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Het leven is wat je er zelf van maakt.
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar 
en spannend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, 
waar je ook heen gaat en wat je ook gaat ontdekken, 
Kia is erbij. 

Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. 
Daarom ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee 
jij de wereld kunt verkennen, dichtbij of ver voorbij 
de horizon. Prachtige auto’s met geavanceerde 
technologieën en slimme oplossingen. Auto’s met onze 
unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs van onze 
buitengewone kwaliteit. Bij alles wat we doen staat 
altijd maar één doel centraal: jouw verwachtingen 
overtreffen. Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze nieuwe Kia Picanto 
eens goed te bekijken. Zodat wij je opnieuw kunnen 
verrassen.



Jong, dynamisch en stijlvol – de nieuwe Picanto 
verrast je in elk opzicht. De nieuwe Picanto 
is voorzien van een vlot design en slimme 
features. Tel daar pit, zuinigheid én topklasse 
connectiviteit bij op en je hebt een mix van 
jeugdige energie en ontwikkelde veiligheid. 
Dat wordt genieten! 

Verrassend en
compleet. 
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Zodra je de nieuwe Picanto ziet, weet je 
meteen: dit is ’m! Een echte Kia, met typische 
tiger nose grille en stoere voorbumper. 
Z’n compacte formaat is ideaal voor rijden in de 
grote stad maar het sportieve design belooft 
rijplezier bij elke rit, ook buiten de stad. 

Compact en toch  
verrassend ruim.  
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Met z’n compacte afmetingen, z’n pittige karakter en 
z’n fijne handling voelt de nieuwe Picanto zich overal 
thuis. Van de smalste straatjes van de binnenstad tot 
op avontuurlijke buitenwegen, ver voorbij de horizon. 

Je perfecte maatje,
waar je ook gaat.
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Het interieur van de nieuwe Picanto tovert jou 
een lach op je gezicht, iedere keer dat je instapt. 
Het is ruim, prachtig om te zien en uitgevoerd 
in hoge kwaliteit. Dus stap in en geniet, elke dag 
opnieuw!  

Pure comfort, 
hoge kwaliteit. 
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Dit stijlvolle navigatiesysteem is voorzien van een 7” zwevend 
touchscreen inclusief achteruitrijcamera. Het helpt je 
onderweg met navigatie, live updates en nog veel meer. 

Navigatiesysteem met  
7” zwevend touchscreen  

Bluetooth 
Koppel elk geschikt toestel draadloos aan je Picanto, voor 
navigatie, muziekstreaming of handsfree bellen met 
spraakherkenning.

Full colour 
Het full colour TFT-LCD-display toont alle belangrijke 
meldingen, bijvoorbeeld bij een lekke band.

Draadloos opladen  
Is jouw smartphone er klaar voor? De nieuwe Picanto 
wel! Opladen kan nu zonder snoeren of stekkers, 
eenvoudig met de draadloze smartphone-oplader. 

Je leeft nu en je wilt daar maximaal van genieten. 
De nieuwe Picanto helpt je daarbij, met slimme 
technologie en de leukste gadgets om jouw rit 
makkelijker en leuker te maken. Zo ben je altijd 
en overal verbonden.

Altijd en overal 
verbonden. 
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Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services powered by TomTom maakt 
betrouwbare routeinformatie nu nog preciezer en beter. Het houdt je verbonden met de 
buitenwereld en presenteert meer nuttige informatie dan ooit. Het hart wordt gevormd 
door een WiFi-unit, die het gloednieuwe navigatiesysteem van de Picanto via jouw smart-
phone met het internet verbindt om zo de data voor de livediensten binnen te halen.*

Als een Kia navigatiesysteem binnen bereik is detecteert onze innovatieve Hotspot app 
dit via de Bluetooth van jouw Android telefoon. Hij maakt dan automatisch verbinding met 
WiFi en schakelt dit weer uit als de Bluetooth-communicatie onderbroken of beëindigd 
wordt. 

