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Viaţa este aşa cum o trăieşti.
Bun venit în lumea Kia.

Viaţa este spectaculoasă. Este palpitantă, neaşteptată şi

emoționantă. Kia este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde 

vei merge și în toate descoperirile tale.

Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și 

aduce contribuția la construirea unui viitor mai bun. De 

aceea dezvoltăm și construim vehicule care să vă ajute 

să descoperiți noi orizonturi și să vă bucurați de viață. 

Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate şi soluţii 

inteligente. Vehicule cu remarcabila noastră garanţie de 7 

ani, drept dovadă a calităţii excepţionale. În orice facem, nu 

avem decât o singură misiune: să vă depăşim întotdeauna 

aşteptările. Numim acest lucru ‘The Power to Surprise’. 

Acum, vă invităm să priviţi mai atent şi să ne permiteţi să vă 

surprindem.



Trăieşte fiecare clipă
Proiectat pentru şoferii care vor să trăiască din plin, să depăşească 

limitele şi să savureze fiecare aventură, Kia Stonic are un entuziasm 

proaspăt şi spirit liber de crossover. Cu alura elegantă şi puternică, 

stilul compact sportiv, manevrabilitatea excepţională şi perfor-

manţe uimitoare – Kia Stonic este un vehicul pentru cei care ştiu 

ce vor în viaţă.
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Ieşiţi din cotidian
De la prima impresie, Kia Stonic se impune prin aspectul provocator. 

Alura dinamică sportivă din față este accentuată de grila cu formă 

tridimensională, lumini de ceață verticale și faruri bi-funcționale 

integrate și lumini de zi cu LED. La toate acestea se adaugă 20 

de combinații în două culori și 9 culori simple pentru caroserie, 

care să vă permită să spuneți „viața mea… stilul meu“.
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Provocarea convențiilor
Din spate, agilul Kia Stonic este impresionant și remarcabil. Înclinarea 

pronunţată a lunetei și arcuirile îndrăznețe ale roților îi conferă un 

aspect puternic; în timp ce grafica tridimensională a combinației 

de lumini spate cu LED este frapantă. Mai mult, hayonul sculptat 

elegant și ornamentul argintiu cu rol aerodinamic îi oferă un 

caracter urban care garantează puterea lui de atracție.
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Atenție la identitate
Să trăiești clipa înseamnă să nu existe limite și exact la acest lucru vă puteți aștepta în interiorul lui Kia 

Stonic. Contururile sculptate atrag imediat privirea, iar rularea este dinamică și distractivă. Volanul în 

forma literei D este conceput special pentru spațiul picioarelor, în timp ce butoanele de control sunt 

proiectate și poziționate ca să întrunească perfect toate dorințele și necesitățile pe care le aveți.
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1. Bord Supervision cu ecran de 3.5 inci Între vitezometru și turometru, ecranul afișează informații despre 
conducere și audio. Un ecran opțional TFT-LCD oferă informații în mai multe limbi și mesaje pop-up. 

2. Aux și încărcător USB față Priza USB permite încărcarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive, în plus 
accesoriile audio pot fi conectate printr-o mufă de 3.5 mm (analog).  

3. Mufă de încărcare USB spate O mufă USB montată în spatele consolei centrale permite pasagerilor din spate să 
încarce propriile dispozitive.

spate

faţă

Sisten de navigație cu ecran color de 7" Sistemul de 
navigație în mai multe limbi include un ecran de înaltă 
definiţie 7" TFT-LCD și un display pentru camera de 
mers înapoi.

Bluetooth În noul Stonic, tehnologia Bluetooth oferă 
acces hands-free la telefon și funcțiile selectate.

Digital Audio Broadcasting (DAB+) DAB utilizează un 
semnal digital pentru claritate optimizată și perfor-
manțe radio, precum și pentru oferirea de informații 
despre programe și melodii.

Voice recognition Recunoașterea vocală vă permite 
să navigați, să efectuați sau să răspundeți la apeluri, să 
ascultați mesaje text, să controlaţi sistemul audio etc. – 
totul prin utilizarea vocii.

Profită de fiecare secundă
Când vă aflați la volan, informațiile sunt esențiale și Kia Stonic le afişează exact 

acolo unde este necesar, eliminând în acelaşi timp distragerea atenţiei la volan. 

