zijn je passagiers en jij op elk moment 
veilig en geniet je volop van elke rit, in de wetenschap dat er goed voor jullie gezorgd wordt.

VEILIGHEID EN BIJSTAND

Geavanceerd ultrasterk staal en warmgeperst staal (AHSS)
De gloednieuwe Picanto bestaat voor meer dan 44% uit geavanceerd 
ultrasterk staal (AHSS), en uit warmgestampte componenten in de zones die 
het felst worden belast. Dit zorgt voor een veel treksterkere carrosserie, een 
betere bescherming van de inzittenden en een dynamischere prestatie.

Geavanceerd 
ultrasterk staal

Geavanceerde 
verbindingen

44% 67 m
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Rode wagen niet verkrijgbaar

Grote keuze.
Groot plezier.
Het leven is leuker als je kunt kiezen. Goed nieuws dus, de Picanto is verkrijgbaar in vier 
versies: de coole Picanto Must/More, de pittige GT Line en de stijlvolle X-Line. Nog beter: 
zodra je je Picanto gekozen hebt, kun je hem nog leuker en persoonlijker maken met een 
reeks pakketten waarmee je zelf een statement kunt maken.
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ACCESSOIRES

Sfeerverlichtingsstrip
Rol een rode loper uit in je cabine met deze fenomenale touch die 
de vloer vooraan onderdompelt in een sfeervol licht dat aangaat 
wanneer iemand de deuren ontgrendelt en weer uitdooft zodra 
de motor start. Beschikbaar in stijlvol rood en klassiek wit.

Achterbumperrand
Hoe nat, modderig of smerig het ook wordt, met deze 
op maat gemaakte rand is je kofferruimte beschermd. 
Hij is duurzaam, antislip en waterbestendig, met 
opstaande randen. Dankzij het anti-slipoppervlak met 
textuur blijft alles ook zijn plaats. Voorzien van het 
Picanto-logo.

Instapbeschermstrips
Eerste indrukken zijn altijd belangrijk. Deze aluminium 
instapbeschermstrips verwelkomen passagiers "met 
glans". Ze zijn op maat gemaakt en voorzien van het 
Picanto-logo.

Matten voor alle weersomstandigheden met kleuraccent
Stap je met natte schoenen vol modder of zand terug in de wagen? 
Geen probleem, deze duurzame en eenvoudig te reinigen matten 
beschermen je hele vloer. Ze zijn op maat gemaakt, dragen het 
Picanto-logo in twee verschillende kleuren, en zijn voorzien van 
vastzetpunten om ze op hun plaats te houden.

Carrosseriestylingkit
Maak je Picanto zo uniek als jezelf. Nu kun je een stijlstatement op de weg maken dat niet onopgemerkt zal 
blijven. Voeg met behulp van deze accessoirekit voor het exterieur over de hele auto een tal van opvallende 
designdetails en kleuraccenten toe, zoals sideskirts, een sierlijst voor de achterklep en buitenspiegelkappen. 
Beschikbaar in elegant zilver, klassiek pianozwart en levendig rood. Al deze producten worden zowel als kit 
als afzonderlijk aangeboden.

Een accessoire hier.
Een andere stijl daar.
Laat je Picanto niet onopgemerkt voorbijgaan dankzij een aantal trendy, opvallende stylingaccessoires. 
Van personaliseerbare opties om je ware identiteit tot uiting te brengen tot praktische oplossingen om 
je auto te beschermen, voor elk seizoen hebben we het perfecte accessoire.
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Smart key met startknop
Met de Smart Key-afstandsbediening 
ontgrendel en vergrendel je de deuren 
zonder sleutel en start je de auto met één 
druk op de knop.

MDPS met in de hoogte verstelbaar stuur
Motor-Driven Power Steering geeft een 
betere respons bij het draaien. En omdat 
de stuurkolom in de hoogte verstelbaar 
is, wordt het ook makkelijker om in en uit 
te stappen.

USB-poort
Sluit muziekdragers en mobiele 
toestellen aan via USB.

Lichtmetalen pedalen
De lichtmetalen racepedalen geven nog 
meer rijplezier. De rubberen 
antislipkussentjes zorgen voor een 
vaste voet.

Automatische verlichting
Zet de hendel op Auto en de voor- en 
achterlichten gaan automatisch aan 
wanneer het donker wordt.

Open dak
Geniet van een heerilijk briesje dankzij het open dak 
dat je door eenvoudig drukken op een knop opent en 
weer sluit.

Segmented cluster' LCD-
scherm
Houd belangrijke informatie 
vooraan in het midden in het 
oog op het segmented cluster 
LCD-scherm tussen de 
wijzerplaten.

Automatische temperatuurcontrole
Comfortabele automatische temperatuurcontrole met één druk 
op de knop. Je stelt gewoon in hoe warm je het wilt hebben en het 
automatische systeem houdt de temperatuur aan tot je deze 
verandert of annuleert.

OPTIES

Eigen Look. Perfecte uitrusting.
Als het op extra’s aankomt, weet de Picanto echt wel van wanten. 
Zo is er een heel scala aan must-haves om je nieuwe auto een 
persoonlijke toets te geven. Uiteindelijk is wat je bent belangrijker 
dan wie je kent.

Buitenspiegels in koetswerkkleur
Ga voor een meer luxueuze look met de buitenspiegels in 
koetswerkkleur. Optioneel verwarmd, inklapbaar en met 
zijdelingse richtingaanwijzer.

Audiosysteem
Het optionele, compacte 3.0 audiosysteem met vijf 
luidsprekers en RDS omvat een mono TFT-LCD 
flatscreen. Naast een radio kan het via zijn USB-poort 
worden aangesloten op draagbare apparaten.

