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En populär 
personlighet

Trots det lilla formatet bjuder Nya Picanto på 
en elegans och komfort man inte räknar med i 

den här klassen. Tidigare versioner har varit 
en av segmentets mest sålda bilar*, vi är 

övertygade om att denna nya 
version kommer vara minst lika 

populär.

2

*Källa: Bil Sweden
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Effektiva 
motorer

Nya Kia Picanto har bränsleeffektiva motorer 
med låga CO2-utsläpp. För ännu bättre 

effektivitet och mindre utsläpp, har motorer 
kombinerade med manuell växellåda även 

Stopp/Start-systemet ISG*. 
*Ingår i tillvalspaket.

Start/Stop-system (ISG, Idle Stop and Go)   
Motorn stängs av automatiskt när du inte har något 
tryck på kopplingspedalen, t.ex. vid ett trafikljus. Så snart 
du trycker ned kopplingen och växlar, startar motorn 
igen. Ett bra sätt att spara bränsle och minska utsläppen.
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Känn dig som hemma 
på vägarna

Redan när du tittar in i Nya Picanto förstår du vad som väntar. 
Här finns tilltalande material och snygga designlösningar – och 
givetvis en rad smarta och ergonomiska funktioner. Det är de 
små detaljerna som ligger bakom de stora körupplevelserna. 
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Håll kontakten
Nya Picanto har en rad smart teknik som gör din bilkörning 

både säkrare och roligare. Här hittar du bl a CD och radio 
samt ingångar för olika mobila enheter. Du kan enkelt höja 

och sänka högtalarljudet med en knapp på ratten. 

Rattreglage för ljudanläggning 
Höj- och sänk volymen, skifta radiokanal 
eller låt utan att ta händerna från ratten.

Bluetooth hands free  
Trådlös anslutning mellan dina Bluetooth-
kompatibla enheter och bilens ljudsystem 
samt inbyggda mikrofon. Ingår i tillvalspaket.

Ljudanläggning 3.0
Detta nya ljudsystem har en platt, mono TFT 
LCD-skärm samt 6 högtalare. Via Bluetooth®* 
kan du koppla ihop dina digitala enheter med 
ljudanläggningen. *Ingår i tillvalspaket.

1. Justerbar ratt & MDPS servostyrning  MDPS (Motor Driven Power Steering) 
Motordriven servostyrning ger förbättrad respons och känsla, både i lägre och högre 
hastigheter. För en ännu bättre körställning är ratten justerbar i höjdled.  2. Rattvärme  
Gör dina händer härligt varma under den kalla och mörka årstiden. Kör tryggt och håll båda 
händerna på ratten, även när det är kallt.  3. Luftkonditionering / klimatanläggning  Gör 
det möjligt att själv ställa in önskad temperatur i kupén.  4. USB/AUX-anslutning  
Anpassad för olika typer av medier: MP3-spelare, USB-enheter och andra kompatibla 
multimedia-enheter som har AUX och USB-portar.
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Rymligare än du tror
Nya Picanto har en välkomnande och modern design, där 

komfort och körglädje är i fokus. Genom att välja en längre 
hjulbas har Kias utvecklare skapat en kupé med lite större 

benutrymme. 
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Smarta 
förvaringsutrymmen

Picanto har plats för alla småsaker du behöver ha med dig 
på resan. Och när du behöver ta med ännu mer, då kommer 

bilens fantastiska mångsidighet till sin rätt.

1. Handskfack  Belyst handskfack som rymmer nästan 10 liter  2. Flaskhållare i 
bildörrar  Här kan du förvara kartor, snacks, flaskor m.m. 3. Roterande mugg/
flaskhållare, fram  Genom en knapptryckning i golvkonsollen fälls den roterande 
dubbla flask/mugghållaren upp.  5. Förvaringsficka  Fickor på framsätenas ryggstöd 
är utmärkt förvaring av tidskrifter och böcker.

Delbart baksäte, 60:40
Genom att dela baksätet kan du transportera 
mer skrymmande saker och ändå få plats 
med en passagerare i baksätet.

Bagageutrymmet  
Utan att fälla ner baksätet rymmer bagage-
utrymmet 200 liter, det räcker gott och väl 
för de flesta resor.

Nedfällbart baksäte
Fäller man ner baksätet helt får man en platt 
last yta som rymmer 870 liter.

3
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Liten och smart
För Picanto kan du välja mellan två lättviktsbensinmotorer: 
1,0-litersmodellen med 69 hk och 1,2-litersmodellen med 
85 hk. Båda håller ner bensinförbrukning och CO2-utsläpp 

samtidigt som de ger en mjuk och tyst gång. 4-växlad 
automatisk växellåda är standard för 1,2-litersmotorn.

Kappa 1.0 MPI 
Effekt: 69hk vid 6,200 rpm
Vridmoment varv/min (Nm):
95/3,500

Kappa 1.2 MPI 
Effekt: 85hk vid 6,000 rpm
Vridmoment varv/min (Nm):
121/4,000

Manuell eller automatisk växellåda
1,0-liters motorn levereras med manuell 
växellåda och 1,2-liters motorn med 
automatisk växellåda.