Tehnologia Bluetooth oferă acces hands-free la telefonul personal, folosind 

recunoaşterea vocală, în timp ce sistemul informatic de ultimă oră, cu ecranul său 

tactil color, vă menține informat și bine dispus.
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Unde? Când? Cum? 
Răspunsul este aici.
Noul nostru sistem de navigație, cu Kia Connected Services* oferit de TomTom, 
afişează indicații privind rutele sigure la un nivel înalt de acuratețe și excelență. Vă 
menține în contact cu lumea și vă oferă mai multe informații utile ca până acum. 
Inima sistemului este o unitate Wi-Fi care permite sistemului de navigație al noului 
Stonic să se conecteze la internet prin smartphone.**

Aplicația inovativă Kia hotspot utilizează sistemul Bluetooth al telefonului Android 
pentru a detecta când un sistem de navigație Kia se află în raza de acțiune. Apoi pornește 
hotspot-ul pentru conectarea la Wi-Fi-ul sistemului de navigație și oprirea acestuia când 
comunicarea cu vehiculul este întreruptă sau oprită – făcându-l chiar mai convenabil de 
utilizat cu Kia Connected Services.

Android AutoTM este proiectat să vă menţină conectat perfect cu telefonul personal – în timp ce 
minimizează distragerea atenţiei, ca să puteţi rula în siguranţă. Interfaţa simplă, intuitivă, vă 
permite accesul la Google Maps, aplicaţii, muzică şi control vocal, organizând automat informaţiile 
în zone simple, care sunt afişate după necesitate.

Apple CarPlayTM este o modalitate inteligentă şi sigură de utilizare iPhone în timp ce conduceţi. 
Sunt preluate toate aplicaţiile pe care le utilizaţi şi care vor fi afişate pe ecranul lui Stonic, astfel 
încât să puteţi obţine indicaţii, să efectuaţi apeluri şi să asculaţi muzică – totul în timp ce rămâneţi 
concentrat asupra drumului.
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1. Live traffic** (Trafic în timp real)
Sistemul de navigaţie oferă informaţii de înaltă precizie Live Traffic, 
actualizate la fiecare două minute, aşadar ştiţi exact unde este traficul 
lejer sau zonele care trebuie evitate. Când traficul este aglomerat, 
sistemul vă anunţă şi sugerează rute alternative.

2. Speed cameras*** (Camere de tip radar)
De asemenea, veţi fi avertizat de prezența camerelor de tip radar şi 
a zonelor cu acces interzis. Sistemul poate să ia în considerare chiar şi 
zonele unde accidentele sunt deosebit de frecvente şi să vă avertizeze în 
legătură cu aceste puncte negre.

3. Local search (Căutare locală)
Dacă sunteţi în căutarea unui restaurant de sushi,unui supermarket sau 
unui loc anume de întâlnire, selectaţi pur şi simplu Local Search. Baza de 
date conţine 500 de categorii de căutare, 25.000 de cuvinte şi 250.000 
de locuri pentru a vă asigura că găsiţi tot ce aveţi nevoie.

4. Weather forecast (Prognoza meteo)
Weekend-ul următor va fi însorit sau ploios? Mai bine verificaţi 
prognoza meteo. Trebuie doar să introduceţi destinaţia pentru a vedea 
prognoza următoarelor patru zile, completată cu temperaturile minime 
şi maxime, viteza vântului şi şansele de vreme însorită sau ploioasă.

Kia’s Connected Services oferit de:

  * Disponibil doar în anumite ţări.
** Este necesar un smartphone cu abonament de date pentru activarea serviciilor.
*** Restricţii legale la aceste servicii pot fi aplicate în funcţie de ţara în care rulaţi.14 15



Împărtăşiţi experienţa
Momentele speciale din viaţă sunt mai distractive când sunteţi alături de prieteni sau cu familia. De 

aceea, interiorul spaţios al lui Kia Stonic poate primi cinci persoane în spaţiul amplu care permite 

să întindeţi picioarele şi să vă relaxaţi. Şi, când vă aflaţi în mişcare sau pur şi simplu vă este rece, 

opţiunile de divertisment actualizate, aerul condiţionat automat şi scaunele faţă încălzite, vă 

oferă o experienţă extraordinar de plăcută.
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1. Spătare spate pliabile Spătarele scaunelor spate se pliază aproape complet, astfel încât să puteţi încărca obiecte 
mari în spaţiul extins al porbagajului.  

