
Nová Kia Stonic



Uniknite zo všedných dní
Už na prvý pohľad je zrejmé, že nová Kia Stonic diktuje svoje vlastné pravidlá – vďaka vzhľadu, ktorý 

sa vymyká konvenciám. Za svoj dynamický športový vzhľad prednej časti vďačí trojrozmernému 

tvaru mriežky chladiča, vertikálnemu tvaru krytov, do ktorých sú vsadené hmlové svetlá, 

a integrovaným bifunkčným svetlometom s dennými prevádzkovými svetlami s technológiou 

LED a charakteristickým ostrým tvarom. Ak k tomu pridáte výber farebného prevedenia 

karosérie z ponuky viacerých dvojfarebných kombinácií a jednofarebných možností, tak 

získate dizajn, ktorý jednoducho dá všetkým jasne najavo, že 
”
môj život je vyjadrením môjho 

štýlu“.



Vzdorujte konvenciám
Zo zadnej strany pôsobí svižná Kia Stonic nápadným 

a nezabudnuteľným dojmom. Dramaticky naklonené zadné sklo 

je vo vrchnej časti vybavené spojlerom a spolu s výraznými 

podbehmi kolies dodávajú vozidlu masívny vzhľad pri pohľade 

zozadu, pričom trojrozmerná grafika vnútri združených 

zadných svetiel s technológiou LED robí zadnú časť skutočne 

neprehliadnuteľnou a výnimočnou. Elegantne tvarované dvere 

batožinového priestoru a striebristá klzná doska regulujúca 

prúdenie vzduchu jej navyše dodávajú silnú, no zároveň 

kultivovanú atmosféru mesta, vďaka ktorej sa zaručene 

stane magnetom na pohľady.



Zostaňte verní svojej vlastnej identite 
Žiť pre súčasný okamih znamená vymaniť sa z bežných hraníc a to je presne to, čo môžete očakávať v interiéri nového 

modelu Stonic. Tvarované kontúry okamžite ulahodia oku a zmyslom, pričom robia jazdu sviežou a zábavnou. Dizajn 

volantu v tvare D vytvára dostatočný odstup od vašich nôh, pričom ďalšie ovládacie prvky sú navrhnuté a umiestnené 

tak, aby ste mohli byť pri realizácii vašich požiadaviek v dokonalej harmónii s okolitým priestorom.



1. Združený prístroj Supervision s 3,5-palcovým displejom Obrazovka umiestnená medzi ukazovateľom 
rýchlosti a otáčkomerom zobrazuje informácie o vozidle a audiosystéme. Voliteľná TFT-LCD obrazovka ponúka 

komunikáciou vo viacerých jazykoch a rozbaľovacie (pop-up) správy. 

2. Nabíjačka vpredu umožňujúca nabíjanie zariadení cez konektory Aux a USB USB konektor vám umožňuje 
nabíjať mobilné telefóny a ďalšie zariadenia. Súčasne môžete pripojiť audio príslušenstvo pomocou 3,5 mm konektora.

3. Dobíjací port s konektorom USB pre cestujúcich vzadu USB konektor v zadnej časti stredovej konzoly poskytuje 
možnosť nabíjať zariadenia aj pre cestujúcich na zadných sedadlách.

Vzadu

Vpredu

Navigačný systém so 7-palcovým farebným 
displejom Navigačný systém kompatibilný s viacerými 
jazykmi zahŕňa 7-palcový TFT LCD displej s vysokým 
rozlíšením a zobrazením spätnej kamery.

Bluetooth Technológia Bluetooth vám v novom modeli 
Stonic zaručuje bezdotykový prístup k telefónu 
a vybraným funkciám.

Digitálne rozhlasové vysielanie vo formáte 
DAB+ Vysielanie vo formáte DAB prostredníctvom 
digitálneho signálu prináša optimálne jasný zvuk, 
optimálny výkon rádioprijímača a tiež informácie 
o programoch a skladbách.

Rozpoznávanie hlasu Funkcia rozpoznávania hlasu 
vám umožňuje napríklad používať navigáciu, 
uskutočňovať a prijímať hovory, vypočuť si textové 
správy či ovládať audiosystém – to všetko len pomocou 
hlasových povelov.