Energiåtervinningssystem

Detta system hjälper dig att spara bränsle och minska CO2-utsläppen. När du tar bort foten från gaspedalen och bromsar, då tar bilen 
tillvara på energin och använder den för att hjälp-ladda batteriet. Om batteriet redan är fulladdat, då är laddningsgeneratorn frikopplad.
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6 krockkuddar  

Dubbla krockkuddar fram, två sidokrockkuddar 
och två krockgardiner är standard.

Stabilitetshantering (VSM) 
Tillsammans med servostyrningen ser 
systemet till att hålla bilen stadigt på vägen 
vid inbromsningar i kurvor, särskilt på våta, 
hala och dåliga vägar.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
Systemet fördelar bromstrycket jämt mellan 
hjulen så att bilen bibehåller stabiliteten och 
hjälper dig att behålla kontrollen och föra 
tillbaka bilen på rätt kurs.

1. Hjälp vid start i backe (HAC)  När du startar i ett kraftigt motlut förhindrar systemet att bilen 
rullar bakåt. Bromstrycket behålls under två sekunder tills gasen trycks ned.  2. 
Panikbromssystem (BAS)  Systemet ger omedelbar full bromskraft, vilket bidrar till att förkorta 
den totala bromssträckan.  3. Nödstoppsignal (ESS)  Vid hastiga inbromsningar blinkar 
bromsljuset så att förare bakom dig varnas.  4. Aktiva nackstöd  Framsätena har aktiva nackstöd 
som minskar risken för pisksnärtskador om bilen skulle bli påkörd bakifrån.  5. Förstärkning av 
nedre front  Strukturen är specifikt utformad för att minska eventuella ben- och skallskador på 
fotgängare.  6. Bältessträckare  Placerad på främre säkerhetsbältena och begränsar kroppens 
rörelse framåt, samtidigt minskas belastningen/trycket från säkerhetsbältet med hjälp av 
belastningsbegränsaren.

1 2 3

Förberedd på  
det mesta

Säkerheten har fått hög prioritet i nya Picanto. Dess 
avancerade säkerhetsfunktioner är utformade för att 

hjälpa dig att undvika olyckor och minska skador om olycka 
skulle vara framme.
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Främre stötfångare Bakre stötfångare
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Sportgrill 15" aluminiumfälgar

Ännu tuffare 
med Sportpaket 

Sportdetaljerna i detta tillvalspaket ger Picanto 
en ännu tuffare attityd: stötfångare fram och 

bak, dimljus fram, ljuddämpare med dubbla 
avgasrör, sportgrill och 15” 

aluminiumfälgar. 

Sport

19



Z1_Midnight Black (Metallic)UD_Clear White (Solid) 3D_Bright Silver (Metallic)

Färger 

B2Y_Honey Bee (Metallic)M9Y_Milky Beige (Metallic) IM_Titanium Silver (Metallic) BEG_Signal Red (Metallic)

BU7_Dazzling Blue (Metallic)ABB_Alice Blue (Solid) K1P_Cherry Pink (Metallic)

 Din Picanto - dina val
Rätt motor, snyggaste färgen och givetvis rätt fälgar, valet är ditt.
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14" stålfälg, 165/60R 
Standard

15" aluminiumfälg, 175/50R
Tillvalspaket

Fälgar

1.0 MPI 1.2 MPI

Motortyp 3 cylindrar 4 cylindrar

Cylindervolym (cm3) 998 1,248

Motoreffekt hk vid varv/min 69/6,200 85/6,000

Vridmoment max vid varv/min (Nm) 95/3,500 121/4,000

Fakta

Svart interiör och svart tygklädsel
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7års nybilsgaranti
Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller under 
förutsättning att Kias underhållsservice och reparationsanvisningar följts under hela garantitiden. 
Service och reparation ska ha utförts av auktoriserad Kia-verkstad, eller av annan verkstad, förut-
satt att arbetet utförts på ett fackmässigt sätt enligt Kias serviceprogram. Service ska utföras 
enligt det som först inträffar, körsträckan eller årligen. Maximal överträdelse i tid och körsträcka är 
2 månader respektive 200 mil. Överträds dessa marginaler upphör garantin att gälla. För bilar i  
kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15.000 mil, det som först inträffar. Läs mer om 
våra garantier på www.kia.com.

5 års lackgaranti och 12 års rostskyddsgaranti
Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som är följden av produk-
tionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs reparation om någon del av karossen är genom-
rostad så att det uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad reparerar rostskadan utan kostnad 
om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är konstruerad för.

3 års vagnskadegaranti
Bilägaren spar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnskadegarantin följer bilen.

3 års assistansservice
Assistansservicen fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det inträffar ett missöde med bilen under 
en resa garanterar Kia att de som färdas i bilen kan komma vidare. Kia assisterar genom att vid 
nödläge ordna med bärgning och/eller reparation av bilen, så att resan kan fortsätta.

Ett tryggt ägande
med lugn och ro
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7 års nybilsgaranti

Kia nybilsgaranti från fabrik gäller i 7 år/15.000 mil. Giltig i EU (även Norge, 

Schweiz, Island och Gibraltar) och enligt lokala villkor och förhållanden.
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www.kia.com

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra 
tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning och 
CO2-halt, se separat faktablad. 
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 12
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com
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