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Hayat sizin ne yaptığınızdır.
KIA dünyasına hoş geldiniz.

Hayat her ânı 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’nın en enerjik otomobiline, Stonic’e yakından bakma zamanı.



KIA Stonic yaşadığı her anın değerini bilen, sınırları zorlayan, 

maceradan zevk alanlar için tasarlandı. Kaslı tasarımın da çok şık 

olabileceğini kanıtlayan yeni Stonic, sportif kompakt dizaynı, 

olağanüstü kullanım keyfiyle bir araya getirdi. Her zaman daha 

fazlasını talep eden Stonic tüm benliğiyle özgür. Tıpkı sizin gibi.

Her anı yaşa!





Meydan okur.
Yeni Stonic, önden etkileyici, arkadan bakıldığında ise çevik bir 

tasarım yaklaşımı sergiler. Eğimli tavan çizgisi, spoiler çerçeveli arka  

pencereler, cesur jant tasarımı, özgüveni yüksek bu otomobilin 

göze çarpan özelliklerinin başında gelir. Ayrıca keskin bagaj 

kapağı ve detayları dikkatle tasarlanmış arka Led lambaları  

görenlerin bir kez daha bakmalarını garanti eder.







Kendini tasarımla ödüllendirenlere!
Sürüş yeteneği, atletizm ve çeviklik konusunda müthiş bir dengeye sahip Stonic, bugünün en rekabetçi 

kategorisi crossover’larda, kendini ilk bakışta belli ediyor. Yüksek omuz çizgisi, iddialı hatları ve orantılı 

ölçüleriyle hem güçlü hem de estetik görünüyor. Bu tasarım da KIA Stonic’i, 2018 Reddot ve iF Tasarım 

Ödüllerinin sahibi yapıyor.



Karakterine uygun tasarım. 
Siz çok renklisiniz, dinamiksiniz ve hayattan keyif almayı biliyorsunuz. Yeni Stonic’in iç tasarımı 

da sizin karakterinizden ilham aldı. Çift renkli konsollar hislerinizi hemen harekete geçirir. Ve  

en güzeli; içerideki tüm kontrol aksamı sizin maksimum sürüş keyfi almanız için ergonomik olarak 

konumlandırılmıştır.





   

7” dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi      
Özel multimedya sistemi sayesinde park ederken 
arkayı da görebilir; dinamik rehber çizgilerinden 
yararlanabilirsiniz.

Bluetooth Yeni Stonic’in Bluetooth teknolojisi sayesinde 
sürüş sırasında güvenle arama yapıp çağrı almanın rahatlığını 
yaşayabilirsiniz.

Sesli kontrol Gelen arama ve mesajlarınıza sesle cevap 
verin, yazmakla uğraşmayın, gözünüzü yoldan ayırmayın.



   

Her saniyeye hükmet!
Yolculuğun her saniyesi sizin kontrolünüzde olması için her şeye hakim olmanız 

gerekir. KIA Stonic size tam olarak bunu sağlar. Üstelik her şey tam da olması gerektiği 

yerde. Sürüş sırasında dikkatinizi dağıtmadan tüm panele ulaşabilir, eğlence sistemini  

kontrol edebilir, ses tanıma ve eller serbest özellikleri ile sürüş keyfine keyif katabilirsiniz. 

1. 3,5” gösterge bilgi ekranı  Kişiye özel ayarlanabilir ve zekice tasarlanmış supervision gösterge paneli, dışarıdaki hava sıcaklığıyla 
birlikte otomobil ve yol verilerini gösterir. 

2. USB & AUX girişleri Flash sürücüleri ve diğer uyumlu ses cihazlarını AUX ya da USB girişlerine bağlayabilirsiniz.  

3. Arka USB girişi Orta konsola konumlandırılan USB girişi arka koltukta oturanların telefonlarını kolayca şarj etmesini sağlar. 
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Bağlan, tıkla, eğlen...

Stonic’in Connectivity özelliği sayesinde eğlenceye bağlanmak için  
birçok farklı fırsatınız var. Bluetooth özelliği sayesinde gelen aramaları  
kolayca cevaplayabilir, sesli komut özelliğiyle de elleriniz direksiyondayken 
pratik bir şekilde arama yapabilirsiniz. AppleCarPlay™ ve AndroidAuto™ 
özellikleriyle cep telefonunuza kolayca ulaşabilirsiniz.