1. Live traffic**
Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate Live Traffic 
informatie die iedere twee minuten geüpdatet wordt. Zo weet je 
altijd precies waar het soepel doorrijdt en waar je weg moet blijven. 
Als de boel vastloopt waarschuwt het systeem je en presenteert 
het alternatieve routes.

2. Local search
Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke plek om af 
te spreken, dan gebruik je Local Search. De database bevat 500 
zoekcategorieën, 25.000 keywords en 250.000 plaatsen, zodat je 
altijd vindt wat je zoekt. Daarnaast kun je in het systeem in tien 
talen zoeken, ook in het buitenland. 

3. Flitsers**
Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel mobiele als vaste, 
en voor milieuzones. Het systeem kan zelfs rekening houden 
met plekken waar veel ongelukken gebeuren en je hiervoor 
waarschuwen.

4. Weersverwachting
Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat het regenen? 
Check de weersverwachting. Je toetst gewoon je bestemming in 
en krijgt een vierdaagse voorspelling, compleet met minimum- en 
maximumtemperatuur, windkracht en zon- en regenkans. 

Kia’s Connected Services powered by:

Android AutoTM is ontwikkeld zodat jij je telefoon kunt gebruiken en toch je aandacht 
op de weg kunt houden. De simpele, intuïtieve interface biedt je toegang tot features 
als Google Maps, apps, muziek, stembediening en organiseert informatie automatisch in 
simpele kaarten die verschijnen wanneer jij ze nodig hebt.

Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om onderweg je iPhone te gebruiken. 
CarPlayTM presenteert alles wat je nodig hebt in het display van de Picanto, zodat je 
kunt navigeren, bellen en muziek kunt luisteren zonder je aandacht van de weg te halen.

* Smartphone met data abonnement nodig om diensten te activeren.
** Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van deze diensten.
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Waar? Wanneer? Hoe?
Dit is het antwoord.
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Verwarmbaar stuurwiel Verwarmbare voorstoelen

Jij denkt dat een compacte auto niet ruim kan 
zijn? Laat je verrassen! De nieuwe Picanto biedt 
verrassend veel ruimte, ook achterin. En de 
stoel- en stuurwielverwarming maken jouw leven 
nóg comfortabeler. Zelfs in de koudste winter.

Zo groot 
kan compact zijn.
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Hoe jouw leven er ook uitziet, de nieuwe Picanto 
is er klaar voor. Met de neerklapbare achterbank 
maak je precies de gewenste mix van zitplaatsen 
en bagageruimte. Van 255 tot zelfs 1.010 liter 
– de ruimste in z’n klasse! 

Meer ruimte. 
Voor meer avontuur.

60:40 neerklapbare achterbank 
Zo creëer je in een handomdraai 
flexibele extra ruimte voor 
grotere stukken bagage, tot wel 
1.010 liter.

Uitneembare bagagevloer 
Klap je de rugleuning van de 
achterbank neer, dan ontstaat er 
een vlakke bagagevloer. Daaronder 
zit nog een verrassing: een veilige 
extra opbergruimte. 

Dashboardkastje
Met verschillende secties voor alles 
wat je uit het zicht wilt bewaren. Zo 
blijft je Picanto heerlijk opgeruimd. 

Extra opbergruimte  
Direct onder de temperatuurregeling, 
ideaal voor bijvoorbeeld je zonnebril, 
een parkeerschijf of ruitenkrabber. 

Bekerhouders
Twee inklapbare 
bekerhouders, voorin de 
middenconsole, houden 
je koffie, frisdrank 
of waterfles stevig 
rechtop. En heb je ze 
even niet nodig, dan klap 
je ze simpel weg. 

Middenarmsteun voor 
Zacht bekleed, met praktische extra 
opbergruimte. En verstelbaar voor 
precies de juiste support op de juiste 
plek. 

lading capaciteit255 l
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Welke motoruitvoering je ook kiest: de Picanto is 
betrouwbaar, zuinig én vol energie.

