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Începând de la 9.177* EUR
(preţul include TVA) 

Model Versiune Preţ fără TVA Preţ cu TVA
(euro) (euro)

Picanto PE 1.0 GSL 5MT BASE 7.712 9.177
Picanto PE 1.0 GSL 5MT CLASSIC 8.877 10.564
Picanto PE 1.0 GSL 5MT COMFORT 9.427 11.218
Picanto PE 1.2 GSL 5MT BASE 7.899 9.400
Picanto PE 1.2 GSL 5MT CLASSIC 9.064 10.786
Picanto PE 1.2 GSL 5MT COMFORT 9.614 11.441

Picanto PE 1.0 LPG 5MT BASE 8.710 10.365
Picanto PE 1.0 LPG 5MT CLASSIC 9.875 11.751
Picanto PE 1.0 LPG 5MT COMFORT 10.425 12.406

Motor 1.0 GSL 1.0 LPG 1.2 GSL

Cilindree cmc 998 998 1.248
Putere kw(CP)/rpm 66/5.500 67/6.200 85/6.000
Cuplu maxim Nm/rpm 9,7/3.500 9,2/3.500 12,3/4.000
Transmisie M/A 5MT 5MT 5MT 4AT
Greutate proprie Min (kg) 855 940 865 885

Max (kg) 964 1.020 1.001 994
Greutate max. admisă kg 1.400 1.400 1.430 1.430
Viteză maximă km/h 158 155 175 163
Acceleraţie 0-100 km/h (s) 14,6 13,9 11,9 13,7
Consum** (155/70;165/60; 175/50) cu ISG/fără ISG cu ISG/fără ISG cu ISG/fără ISG fără ISG

urban l/100 km 5,5/5,8 7,7/8,2 5,9/6,3 7,3
extra l/100 km 3,8/3,8 5,0/5,0 3,8/3,8 4,6
mixt l/100 km 4,4/4,5 6,0/6,2 4,6/4,7 5,6

Emisii CO2** (155/70;165/60; 175/50) cu ISG/fără ISG cu ISG/fără ISG cu ISG/fără ISG fără ISG
urban g/km 127/134 124/133 136/145 170
extra g/km 88/88 82/81 89/88 107
mixt g/km 102/105 97/100 106/109 130

Dimensiuni (L x l x h) 3.595 x 1.595 x 1.480
Nr. locuri 5
Cap. portbagaj litri 200

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de  
35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.

** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, 
ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 
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C Program finanţare                                                   partener                           - 0% dobândă anuală.

☺ Ofertă valabilă la achitarea integrală a vehiculului și nu se aplică în sistem de finanțare.

CASCO GRATUIT☺
6 luni
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¨ Norma de poluare EURO 6 
¨ Suspensie faţă - McPherson cu bară antiruliu
¨ Suspensie spate - punte rigidă cu bară de torsiune   
¨ Amortizoare faţă/spate gaz
¨ Baterie 40AH
¨ Sistem de management al alternatorului
¨ Rezervor - LPG 35 litri + Benzină 10 litri
¨ Rezervor - 35 litri (pentru GSL)
¨ Jante oţel 13” (155/70R13) + anvelope 13’’
¨ Capace roţi de dimensiuni normale pentru jante

din oţel 13”/14”
¨ TPMS
¨ Roată de rezervă de dimensiuni reduse din oțel 

(indisponibil pentru LPG)
¨ Grilă radiator - margini argintii
¨ Bară faţă/spate - în culoarea neagră
¨ Oglinzi exterioare și mânere exterioare portiere

în culoarea neagră
¨ Reglare manuală faruri
¨ Faruri ceaţă spate 
¨ Coloană de direcţie reglabilă pe înălţime
¨ Turometru
¨ Trip computer
¨ Indicator schimbare treaptă de viteză

(numai pentru MT)

¨ Lumini portbagaj
¨ Torpedou fără sistem de închidere, cu iluminare
¨ Suport pahare pe consola centrală
¨ Parasolar cu oglindă pentru şofer şi pasager, 

suport tichete şi oglindă acoperită pentru şofer
¨ Tetiere reglabile pe înălţime pentru pasagerii

din spate
¨ Banchetă spate cu spătar fracţionabil 60%-40%
¨ Sistem ISOFIX
¨ Tapiţerie din stofă
¨ Airbag şofer şi pasager

