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Hayat sizin ne yaptığınızdır.
KIA dünyasına hoş geldiniz.

Hayat her anı ile güzeldir. Her açıdan canlı, beklenmedik ve heyecan verici gelişmelere sahne olur. 
Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın KIA, hayat yolculuğunuzda yeni keşifler için sizinle olacak.

 
KIA olarak kendimizi her zaman daha iyi bir gelecek yaratma amacına adadık. Yeni heyecanlar ve yeni ufuklar 

keşfetmeniz için yepyeni otomobiller üretmemiz de bu amacın sonucu. Çarpıcı tasarımlar, akıllı çözümler ve 
ileri teknolojiler sunan otomobiller... Uzun garanti süreleriyle sizi güvende hissettiren otomobiller... Bugüne ait 

beklentilerinizi ve yüksek standartlarınızı eksiksiz olarak karşılayan otomobiller... Tüm bu ayrıcalıklar tek bir 
vizyonun sonucu ve biz buna “KIA’yı bir denersin, hep seversin” diyoruz.

 
Şimdi KIA ile sahip olacağınız ayrıcalıkların en prestijlisine, Picanto’ya yakından bakma zamanı.





Genç, eğlenceli ve stil sahibi Picanto enerjinizi 
açığa çıkartıyor. Konforlu iç tasarımı ve 
mükemmel sürüş dengesi sizi de bu keyfi 
yaşamaya davet ediyor.

Hep genç. 
Daima eğlenceli.



Picanto’nun sportif tasarımında seveceğiniz çok 
şey bulacaksınız. KIA’nın karakteristik tasarımı 
olan Tiger Nose şeklindeki ön ızgarası ve üzerinde 
yer alan baskın dinamik çizgiler fark edilmenizi 
sağlayacak. Ayrıca 9 heyecan verici renk seçeneği ile 
sizi en çok kışkırtan Picanto’yu bulabilirsiniz.

Sıradışı stiliyle 
yollarda.





Boyutundan beklenmeyecek dinamiklikte performansı ve çevik 
yapısı ile şehir yaşamı için ideali sunar.  
Dar ve dolambaçlı yollardan yumuşak geçişleri ile  
rahat bir seyahat sizi bekliyor.

Nereye giderseniz gidin,
mükemmel uyum.





7" renkli ve dokunmatik ekranlı multimedya 
sistemi size eğlenceli yolculuklar vadediyor.



Bluetooth
Uyumlu mobil cihazınızla eşleştirme yaparak müziğin keyfini 
çıkarın.

2.6 inç TFT-LCD
Canlı ekran, gerekli yolculuk bilgilerini size sunar.

LED aydınlatmalı güneşlikler

Hayat her zaman hızlıdır. Picanto ile hıza  
ayak uydurun. 

Her zaman 
bir adım önde.



Enerjik Picanto her şeye hazır. 255 litrelik bagaj 
kapasitesi ve çok yönlü koltuklarıyla her gün  
en iyisini yapmak için ihtiyaç duyduğunuz  
tüm alana sahip olacaksınız.

Daha fazla boşluk.  
Daha fazla macera.

60:40 katlanır arka koltuklar
Eşyalarınızın kolaylıkla yerleşebilmesi için arka koltuklar 60/40 
katlanabilmektedir. Siz de bu esnekliğin tadını çıkarın.

TorpidoÇift bölme Ön bardaklıkOrta konsol kol dayanağı

bagaj kapasitesi255 ℓ





Picanto’nun motoru şehir için emniyetli, verimli ve 
kusursuz bir şekilde tasarlanmıştır.

Her şeyiyle 
güvenebileceğiniz  
bir otomobil.

Otomatik şanzıman
4 vitesli otomatik şanzımanı  
dur-kalk şehir trafiğinde bile 
verimini en üst düzeye çıkarmak için 
ayarlanmıştır.

1.0L ve 1.25L MPI Motor Seçenekleri
84 PS gücünde, 1.25 litrelik CVVT MPI 
motor, hem kabiliyetli hem de sessizdir.  
67 PS gücünde, 1.0 litrelik yeni MPI 
motor ise düşük yakıt tüketimi sağlar.





Picanto, geniş kapsamlı isteğe bağlı ekstralarla 
aracınızı kişiselleştirmenizi, böylece yaşam 
tarzınız için kesinlikle mükemmel bir uyum 
yakalamanızı sağlar.

Kendine özgü
stil.

Sesli uzaktan kumandalar
Direksiyon simidine monte edilmiş düğmeler, gözlerinizi yoldan 
ayırmadan hoparlörlerden gelen sesi ayarlamanızı sağlar. 

Geri görüş kamerası
7" multimedya ekranı park esnasında geri görüş kamerasına bağlanır. Geri geri park ederken kolaylık sağlar.

Manuel klima
Belirgin grafikler, sıcaklık ve hava akışı tercihi yapmanıza ve istediğiniz gibi ayarlamanıza imkân sağlar. 
Aydınlatılmış simgeler karanlıkta mevcut ayarları gösterir.



Ayarlanabilir direksiyon simidi 
İdeal sürüş pozisyonunuz için direksiyonun yüksekliğini 
ayarlayabilirsiniz.

AUX ve USB bağlantı noktaları
Müzik çalarları ve mobil cihazları, USB veya AUX kabloları 
vasıtasıyla bağlayabilirsiniz.

Bilgi ekranı
Bilgi ekranından aracınızın yakıt, kilometre ve dış sıcaklık 
bilgilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Otomatik yanan farlar
Picanto’nun otomatik devreye giren farları, dış ortamın 
aydınlığı azaldığı anda yanar. Yola gündüz gibi devam 
etmenizi sağlar.