AndroidAuto™ kusursuz ve eksiksiz bir 

şekilde cep telefonunuza bağlanmanız için 

tasarlandı. Bunu yaparken de tabii ki  

güvende olmanız için... Google Haritalar, 

uygulamalar ya da müzik...  

Cep telefonunuzda neye ulaşmak 

istiyorsanız AndroidAuto™ ile 

Stonic’in ekranında. 

AppleCarPlay™, araç kullanırken cep 

telefonunuza ulaşmanızın en kolay 

ve en güvenilir yolu. Telefonunuzun 

ekranını Stonic’in multimedya ekranından 

kolayca yönetebilirsiniz. İster müzik 

dinleyip, isterseniz de navigasyonunu 

kullanabilirsiniz. 



Paylaşmak isteyeceğin deneyimler.
Aile ve arkadaşlarınızla paylaştığınızda her anı daha da özelleştirir. Ferah iç alana sahip yeni Stonic, sevdiklerinizle 

paylaşacağınız yolculukları herkes için konforlu hale getirir. Geniş diz mesafesi, yüksek tavan ve ergonomik 

alan kullanımı sayesinde 5 kişi rahat bir şekilde oturarak yolculuk edebilir. Üstelik otomatik klima ile ortamın 

havası hep istediğiniz gibi kalır. 





Her maceraya hazırsın.
Rutinlere bağlı kalmak sizin için kabul edilemez ise yeni Stonic’i daha da çok seveceksiniz. 

Katlanabilen koltuklar, genişleyen bölmeler, 352 litreden 1155 litreye kadar genişleyebilen 

bagaj kapasitesiyle tüm olasılıklara hazır. Siz sadece yeni hobiler edinin. Stonic’te tüm 

hobilerinize yer var.

1. Tamamen katlanabilen arka koltuklar Arka koltuklar düz bir şekilde katlanarak uzun ve büyük eşyaları geniş bir  
bagaj alanında taşımanıza olanak sağlar.

2. 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar   Arka koltuklar, 60:40 bölünebilir ve katlanır. Duruma göre yolcu ya da bagajınız için  
size tam esneklik sağlar.

3. Ayarlanabilir bagaj zemini Bagaj zeminini yükselterek katlanmış koltuklarınız için yer sağlayabilir ya da alçaltarak uzun eşyalar için  
yer açabilirsiniz.
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4. Bagaj gizlemek için raf (pandizot)  Bagajınızı düzenli 
tutmanızı sağlarken, bagaj ile yükselen raf sayesinde 
yüklemelerinizi çok daha pratik gerçekleştirebilirsiniz. 
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Her yolda dinamik.  
Güçlü ve hassas bir sürüş mümkün mü? Yeni KIA Stonic ile  

kesinlikle evet. 1.0 turbo motorunda 120 beygirlik güç üreten  

Yeni Stonic, her yolculuktan farklı heyecanlar almanızı sağlar.



Yakıt ekonomisine sahip 7 otomatik 
vitesin keyfini çıkarın.

Motor 1.4 MPI 1.0 T-GDI
Silindir hacmi (cc) 1.368 998
Maks. güç (Ps/d/d) 100/6.000 120/6.000
Maks. tork (Nm/d/d) 133,3/4.000 171,5/1.500-4.000

Şanzıman 6 A/T 7 DCT



Sevdiklerin koruman altında. 
Stonic’in şasisi olası bir çarpışmanın etkilerini en az hissettirecek şekilde güçlendirildi. 

Nerede olursanız olun, hangi koltukta oturursanız oturun Stonic’in sizi ve sevdiklerinizi 

koruduğunu yolculuğunuz boyunca hissedeceksiniz.

1. HAC (yokuş kalkış destek sistemi) Yokuş kalkış destek sistemi, yokuş yukarı kalkışlar sırasında kolaylık sağlar.  
Aracınızın geriye kaymasını önler.

2. VSM (ESP’li araç denge yönetim sistemi) ESP destekli araç dengeleme sistemi, ıslak ve kaygan yollarda, maksimum  
sürüş güvenliği sağlarken, aracınızı daha kolay kontrol etmenize yardımcı olur.
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AHSS
Yeni Stonic’in kullandığı İleri Düzey Güçlü Çelik (AHSS) sayesinde 
olağanüstü bir gövde sertliğine, geliştirilmiş iç alan korumasına ve 
dinamik bir performansa sahip olacaksınız.

