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Helt nya Picanto är självsäker, elegant och full 
av energi. Här finns en rad avancerade tekniska 
lösningar för högre komfort, ökad säkerhet och 
roligare körning. 

Självsäker med  
energisk karaktär 
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Det finns mycket att tycka om när det kommer 
till den sportiga designen hos nya Picanto. Här 
finns allt från dynamiska linjer till djärva uttryck 
som t ex den uppdaterade Kia-karaktäristiska 
grillen och stötfångaren. Picanto är en smidig 
småbil som gör sig perfekt i stans begränsade 
utrymmen.

En kompakt bil 
med stil 
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Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.
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Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.
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Trots sin kompakta form är nya Kia Picanto både 
rymligare och bekvämare än man kan tro. Här finns 
gott om plats, intuitiv modern design, förstklassiga 
material och en rad smarta ergonomiska funktion-
er. Det är de små detaljerna som ligger bakom den 
stora körupplevelsen.

Utmanar dina  
förväntningar
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Eluppvärmd läderratt (standard)Sätesvärme, fram (standard)

Picanto har en välkomnande och modern design 
med komfort och körglädje i fokus. Kupén är 
överraskande rymlig, med generösa mått för 
huvud, axlar och benutrymme - även i baksätet. 
Med luftkonditionering, rattvärme och främre 
sätesvärme som standard får du en skön resa 
oavsett årstid.

En rymlig
liten bil
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Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.
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Med rymlig kupé, del- och fällbara säten samt hela 
255 liter bagageutrymme, så erbjuder nya Picanto 
en flexibilitet för din vardag och alla dina äventyr. 

Flexibla utrymmen    
för dina behov

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

Handskfack
Ett bra förvaringsutrymme för t ex 
bilens manualer och servicebok.

Förvaringshylla
Hylla placerad ovanför panelen till 
luftkonditioneringen, lämplig för t ex 
solglasögon eller mobil. 

Mugghållare
På mittkonsolens 
framsida finns dubbla 
mugghållare.

Mittarmstöd med förvaring
Placerad i mittkonsolen mellan 
framsätena. Det justerbara armstödet 
innehåller även ett smart fack med bra 
förvaringsmöjligheter. Beroende på 
utrustningsnivå.

lastutrymme255 l
* Förhöjt lastgolv erbjuds ej på den svenska marknaden.
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Motorerna i nya Picanto är tillförlitliga, effektiva 
och perfekt anpassade för stadstrafik.

Liten  
och smart

Kappa 1.0 bensinmotor
1,0 liters motor med 67 hk och med 
en blandad bränsleförbrukning på 
0,44 l per mil.

Kappa 1.2 bensinmotor
1,2 liters motor med 84 hk och 
med en blandad bränsleförbrukning 
på 0,54 l per mil.

Manuell växellåda
En effektiv 5-växlad manuell 
växellåda som är lätt att manövrera 
och där utväxlingen är optimerad 
för motorns vridmomentkurva.

Automatisk växellåda
4-stegad automatisk växellåda som 
ger mjuka och behagliga växlingar.
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Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.
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Parkeringssensorer bak
Sensorerna upptäcker ev. hinder bakom bilen när du backar. En ljudsignal 
ökar i intensitet när bilen närmar sig ett föremål. En bra hjälp vid t ex 
fickparkering.

Nya Picanto är utrustad med säkerhets- 
funktioner som hela tiden övervakar, håller dig 
informerad samt skickar upplysande varningar 
om det skulle behövas.

Säkerhet i fokus
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Autobroms
Systemet upptäcker bilar som korsar din väg. Med hjälp av 
radarsensorer känner systemet av avståndet till andra bilar, 
men också vilken hastighet de håller samt varnar vid eventuell 
risk för kollision. Om föraren inte hinner reagera, så bromsar 
bilen automatiskt. När du kör mellan 8 och 80 km/h, kan bilen 
komma att bromsa in helt om det skulle behövas.
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44%
Höghållfast- 
hetsstål

67 m
Smart 
strukturfog

För högre säkerhet och bättre prestanda är nya Kia Picanto byggd med 
44 procent höghållfasthetsstål. Karossen är styvare och även själva 
konstruktionen är förbättrad. Komponenter som ingår i karossens mest 
utsatta områden är värmepräglade, vilket innebär att karosstrukturen 
förstärkts med bättre krocksäkerhet och köregenskaper som följd.

Tack vare användandet av mer strukturfog än den tidigare 
generationen, är nya Picanto konstruktionsmässigt starkare och har 
minskade ljud-,  vibrations- och hårdhetsnivåer.

Höghållfasthetsstål och värme-
präglade komponenter

Sex krockkuddar
Dubbla krockkuddar fram, två 
sidokrockkuddar och två krockgardiner är 
standard och skyddar de åkande vid en 
ev. kollision. 
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Elektronisk stabilitetskontroll
Om du gör en plötslig inbromsning fördelar systemet 
bromstrycket jämt mellan hjulen så att bilen bibehåller 
stabiliteten. ESC minskar också motoreffekten och 
hjälper dig att behålla kontrollen och föra tillbaka bilen 
på rätt kurs.

Däcktryckssensor
Via indikation på instrumentpanelen, varnar systemet när 
däcktrycket är för lågt eller sjunker hastigt.

Bromssystem
Bromsarna samarbetar med ABS-systemet och däcken för att 
minska stoppsträckan, samtidigt maximeras bromskraft och 
styrning vid inbromsning.

Hjälp vid start i backe 
När du startar i ett kraftigt motlut förhindrar systemet 
att bilen rullar bakåt. Bromstrycket behålls under två 
sekunder tills gasen trycks ned.