Využite každú sekundu
Pri riadení je dostupnosť potrebných informácií nevyhnutnosťou a nová 

Kia Stonic vám tieto informácie poskytne priamo tam, kde ich potrebujete, 

pričom vylučuje akékoľvek rozptyľovanie vodiča. Technológia Bluetooth 

ponúka prostredníctvom funkcie rozpoznávania hlasu bezdotykový prístup 

k vášmu telefónu a vďaka špičkovému informačnému systému s 
”
plávajúcou“ 

farebnou dotykovou obrazovkou máte k dispozícii všetky užitočné informácie 

a zábavné funkcie.
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KDE? KEDY? AKO? 
MÁME ODPOVEĎ
Náš nový navigačný systém s Online službami Kia poskytovanými spoločnosťou 

TomTom prináša spoľahlivé navádzanie na trasu s novou úrovňou presnosti a kvality. 

Udržiava vás v kontakte s vonkajším svetom a poskytuje ešte užitočnejšie informácie 

než kedykoľvek predtým. Srdcom systému je WiFi jednotka, ktorá umožňuje pripojenie 

navigačného systému k Internetu prostredníctvom vášho smartfónu.*

Inovatívna aplikácia Kia Hotspot používa rozhranie Bluetooth na vašom telefóne so 

systémom Android na detekciu prítomnosti navigačného systému Kia v dosahu. Následne 

zapne prístupový bod pre WiFi pripojenie a keď sa Bluetooth komunikácia preruší alebo zastaví, 

opäť ho vypne. Použitie Online služieb Kia je tak ešte pohodlnejšie.

Systém Android AutoTM je navrhnutý tak, aby vás dokonale prepojil s telefónom - a zároveň 
minimalizoval rozptýlenie, aby bola vaša jazda bezpečná. Jednoduché, intuitívne rozhranie vám 
umožňuje prístup k funkciám ako sú Mapy Google, aplikácie, hudba a ovládanie hlasu 
a automaticky organizuje informácie na jednoduché karty, ktoré sa objavia len vtedy, keď sú 
potrebné.

Apple CarPlayTM je inteligentný a bezpečný spôsob ako používať váš iPhone počas jazdy. Na displeji 
vášej Kia Stonic nájdete všetky aplikácie, ktoré by ste mohli potrebovať - teda môžete použiť 
navigáciu, uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu - a to všetko bez straty plného sústredenia 
na jazdu.

1. Živá premávka**
Navigačný systém poskytuje vysoko presné informácie o živej 
premávke, ktoré sa aktualizujú každé dve minúty. Budete presne 
vedieť, kde sa doprava hýbe plynulo a naopak, ktorým miestam sa 
vyhnúť. Keď sa cesty zaplnia, systém vás upozorní a navrhne vám 
alternatívne trasy.

2. Radary**
Systém vás tiež upozorní na množstvo radarov vrátane pevných 
a stacionárnych ako aj na zóny s obmedzenou premávkou. Systém 
monitoruje aj oblasti, v ktorých sa mimoriadne často vyskytujú 
nehody, a na tieto miesta častých nehôd vás upozorní. 

3. Miestne vyhľadávanie
Či už hľadáte sushi reštauráciu, supermarket alebo konkrétne 
miesto stretnutia, jednoducho vyberte funkciu Miestne 
vyhľadávanie. Databáza obsahuje 500 vyhľadávateľných kategórií. 
25 000 kľúčových slov a 250 000 pozícií zabezpečí, že nájdete to, čo 
hľadáte. Systém vám tiež umožňuje hľadať v desiatich jazykoch a to 
aj v zahraničí.

4. Predpoveď počasia
Bude počas vášho víkendového výletu slnečno alebo bude husto 
pršať? Radšej si pozrite predpoveď počasia. Jednoducho zadajte váš 
cieľ cesty a môžete si prezrieť štvordenný prehľad s minimálnymi 
a maximálnymi teplotami, rýchlosťou vetra a pravdepodobnosťou 
dažďa.

Online služby Kia prevádzkuje: 

* Na použitie služieb je potrebný smartfón s dátovým programom.
** V závislosti od krajiny použitia sa na tieto služby môžu vzťahovať zákonné obmedzenia.
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1. Sklopné zadné sedadlá Zadné sedadlá môžete sklopiť takmer do roviny, čím získate viac priestoru na 
prevážanie dlhých alebo objemných predmetov. 