8 çekirdek bölgede bulunan sıcak damgalı bileşenler ile yeni Stonic’in güçlendirilmiş 
gövde yapısı, olası hasar durumunda iç alanın korunmasına çok daha fazla 
katkıda bulunuyor.

Ön koltuk hava yastıkları, yan kısımlar için 
iki hava yastığı ve kabin boyunca uzanan 
iki perde hava yastığı ile güvenliğiniz üst 
seviyede.

98m

Yapısal yapıştırıcı ile yeni Stonic, hem daha sert ve güçlü, hem de daha hafif. 
Bu özelliğiyle gürültüyü ve titreşimi azaltarak sürüş deneyimini artırıyor.

yapısal yapıştırıcı

6hava
yastığı

8alanSıcak damgalı bileşenli





Seçimlerin  
seni belirler. 
Stonic’in neler yapabildiğini gördünüz. Artık hangi Stonic’e sahip 

olacağınıza karar vermeye sıra geldi. Farklı renk seçeneklerinden 

hangisinin sizin için yaratıldığına karar verin, yola kendi 

renginizle çıkın. 



Senin kadar renkli.
Stonic ile her yolculuk zaten renkli. Sizin yapmanız gereken sadece hangi renk olduğuna karar vermek. 

DİZAYN PAKET 
Yeşil detaylı

DİZAYN PAKET 
Turuncu detaylı

DİZAYN PAKET 
Bronz detaylı

Alp Beyaz - Yeşil 
(GUD)

Saten Gri - Yeşil 
(G4S)

Platinyum Gri - Yeşil 
(GAB)

Zeytin Yeşili - Yeşil 
(GUR)

Alp Beyaz (UD) Galaksi Siyah (ABP)Saten Gri (4SS) Platinyum Gri (ABT) Duman Mavi (EU3) Mercan Kırmızı (BEG) Zeytin Yeşili (URG)

Alp Beyaz - Turuncu 
(AUD)

Mercan Kırmızı - 
Galaksi Siyah (BBE)

Saten Gri - Turuncu 
(A4S)

Alp Beyaz - 
Mercan Kırmızı (RUD)

Platinyum Gri - Turuncu 
(AAX)

Mercan Kırmızı - 
Saf Beyaz (UBE)

Zeytin Yeşili - Turuncu 
(AUR)



İÇ DÖŞEMELER

Olimpo Gri, Yarı Deri (Turuncu Detaylar)

Saturn Siyah, Deri (Kahverengi Detaylar)

Saturn Siyah, Kumaş

Olimpo Gri, Yarı Deri (Yeşil Detaylar)



Her detayı işlevsel.
Kısa yolculuklar, uzun yollar, son durağı belli olmayan maceralar ya da hafta sonu kaçamağı. Aklınızda ne varsa 

Stonic’te sizi rahat ettirecek donanımlar var.

Elektrikli kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir, 
yan aynalar
Elektronik kumandası ile arka görüş açısı kolayca 
ayarlanabilir. Yan aynalar tek bir tuşla katlanarak, 
açılıp kapatılabilir.

Elektrikli açılabilir sunroof & tavan rayı
Sunroof’u açıp kapatabilir, tek bir tuşla güneş ışığı ve 
temiz havayı içeri alabilirsiniz.

Led arka stop lambaları
Entegre led lambaları hem diğer sürücüler tarafından daha iyi 
görünmenizi sağlar hem de daha estetik bir görünüm sunar. 

ISG (start & stop) sistemi
Motoru rölantide çalışırken otomatik olarak kapatarak 
yakıt tüketimini azaltır.

Gözlük saklama bölmesi
Gözlükler için özel hazırlanmış, sürüş anında  dikkati 
dağıtmadan kolayca erişilebilecek saklama alanı.

Saklama gözlü ön kol dayama
Eşyalarınızı saklayabileceğiniz, yumuşak dokunuşlu, renk 
bütünlüğü sağlayan kol dayama yeriyle rahat bir sürüş 
desteğine sahip olacaksınız.



Yağmur sensörü
Yağmur damlalarını hissettiği anda 
silecekler otomatik olarak çalışmaya başlar. 