(posibilitate dezactivare airbag pasager)
¨ Airbaguri laterale şi airbaguri cortină
¨ Frâne faţă și spate - disc 13”
¨ BAS (Brake Assistant System, include ABS)
¨ ESC (Electronic Stability Control)
¨ HAC (Hill-start Assist Control)
¨ VSM (Vehicle Stability Management)
¨ ESS (Emergency Stop Signal)
¨ Imobilizator
¨ Sistem 2 boxe pe portierele faţă
¨ Servodirecţie (MDPS)
¨ Priză

• Suspensii supraînălţate
• Jante oţel 14” (165/60R14) + anvelope 14’’
• Bară faţă/spate - în culoarea caroseriei
• Bandouri laterale în culoarea caroseriei
• Oglinzi exterioare și mânere exterioare portiere

în culoarea caroseriei
• Oglinzi exterioare reglabile electric şi încălzite

+ „Driver Wide View Mirror“
• Capac portbagaj
• Scaun şofer cu reglare pe înălţime
• Radio + RD + CD + MP3
• Închidere centralizată
• Geamuri electrice față și spate cu panou de

comandă iluminat
• Aer condiţionat manual

•Grilă radiator - margini cromate
• Geamuri cu tentă (fără bandă de protecție solară)
• Faruri tip proiectoare, lumini poziție tip LED, 

combinație lumini spate tip LED, sistem de 
aprindere faruri pe timp de zi tip LED, al treilea 
stop spate tip LED

• Bord tip „Super Vision“
• Spațiu de depozitare sub podea portbagaj
• Buzunare pe spătarele scaunelor față
• Sistem 4 boxe pe portierele față și spate
• Tweetere
• USB + AUX
• Cheie pliabilă cu sistem de blocare portiere din 

telecomandă + Sistem de alarmă „Burgler Alarm
& Security Indicator“ + Sistem stingere întârziată 
lumină habitaclu

• Ștergător spate
• Metal Pack



Nr. Cod Preţ

1 Transmisie automată (1.2 GSL) AT 928€
2  ISG (include AMS - sistem de management al alternatorului)

(indisponibil pentru AT) + Baterie 60AH ISG 231€
3 Jante aliaj 14’’ 165/60 R14 + anvelope 14’’ tip C C14 218€ 
4 Jante aliaj 14’’ 165/60 R14 + anvelope 14’’ tip D D14 218€ 
5 Oglinzi exterioare și mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei

+ ornamente cromate oglinzi exterioare + buton frână de mână cu
ornamente cromate + mânere interioare portiere cromate CRP 15€ 

6 Geamuri cu tentă (fără bandă de protecţie solară) TTH 46€ 
7 Sistem de aprindere automată a luminilor pe timp de zi ALC 8€
8 Volan și mâner schimbător de viteze îmbrăcate în piele LPK 46€
9 Brichetă + Scrumieră ASC 15€

10 Plasă bagaje şi cârlige bagaje în portbagaj - indisponibil pentru 1.0 GSL LUG 15€
11 Spaţiu de depozitare sub podea portbagaj LFB 15€
12 Tetiere față active ACH 46€
13 Buzunare pe spătarele scaunelor faţă SBP 15€
14 Scaune față încălzite FHS 78€
15 Centuri de siguranţă reglabile pe înălţime ADJ 15€
16 Discuri de frână față de 14’’ DIC 31€
17 USB + AUX USI 15€
18 Cheie pliabilă cu sistem deschidere portiere din telecomandă + Sistem

de alarmă „Burgler Alarm & Security indicator“ + sistem stingere 
întârziată lumină habitaclu KES 153€

19 Buton pornire motor + cheie pliabilă cu sistem deschidere portiere 
din telecomandă + Sistem de alarmă „Burgler Alarm & Security indicator“ 
+ sistem stingere întârziată lumină habitaclu SMK 260€

20 Senzor blocare portiere la viteză + Deblocare automată la impact SSA 8€
21 Ştergător spate RWW 46€
22 Pilot automat + limitator de viteză CRS 70€
23 Metal pack STP 61€
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Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.