2. Zadné sedadlá sklopné v pomere 60:40 Zadné sedadlá delené v pomere 60:40 umožňujú samostatné sklopenie 
jednotlivých častí do roviny, vďaka čomu vám ponúkajú praktické alternatívy organizovania priestoru pre cestujúcich 
a náklad. 

3. Nastaviteľná podlaha batožinového priestoru Podlahový panel batožinového priestoru môžete umiestniť do 
vyššej polohy zarovno s operadlami sklopených zadných sedadiel (vľavo) alebo do nižšej polohy, aby ste mohli prevážať 
vysoké predmety (vpravo). 

4. Kryt batožinového priestoru Zadný kryt 
batožinového priestoru chráni náklad pred 
zvedavými pohľadmi. Šikovne sa dvíha spolu 
s dverami batožinového priestoru, ku ktorým 
je pripevnený pomocou laniek.

Buďte otvorení  
všetkým príležitostiam
Keď slovo rutina chýba vo vašom slovníku, model Kia Stonic je ako 

stvorený na to, aby ste s ním realizovali svoje plány a sny. Vďaka 

deleným a sklopným zadným sedadlám, priestrannému interiéru 

a flexibilnému objemu batožinového priestoru – od 352 l po obrovských 

1155 l – nebolo ešte nikdy jednoduchšie vydať sa na cestu a objavovať 

nové miesta, alebo sa jednoducho pustiť do vybavovania bežných denných 

záležitostí. 
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Manuálna prevodovka 

6-stupňová alebo 5-stupňová manuálna prevodovka 
prináša rýchle, plynulé radenie a prevodové pomery 
presne zvolené tak, aby zodpovedali krivke krútiaceho 
momentu motora, vďaka čomu zvyšuje výkon 
a hospodárnosť. 

Motor 1.0 T-GDI 1.2 MPI 1.4 MPI 1.6 CRDi

Objem valcov (cm3) 998 1,248 1,368 1,582

Max. výkon (koní pri ot./min) 120/6 000 84/6 000 100/6 000 110/4 000

Max. krútiaci moment (Nm/rpm) 171,5/1 500-4 000 121,6/4 000 133,3/4 000 260/1 500~2 750

Príslušná prevodovka 6 M/T 5 M/T 6 M/T 6 M/T

5 M/T 6 M/T

Dynamická v každom ohľade 
Keď si vychutnávate každý okamih, tak výkon a presnosť musia ísť ruka v ruke – a to je presne to, čo 

môžete očakávať za volantom vozidla Kia Stonic. Na výber máte zo štyroch motorov – troch zážihových 

a jedného vznetového, ktoré dokážu vyhovieť širokej škále potrieb. V spojení s rýchlo radiacou 

manuálnou prevodovkou sa v každom z motorov snúbi pozoruhodný výkon a príťažlivá hospodárnosť.



1. Asistent rozjazdu do kopca (HAC) Užite si dodatočnú podporu pri rozbiehaní do kopca, ktoré vie byť niekedy 
zložité. Asistent rozjazdu do kopca zabráni tomu, aby vozidlo cúvlo dozadu.

2. Systém ovládania stability vozidla (VSM) Spoločne s posilňovačom riadenia poháňaným elektromotorom 
pomáha systém VSM od spoločnosti Kia zachovať stabilitu modelu Stonic pri súčasnom brzdení a zatáčaní.

3. Funkcia regulácie bŕzd pri zatáčaní (CBC) Je navrhnutá tak, aby vám pomáhala zostať v jazdnej dráhe počas 
zatáčania. Funkcia CBC aktivuje asymetrickú brzdnú silu na jednotlivé kolesá pri brzdení v zákrute, čo bráni akejkoľvek 
potenciálnej strate trakcie a zaisťuje väčšiu bezpečnosť.

AHSS
V modeli Stonic sa využíva progresívna vysokopevnostná oceľ (AHSS) 
s cieľom zabezpečiť väčšiu pevnosť v ťahu, ktorá robí karosériu 
výnimočne pevnou a zvyšuje úroveň ochrany kabíny, ako aj dynamické 
jazdné vlastnosti.