Android Auto/ Apple CarPlay
Geniet van het beste van je smartphone terwijl je achter 
het stuur van je wagen zit. Elke Picanto met 8" scherm 
ondersteunt Android Auto en Apple CarPlay.

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
TPMS laat via het clusterscherm weten of er iets mis is met de 
bandenspanning.
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Saturn black & binnenkant stof (Must)

Saturn black & binnenkant stof (More) Sportpakket - lime zwart binnenkant + kunstleder (X-Line)

Sportpakket - rood Saturn black binnenkant + kunstleder (GT Line)

INTERIEURINRICHTING

Leun achterover. In stijl.

De comfortabele zetels van de Picanto ogen ongelooflijk chic en voelen heerlijk zacht aan. Van 
verbluffende stoffen en stijlvol kunstleder tot een gewaagd sportpakket, je zult gegarandeerd de 
perfecte zetels vinden die jou en je passagiers nog vele jaren zullen bekoren.
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Alice Blue (ABB)

Milky Beige (M9Y)**

Lime Light (L2E)**

Astro Grey (MG7)**

Clear White (UD)

Shiny Red (A2R)**

Pop Orange (G7A)**

Honey Bee (B2Y)**

Aurora Black Pearl (ABP)**

Sparkling Silver (KCS)**

MUST / MORE

SPECIFICATIES EN KLEUREN

De laatste details.
Altijd van jou.
Het zijn altijd de laatste details die het grote verschil maken. Daarom 
biedt de Picanto een prachtig kleurenpalet om uit te kiezen, samen met 
indrukwekkende opties voor de koplampen en achterlichten, aantrekkelijke 
deurgrepen en het neusje van de zalm wat de wielen betreft.

** Metaalkleur

Achterlichtunits met 
gloeilampen

Must & More

Projectiekoplampen 
met dagrijlichten

GT Line & X-Line

Led-achterlichtunits

GT Line & X-Line

MFR-koplampen

Must & More

Chromen deurgrepen Deurgrepen in koetswerkkleurDagrijlichten met 
gloeilampen

Must & More

Projectiemistlampen met 
dagrijlichten

GT Line & X-Line
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Aurora Black Pearl (ABP)**
+ rood accent

Sparkling Silver (KCS)**
+ rood accent

Shiny Red (A2R)**
+ zilverkleurig accent

Pop Orange (G7A)**
+ zilverkleurig accent

Honey Bee (B2Y)**
+ zilverkleurig accent

Clear White (UD)
+ rood accent

Astro Grey (MG7)**
+ rood accent

Alice Blue (ABB)
+ zilverkleurig accent

Milky Beige (M9Y)**
+ zilverkleurig/zwart accent

Lime Light (L2E)**
+ zilverkleurig accent

Lime Light (L2E)**

Milky Beige (M9Y)**

Alice Blue (ABB)

Astro Grey (MG7)**

Clear White (UD)

Honey Bee (B2Y)**

Pop Orange (G7A)**

Shiny Red (A2R)**

Aurora Black Pearl (ABP)**

Sparkling Silver (KCS)**

GT LINE  X-LINE

** Metaalkleur** Metaalkleur
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14” lichtmetalen velgen 
(More)

14" wieldop 
(Must)

15” lichtmetalen velgen 
(Standaard op GT Line, 

optioneel op More)

16” lichtmetalen velgen 
(Standaard op X-Line)

16" lichtmetalen velgen 
(Optioneel op GT Line)

EX

GT LINE

X-LINE

1,403 (15”)

1,403 (16”)

1,403 (16”)

1,
50
0

1,394 (16”)
1,625

710 5602,400
3,670

675 5202,400
3,595

675 5202,400
3,595

1,
48
5

1,394 (15”)
1,595

1,
48
5

1,394 (16”)
1,595

Afmetingen Must, More et GT Line

Beenruimte (vooraan)

Beenruimte (achteraan)

Hoofdruimte (vooraan)

Hoofdruimte (achteraan)

Schouderruimte (vooraan)

Schouderruimte (achteraan)

Min. grondspeling

Bagage (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255

Eenheid (mm)

Velgen

EX

GT LINE

X-LINE

1,403 (15”)

1,403 (16”)

1,403 (16”)

1,
50
0

1,394 (16”)
1,625

710 5602,400
3,670

675 5202,400
3,595

675 5202,400
3,595

1,
48
5

1,394 (15”)
1,595

1,
48
5

1,394 (16”)
1,595

Afmetingen X Line

Eenheid (mm)

Beenruimte (vooraan)

Beenruimte (achteraan)

Hoofdruimte (vooraan)

Hoofdruimte (achteraan)

Schouderruimte (vooraan)

Schouderruimte (achteraan)

Min. grondspeling

Bagage (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255
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GEMOEDSRUST

7 jaar fabrieksgarantie
Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/150.000 km  
(tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 150.000 km vanaf het 4de jaar).  
De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en is overdraagbaar naar volgende 
eigenaars, op voorwaarde dat de auto correct wordt onderhouden volgens het 
onderhoudsschema.

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige bescherming en 
blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende bescherming tegen corrosie en 
een garantie van 12 jaar tegen roesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia en onze 
nieuwe modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op 
het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas, en de hybride en 
brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum 
momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële 
partner van zowel de UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en 
tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die 
optimaal is afgestemd op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.

Gerust
onderweg.

De 7 jaar fabrieksgarantie van Kia
De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst 
bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
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Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.
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1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende 
de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met 
een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering 
van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.