2. Banchetă spate pliabilă fracţionabil 60 : 40 Bancheta spate este fracţionabilă 60 : 40 şi se pliază separat, oferind 
mai multe posibilităţi de amenajare a spaţiului pentru bagaje şi pasageri. 

3. Podea portbagaj reglabilă Poziţionaţi podeaua portbagajului sus ca să se afle la nivelul spătarelor pliate (stânga),  
sau jos, pentru încărcarea obiectelor înalte (dreapta) .

4. Capac de protecţie Acest capac ascunde 
bagajele de priviri indiscrete. Ataşat cu șnururi 
de portiera portbagajului, se ridică uşor la 
deschiderea acesteia.

5. Plasă bagaje Utilizarea plasei de bagaje 
elastice previne alunecarea bagajelor şi a altor 
obiecte prin portbagaj.

Posibilităţi multiple
Când rutina devine copleşitoare, Kia Stonic este pregătit să transpună 

planurile şi visele în realitate. Cu bancheta spate fracţionabilă asimetric, 

interiorul spaţios şi portbagajul flexibil, cu o capacitate de la 352 litri la 

un imens 1.155 litri, este mai uşor ca oricând să vă aşezaţi la drum, să 

exploraţi sau pur şi simplu să mergeţi la o plimbare.
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Transmisie manuală  

Transmisia manuală cu 5 şi 6 trepte oferă 
schimbări rapide şi line, cu rapoarte de 
viteze alese pentru a se potrivi curbei de 
cuplu a motorului, pentru performanţe 
maxime de putere şi eficienţă. 

Motor 1.0 T-GDI 1.2 GSL 1.4 GSL 1.6 DSL

Cilindree (cmc) 998 1.248 1.368 1.582

Putere max. (CP/rpm) 120/6.000 84/6.000 100/6.000 110/4.000

Cuplu max. (kg·m/rpm) 17.5/1.500-4.000 12.4/4.000 13.6/3.500 26.5/1.500~2.750

Transmisie 6 M/T 5 M/T 6 M/T 6 M/T

5 M/T 6 M/T

Dinamic în totalitate  
Când trăieşti la maximum, puterea şi precizia trebuie să fie combinate şi exact la acest lucru vă 

puteţi aştepta când vă aflaţi la volanul lui Stonic. Există patru opţiuni de motorizare - trei motoare 

pe benzină şi un diesel, pentru a satisface o gamă largă de cerinţe. Împerecheate cu o transmisie 

manuală rapidă, fiecare motorizare combină puterea remarcabilă cu o eficienţă interesantă.
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1. Asistenţă la pornirea din pantă - Hill-start Assist Control (HAC) Când vă aflaţi pe o pantă înclinată, în 
urcare, pornirea de pe loc pote fi problematică, dar nu vă faceţi griji, HAC este proiectat să împiedice alunecarea 
înapoi a vehiculului.

2. Managementul stabilităţii vehiculului - Vehicle Stability Management (VSM) Lucrând împreună cu 
servodirecţia electronică, VSM se asigură că Stonic rămâne stabil când frânarea are loc în acelaşi timp cu virarea.

3. Control frânare în viraj - Cornering Brake Control (CBC) Proiectat pentru a vă menține pe carosabil la virare, 
CBC aplică forță de frânare asimetrică pe fiecare roată când frânarea are loc în același timp cu virarea, contracarând 
pierderea potențială a tracțiunii, pentru siguranță sporită.

4. Sistem de vectorizare a cuplului - Torque Vectoring System (TVBB) O funcție suplimentară a sistemului integrat 
de control al stabilității, noua noastră tehnologie TVBB îi permite lui Stonic să mențină un grad mai înalt de stabilitate la 
manevrare și siguranță la virare, în timp ce reduce subvirarea la întoarceri bruște. 