Oceľ AHSS pre väčšiu pevnosť a zvýšenie ochrany kabíny

8zón  
Zosilnená konštrukcia karosérie modelu Stonic vybavená dielmi 
tvarovanými za tepla, ktoré sa nachádzajú v 8 najzaťažovanejších 
oblastiach a prispievajú k výnimočnej pevnosti, vás teraz dokáže 
lepšie ochrániť v prípade nehody.

z dielov tvarovaných za tepla na 
dosiahnutie mimoriadnej pevnosti97metrov

Výsledkom väčšieho použitia konštrukčného lepidla sa dosiahlo, že nová 
Kia Stonic je pevná, ale zároveň ľahká, pričom ponúka výnimočnú ochranu pred 
hlukom a vibráciami.

konštrukčných lepidiel pre zníženú 
úroveň hluku

6airbagov
O ochranu cestujúcich sa starajú aj predné airbagy vodiča 
a spolujazdca, 2 bočné airbagy a 2 hlavové airbagy, ktoré sa tiahnu 
pozdĺž celej kabíny.

Chráňte to, čo najviac 
milujete
Nech už ste kdekoľvek a robíte čokoľvek, môžete si byť istí, že Kia Stonic 

chráni vás a ľudí vo vašom okolí. Je to preto, lebo je skonštruovaná tak, 

aby pomáhala vodičom vyhnúť sa problémom a zvládnuť sily nárazu 

spôsobom, ktorý minimalizuje škody a ujmy na zdraví.
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1. Systém sledovania mŕtveho uhla (BSD) Systém BSD používa senzory na monitorovanie priestoru 
pozdĺž vozidla a za vozidlom a pomocou audiovizuálnych prvkov vás upozorní na vozidlá v mŕtvom uhle 
vonkajších spätných zrkadiel. Zmena jazdného pruhu je tak jednoduchšia a bezpečnejšia.

2. Systém upozornenia na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) Systém LDWS pomocou kamery 
namontovanej v hornej časti čelného skla sleduje deliace čiary jazdného pruhu a upozornení vás, keď vaše 
vozidlo začne vybočovať z jazdného pruhu bez toho, aby ste zapli smerové svetlá.

3. Asistent diaľkových svetiel (HBA) Asistent diaľkových svetiel (HBA) automaticky reaguje na jas svetiel iných 
vozidiel a podmienky vozovky, pričom dočasne vypína diaľkové svetlá, aby obmedzil oslnenie, ktoré by mohlo 
ovplyvniť ostatných vodičov.

4. Systém monitorovania pozornosti vodiča (DAA) Systém DAA sleduje vstupy zo strany vodiča a vozidla, aby 
pomáhal vodičovi zabrániť v jazde, keď je unavený alebo nevenuje jazde dostatočnú pozornosť. Ak zaznamená zníženú 
pozornosť, spustí zvukovú výstrahu a na združenom prístroji Supervision zobrazí upozornenie.

Systém pre automatické zastavenia vozidla 
v prípade prekážky (AEB) Systém AEB spája údaje 
z radaru a kamery a v prípade, keď zaznamená 
náhle brzdenie vozidla idúceho vpredu, aktivuje 
brzdy a pri jazde rýchlosťou do 60 km/h dokáže 
úplne zastaviť vozidlo. Ak systém AEB rozpozná 
pred vozidlom chodca, tak vás upozorní. V prípade, 
že nezareagujete, zabrzdí za vás, aby zabránil 
zrážke alebo aspoň zmiernil jej dopad.

Odvodená značka spoločnosti Kia – DRiVE WISE využíva najnovšie technológie 
pokročilého asistenčného systému pre vodiča, aby vždy dokázala zabezpečiť 
bezpečnosť cestujúcich a chodcov, pričom nikdy neobetuje pôžitok z jazdy. 

BEZPEČNOSŤ KOMFORT HOSPODÁRNOSŤ

Predvídajte  
neočakávané
S technológiami modelu Stonic – Driwe Wise – je šoférovanie jednoducho príjemnejšie. 

Či už parkujete, manévrujete v uliciach mesta, jazdíte v rýchlom jazdnom pruhu alebo na 

otvorenej ceste – funkcie Drive Wise dávajú pozor na problémy, upozorňujú vás a dokonca 

zasahujú, aby vám pomohli vyhnúť sa nehodám.
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Clear White _ UD

4SS-ABP URG-ABP
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Aurora Black Pearl _ ABP

UD-ARG

UD-EGR

Nechajte ich hádať
Nakoľko vy sami nepatríte k tým, ktorí by zvykli upadať do každodennej rutiny, ani model Stonic nie je iný. Preto v jeho ponuke 

nájdete osviežujúco výrazné a živé farby, v ktorých najdokonalejšie vyniknú jeho kontúry a ktoré najlepšie vyjadrujú vášho slobodného 

ducha. Svoj model Stonic si dokonca môžete prispôsobiť prostredníctvom dvojfarebného prevedenia karosérie a to výberom jednej 

z možností špeciálnych farieb strechy.