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
Gün ışığının artıp azalmasına bağlı olarak 
dikiz aynanız otomatik olarak kararır.

Otomatik hız sabitleyici (cruise control)
Otomatik gösterge fonksiyonlarını direksiyonda bulunan 
düğmelerle kontrol edebilirsiniz. Böylece hızınızı seyir sırasında 
güvenli bir seviyede tutabilirsiniz.

Otomatik klima 
Ortamdaki ısı seviyesini istediğiniz sıcaklıkta sabit 
tutabilirsiniz.

6 adet hoparlör
Yüksek kaliteli ve güçlü hoparlörler, en doğru yere 
konumlandırarak herkesin dinlediği şarkıdan aynı zevki 
almasını sağlar.

Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi
Tek parmağınızla ses ayarlarınızı değiştirebilir ve güvenli 
sürüşünüzü sürdürebilirsiniz.

Arka park sensörü
Geri geri park sırasında yolunuza çıkan engellerde uyarı 
vererek kolayca park etmenizi sağlar.

Geri görüş kamerası
7" multimedya ekranı ile arkayı görebilir, dinamik rehber 
çizgilerinden faydalanarak parkı kolaylaştırabilirsiniz.



BOYUTLAR

Her özelliğiyle sana özel.
Çift renk tasarımı, geniş iç hacmi ve motor seçenekleriyle 

kompakt crossover’dan beklediğiniz her şey yeni Stonic’te.

*17” jantlara göre / **tavan rayıyla

17” Alüminyum Alaşım Jantlar15” Alüminyum Alaşım Jantlar

2.580 mm830 mm 730 mm

4.140 mm

1.532 mm

1.760 mm

1.539 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR 1.4L MPI 1.0L T-GDI

Tip Benzinli

Silindir hacmi (cc) 1.368 998

ÇapxStrok (mm) 72 x 84,0 71 x 84,0

Maksimum güç (PS/d/d) 100/6.000 120/6.000

Maksimum tork (Nm/d/d) 133,3/4.000 171,5/1.500 ~ 4.000

SÜSPANSİYON 

Ön Viraj demirli McPherson
Arka Birleştirilmiş burulma aks kirişli

GÜÇ AKTARMA 6 ileri otomatik 7 ileri DCT

Vites oranları   

1. vites 4,400 3,933

2. vites 2,726 2,381

3. vites 1,834 2,143

4. vites 1,392 1,128

5. vites 1,000 0,860

6. vites  0,774 0,923

7. vites    0,756

Geri vites 3,440 5,448

Son dişli
 3,796(15”) 4,929 (1,2,4,5th)

 3,957(17”) 3,632 (3,6,7th,RVS)

FRENLER 

Tip ABS + ESP

Ön/arka Soğutmalı Disk/Disk

LASTİKLER 

Lastik ve jant boyutu 185/65 R15
 205/55 R17

ÖLÇÜLER 

  Uzunluk 4.140

 Dış (mm) Genişlik 1.760

  Yükseklik 1.500

İç (mm)
 Bacak mesafesi 1.070/850

(ön/arka) 
 Baş mesafesi 996/975

  Omuz mesafesi 1.375/1.355

Dingil mesafesi (mm) 2.580

Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) 830/730

Minimum yerden yükseklik (mm)
 165(15”)

  183(17”)

Minimum dönüş yarıçapı (m) 5,2

İz genişliği (ön/arka) (mm)
 1.537/1.544(15”) 

  1.532/1.539(17”)

MOTOR 1.4L MPI 1.0L T-GDI

PERFORMANS 

Maksimum hız (km/s) 173 185

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 13,8 10,6

Yaklaşma açısı 13,8°(15”) 
 15,4°(17”)

Uzaklaşma açısı 28,7°(15”) 
 30,4°(17”)

YAKIT TÜKETİMİ 

 Şehir İçi Yakıt Tüketimi (L / 100km) 7,8 5,9

NEDC
 Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (L / 100km) 5,2 4,9

 Karma Yakıt Tüketimi (L / 100km) 6,2 5,2

 Karbondioksit Emisyonu (g/km) 141 120

DİĞER ÖZELLİKLER  

Boş ağırlık (kg) (min/maks) 1.183/1.276 1.220/1.313

Oturma kapasitesi  5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 45

Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda 352
 Koltuklar yatık konumda 1.155

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 2019 model yılı araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir.
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