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Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej. 
 
7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

cena od  33 200 PLN 

Fabryczna instalacja  

LPG 

z 7-letnią gwarancją 

Wersja limitowana 

Business Line 
atrakcyjne wyposażenie  dodatkowe  

do wersji L w promocyjnej cenie 

 
 zyskujesz  4 000 zł  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                Wyposażenie standardowe wersji XL 

                        Światła do jazdy dziennej LED, tylne lampy LED 
                        Przednie światła typu projekcyjnego  
                        Przednie lampy przeciwmgłowe typu projekcyjnego 
                        Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami LED 
                        Bluetooth z zestawem głośnomówiącym 
                        Skórzana kierownica z funkcją sterowania radiem 
                        Podgrzewana kierownica i fotele przednie 
                        Dodatkowe głośniki wysokotonowe 
                        Chromowane klamki  
                         

 
 
 
 
 

 
 

           

 

              Wyposażenie standardowe wersji L 

                 Elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi 
                 Klimatyzacja manualna 
                 Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka 
                 Klamki lakierowane w kolorze nadwozia 
                 Radio CD MP3 z RDS, złącza USB i AUX, 4 głośniki 

  

  Wyposażenie standardowe wersji M 

        6 poduszek powietrznych, ESC 
        Centralny zamek ze składanym kluczykiem 
        System zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą obejmujący alarm obwodowy  
        oraz immobilizer 
                               Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich 
                               Elektrycznie, progresywne wspomaganie układu kierowniczego 
                               Komputer pokładowy 
                               Przygotowanie do montażu radia z 2 głośnikami 
                               Koła z oponami 165/60 R14” z zapasowym kołem dojazdowym 
                               Wersja 5-miejscowa 
 
 

NOWA KIA PICANTO 

Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej. 
 
7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

B 1.0 MPI  69 KM 5 MT

B+LPG 1.0 LPGi 67 KM 5 MT

B 1.2 MPI 85 KM 5 MT

B 1.0 MPI  69 KM 5 MT

B+LPG 1.0 LPGi 67 KM 5 MT

B 1.2 MPI 85 KM 5 MT

45 000 zł

43 000 zł

- 40 500 zł 45 000 zł

39 200 zł 45 000 zł -

- 42 500 zł 47 000 zł

-

34 700 zł

wersje 5- drzwiowe

33 200 zł 38  500 zł

wersje 3- drzwiowe M L XL

37 700 zł 43 000 zł

40 500 zł

KiaNaviSystem 
 

2 500  PLN 

 
(AVN) 

Cennik promocyjny ważny od 28.07.2015 r.

Rok produkcji 2015, rok modelowy 2016



B 1.0 MPI  69 KM 5 MT

B 1.2 MPI 85 KM 5 MT

Wersja 5- drzwiowa

L + wyposażenie 

dodatkowe
Business Line

46 500 zł 42 500 zł

48  500 zł 44 500 zł

NOWA KIA PICANTO 

Wersja Limitowana 

Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej. 
 
7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Wyposażenie dodatkowe wersji Business Line 
• Klimatyzacja automatyczna 
• Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu 
• 15” aluminiowe obręcze kół z oponami 175 / 50 R 
• Podgrzewana kierownica i fotele przednie  
• Skórzana kierownica z funkcją sterowania radiem 
• Przyciemniane szyby 
• Chromowane wykończenie klamek  
• KiaEcoDynamics  - system automatycznego wyłączania  oraz włączania  
    silnika na postoju pozwalający zaoszczędzić paliwo  

 
 
 
 
 

 
 
 

   

   

  

cena 2 000 PLN 



NOWA KIA PICANTO 

Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej. 
 
7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

KOD

● ●

BWS

ACN

CTY

CL5

AVN

ATE

SPR

ABB

MET

Stylistyka

Lakier specjalny niemetalizowany "Alice Blue"

Elementy wnętrza wykończone na wzór aluminium

Pakiet Miejski : Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu i funkcją rozpoznawania komend głosowych, 

skórzane wykończenie koła kierownicy i drążka zmiany biegów, podgrzewana kierownica i fotele przednie, sterowanie 

funkcjami radia z kolumny kierownicy, dodatkowe głośniki wysokotonowe, automatyczne światła z funkcją oświetlania 

drogi do domu, chromowane wykończenie klamek zewnętrznych i wewnętrznych

Radioodtwarzacz CD, MP3 z RDS typu 2 DIN wyposażony w port USB oraz złącze typu AUX