DVOJFAREBNÉ KOMBINÁCIE

UD 4SS ABT URG  BEG EU3 SEN MYW ABP

   Clear White (UD) - - - - - - -

   Aurora Black (ABP) - -

   Tan Orange (ARG) - - - - -

   Signal Red (BEG) - - - - - -

   Electric Green (EGR) - - - - -FR
A

B
A

 S
T

R
E

CH
Y

Poznámka: O dostupnosti farebných kombinácií sa môžete informovať u autorizovaných predajcov značky Kia.



Oranžový balík 

Dvojfarebný sivý interiér

Dvojfarebné stredne sivé poťahy 
sedadiel sú vyrobené z tkaniny 
a umelej kože a vybavené farebnou 
reliéfnou tlačou s oranžovým 
prešívaním, ktoré farebne ladí 
s výrazným oranžovým obložením 
palubnej dosky a stredovej konzoly. 
Lakťové opierky dverí majú 
svetlejšiu sivú farbu.

Dvojfarebný sivý interiér

Dvojfarebné stredne sivé poťahy 
sedadiel sú vyrobené z tkaniny 
a umelej kože a vybavené farebnou 
reliéfnou tlačou so zeleným 
prešívaním, ktoré farebne ladí 
s jasne zeleným obložením palubnej 
dosky a stredovej konzoly. Lakťové 
opierky dverí majú svetlejšiu sivú 
farbu.

Urobte to v štýle pestrofarebného života
Farby o vás prezrádzajú veľa, čo sa týka vášho postoja k životu a toho, ako čelíte jeho výzvam. Preto je model Stonic k dispozícii vo 

vzrušujúcich kombináciách farieb, ktorých cieľom je byť odrazom vašej jedinečnosti. Osviežujúco živé interiérové farebné balíky 

rovnako pomáhajú završovať vzhľad v kombinácii s príťažlivo zladeným prešívaním sedadiel, vyšívanými vzormi na operadlách 

sedadiel, ako aj ozdobnými prvkami obloženia palubnej dosky a konzoly – a každá kombinácia tiež zahŕňa štýlový volant v tvare D 

s farebným prešívaním.

Zelený balík Jednofarebné čierne interiéry

Štandardné textilné čalúnenie

Atraktívna kombinácia materiálu 
poťahov sedadiel z jemného trikotu 
a decentne vzorovanej vlnenej 
tkaniny poskytuje komfort a oporu. 
Dvere a palubná doska sú 
vybavené ozdobným obložením 
a lakovanými kovovými prvkami vo 
farbách, ktoré harmonicky dopĺňajú 
odtiene textilného čalúnenia.

Štandardné textilné čalúnenie

Čalúnenie interiéru tvorí 
kombinácia jemného trikotu 
a vlnenej tkaniny s tmavosivým 
potlačeným vzorom. Harmonicky 
zladené obloženie dverí a palubnej 
dosky poskytuje jednotné, svieže 
a uvoľnené prostredie.



Bránka pre psa  
Táto robustná mriežka je ideálna na prepravu vášho psa alebo plne naloženého batožinového priestoru. Jednoduchá inštalácia, perfektné zapadnutie medzi zadné 
operadlá a strechu zabezpečuje, že všetko zostane bezpečne tam, kde by malo – a bez toho, aby bol obmedzený výhľad vodiča dozadu. 

Nástupné ochranné lišty  
vždy záleží na prvom dojme a tieto nástupné 
ochranné lišty z nehrdzavejúcej ocele očaria všetkých 
cestujúcich prvotriednym leskom, pričom im naznačia 
dobrodružstvo, ktoré na nich čaká. 

Chránič zadného nárazníka, brúsený hliník  
Dokonale ladí a dokonale chráni: kedykoľvek nakladáte a vykladáte ťažké 
predmety alebo batožinu, tento odolný, no zároveň štýlový chránič z nerezovej 
ocele poskytuje účinnú ochranu pred každým poškodením laku vášho zadného 
nárazníka. 