AHSS
Stonic utilizează oţel de înaltă rezistenţă - Advanced High Strength 
Steel (AHSS) pentru oferirea unei rigidități fenomenale a caroseriei, 
îmbunătățind rezistența habitaclului și performanțele dinamice.

oţel pentru rezistenţă sporită şi protecţie suplimentară a habitaclului

8zone 
Stonic prezintă componente ștanțate la cald în opt zone de torsiune 
maximă, contribuind la rigiditatea excepțională, ceea ce înseamnă că 
structura întărită a caroseriei oferă protecție îmbunătățită la 
coliziune.

cu componente ștanțate la cald98metri
Utilizarea în proporție mai mare a adezivului înseamnă că Stonic este mai rigid 
și mai ușor, oferind un management impresionant al zgomotului și vibrațiilor.

de adeziv structural 

6airbag-uri
Protecția include airbag-uri față pentru șofer și pasager, două 
airbag-uri laterale și două airbag-uri cortină de-a lungul habitaclului.

Protecţie maximă
Oriunde vă aflaţi, orice faceţi, puteţi fi siguri că Stonic vă protejează, 

alături de pasagerii din vehicul. Acest lucru se întâmplă pentru că este 

proiectat să ajute şoferul în orice situaţie și să gestioneze forțele de 

coliziune în moduri care minimizează daunele.

+1 3 4

2
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Extindeți orizonturile
Este mult mai ușor să descoperiți locuri și experiențe noi când sunteți 

susținut de ultimele tehnologii disponibile la Kia Stonic. Toate acestea vă 

vor inspira și vă vor ajuta să descopetiți ceea ce căutați, adăugând și o 

dinamică incitantă fiecărui element al călătoriei.

22 23



1. Avertizare coliziune la mersul cu spatele - Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) Când ieșiți 
cu spatele de pe locul de parcare sau pe o stradă,  radarul RCCW vă avertizează dacă detectează trafic în 
spatele vehiculului.

2. Avertizare coliziune în unghi mort - Blind-Spot Collision Warning (BCW) Folosind radarul pentru 
monitorizarea vehiculelor din lateral și din spate, BCW utilizează alerte audio și vizuale pentru a vă informa cu 
privire la vehiculele aflate în punctul mort, asigurând schimbări de bandă ușoare și sigure.

3. Avertizare depășire bandă - Lane Departure Warning (LDW) Folosind camera montată în partea de sus a 
parbrizului pentru monitorizarea liniilor de marcaj, LDW vă avertizează dacă vehiculul a deviat de la banda de 
rulare, când luminile de semnalizare nu au fost activate.

4. Asistență fază lungă - High Beam Assist (HBA) Răspunzând automat la lumina farurilor celorlalte vehicule și 
la condițiile de trafic, HBA stinge temporar faza lungă, pentru reducerea iluminării care ar putea orbi ceilalți șoferi.

5. Monitorizare şi avertizare atenție șofer - Driver Attention Warning (DAW) Pentru a preveni neatenția sau 
oboseala la volan, DAW monitorizează șoferul și vehiculul. Dacă detectează reducerea atenției, se aude o alarmă 
sonoră și avertizarea este afișată pe ecranul bordului Supervision.

Asistare evitare coliziune frontală - Forward 
Collision-Avoidance Assist (FCA) Combinând 
datele de la cameră și radar, FCA activează frânele 
când detectează o frânare bruscă la vehiculul din 
față și poate ajunge la oprire completă când rulați 
cu până la 60 km/h. FCA vă avertizează dacă 
detectează un pieton în față. Dacă nu răspundeți, 
va frâna în locul dumneavoastră pentru evitarea 
sau reducerea impactului.

DRIVE WISE folosește ultimele tehnologii ale sistemului de asistare avansată a 
șoferului - Advanced Driver Assistance System (ADAS), pentru a se asigura că 
pasagerii și pietonii se află tot timpul în siguranță, fără să sacrifice, nici măcar pentru 
moment, plăcerea de a conduce. 

SAFETY CONVENIENCE EFFICIENCY

Anticipați situațiile 
neașteptate
Cu tehnnologia Stonic Drive Wise, experiența la volan este simplă și mult mai satisfă-

cătoare. La parcare, când efectuați manevre pe străzile orașului, pe autostradă sau la 

drum întins, funcțiile Drive Wise vă asistă, vă avertizează și chiar intervin, pentru a vă 

ajuta să rulați în siguranță.