Nr. Cod Preţ

1 Transmisie automată (1.2 GSL) AT 928€
2  ISG (include AMS - sistem de management al alternatorului)

(indisponibil pentru AT) + Baterie 60AH ISG 231€
3 Jante aliaj 14’’ 165/60 R14 + anvelope 14’’ tip C C14 248€ 
4 Jante aliaj 14’’ 165/60 R14 + anvelope 14’’ tip D D14 248€ 
5 Jante aliaj 15’’ 175/50 R15 + anvelope 15’’ tip A R15 325€ 
6 Jante aliaj 15’’ 175/50 R15 + anvelope 15’’ tip B S15 325€ 
7 Oglinzi exterioare și mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei

+ ornamente cromate oglinzi exterioare + buton frână de mână cu
ornamente cromate + mânere interioare portiere cromate CRP 15€ 

8 Geamuri fumurii (portiere spate + lunetă) PRG 46€ 
9 Geamuri cu protecție UV (parbriz) SLR 31€ 

10 Sistem de aprindere automată a luminilor pe timp de zi ALC 8€
11 Oglinzi exterioare electrice și încălzite + „Driver Wide View Mirror“

+ Semnalizare schimbare direcţie tip LED WVR 70€
12 Volan și mâner schimbător îmbrăcate în piele LPK 46€
13 Volan încălzit şi îmbrăcat în piele WIN 139€
14 Brichetă + Scrumieră ASC 15€
15 Plasă bagaje şi cârlige bagaje în portbagaj - indisponibil pentru 1.0 GSL LUG 15€
16 Suport pahare pe consola centrală, cu lumini de citire tip LED + parasolar

cu iluminare (indisponibil pentru 1.0 GSL) CHI 6€
17 Tetiere față active ACH 46€
18 Scaune față încălzite FHS 78€
19 Spațiu de depozitare sub scaunul pasagerului SUT 8€
20 Centuri de siguranţă reglabile pe înălţime ADJ 15€
21 Airbag genunchi (indisponibil pentru 1.0 GSL) KAB 61€
22 Discuri de frână față de 14’’ DIC 31€
23 Bluetooth BLT 46€
24 Comenzi audio pe volan RCT 8€
25 Trapă (indisponibil pentru 1.0 GSL) SRF 341€
26 Buton pornire motor + cheie pliabilă cu sistem deschidere portiere 

din telecomandă + Sistem de alarmă „Burgler Alarm & Security indicator“ 
+ sistem stingere întârziată lumină habitaclu SMK 260€

27 Senzor blocare portiere la viteză + Deblocare automată la impact SSA 8€
28 Senzori parcare BWS 139€
29 Pilot automat + limitator de viteză CRS 71€
30 Climatizare automată FAC 696€
31 Special Pack (interior negru) SPPB 155€
32 Special Pack (interior gri) SPPG 155€
33 Sporty Pack SPR 46€
34 Color Pack - Galben CL2 93€
35 Color Pack - Brown CL5 93€
36 UrbanPack WMP 201€
37 Eco Pack ECP 773€
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Preţurile sunt exprimate în euro şi  includ TVA.
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Special Pack (interior negru)  SPPB
- Tapițerie din piele artificială și stofă
- Ornamente fascie centrală, volan și mâner 

schimbător de viteze „Black High Glossy“
- Pedale tip sport
- Fețe portiere din piele artificială în culoarea neagră, 

cu ornamente metalice în culoarea roşie
- Bord „Super Vision“’
- Volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele
- Pachet crom (CRP)

Special Pack (interior gri)  SPPG
- Tapițerie din piele artificială și stofă
- Ornamente fascie centrală, volan și mâner 

schimbător de viteze „White High Glossy“
- Pedale tip sport
- Fețe portiere din piele artificială în culoarea gri,

cu ornamente metalice
- Bord „Super Vision“’
- Volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele
- Pachet crom (CRP)

Metal Pack STP
- Ornamente metalice pentru consolă centrală, volan
- Panou comenzi geamuri electrice pe portiere
- Panou comenzi aer condiționat
- Panou sistem audio
- Schimbător de viteze

Sporty Pack STP
- Bandouri faţă şi spate cu design sportiv accentuat
- Grilă faţă tip „Black mesh“ + Contur argintiu cu 

finisaje roşii sau negre
- Sistem de evacuare  cu 2 ţevi de eşapament 

cromate

Color Pack - Galben CL2
- Tapiţerie parţială din stofă (cusături galbene)