Bočné lišty, brúsený hliník 
Tieto bočné lišty z brúsenej ocele sa vyznačujú jedinečnou eleganciou a dodajú 
bočným kontúram vášho modelu Stonic mimoriadny nádych vzrušenia 
a atmosféry nabitej očakávaním.

Kryty vonkajších spätných zrkadiel, brúsený hliník
Keď je zanietený zmysel pre detail nevyhnutnou 
súčasťou spôsobu vyjadrenia, tak sú tieto kryty 
vonkajších spätných zrkadiel z brúsenej 
nehrdzavejúcej ocele dokonalým vyjadrením štýlu 
a účelnosti. 

Lišta na dvere batožinového priestoru, brúsený 
hliník 
Je vyrobená na mieru a vyrobená na to, aby 
zapôsobila: ozdobte dvere batožinového priestoru 
lesklým olemovaním prostredníctvom tejto 
osviežujúcej lišty z brúsenej nehrdzavejúcej ocele. 

Očakávajte viac
Skutočný štýl vám rozumie a vyjadruje vašu vlastnú osobnosť. To je dôvod, prečo Kia Stonic prichádza s radom príslušenstva, 

ktoré je navrhnuté s cieľom vyjsť v ústrety potrebám zákazníka – od atraktívnych ozdobných prvkov obloženia bokov 

a dverí batožinového priestoru až po výrazné kryty spätných zrkadiel a ďalšie doplnky. Toto je iba malý výber z bohatého 

sortimentu, z ktorého si môžete vyberať, aby ste vytvorili svoj jedinečný model Stonic podľa vašich predstáv.



Inteligentný kľúč a tlačidlo na 
spustenie motora  
Keď máte inteligentný kľúč so sebou, 
umožní vám jednoduchý prístup do 
vozidla a naštartovanie motora iba 
stlačením tlačidla.

Klzná doska Spodná ochrana vzadu 
zdokonaľuje vírenie vzduchu okolo 
stĺpika C, vďaka čomu sa zlepšuje 
aerodynamika a prítlaková sila na 
zadné pneumatiky.

Vonkajšie spätné zrkadlá 
s elektrickým sklápaním 
a opakovacími bočnými smerovými 
svetlami Vonkajšie spätné zrkadlá 
môžete sklopiť a odklopiť jednoduchým 
stlačením tlačidla. Opakovacie smerové 
svetlá jasnejšie vyjadrujú vaše úmysly.

Strešný nosič mostového typu Vďaka veľkorysému objemu 70 kg môžete 
uložiť batožinu, športové potreby alebo objemné predmety bezpečne na 
strechu, a zachováte si tak voľný priestor interiéru, pričom ochránite čalúnenie 
pred špinou a vlhkosťou.

Bifunkčné svetlomety Bifunkčné 
projekčné svetlomety ponúkajú vyššiu 
svietivosť, pričom pomáhajú vodičovi 
lepšie sledovať prekážky a cestu pred 
vozidlom.

Zadné združené svetlá 
s technológiou LED  
Zadné združené svetlá s technológiou 
LED poskytujú okamžité osvetlenie 
a dodávajú zadnej časti vozidla moderný 

”hi-tech“ vzhľad.

Priečinok s osvetlením a puzdrom na 
slnečné okuliare, ktorý sa nachádza 
pod stropom Vďaka priečinku pod 
stropom si môžete uložiť svoje veci 
s prehľadom, pričom uschová vaše 
slnečné okuliare na tom najvhodnejšom 
mieste, kde si ich môžete kedykoľvek 
pohodlne vyzdvihnúť.

Lakťová opierka v stredovej 
konzole Pohodlná posuvná lakťová 
opierka je zladená s čalúnením interiéru 
a má v sebe zabudovanú konzolu, ktorá 
obsahuje dva držiaky na poháre 
a priehradku.

Kovové pedále Doprajte si pravý 
športový vzhľad a atmosféru interiéru 
vďaka pedálom s povrchovou úpravou 
z nehrdzavejúcej ocele.

Systém Idle Stop & Go (ISG) Keď 
vozidlo stojí, technológia ISG 
automaticky vypne motor, čím znižuje 
spotrebu paliva a energie.