Techniek om 
van te smullen.

84 pk, 122 Nm67 pk, 96 Nm 

1.0 MPI 
De CVVT 1.0 MPI driecilinder 
benzinemotor met multi-point 
brandstofinspuiting heeft een 
vermogen van 67 pk, voor soepel, 
vlot en zuinig rijden. 

1.2 MPI
De sterke dual-CVVT 1.2 MPI 
viercilinder benzinemotor is sterk, 
levendig, beschaafd én efficiënt. 

Handgeschakeld 
De 5-versnellingsbak is verder 
verbeterd met frictie-beperkende 
maatregelen. Daarmee schakel je 
nog sneller en soepeler.  

Automaat
De comfortabele 4-traps 
automatische versnellingsbak 
werkt geruisloos en schakelt bijna 
ongemerkt. Ideaal voor start-stop 
stadsverkeer.
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Achteruitrijcamera met begeleiding  
Met de achteruitrijcamera ingeschakeld toont 
het 7” ‘zwevende’ display in de middenconsole 
live videobeeld van de achteruitrijcamera, 
inclusief actieve begeleiding lijnen. 

Parkeerhulp achter 
Een extra paar ogen, handig bij achteruit inparkeren. Waarschuwt je met 
een zacht geluidssignaal voor obstakels.

Met zijn slimme veiligheidssystemen waarschuwt 
de nieuwe Picanto je niet alleen, hij helpt je ook 
écht. Bijvoorbeeld bij het inparkeren, of bij het 
vermijden van botsingen. Een heel geruststellend 
idee.

Veiligheid
voor alles.

Autonome noodremassistentie 
Met een radar en een videocamera kijkt dit systeem continu 
met je mee of er gevaar dreigt. Kom je te dicht in de 
buurt van een voorligger of bijvoorbeeld een overstekende 
voetganger, dan grijpt de noodremassistentie vanzelf in. 
Bij snelheden van 8 tot 80km/h maakt de Picanto zelfs een 
volledige (nood)stop wanneer nodig.
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Elektronisch stabiliteitsprogramma  
Moet je plotseling remmen in een bocht of sturen tijdens 
het remmen? Het elektronische stabiliteitsprogramma 
grijpt bliksemsnel in en houdt motorkoppel en 
remkracht in bedwang. Zo blijf je zelfs onder lastige 
omstandigheden helemaal in control. 

Bandenspanningscontrolesysteem
Meet de draaisnelheid van de wielen via de ESC-sensoren: 
draait een van de wielen opeens sneller, dan is die band 
blijkbaar platter.

Antiblokkeersysteem 
De remmen, het antiblokkeersysteem en de banden zijn 
optimaal op elkaar afgestemd voor een korte remweg en 
optimale controle, zelfs bij voluit remmen.

Hellingproefassistentie 
De handige hulp voor elke hellingproef. 
De hellingproefassistentie houdt de rem heel even voor 
je vast zodat je niet achteruit rolt. 

De nieuwe Picanto vindt jouw veiligheid heel 
belangrijk. Daarom is hij voorzien van veel 
slimme extra’s die nauw samenwerken om 
jou te beschermen. 

Veiligheid 
voorop.

Geavanceerd hoogwaardig staal
De carrosserie bestaat voor meer dan 44% speciaal staal 
met extra hoge sterkte. Daardoor is de passagierskooi zeer 
torsiestijf: de beste basis van optimale rijeigenschappen.

Maar liefst 6 airbags 
Voor extra bescherming biedt de Picanto 
stuur- en dashboard-airbags voor bestuurder 
en voorpassagier, zij-airbags links en rechts 
voorin en gordijn-airbags langs de zijramen 
voor- en achterin.  