Gövde renginde dış aynalar
Gövde renginde dış aynalara sahip bu araçla lüks bir 
görünüm elde edin.

Yüksek monte edilmiş stop lambası
Arka camın üstündeki yüksek monte edilmiş stop lambası, 
fren yaptığınızda arkadaki sürücülerin görmelerine 
yardımcı olur.







Son dokunuşlar.
Picanto; çeşitli renk seçenekleri, jantlar ve aydınlatma seçeneklerinin yanı sıra,  
ince renklerden dikey dekora kadar çeşitli tasarım alternatifleri sunar.

Farlar Sis lambaları

 14" çelik jantlar  15" alüminyum jantlar

Krom kapı kolları Arka stop lambaları



Renkler

Boyutlar

Açık Bej 
Metalik

Turuncu 
Metalik

Alice 
Mavisi

Kırmızı 
Metalik

Siyah 
MetalikBeyaz

Gümüş Gri 
Metalik

3.595
2.400675 5201.394 (15" jant)

1.595

1.
4

8
5

1.403 (15" jant)

Bal Sarısı 
Metalik

Kurşun Gri 
Metalik



TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR 1.0 MPI 1.25 MPI

Tip Benzinli

Silindir hacmi (cc) 998 1.248

Çapxstrok (mm) 71 x 84,0 71x78,8

Sıkıştırma oranı 10,5

Maksimum güç (PS/d/d) 67 / 5.500 84 / 6.000

Maksimum tork (Nm/d/d) 98 / 3.500 124 / 4.000

SÜSPANSİYON

Ön Viraj demirli McPherson

Arka Torsiyon çubuğu

GÜÇ AKTARMA 4 ileri otomatik

Vites oranları

1. vites 2,919

2. vites 1,551

3. vites 1,000

4. vites 0,713

Geri vites 2,480

Son dişli 4,587 4,336

FRENLER

Ön Hava soğutmalı disk

Arka Kampana

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu 175 / 65 R14 185 / 55 R15

ÖLÇÜLER

Dış (mm)

Uzunluk 3.595

Genişlik 1.595

Yükseklik 1.485

İç (mm)

Bacak mesafesi (ön/arka) 1.085 / 820

Baş mesafesi (ön/arka) 1.005 / 960

Omuz mesafesi (ön/arka) 1.300 / 1.280

Dingil mesafesi (mm) 2.400

İz genişliği (ön/arka) (mm) 1.420 / 1.423

Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) 675 / 520

Minimum yerden yükseklik (mm) 141

Minimum dönüş yarıçapı (m) 4,7

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 148 161

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 16,7 13,7

YAKIT TÜKETİMİ

Şehir içi (L/100 km) 6,8 7,0

Şehir dışı (L/100 km) 4,4 4,5

Karışık (L/100 km) 5,3 5,4

CO2 emisyonu (Karışık, g/km) 126 124

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min/maks) 879 / 983 884 / 983

Oturma kapasitesi 5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 35

Bagaj kapasitesi (L)

 Koltuk dik konumda 255

 Koltuklar yatık konumda 1.010



DONANIM

Distribütör firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu katalogtaki bazı özellikler standart modelde 
bulunmayabilir. Araca ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun EEC 93 / 116 / EC direktifiyle uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. 
Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. KIA binek aracınız 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim 
tarihinden itibaren aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr. Yukarıda belirtilen donanım özellikleri 2018 model 
yılı araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir.

DIŞ LIVE COOL

14" çelik jantlar ve jant kapağı • -

15" alüminyum jantlar - •

Arka sis farı • •

Gündüz farları • •

Gövde rengi tampon • •

Gövde rengi, elektrik kontrollü ve  
ısıtmalı yan aynalar • •

Gövde rengi kapı kolları • -

Krom görünümlü kapı kolları - •

Projeksiyon tipi sis farları - •

Spoiler • •

İÇ

4 hoparlör - •

6 hoparlör • -

60/40 oranında katlanabilir arka 
koltuklar • •

Alternatör Yönetim Sistemi • •

Ayarlanabilir ön ve arka koltuk başlıkları • •

Yükseklik ayarlı, hıza duyarlı elektrik 
takviyeli direksiyon • •

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu • •

Yol bilgisayarı • •

7" renkli ve dokunmatik ekranlı  
multimedya sistemi • -

Geri görüş kamerası • -

Bluetooth • •

Manuel klima • •

Saklama gözlü kol dayama - •

Direksiyondan kumandalı  
radyo ve MP3 çalar • •

Elektrikli ön ve arka camlar • •

Far yükseklik ayarı • •

Krom görünümlü iç kapı kolları • •

Ön konsolda bardak tutucular • •

Ön konsolda güç kaynağı • •

Tek dokunma ile açılıp kapanabilen  
elektrikli sürücü camı • •

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu • •

GÜVENLİK ve EMNİYET

Aktif gergili ve yükseklik ayarlı  
ön emniyet kemerleri • •

Darbe anında otomatik açılan ve  
hıza duyarlı merkezi kilit • •

Çocuk güvenlik kilidi • •

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları • •

Uzaktan kumandalı merkezi kilit • •

Motor kilitleme sistemi (immobilizer) • •

Sürücü ve yolcu ön hava yastığı • •

Yan ve perde hava yastıkları • •

Yolcu hava yastığı açma-kapama anahtarı • •

BAS (Fren Destek Sistemi) • •

ESP (Elektronik Dengeleme Programı) • •

EBD destekli ABS fren sistemi • •

ESS (Acil Fren Sinyali) • •

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) • •
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