Elektricky nastaviteľné 
okná Ovládacie prvky elektricky 
nastaviteľných okien poskytujú 
cestujúcim na zadných sedadlách 
možnosť nastavenia množstva 
vpusteného vzduchu.

Stierače s aerodynamickými 
lištami Aerodynamické lišty 
stieračov zaručujú kontakt líšt 
s čelným sklom aj pri vysokých 
rýchlostiach.

Diaľkový ovládač audiosystému na 
volante V záujme bezpečnejšej jazdy 
môžete upravovať nastavenia 
audiosystému jednoducho pomocou 
palca.

Obmedzovač rýchlosti/automatický 
tempomat Funkciu automatického 
tempomatu môžete aktivovať pomocou 
ovládacích prvkov, ktoré sa nachádzajú 
na volante a poskytujú jednoduchý 
spôsob nastavovania požadovanej 
rýchlosti.

Vyhrievanie volantu Počas chladných 
rán určite poteší funkcia vyhrievania 
volantu, vďaka čomu sa vám bude 
ľahšie a príjemnejšie držať.

Vyhrievané predné sedadlá Vďaka 
možnosti nastavenia 3 stupňov intenzity 
vás vyhrievané sedadlá a operadlá rýchlo 
zohrejú a po dosiahnutí úrovne 
požadovanej teploty sa intenzita 
vyhrievania zníži, aby sa zabezpečilo 
dokonalé pohodlie a bezpečnosť.

Automatická regulácia teploty  
Automatická regulácia teploty vám 
poskytuje možnosť nastavenia teploty 
a prúdenia vzduchu pre dosiahnutie čo 
najvyššej úrovne komfortu.

Manuálna klimatizácia Manuálna klimatizácia 
je vybavená spínačmi a ovládačmi s mäkkým 
povrchom, pomocou ktorých môžete 
jednoducho nastaviť teplotu bez výraznejšieho 
odpútania pozornosti. Klimatizácia tiež ponúka 
ďalšie funkcie, ako napríklad možnosť 
nastavenia sily prúdenia vzduchu, 
odmrazovania a recirkulácie vzduchu.

Zadné senzory funkcie upozornenia 
na vzdialenosť pri parkovaní Pri 
cúvaní na parkovacie miesto vás 
zvukové signály upozornia na akúkoľvek 
prekážku nachádzajúcu sa za vozidlom.

Kamera so zadným pohľadom 
a dynamickými navádzacími 
čiarami Kamera so zadným pohľadom 
zobrazuje na 7-palcovom displeji palubnej 
dosky obraz spolu s dynamickými 
ohybnými navádzacími čiarami, ktoré 
vám pomôžu vozidlo správne umiestniť.

Dažďový senzor Keď dažďový 
senzor zaznamená dažďové kvapky na 
čelnom skle, tak aktivuje stierače 
a primerane prispôsobí ich tempo.

Elektrochromatické vnútorné spätné 
zrkadlo Elektrochromatické vnútorné 
spätné zrkadlo automaticky stlmuje 
najintenzívnejšie svetelné zdroje 
v odraze zrkadla, pričom zachováva 
jasný výhľad na ostatné objekty.

Osvetlenie slnečnej clony Vkusné 
LED svetlá vedľa kozmetických zrkadiel 
na slnečnej clone vodiča sa rozsvietia 
a budú vám nápomocné pri 
skontrolovaní výzoru a malých 
záverečných kozmetických úpravách.

Výškové reproduktory Vysokokvalitné 
reproduktory s vysokým rozsahom sú 
strategicky umiestnené tak, aby sa 
dosiahla maximálna čistota zvuku 
a vyváženosť s ostatnými 
reproduktormi.

Vybavte sa na každú príležitosť
Krátke jazdy? Dochádzanie do práce? Víkendové výlety? Dobrodružné výpravy do neznáma? Nech už sú vaše potreby 

akékoľvek, iba vy rozhodujete o tom, na čo vám bude slúžiť vaše vozidlo a čo do neho patrí. Preto model Stonic ponúka 

bohaté možnosti výbavy, aby už od začiatku zabezpečil zákazníkovi dojem, že je prispôsobený presne jeho potrebám.