(partea centrală a scaunelor)
- Tapiţerie din piele artificială (partea laterală a 

scaunelor)
- Ornamente fascie centrală în culoarea galbenă
- Ornament interior volan şi mâner schimbător de 

viteze în culoarea galbenă
- Volan şi mâner schimbător de viteze îmbrăcate

în piele
- Pachet crom (CRP)

Color Pack - Brown CL5
- Tapiţerie scaune din piele artificială maro
- Ornamente fascie centrală tip „Black High Glossy“
- Ornamente feţe portiere în culoarea maro
- Ornament interior volan şi mâner schimbător de 

viteze tip „Black High Glossy“
- Volan şi mâner schimbător de viteze îmbrăcate

în piele
- Pachet crom (CRP)

Urban Pack WMP
- Parasolar cu oglindă de dimensiuni mari

şi iluminare tip LED (pentru şofer)
- Sistem asistare la parcarea cu spatele (4 senzori)
- Sistem aprindere automată a luminilor
- Dispozitiv tip „Escortă“
- Lumină de întâmpinare
- Suport ochelari
- Bord „Super Vision“

Eco Pack ECP
- Sistem ISG (Idle Stop&Go)
- Baterie 48AH
- Climatizare automată
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SPPB obligatoriu cu LPK și CRP și SUT
SPPB incompatibil cu CL5 sau CL2
SPPG obligatoriu cu (LPK sau WIN) şi SUT
SPPG incompatibil cu CL5 sau CL2 sau WMP
SPR obligatoriu cu (C14 sau S15)
LPK obligatoriu cu CRP
LPK incompatibil cu WIN
WIN obligatoriu cu CRP
CL1 obligatoriu cu LPK (sau WIN) și CRP
CL2 obligatoriu cu LPK (sau WIN) și CRP
WIN incompatibil cu LPK şi FHS
CRP obligatoriu cu LPK
SLR obligatoriu cu PRG
ALC obligatoriu cu RWW şi (KES sau SMK) 
CL5 obligatoriu cu LPK şi CRP şi SUT
CL2 obligatoriu cu LPK şi CRP şi SUT
FHS obligatoriu cu SBP
RCT obligatoriu cu LPK şi CRP
BLT obligatoriu cu (LPK sau WIN) şi CRP
SMK obligatoriu cu LPK şi CRP şi BWS
SSA obligatoriu cu KES sau SMK
CRS obligatoriu cu RCT sau BLT
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Clear White

Cherry Pink

Alice Blue

Midnight Black

Dazzling Blue

Honey Bee

Bright Silver

Signal Red

Titanium Silver

Milky Beige

    CLEAR WHITE Solid S S S
MIDNIGHT BLACK Pearl 89€ 89€ 89€
BRIGHT SILVER Metalic 89€ 89€ 89€
TITANIUM SILVER Metalic 89€ 89€ 89€
CHERRY PINK Pearl 89€ 89€ 89€
DAZZLING BLUE Pearl Metalic 89€ 89€ 89€
SIGNAL RED Pearl Metalic 89€ 89€ 89€
MILKY BEIGE Metalic 89€ 89€ 89€
ALICE BLUE Solid S S S
HONEY BEE Metalic 89€ 89€ 89€

EBONY BLACK S S S
GREY S S S 

Preţurile sunt exprimate în euro şi  includ TVA.
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KAR - Kia Asistență Rutieră

Siguranță de 5 stele

La Kia nu ne preocupă doar ca vehiculele noastre să aibă un aspect
modern, să beneficieze de motoare economice cu performanţe
deosebite şi să fie foarte utile scopului pentru care au fost
proiectate. Siguranţa pasagerilor este foarte importantă pentru
noi, de aceea acest model Kia a fost dotat cu cele mai moderne
sisteme de siguranţă activă şi pasivă, obţinând 5 stele la testele
EuroNCAP.

Garanţie integrală 7 ani*

La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de
producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai
bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
vehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită
şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea
regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.

* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

7 ani Update Hărţi

Programul este valabil numai pentru vehiculele noi Kia, produse
după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu dispozitivele de
navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale
hărţilor, întrucât vehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de
hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este
afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea
datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq.

Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR –
Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit la un preţ avantajos. Dacă
veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier,
vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR
şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în
peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul:
transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, vehicul de
înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.

*