1 2
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Faceți alegerile care 
contează
Acum, când ați văzut lucrurile uimitoare pe care le poate face Stonic, este 

timpul pentru decizii emoționante. Veștile bune sunt că există peste 100 

de opțiuni diferite de personalizare, din care puteți alege pentru expri-

marea stilului individual! Selectați culoarea, tapițeria și opțiunile care să 

spună tuturor că „acest Stonic este al meu“.
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Clear White _ UD

4SS-ABP URG-ABP

URG-ARG

URG-EGR

BEG-ABP EU3-ABP

SEN-ABP MYW-ABP

UD-BEG

UD-ABP

4SS-BEG

ABT-BEG

BEG-UD EU3-UD

4SS-ARG

ABT-ARG

4SS-EGR

ABT-EGR

Signal Red _ BEGSilky Silver _ 4SS Smoke Blue _ EU3Platinum Graphite _ ABT Deep Sienna Brown _ SENUrban Green _ URG Most Yellow _ MYW

Aurora Black Pearl _ ABP

UD-ARG

UD-EGR

Alegeți acum
Pentru că nu puteți face acest lucru în fiecare zi, trebuie să alegeți un Stonic care vă este potrivit. Veți găsi culorile 

îndrăznețe și vii care scot cel mai bine în evidență contururile caroseriei și exprimă spiritul vostru liber. Puteți 

personaliza Stonic folosind două culori pentru caroserie, prin alegerea unei culori speciale pentru acoperiș.

CAROSERIE ÎN DOUĂ CULORI

UD 4SS ABT URG  BEG EU3 SEN MYW ABP

   Clear White (UD) - - - - - - -
   Aurora Black (ABP) - -
   Tan Orange (ARG) - - - - -
   Signal Red (BEG) - - - - - -
   Electric Green (EGR) - - - - -CU

LO
A

R
E

 A
CO

P
E

R
IȘ
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O viață plină de culoare
Culorile spun multe despre atitudine și alegerile pe care le faceți. Astfel, Stonic este disponibil în combinații interesante de 

culori, pentru fiecare stil. Pachetele pentru interior, în culorii vii și proaspete, completează aspectul general, prin cusături 

accentuate pe fiecare scaun, spătare scaune cu modele brodate, precum și elemente de finisare în tonuri de culoare pe 

bord și consola centrală – fiecare combinație incluzând volanul elegant în forma literei D, care poartă cusături colorate.

Pachet Bronze

Interior negru într-o singură 
culoare 

Scaunele cu tapiţerie din piele 
artificială au cusături de culoarea 
maroniu-auriu care se portivesc cu 
bronzul metalic de pe panoul de 
bord, cotiera centrală şi 
ornamentele de pe partea 
superioară a cotierelor portierelor.  

Pachet Orange 

Interior gri în două culori

Tapițeria în nuanțe de gri și piele 
artificială a scaunelor, prezintă 
accente colorate prin cusăturile 
portocalii care se potrivesc cu 
finisajul portocaliu al panoului de 
bord și al consolei centrale. 
Cotierele de pe portiere sunt de 
culoare gri deschis. 

Pachet Green 

Interior gri în două culori

Tapițeria în nuanțe de gri și piele 
artificială a scaunelor, prezintă 
accente colorate prin cusăturile 
verzi care se potrivesc cu finisajul 
verde al panoului de bord și al 
consolei centrale. Cotierele de pe 
portiere sunt de culoare gri deschis. 

Pachet Grey 

Interior gri în două culori

Tapițeria în nuanțe de gri și piele 
artificială a scaunelor, prezintă 
accente colorate prin cusăturile gri 
deschis care se potrivesc cu finisajul 
gri al panoului de bord și al consolei 
centrale. Cotierele de pe portiere 
sunt de culoare gri deschis. 
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Interior negru

Echipare standard  Trend - 
Tapiţerie din stofă

O combinaţie plăcută de tricot 
moale şi stofă cu model, oferă 
confort şi susţinere. Portierele şi 
panoul de bord au finisaje şi metal 
vopsit în culori care completează 
nuanţele tapiţeriei din stofă.

Interior negru

Echipare standard Urban - 
Tapiţerie din stofă

Interiorul este îmbrăcat într-o 
combinaţie de tricot moale şi stofă 
cu model gri închis. Finisajele 
portierelor şi ale bordului, care 
păstrează aceeaşi notă, oferă o 
atmosferă proaspătă şi relaxantă.