Disky

17-palcové disky z ľahkej 
zliatiny

15-palcové disky z ľahkej 
zliatiny 

15-palcové disky z ocele

(mm)

Celková dĺžka 4 140 Previs (vpredu/vzadu) 830/730

Celková šírka 1 760 Priestor na nohy (vpredu/vzadu) 1 070/850

Celková výška **1 520 Priestor na hlavu (vpredu/vzadu) 996/975

Rázvor kolies 2 580 Priestor v oblasti ramien (vpredu/vzadu) 1 375/1 355

Rozchod kolies (vpredu/ vzadu) *1 532/1 539 Svetlá výška *183

2 580830 730

4 140

1 532

1 760

1 539

**1 520

Odlíšte sa od davu 
Vďaka svojej výraznej siluete a masívnym kontúram bude model Stonic vždy priťahovať túžobné pohľady. Navyše mu môžete 

vtlačiť nápadnú pečať vlastnej osobnosti a to prostredníctvom voľby doplnkov, ako sú modernizované disky kolies, svetlomety, 

zadné koncové svetlá a ozdobné detaily. Koniec koncov, iba vy presne viete, ako chcete čo najlepšie vyjadriť svoju osobnosť.

Bez ohľadu na to, či milujete turistiku vo veľkolepej prírode alebo si jednoducho ceníte život v udržateľnej rovnováhe 

s ekosystémom, v spoločnosti Kia Motors ste našli spojenca.

Ochrana životného prostredia a sociálna zodpovednosť sú našimi najvyššími prioritami a náš záväzok dokazujeme reálnymi 

krokmi. Naša značka  ecoDynamics bola založená v roku 2009 a označuje tie najekologickejšie vozidlá v každej modelovej sérii 

Kia, ktoré prezentujú naše technológie znižujúce spotrebu paliva a obmedzujúce emisie, napríklad hybridné a elektrické pohonné 

ústrojenstvá a vodíkové palivové články.

Tiež budujeme čistý celosvetový výrobný systém,

zvyšujeme mieru recyklácie surovín a vozidlá navrhujeme s ohľadom na fázu likvidácie. Zároveň v našich vozidlách zavádzame čoraz 

viac a viac ekologickejšie materiály vybrané na základe ich zloženia, biologickej odbúrateľnosti a technológií inšpirovaných prírodou. 

Napríklad kvôli zníženiu našej uhlíkovej stopy nahrádzame materiály vyrobené z ropy všade tam, kde je to možné, rastlinnými materiálmi.

Ako môžete vidieť, v spoločnosti Kia Motors sme sa zaviazali nájsť efektívne a dlhodobé riešenia na zníženie spotreby elektrickej energie 

a boj s klimatickými zmenami. Ak sa k ochrane životného prostredia a zabezpečeniu svetlejšej budúcnosti pre mladšie generácie staviate 

rovnako, máme pre vás to správne vozidlo.

Vozidlá v harmónii s prírodou

Rozmery (mm) 

*platí pri 17" kolesách / **so strešnými nosičmi

Rozmery (mm) 

*based on 17" wheels / **with roof rack



7-ročná záruka na vozidlo
Každé vozidlo Kia poskytuje záruku na nové vozidlo na 7 rokov/150 000 km (do 3 rokov 

neobmedzená, od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka na vozidlo je bezplatná a prenosná na ďalších 
vlastníkov za predpokladu, že vozidlo je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie
Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia dlhotrvácnu ochranu a lesk. Tiež 

obsahuje prvotriednu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu zvnútra.

Zostaňte v kontakte s Kia 
Na stránke www.kia.com nájdete všetky najnovšie aktuality. Zistite viac o spoločnosti Kia a o našej 

vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. Získajte informácie o úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú 
kvapalný plyn, hybridné technológie a palivové články. Objavte, na čom pracuje naše ekologické výskumné 

centrum.

Tiež sa zapájame do významných športových udalostí: Kia je oficiálnym partnerom súťaží UEFA aj FIFA. 
Sponzorujeme turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.

Financovanie
Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Opýtajte 

sa na podrobnosti.

Pokoj v duši 

7-ročná záruka Kia
Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. Platí vo všetkých 
členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande 
a Gibraltári), podlieha miestnym zmluvným podmienkam.



www.kia.com

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK17.01522

Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov 
dostupných v čase vydania tejto publikácie a môžu sa 
kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

Váš prodejce Kia:
Váš predajca Kia:




