
Helt nya Kia 



Maxa livet
Helt nya Kia Stonic är som gjord för livsnjutaren, en crossover för 

staden, bara fyll den med äventyr. Med sin muskulösa framtoning, 

sportiga formgivning och utpräglade körglädje väcker helt nya Kia 

Stonic uppseende och skänker ny energi till crossover-segmentet. 

Gör dig redo att möta en bil som infriar alla förväntningar.



Utmana traditionerna
Bakdelen på helt nya Kia Stonic förstärker det sportiga uttrycket där 

den sluttande bakrutan är krönt av en spoiler som förbättrar aero-

dynamiken för en mer dynamisk körupplevelse. Markerade hjulhus, 

silverfärgad hasplåt tillsammans med en skulpterad baklucka och 

LED-baklyktor med 3D-effekt bidrar också till att understryka 

den självsäkra, urbana framtoningen hos helt nya Kia Stonic. 



En helt egen identitet 
Samma energi som präglar exteriören av helt nya Kia Stonic hittar du också på insidan. De invändiga 

linjerna, materialvalen och omsorgen om detaljer samverkar för att göra resan så minnesvärd som 

möjligt. Den sportiga D-formade ratten och de logiska och lättillgängliga reglagen visar att det här 

är en bil som är skapad för att skänka sann körglädje. 

*Bilden visar extrautrustning som inte erbjuds på den svenska marknaden.



1. 3.5" informationsdisplay Mellan varvmätaren och hastighetsmätaren sitter en display som visar 
information från bilens ljudanläggning och andra system. En TFT-LCD-skärm med stöd för flera språk och pop 

up-meddelanden finns dessutom som tillval. 

2. Främre aux-anslutning och laddare USB-anslutning i främre delen av kupén låter dig ladda mobilen och 
ansluta externa ljudkällor.   

3. USB-uttag bak Också i bakre mittkonsollen finns anslutning som låter baksätespassagerare ladda mobiler och 
surfplattor.

bak

fram

7" navigationsskärm Systemet stöder flera språk och 
inkluderar en 7" TFT LCD-skärm och display för 
backkamera.

Bluetooth® Bluetooth®-anslutningen låter dig ringa 
och använda utvalda appar utan att släppa blicken från 
vägen.

Android AutoTM är utvecklat för att du ska kunna koppla din smartphone till din bil och på 
så sätt undvika distraktioner som kan vara farliga i trafiken. Det enkla gränssnittet låter dig 
strömma musik, sköta telefonsamtal, SMS:a och använda utvalda appar på din smartphone 
utan att ta blicken från vägen.

Röststyrning Röststyrningen låter dig navigera, ringa 
och ta emot samtal, SMS:a och mycket mer, bara genom 
att använda röstkommandon.

Apple CarPlayTM är det smarta och enkla sättet att använda din iPhone medan du kör. Den 
tar allt du behöver från din smartphone och visar det direkt på bilens skärm. På så sätt kan du 
hitta vägen, lyssna på musik och ringa utan att utsätta dig själv eller medtrafikanter för fara.

Fullt uppdaterad på vägen
Känslan av kontroll är starkt förknippad med tillgång till information. 

Helt nya Kia Stonic låter dig koppla upp din telefon via Bluetooth® mot 

den inbyggda 7-tums pekskärmen i färg. Resultatet blir att du kan 

streama musik, sköta dina samtal och till och med SMS:a utan att behöva 

ta blicken från vägen.
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Dela dina upplevelser
Allt blir roligare tillsammans med familj och vänner. Det är därför kupén hos helt nya Kia Stonic har 

utformats för att erbjuda högsta komfort för alla i bilen. Den senaste informationstekniken, den 

automatiska luftkonditioneringen och de eluppvärmda framstolarna gör också sitt till att förhöja 

stämningen i bilen.



1. Fällbart baksäte När du fäller baksätet får du en rymlig lastyta för enkel lastning av skrymmande föremål.  

2. 60:40-fällning Baksätet kan fällas flexibelt för att ge gott om utrymme för såväl baksätespassagerare och last. 

3. Insynsskydd Lasthyllan håller oönskade blickar borta från lastutrymmet. Den sitter fast i bakluckan och är inte i 
vägen då du öppnar. 

Öppen för nya möjligheter
Helt nya Kia Stonic är designad för ditt liv och dina intressen. Bagage-

utrymmet är inget undantag. Det sväljer från 352 till hela 1155 liter 

när baksätet är helt nedfällt. De flexibla fällningsalternativen gör det 

också enkelt att kombinera stor last och nöjda baksätespassagerare.