44%

hogesterkte-
staal

67 m

hoogwaardige 
kitnaden

2524



Kiezen voor een Picanto is kiezen voor maximaal 
genieten. Liefst natuurlijk precies volgens je 
eigen smaak. Daarom is hij er in verschillende 
uitvoeringen. Zeg maar: welke heeft jouw 
voorkeur?

Picanto is
de juiste keuze.
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Transparante bumper-beschermfolie
Wil je met een gerust hart zware boodschappen in- en 
uitladen, zonder risico van krasjes op je bumper?  
Deze stevige folie beschermt, onzichtbaar maar effectief..

Witte LED in- en uitstapverlichting
Maak een stijlvolle entree, overal waar je komt, met deze 
subtiele LED in- en uitstapverlichting in de voorportieren.  
Zo heb je bij het uitstappen altijd goed zicht op de ondergrond, 
ook in het donker. 

All-weather vloermatten Picanto
Waar het avontuur je ook heeft gebracht, en hoe modderig je 
schoenen ook zijn, met deze robuuste vloermatten kun je met 
een gerust hart instappen. Ze zijn exact op maat gemaakt en 
beschermen de volledige voetenruimte. Inclusief Picanto-logo 
in twee kleuropties en stevige bevestigingspunten.

LED voetruimteverlichting
Gun jezelf dat extra luxe VIP-gevoel elke keer dat je instapt, 
met deze stijlvolle lichtaccenten. Verkrijgbaar in zacht wit of 
stijlvol rood. Dimt automatisch zodra je de motor start. En: 
uitgevoerd in LED, dus zeer energiezuinig.

Body styling kit
Met deze bijzondere extra’s maak je een krachtig 
statement. Uitgesproken, smaakvol en gedurfd 
en net zo uniek als jij. De kit bevat zijskirts, een 
achterklep trimline en speciale spiegelkappen. 
Verkrijgbaar in klassiek pianozwart, elegant 
zilver en zinderend rood. Alle items zijn ook 
afzonderlijk leverbaar. 

Maak de nieuwe Picanto volledig met originele 
Kia accessoires. Er is genoeg keuze om de 
Picanto helemaal eigen te maken. En ze voldoen 
aan de hoogste eisen voor kwaliteit en stijl. 
De Kia-dealer vertelt je graag meer over alle 
mogelijkheden.

Extra’s om  
van te genieten.
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Tweeters 
Je favoriete muziek klinkt nog beter en helderder 
met deze hogetonenspeakers links en rechts aan 
weerszijden van het dashboard.  

In de nieuwe Picanto kom je niks tekort. 
En toch biedt hij een heel scala aan extra’s 
waarmee je hem helemaal naar eigen smaak 
kunt aankleden en uitrusten. 

Kies maar uit! 

Audiosysteem 
Het optionele compacte 3.0 RDS-Audiosysteem met vijf speakers is 
inclusief een plat mono TFT LCD display. Behalve radio speelt het ook 
muziekbestanden via AUX en USB.

Cruise control 
Instellen, wijzigen of uitschakelen: ook de cruise control bedien je veilig vanaf 
het stuur.

Audio stuurwielbediening  
Met knoppen op het stuurwiel bedien je je audio zonder je ogen van de weg te 
hoeven halen. 

Climate control 
Geniet van het one-touch comfort van deze volautomatische airconditioning. 
Stel de temperatuur van je keuze in en het systeem regelt het, hoe warm of 
koud het buiten ook is. 

Handmatige temperatuurinstelling 
Eenvoudige graphics en gripvaste draaiknoppen helpen je bij het vinden van de juiste 
instellingen van temperatuur en ventilatie – dankzij verlichte iconen ook in het donker.

Stuurbekrachtiging en stuurwielverstelling 
De snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging maakt de 
besturing prettig licht en direct. En met het in hoogte 
verstelbare stuurwiel stel je makkelijk de juiste positie af.

USB-aansluiting 
Verbind je muziekdragers en mobiele apparaten 
snel en simpel met je audiosysteem. 