Bucuraţi-vă de fiecare detaliu
Indiferent dacă vă place stilul urban sau aventura, lăsaţi personalitatea să strălucească în 

interiorul lui Stonic. Puteți alege dintr-o gamă variată de tapiţerii elegante și rezistente 

o variantă care să se potrivească stilului personal.

Interior gri în două nuanțe

Echipare Trend - Gri în două 
nuanțe cu piele artificială

Pielea artificială de culoare gri  
are perforaţii mici care se întind 
într-un model subtil, pe diagonală, 
pentru ventilaţie. Finisajele în ton 
de pe panoul de bord şi portiere 
conferă interiorului o ambianţă 
primitoare.

Interior negru

Echipare Trend - Negru cu piele 
artificială

Pielea artificială de culoare 
neagră are perforaţii mici care se 
întind într-un model subtil, pe 
diagonală, pentru ventilaţie. Negrul 
intens, culoare consistentă, de 
lux, prezentă pe panoul de bord 
şi pe portiere, oferă interiorului o 
ambianţă elegantă.
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Separator câini  
Transport uşor și confort îmbunătăţit pentru pasageri şi animalele de companie. Grilajul rigid este uşor de instalat şi se potriveşte perfect între spătarele banchetei 
spate şi plafon. Totul rămâne în siguranţă acolo unde trebuie să fie, fără să limiteze vizibilitatea în spate a şoferului.  

Protecţie praguri portieră  
Prima impresie contează întotdeauna şi aceste 
praguri de intrare din oţel inoxidabil vor oferi 
pasagerilor o strălucire premium, sugerând 
experienţa care urmează. 

Protecţie mată pentru bara spate  
Potrivire perfectă, protecţie corectă: dacă încărcaţi sau descărcaţi obiecte grele 
sau bagaje, acest prag din oţel inoxidabil, rezistent şi elegant, oferă o protecţie 
eficientă pentru vopseaua barei spate.

Ornamente mate pentru lateral 
De o eleganţă unică, aceste profile din oţel inoxidabil mat oferă liniilor laterale 
ale vehiculului un aspect şi mai impresionant.

Capace mate pentru oglinzile laterale 
Când atenţia pentru detalii este o necesitate, 
capacele pentru oglinzile laterale din oţel inoxidabil 
mat sunt expresia perfectă a eleganţei. 

Ornament mat pentru hayon  
Linia perfectă, impresionantă: adăugaţi o notă 
elegantă portierei portbagajului cu această linie 
excepţională din oţel inoxidabil mat.

Şi mai mult
Adevărata distincţie o reprezintă cunoaşterea de sine şi exprimarea propriei personalităţi.  

De aceea, Kia Stonic vine cu o gamă de accesorii personalizate, de la praguri elegante pentru 

lateral şi spate, la capace impresionante pentru oglinzi şi nu numai. Aici aveţi numai o selecţie 

din gama largă de unde puteţi alege pentru un Stonic cu aspect unic.

Toate accesorile elegante din oţel inoxidabil mat sunt disponibile şi în varianta crom optic.
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Smart Key și Button Start/Stop  
Când aveți Smart Key în posesie, 
puteți intra pur și simplu în vehicul, 
apoi să porniți motorul printr-o simplă 
apăsare pe buton.
apoi să porniți motorul printr-o simplă 

Ornament aerodinamic Ornamentul 
spate îmbunătățește fluxul de aer pe 
stâlpul C pentru aerodinamică și 
sporirea forţei de apăsare pe 
pneurile spate.

Oglinzi laterale pliabile, cu 
semnalizare Oglinzile laterale pot fi 
pliate și depliate ușor, prin apăsarea 
unui buton. Luminile de semnalizare 
oferă vizibilitate în trafic.

Şine de acoperiş tip Bridge Cu o capacitate generoasă de 70 kg, puteţi 
transporta în siguranţă bagaje, echipament sportiv sau obiecte voluminoase pe 
plafon, pentru păstrarea spaţiului în interior şi protecţia tapiţeriei împotriva 
murdăriei şi umezelii.

Faruri bi-funcţionale Farurile cu 
proiectoare bi-funcţionale oferă 
iluminare mai precisă, permițându-vă să 
detectați mai bine obstacolele și să 
rulaţi în siguranță pe carosabil. 