*Bilden visar extrautrustning som inte erbjuds på den svenska marknaden.
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Växellåda  

De fem- och sexväxlade växellådorna 
möjliggör snabba och exakta växlingar och 
är anpassade för att göra motorn så 
kraftfull och effektiv som möjligt. 

Motor 1.25 MPi 1.4 MPi 1.0 T-GDi

Cylindervolym (cm3)  1,248 1,368 998

Motoreffekt (hk vid varv/min) 84/6,000 100/6,000 120/6,000

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 12.4/4,000 13.6/3,500 17.5/1,500-4,000

Växellåda (MAN/AUT) 5-vxl. man 6-vxl. man 6-vxl. man

5-vxl. man 6-vxl. man

Dynamisk, oavsett vad du väljer  
Spontanitet kräver kraft, något det lyckligtvis aldrig råder brist på hos helt nya Kia Stonic. Det finns 

tre olika motorval för att passa dina specifika behov. Den effektiva motorn tillsammans med en följ- 

sam manuell växellåda ger helt nya Kia Stonic gott om utrymme att visa sig från sin körglada sida.



1. 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.

2. Elektronisk stabilitetskontroll Detta system samverkar med bilens servostyrning för att säkerställa att helt 
nya Kia Stonic behåller stabiliteten när du svänger och bromsar samtidigt.

3. CBC (Cornering Brake Control) Fördelar bromskraften vid broms i kurva för att förhindra överstyrning.

4. TVBB (Torque Vectoring System) Är en förebyggande åtgärd som leder till bättre styrprecision och förbättrad 
smidighet.

AHSS
För högre säkerhet och bättre prestanda är helt nya Kia Stonic byggd 
med höghållfasthetsstål. Detta gör karossen styvare vilket förbättrar 
både säkerheten och vägegenskaperna. 

Högfastighetsstål för skydd och vridstyvhet

8värmepräglade  
Komponenterna som ingår i karossens åtta mest utsatta områden 
värmepräglas. Dessa åtgärder ger karosstrukturen förbättrad 
krocksäkerhet, bättre köregenskaper och en tystare gång.

zoner för maximal styrka98meter
Tack vare användandet av 98 meter strukturfog är helt nya Kia Stonic  
konstruktionsmässigt starkare och har minskade ljud-, vibration-  
och hårdhetsnivåer.

smart strukturfog

6krockkuddar
För ditt skydd finns främre krockkuddar för förare och 
framsätespassagerare, två sidokuddar och dessutom två 
krockgardiner som fälls ner längs med hela bilen.

Skyddar det viktigaste  
i livet
Oavsett vägsträcka och körförhållanden kan du alltid lita på att de aktiva 

säkerhetssystemen hos Kia Stonic arbetar för att skydda dig och alla andra i 

bilen. Systemen är utformade för att förebygga olyckor, eller mildra följderna 

om olyckan är framme.

+1 3 4

2



Höj blicken
Resan mot nya platser och upplevelser blir så mycket enklare när du vet  

att helt nya Kia Stonic tack vare den senaste tekniken kan hjälpa dig. Både 

med att hitta det du söker och att fördriva tiden under färden.



1. Filövervakningssystem Filövervakningssystemet förhindrar att du hamnar på fel kurs om du 
tillfälligt skulle tappa koncentrationen. En kamera övervakar bilens position i förhållande till filen du kör i. 
Om nödvändigt varnas du genom ett ljud.

2. Trötthetsvarnare För att förebygga olyckor ger helt nya Kia Stonic dig en varning när sensorerna 
registrerar att din uppmärksamhet sjunker.

Autobroms med fotgängarskydd. Systemet 
upptäcker bilar och fotgängare som korsar din väg. 
Med hjälp av radar och kamera vet systemet hur 
nära det är till andra bilar, men också vilken 
hastighet de håller samt varnar vid risk för 
kollision. Om föraren inte hinner reagera, så 
bromsar bilen automatiskt.

DRIVE WISE är vårt namn på de system som ökar säkerhet för fotgängare, andra trafikanter 
och dig som kör helt nya Kia Stonic. Detta sker aldrig på bekostnad av körglädjen.

SÄKERHET BEKVÄMLIGHET EFFEKTIVITET

System som vakar  
och hjälper
Helt nya Kia Stonic är utrustad med flera smarta tekniska system som är utvecklade 

för att göra din resa både behagligare och säkrare. Allt för att du ska kunna njuta av din 

resa, oavsett vart den tar dig.
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Valen som gör  
skillnad
När du väl har valt helt nya Kia Stonic så finns det möjlighet att göra 

en rad andra spännande val. Du har i princip möjlighet att skräddarsy 

din egen bil genom att välja bland olika material, färgkombinationer och 

tillbehör. Allt för att din Kia Stonic ska få en lika färgstark personlighet 

som du själv.



Clear White _ UD

4SS-ABP

URG-ARG

BEG-ABP EU3-ABP MYW-ABP

UD-BEG

UD-ABP

4SS-BEG ABT-BEG

4SS-ARG ABT-ARG

Signal Red _ BEGSilky Silver _ 4SS Smoke Blue _ EU3Platinum Graphite _ ABT Deep Sienna Brown _ SENUrban Green _ URG Most Yellow _ MYW

Aurora Black Pearl _ ABP
UD-ARG

Vägra att smälta in
Varför välja en vardaglig bil? Helt nya Kia Stonic finns tillgänglig i en rad snygga och spännande färger som 

 framhäver bilens form och höjer humöret på alla som ser den. För att verkligen sticka ut kan du välja 

 kontrasterande färger på tak och övrig kaross.

FÄRG

UD 4SS ABT URG  BEG EU3 SEN MYW ABP

   Aurora Black (ABP) - - - -
   Tan Orange (ARG) - - - - -
   Signal Red (BEG) - - - - - -FÄ

RG
 (T

AK
)



Omsorg i varje detalj Sätt färg på ditt liv
Vem är du? Tack vare de olika interiörvalen hos helt nya Kia Stonic kan 

du låta din personlighet avspeglas i din nya bil. Det finns flera kombina-

tioner av smakfulla färger och högkvalitativa material att välja mellan. 

Helt nya Kia Stonic är inte bara färgglad på utsidan. Även när det gäller 

interiören så finns det flera färgval som gör din bil personligare. 

Dessa val syns bland annat i sätenas kontrastsömmar, mönster på 

ryggstöden och detaljer på  instrumentbrädan och konsoller. Ja, till 

och med i sömmarna på den D-formade läderratten.

Flertonsinteriör (svart / grå / grå)  

Tygsäten i två olika gråa toner med 
dekor av konstläder. Kontrast- 
sömmar och paneldetaljer i grått. 
Dörrarnas armstöd i ljusgrått. 
(Advance Plus)

Flertonsinteriör (svart / grå / orange)

Tygsäten i två toner av grått med 
dekor av delläder. Kontrast-
sömmar och paneldetaljer i orange. 
Dörrarnas armstöd i ljusgrått.  
(Advance Plus)

Svart tygklädsel

En smakfull kombination av mjukt 
tyg och säte i mönstrad väv 
erbjuder både stöd och komfort. 
Dörrar och paneler har dekorativa 
detaljer i harmonierande färger. 
(Action & Advance)



Lastnät  
Monteras mellan de bakre ryggstöden och i taket. Det robusta nätet skyddar åkande från last i bagageutrymmet, speciellt vid en hastig inbromsning eller vid en 
eventuell olycka.

 

Instegslister   
Både välkomnande och skyddande lister, i aluminium 
och med Stonic-logo.

 

Skydd för bakre stötfångare i borstad aluminium  
Förhöjer inte bara utseendet utan skyddar också stötfångaren från repor när du 
lastar i och ur.

Sidolister i borstad aluminium 
Listerna understryker den sportiga siluetten hos helt nya Kia Stonic och ger ett 
elegant intryck.

Backspegelkåpor i borstad aluminium
Adderar ytterligare en dimension till den redan 
sportiga designen. 

Dekorlist för bakluckan i borstad aluminium 
Dekorlist i borstad aluminium som förstärker de 
dramatiska linjerna hos bakpartiet på helt nya Kia 
Stonic.

Ännu personligare
Det är bara du som vet hur du vill leva ditt liv. Därför har vi tagit fram en rad tillbehör som  

gör din Kia Stonic skräddarsydd för dina behov. Det kan vara behovet att ha en bil som 

sticker ut lite mer, eller behovet att anpassa bilen efter vad du vill ha den till. Eller varför 

inte både och?

Alla stylingdelar i borstad aluminium finns även i blankpolerad krom-finish.



Hasplåtar i plast, fram & bak En 
spoiler som sitter under bilen och för-
bättrar aerodynamiken och ger bilen 
bättre kontakt med underlaget. 

Elektriska vikbara ytterbackspeglar 
med blinkers Ytterbackspeglarna 
viks in med en enkel knapptryckning så 
att de inte är i vägen när du parkerat 
bilen. De inbyggda körriktningsvisarna 
visar tydligt vart du är på väg i trafiken.

Rails Med en lastkapacitet på hela 70 kg kan du på ett säkert sätt lasta 
skrymmande föremål på taket. Perfekt om du vill spara utrymme i kupén  
eller är rädd om klädseln.

De bakre LED-lyktorna  
De bakre LED-lyktorna tänds upp direkt 
och ger akterpartiet ett modernt, 
högteknologiskt utseende.

Framsätesbelysning med fack för 
solglasögon Det smarta facket låter 
dig plocka fram dina solglasögon utan 
att släppa vägen med blicken.

Armstöd med förvarings- 
utrymme För komfortabelt stöd vid 
körning. Integrerat med två kopphållare 
och ett smart förvaringsutrymme.

Aluminiumpedaler Ger förarplatsen 
en sportig look och den rätta känslan 
när du kör.

ISG, start/stopp-system Minskar 
bränsleförbrukningen genom att 
automatiskt stänga av motorn när 
bilen står stilla.

Elektriska fönsterhissar Lätt-
hanterliga reglage låter baksätes-
passagerarna själv avgöra hur mycket 
luft de vill släppa in.

Aerodynamiska torkarblad Ökar 
bladets kontakt med vindrutan under 
högre hastigheter.

Helautomatisk luftkonditionering 
Ställ bara in önskad temperatur så 
sköter det automatiska systemet 
resten, oavsett hur temperaturen 
förändras utanför bilen.

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

Belyst spegel i solskydd LED-lampor 
vid spegel på förarsidans solskydd. 

Eluppvärmda framsäten  Säten och 
nedre delen av ryggstödet värms upp 
snabbt och effektivt. Går att ställa in på 
tre olika nivåer. 

Eluppvärmd läderratt  Värmer dina 
frusna händer under de kallare 
årstiderna.

Volymkontroll på ratten Justera 
volymen på stereon utan att släppa 
ratten.

Farthållare Aktivera och justera 
farthållaren med de praktiska 
rattmonterade reglagen.

Backkamera med dynamiska 
riktlinjer Backkameran visar med 
dynamiska linjer den idealiska vägen då 
du ska backa.

Regnsensor  Känner av om det börjar 
falla regn på vindrutan och ser till att 
vindrutetorkarna börjar arbeta i rätt 
hastighet.

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.

Utrustad för att matcha dig
Oavsett om du ska pendla, åka på shoppingtur eller ditt livs äventyr så har du möjlighet att utrusta din Kia Stonic  

så att den passar perfekt för just dig och ditt liv. På så sätt kommer det kännas som om bilen vore skräddarsydd 

efter dina behov från första början.

Tillvalen beroende på utrustningsnivå. Se faktablad på www.kia.com.



Hjul

17" aluminium

15" aluminium

15" stål

Dimensioner (mm) 

*med 17" hjul / **med taklastbågar

Enhet  (mm)

Sammanlagd längd 4,140 Överhäng  (fram/bak) 830/730

Sammanlagd bredd 1,760 Benutrymme (fram/bak) 1,070/850

Sammanlagd höjd **1,520 Höjd innertak (fram/bak) 996/975

Hjulbas 2,580 Axelbredd (fram/bak) 1,375/1,355

Spårvidd (fram/bak) *1,532/1,539 Minsta markfrigång *183
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Olik alla andra
Med sin typiska siluett och muskulösa framtoning drar helt nya Kia Stonic verkligen blickarna  

till sig. Vill du göra ett ännu större intryck kan du välja hjul som signalerar bilens attityd  

ännu starkare.

Vi på Kia älskar miljön lika mycket som du gör, därför låter vi ett miljövänligt tankesätt genomsyra allt vi gör. 

Ansvarstagande och omsorg om naturen är högsta prioritet för oss på Kia, och vi understryker våra ord med handling. Under 

vårt undervarumärke EcoDynamics som vi introducerade 2009 hittar du våra mest miljöanpassade bilar, bland annat hybrider, 

plug in-hybrider och elbilar.

Också i produktionsledet anstränger vi oss för att släppa ut så lite skadliga ämnen som möjligt och återvinna så mycket material 

som möjligt.  Vi använder också i högsta möjliga mån miljövänliga material när vi bygger våra bilar. Till exempel så försöker vi frångå 

oljebaserade material till förmån för nedbrytbara material från växtriket så mycket vi kan.

Om vi samarbetar så kan vi hitta lösningar för att minska energikonsumtionen och bekämpa klimatförändring. Tillsammans kan vi resa 

mot en framtid som är ljusare både för oss och generationerna som kommer efter.

Fordon för en bättre framtid



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, förut- 

satt 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 upp- 
stått 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 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



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 ansträngningar har gjorts för att innehållet i 
denna broschyr skall vara 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 10A
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com

170927

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