Aluminium pedalen 
Sportieve touch voor dynamisch voetenwerk. 
Met opliggende rubberen grips voor optimaal 
contact en controle. 

LCD supervision cluster 
Belangrijke informatie van je boordcomputer, recht 
in je primaire blikveld in het instrumentencluster.

Auto Light Control 
Zet je de bedieningshendel op ‘Auto’, dan schakelt je 
Picanto zelf de voor- en achterlichten aan of uit zodra het 
buiten donker of juist weer licht wordt, zoals bij tunnels.

Smart Key met start-/stopknop
In en uitstappen was nog nooit zo makkelijk: met 
de Smart Key in je zak kun je je Picanto openen en 
sluiten met een knop op de portiergreep en start je 
de motor met een druk op de Smart Key startknop.

Buitenspiegels in carrosseriekleur 
Geef je Picanto die extra luxe touch. Verkrijgbaar 
met spiegelverwarming, inklapbaar én met 
ingebouwde knipperlichten.  

Elektrisch inklapbare spiegels 
Bescherm de buitenspiegels met één druk op de 
knop tegen schade door langsrijdend verkeer. 

Derde remlicht 
Hoog geplaatst in de dakspoiler is dit 
derde remlicht extra goed zichtbaar voor 
achteropkomend verkeer, en dus veiliger.
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Sporty Pack met rode details GT-LineSaturn Black 

Stof Hoogwaardig kunstlederHoogwaardig kunstleder

Zie jij jezelf al zitten, in jouw nieuwe Picanto, 
met een van deze prachtige interieurs?  
Van elegante stof tot het uitnodigende Sporty 
Pack met hoogwaardig kunstleder. Kies maar!

Precies de stijl 
die bij jou past.

Stof

vanaf ComfortLineSaturn Black met ruitjesmotief en hoogglans zwarte details

32 33



Lakkleuren/
Exterieurkleuren

Aurora Black (metallic) + Red Alice Blue (solid) + Metal Milky Beige (metallic) + BlackShiny Red (metallic) + Metal

Celestial Blue (metallic) + Metal Pop Orange (metallic) + Metal Honey Bee (metallic) + MetalLime Light (metallic) + Metal

Clear White (solid) + Red Titanium Silver (metallic) + RedSparkling Silver (metallic) + Red  De puntjes op de i.
Wil je jouw Picanto helemaal ‘af’ maken, met alle puntjes op de i? Dan kun je hier je hart ophalen. Van hoogwaardige lakkleuren 
en LED-lichtunits tot precies de velgen die jij wilt. Veel plezier met kiezen!

Projectiekoplampen met 
LED-dagrijverlichting 

LED-achterlichtunits Standaard achterlichtunits Standaard koplampen

Chromen portiergrepen Portiergrepen in carrosseriekleur Standaard dagrijverlichtingMistlampen voor 

Velgen Specificaties

14” sierdeksels 15” lichtmetalen velgen  16” lichtmetalen velgen 
(GT-Line)

1,394 (16 )

1
,4

8
5

1,403 (16 ) 675 5202,400
3,5951,595

1,394 (15”) 1,403 (15”) 675 5202,400
3,5951,595

1
,4

8
5

EX

GT LINE

Afmetingen

Beenruimte (voor)

Beenruimte (achter)

Hoofdruimte (voor)

Hoofdruimte (achter)

Schouderruimte (voor)

Schouderruimte (achter)   

Min. grondspeling

Bagageruimte (VDA)

1.085 mm

820 mm

1.005 mm

960 mm

1.300 mm

1.280 mm

141 mm

255 liter

Kleuraccenten alleen leverbaar voor GT-Line.
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kia.com

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van 
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De 
modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt 
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien 
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, zoals de getoonde 
audio-apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor actuele 
informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

KIA MOTORS NEDERLAND B.V. 
De Corridor 25 
3621 ZA BREUKELEN 
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN 
kia.com
info@kia.nl
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