Combinaţie lumini spate cu LED  
Combinaţia de lumini spate cu LED 
iluminează instantaneu și conferă 
spatelui un aspect modern, high-tech.

Consolă plafon cu lumină și suport 
ochelari Consola de plafon ajută la 
organizare și păstrează ochelarii de 
soare la îndemână, fără să aveți nevoie 
să-i căutați prin vehicul.

Cotieră pe consola centrală Cotiera 
confortabilă care glisează este în ton cu 
interiorul, integrată în consola care 
include două suporturi pentru pahare și 
un compartiment de depozitare. 

Pedale din metal Adăugați 
interiorului un look cu adevărat sportiv 
alegând aceste finisaje din metal 
pentru pedale.

ISG (Idle Stop & Go) Tehnologia ISG 
este proiectată pentru reducerea 
consumului de carburant și de energie, 
prin oprirea motorului când vehiculul 
staționează.

Geamuri cu acţionare 
electrică Butoanele de control 
pentru geamurile spate, oferă 
pasagerilor din spate posibilitatea de  
a deschide geamurile atât cât doresc.

Ştergătoare aero Ştergătoarele 
aerodinamice menţin contactul cu 
parbrizul şi la viteze mari.

Telecomandă audio pe 
volan Reglați setările audio folosind 
un singur deget, pentru îmbunătățirea 
siguranței la volan.

Limitator de viteză / Cruise 
Control  Funcția pilot automat poate 
fi activată folosind comenzile de pe 
volan, la fel de uşor puteţi seta o 
limită de viteză pentru siguranţă.

Volan încălzit  În diminețile reci, veți 
aprecia cu siguranță volanul încălzit, 
plăcut la atingere.

Încălzire scaune față  Cu trei niveluri 
de reglare a temperaturii, pernele și 
spătarele se încălzesc rapid și apoi 
mențin nivelul de temperatură setat, 
pentru confort și siguranță deplină.

Aer condiționat complet automat 
(FATC) FATC oferă funcția setează şi 
uită, care pornește și oprește automat 
sistemul pentru menținerea 
temperaturii dorite în habitaclu.

Aer condiționat manual  Sistemul are 
butoane tactile și comutatoare care vă 
ajută să reglați ușor temperatura, cu o 
distragere minimă a atenției, incluzând 
ventilație, opțiuni de dejivrare și 
dezaburire.

Senzori de parcare spate La 
rularea în marșarier spre locul de 
parcare, semnalele acustice care se 
fac auzite vă avertizează cu privire la 
obstacolele aflate în spate.

Cameră vedere spate cu linii de 
ghidare Camera vedere spate 
proiectează linii de ghidare dinamice 
pe un display de 7", pentru 
recomandarea unei traiectorii.

Senzor de ploaie Când sunt 
detectate picături de ploaie pe parbriz, 
senzorul de ploaie activează 
ștergătoarele în funcție de cantitatea 
de apă detectată.

Oglindă electrocromică Oglinda 
electrocromică diminuează automat 
sursele intense de lumină care se 
reflectă în ea, oferind o vizibilitate clară 
asupra celorlalte obiecte.

Lumini prasolar Luminile LED de 
deasupra oglinzii parasolarului aflat pe 
partea șoferului se vor aprinde când 
descoperiți oglinda.

Tweetere Difuzoarele de înaltă 
calitate și gamă înaltă, sunt poziționate 
strategic pentru claritate și echilibru cu 
celelalte difuzoare.

Echipări pentru orice eventualitate
Plimbări? Drumuri scurte? Ieşiri de weekend? Aventuri în necunoscut? Puteţi alege opţiunile care să întrunească 

aşteptările și care să se potrivească stilului personal de viață. De aceea, Stonic oferă o multitudine de echipări care 

parcă au fost proiectate special pentru vehiculul pe care îl doriţi, încă de la început.
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Jante

Jante din aliaj  
de 17 inci

Jante din aliaj  
de 15 inci

Jante din oțel de 15 inci

Dimensiuni (mm) 

*cu jante de 17" / **cu șine acoperiș

Unit (mm)

Lungime totală 4.140 Consolă (față/spate) 830/730

Lățime totală 1.760 Spațiu picioare (față/spate) 1.070/850

Înălțime totală **1.520 Spațiu cap (față/spate) 996/975

Ampatament 2.580 Spațiu umeri (față/spate) 1.375/1.355

Ecartament (față/spate) *1.532/1.539 Garda la sol minimă *183

2.580830 730

4.140

1.532

1.760

1.539

**1,5
2

0

Ieșiți în evidență
Cu silueta impresionantă și contururile puternice, Stonic va atrage întotdeauna privirile.  