Klimatyzacja manualna 3 000 zł

●

●

●

●

●

●

●

1 000 zł

700 zł 700 zł 700 zł

1 500 zł

●

●

●

●

Światła do jazdy dziennej (niedostępne dla wersji LPGi)

●

●

Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, alarm obwodowy, immobilizer, składany kluczyk

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego

●Funkcja automatycznego ryglowania zamków

●

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

1 500 zł

●

●

1 000 zł

●

1 000 zł

●

●

●

●

Przygotowanie do montażu radia z 2 głośnikami i anteną dachową, obrotomierz

●

●

●●

●

●

●

●

●

M L XL

●

●

Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń ●

●

●

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

Pakiet Bezpieczeństwa: ● ABS - System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ● BAS - System 

wspomagania hamowania, ● ESC - System stabilizacji toru jazdy, ●  TCS - System kontroli trakcji, ●  ESS - 

Automatycznie włączane światła awaryjne podczas gwałtownego hamowania, ●  H.A.C - System wspomagający ruszanie 

na wzniesieniu, ● Czujniki ciśnienia w ogumieniu

Bezpieczeństwo

Napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera z przodu i z tyłu

●

●

●

●

●

Przednie lampy przeciwmgielne typu projekcyjnego

Czujniki parkowania tył

●

System dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera ● ●

●

Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, przednie lampy typu projekcyjnego z funkcją oświetlania drogi do 

domu, tylne lampy wykonane w technologii LED, automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu

●

●

1 500 zł

●

●●

●

Lakier metalizowany

●

Elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia ●

Komfort i styl

●

●

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych (niedostępne dla wersji 3 - drzwiowej) ●

Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

Stalowe obręcze kół z oponami 165/60 R14, kołpaki, osłony przeciwbłotne kół

●

Lakierowane zderzaki w kolorze nadwozia 

Pakiet "RACE"  :  sportowa stylistyka zderzaków, podwójna chromowana końcówka rury wydechowej, krata wlotu 

powietrza z czerwoną linią, 14" aluminiowe obręcze kół z oponami 165 / 60 R14, tarcze hamulcowe 14" z przodu, 

zewnętrzne nakładki progowe lakierowane w kolorze nadwozia, skórzane wykończenie koła kierownicy i drążka zmiany 

biegów, KiaSmartKey  - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka, czujnik zbliżeniowy w drzwiach 

przednich oraz pokrywie bagażnika, czujniki parkowania tył, przyciemniane szyby z tyłu

Tapicerka typu Premium: fotele pokryte skórą ekologiczną w kolorze brązowym, boczki drzwi w kolorze brązowym, 

elementy wnętrza wykończone w kolorze Piano Black (dostępne z Pakietem Miejskim)

●

●

●

Automatyczna 4-biegowa skrzynia biegów (dostępna dla silnika 1.2 MPI)

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich 

3 000 zł

Składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów LED wykonanych w technologii LED

1 500 zł

1 000 zł 1 000 zł

●

4 000 zł 4 000 zł

KiaNaviSystem - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim i 7-letnim planem aktualizacji map, kolorowym 

7" ekranen dotykowym z kamerą cofania (dostępne z Pakietem Miejskim)
2 500 zł 2 500 zł
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7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, skórzana i podgrzewana kierownica, 
podgrzewane fotele przednie, sterowanie funkcjami radia z kolumny kierownicy, dodatkowe 
głośniki wysokotonowe, automatyczne światła, chromowane wykończenie klamek 

Pakiet  
Race 

 

3 000  PLN  
 

       

(SPR)  Sportowa stylistyka zderzaków, podwójna chromowana końcówka rury 
wydechowej, 14" aluminiowe obręcze kół z oponami 165 / 60 R14, tarcze 
hamulcowe 14" z przodu, zewnętrzne nakładki progowe lakierowane w kolorze 
nadwozia, skórzana kierownica, KiaSmartKey – otwieranie i uruchamianie 
pojazdu bez użycia kluczyka, czujniki parkowania tył, przyciemniane szyby z tyłu 

Pakiet Miejski 
 

1 500  PLN 

 
(CTY) 

COM

ALM

KSS

M L XL

1 500 zł

Autoalarm dodatkowy, dwuobwodowy, cyf rowy, CAN wyposażony w: ult radźwiękowy czujnik ruchu, własne 

zasilanie, dodat kową blokadę zapłonu 

●

1 000 zł

Wskaźnik opt ymalnego wyboru przełożenia skrzyni biegów (niedostępne dla wersji z automatyczną skrzynią 

biegów)

3 390 zł

Dopłata do wersji ciężarowej 2- miejscowej 1 500 zł 1 500 zł

●

1 000 zł

●

3 390 zł 3 390 zł

●

●

1 000 zł

●

●

●

● ●

●

●

●

Kolumna kierownicy regulowana w pionie

Gniazdo zasilania 12V w konsoli cent ralnej  

Funkcjonalność

Kia Safet y System -  system ratunkowy. Automatyczne: rozpoznanie wypadku, wezwanie służb ratowniczych, 

pomoc na żądanie, rejest racja paramet rów wypadku,  wezwanie assistance, powiadomienie o próbie odholowania, 

połączenia alarmowe 112

Kieszenie w oparciach przednich f oteli

●Wersja 5- miejscowa

Sortownik pod podłogą bagażnika (dot yczy wersji LPGi)

Składana, dzielona 6:4 kanapa t ylna, zabezpieczenie przed otwarciem drzwi t ylnych przez dzieci

●

●

●●

●●

●

●

●Manualna regulacja wysokości f ot ela kierowcy, przednich pasów bezpieczeństwa, wszyst kich zagłówków

●

● ●

●Regulacja kąta ustawienia ref lektorów przednich

●Lampki doświet lające wnęt rze oraz przedział bagażnika, pokrywa przest rzeni bagażowej

Zapasowe koło dojazdowe (niedostępne dla wersji LPGi)

●

●

Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, uchwyty na kubki w konsoli cent ralnej

●●  

●

●

●

●

Podgrzewana szyba t ylna z wycieraczką i spryskiwaczem, barwione szyby  

●



NOWA KIA Picanto 

Kia Motors Polska  Sp. z o.o. dochowując  wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji.  Jednocześnie Kia Motors Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie  prawo do  wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, 
cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy i miejsca wytworzenia.  
 
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 71 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 (1) § 2 kc, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 8 pkt 1 
ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 
stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. 
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu.  
 
Podane ceny zawierają podatek VAT.  
  
 

*Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym wg normy 80/1268/EEC. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu 
jazdy.  Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie 
internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/  Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, 
mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. 
 
** Dotyczy wersji wyposażonym w system KiaEcoDynamics 
 
*** Szczegółowy zakres i warunki znajdują się w książce gwarancyjnej danego pojazdu 
Wszystkie produkowane obecnie samochody KIA są wykonywane z materiałów spełniających, pod kątem możliwości odzysku i recyklingu, wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały w 
tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. KIA Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich 
eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych  z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii 
znajdą Państwo na stronach: www.kia.com/pl 

 

 

1.0 MPI 1.0 LPGi

Benzynowy Benzynowy+LPG

aut omat yczna 

4 -  biegowa

998 998

 69/ 6200  67/ 6200

95/ 3500 92/ 3500

158 155 175 163

14,6 13,9 11,9 13,7

24,3 25,2 20,6 11,4

5,5 -  5,8 7,7 -  8,2 5,9 -  6,3 7,3

3,8 5,0 3,8 4,6

4,4** -  4,5 6,0** -  6,2 4,6** -  4,7 5,6

102** - 105 97** -  100 106** -  109 130

35 35l + 27 LPG

845- 945 845- 945

1 340 1 340

37,5

875- 960

1 370

918

Droga hamowania (100- 0 km/ h) [m]

Dopuszczalna masa całkowit a [kg]

Pojemnośc przest rrzeni bagażowej  VDA [l]

na koła przednie 

121/ 4000

t arczowe /  t arczowe

4,9

4

7 lat  150 000 km***

200

Masa własna [kg]

Pojemność zbiornika paliwa [l]

Elast yczność 60- 100 [km/ h]

1 248

85/ 6000

Układ napędowy

Typ skrzyni biegów

Typ napędu

Pojemność skokowa [cm3]

Maksymalna moc [KM] 

Przyspieszenie 0- 100 [km/ h]

Maksymalny moment  obrot owy [Nm]

Przód

Tył

Liczba cylindrów 3

35

Zużycie paliwa  w t rybie miejskim [l]*

Zużycie paliwa  w t rybie pozamiejskim [l]*

Średnie zuzycie paliwa [l]*

Emisja CO2 [g]*

Hamulce -  t yp (przód / t ył)

Osiągi i dane eksploatacyjne

Silnik i zawieszenie

Gwarancja***

kolumny McPhersona

belka skręt na

1.2 DOHC

manualna 

5 -  biegowa

Minimalny promień skręt u [m]

Pojemnośc przest rrzeni bagażowej po złożeniu siedzeń po dach SAE  [l]

Prędkość maksymalna [km/ h]

Benzynowy