I helt nya Picanto är säkerheten högt prioriterad. 
Innovativa funktioner och avancerad teknik håller 
dig och dina passagerare så säkra som möjligt på 
vägen.

Pålitligt 
skydd
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Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.
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Låt nya Picanto sätta färg på ditt liv och göra 
det enklare och roligare. Du kan välja mellan 
två utrustningsnivåer; Standard med generös 
utrustningsnivå redan i grundutförande och GT 
Line som det sportigare alternativet.

Redo för 
något nytt?
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Skyddsfolie stötfångare bak, transparent
Transparent motståndskraftig folie som är formanpassad och
självhäftande, skyddar mot skador vid lastning.

Kia logo med LED projicering
Vitt LED-ljus projicerar en Kia-logotyp på marken. Aktiveras 
automatiskt när de främre dörrarna öppnas.

Gummimattor
Set med 4 skräddarsydda och slitstarka mattor som är lätta 
att rengöra. Mattan vid förarsätet har präglad logotype.

LED-belysning på golvet, fram
Dold golvbelysning som tänds och släcks automatiskt när 
framdörrarna öppnas eller stängs. När motorn startas dämpas 
belysningen. Finns med rött eller vitt ljus.

Exteriör styling
Gör din Picanto ännu mer personlig med exteriör 
styling. Här ingår designdetaljer som sidokjolar, 
backspegelkåpor samt kantlist för bagageluckan. 
Finns i färgerna svart pianolack, silver samt rött. 
Alla ingående produkter erbjuds både i paket och 
kan köpas enskilt.

Med tillbehör som passar din livsstil kan du göra 
nya Picanto ännu mer funktionell. Här finns  
t ex tillbehör för design, skydd och förvaring. Din 
lokala Kia-återförsäljare hjälper dig gärna  
att välja rätt.

Tillbehör 
med stil
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Diskanthögtalare
Placerad vid vardera änden av instrumentbrädan.

Manuell luftkonditionering (AC)
Du kan enkelt justera temperaturen till önskad 
nivå.

Automatisk ljusstyrning 
När systemet är inställt på ”Auto” kommer belysning för 
fram- och baklysen anpassas automatiskt till aktuellt 
ljusförhållande.

Rattreglage för ljudanläggning
Höj, sänk, byt kanal, hoppa över låtar – utan att 
behöva ta händerna från ratten.

Ljudanläggning
Detta ljudsystem har en platt, mono TFT LCD-skärm 
samt 5 högtalare. Via AUX och USB kan du koppla in dina 
digitala enheter till ljudanläggningen.

Ytterbackspeglar i bilens kulör
Ger en enhetlig och snygg design. Backspeglarna är 
eluppvärmbara, elinfällbara och har integrerade blinkers.

Helt nya Picanto har det mesta och är generöst 
utrustad redan i sitt grundutförande.  
Beroende på vilken version du väljer så ingår 
olika utrustning. 

Utrustning &  
funktion
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Materialvalen i nya Picanto har genomgående 
hög kvalitet, och oavsett val är klädseln slit-
stark, snygg och komfortabel.

Interiör & 
klädsel

LAUNCH EDITION & GT LINE LAUNCH EDITION  Svart och grå interiör

Tygklädsel
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Exteriördetaljer
Nya Picanto erbjuds i olika versioner med olika utrustningsspecifikationer. Det finns ett antal exteriörfärger att välja mellan, 
både subtila och färger som är mer iögonfallande.

Baklljus i LED, GT LineLED-strålkastare, GT Line

Dörrhandtag i bilens kulör

Fälgar

 16" aluminiumfälg 16" aluminiumfälg, GT Line

Strålkastare, standard Bakljus, standard

Belysning, främre 
stötfångare: varselljus, 
standard

24



Exteriörfärger

Clear White (UD), solid

Titanium Silver + röda detaljer
(IM)

Dimensioner

1,394 (16 )

1
,4

8
5

1,403 (16 ) 675 5202,400
3,5951,595

1,394 (15”) 1,403 (15”) 675 5202,400
3,5951,595

1
,4

8
5

EX

GT LINE

Mått i mm

Benutrymme, fram

Benutrymme, bak

Takhöjd, fram

Takhöjd, bak

Axelutrymme, fram

Axelutrymme, bak

Markfrigång

Bagageutrymme

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255

Milkey Beige (M9Y), pearlSparkling Silver (KCS), metallic

Titanium Silver (IM), pearl Pop Orange (G7A), pearl

Aurora Black (ABP), pearlHoney Bee (B2Y), metallic Aurora Black (ABP), pearl Shiny Red (A2R), speciallack

Titanium Silver (IM), pearl

Clear White (UD), solid

Celestial Blue (CU3), solid
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7 års nybilsgaranti från fabrik
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, förutsatt att arbetet utförts på ett fackmässigt sätt enligt Kias 

serviceprogram. Service ska utföras enligt det som först inträffar, körsträckan eller årligen. 

Överträds detta upphör garantin att gälla. För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 

3 år eller 15 000 mil, det som först inträffar. Läs mer på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti
Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnskadegarantin 

följer bilen.

5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti  
Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som är följden 

av produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs reparation om någon del av 

karossen är genomrostad så att det uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad repa-

rerar rostskadan utan kostnad, om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är 

konstruerad för.

3 års assistansservice  
Assistansservice 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 bilägande

Kias 7 åriga nybilsgaranti
Gäller i 7 år/15.000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz, Island 
och Gibraltar) och enligt lokala villkor och förhållanden.

27



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. Alla rimliga ansträningar har gjorts för att innehållet i 
denna broschyr skall avara uppdaterat och korrekt vi trycktillfället.
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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