Însă vă puteți pune amprenta asupra lui prin alegerea jantelor.  

Fiecare dintre noi știe mai bine ce își dorește!

Indiferent dacă vă plac plimbările în aer liber sau pur și simplu doriți să vă bucurați de viață în echilibru sustenabil cu 
ecosistemul, ați găsit sufletul pereche: Kia Motors.

Conservarea mediului și responsabilitatea socială reprezintă priorități de top la Kia și angajamentul nostru este susținut 
de acțiuni concrete. Brandul nostru afiliat EcoDynamics, lansat în 2009, evidenţiază cele mai ecologice vehicule ale 

fiecărei game de modele Kia, echipate cu noile noastre tehnologii pentru economie de combustibil şi reducerea emisiilor, 
sistemele de propulsie hibrid, electrice cu baterie şi electrice cu celule de combustibil.

De asemenea, am construit un sistem curat de producţie la nivel global, prin creşterea ratei de recuperare a resurselor şi 
proiectarea vehiculelor având în vedere reciclarea lor. În acelaşi timp, utilizăm din ce în ce mai multe materiale ecologice la 

vehiculele noastre, selectate în funcţie de compoziţie, biodegradare şi tehnologii de inspiraţie bio. De exemplu, pentru reducerea 
amprentei de carbon, am înlocuit materialele pe bază de ulei cu materiale vegetale oriunde este posibil.

După cum vedeţi, Kia Motors este preocupată şi caută permanent soluţii fundamentale pentru reducerea consumului de energie şi 
combaterea schimbărilor climatice. Dacă sunteţi în asentimentul nostru în ce priveşte conservarea mediului şi asigurarea unui viitor 

mai bun pentru generaţiile următoare, la noi găsiţi vehiculele potrivite pentru dumneavoastră.

Vehicule în armonie cu natura
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7 ANI garanție 
Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanţie de 7 ani/150.000 km (primii 3 ani fără limită de kilometri). 

Această garanţie este gratuită şi transferabilă următorilor proprietari, în condiţiile în care vehiculul este 
întreţinut regulat, conform cu programul de întreţinere periodică și este supusă unor termeni și condiții.

5 ani garanție vopsea/150.000 km și 12 ani garanție antiperforare 
Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură protecţie îndelungată şi strălucire noului dvs. Kia. Există şi o 

protecţie superioară contra coroziunii şi o garanţie de 12 ani pentru ruginirea din interior către exterior.

Rămâneți conectat cu Kia 
Vizitați www.kia.ro pentru ultimele noutăți. Descoperiți totul despre Kia și noua noastră gamă de vehicule.  

Obțineți informații de actualitate privind realizările în dezvoltarea tehnologiei hibrid și a celulelor de 
combustibil.  

Kia Motors este partener oficial al UEFA şi FIFA.

Sponsorizări: UEFA 2012, UEFA 2014, UEFA 2016, Turneul de tenis Australian Open şi jucătorul de tenis de talie mondială 
Rafael Nadal (ambasadorul Kia Motors).

Finanțare 
Dealerul dumneavoastră Kia vă poate ajuta cu un plan de finanţare care să se potrivească întocmai necesităţilor pe care le 

aveţi. Vă rugăm să solicitaţi detalii.

Viitorul este aici
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Kia 7-ANI garanție
7-ANI/150.000 km garanție pentru toate vehiculele noi. 
Valabilă în toate statele membre UE (plus Norvegia, Elveția, 
Islanda și Gibraltar), supusă termenilor și condițiilor locale.



Garanţia Kia 7 ani/150.000 km pentru vehiculele
noi. Valabilă în toate statele membre UE (plus
Norvegia, Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă
termenilor şi condiţiilor locale.

Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi şi 
pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această
broşură pot fi diferite la modelele disponibile în ţara dumneavoastră. Datorită 
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor 
diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele 
mai recente informaţii.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
Nr. 40 Sector 1, 013695, 
Bucureşti, România

www.kia.ro

www.kia.ro




