
Kia Picanto



Deixe-se inspirar pelo movimento. A inspiração não acontece por acaso. É algo que vem ter connosco quando
temos a coragem de sair da nossa zona de conforto e aventurar-nos por novos
caminhos. Surge-nos quando vemos o mundo com um olhar diferente e a partir 
de novas perspetivas. Encontramo-la quando nos movemos. Conte com a Kia 
para conduzi-lo pelo poder inspirador do movimento, para que possa atingir 
todo o seu potencial criativo. É por isso que tudo aquilo que criamos lhe
oferece o espaço para a inspiração e o tempo necessários para dar vida às suas 
ideias. Junte-se então a nós nesta emocionante viagem e descubra com a Kia 
toda a inspiração que o movimento lhe pode trazer!



Refrescantemente 
compacto. 
Irresistivelmente 
quente.
Não existe nada de que se possa não gostar
no design atraente e moderno do atual Kia Picanto. 
Com o seu apelativo exterior, onde se destacam
a grelha dianteira e o para-choques característicos 
da Kia, os faróis dianteiros remodelados e as novas 
luzes traseiras, este é um modelo que irradia 
charme, ideal para saltitar entre diversos pontos
da cidade ou para desaparecer de vista a caminho 
do horizonte. Além disso, a gama de 10 cores
da carroçaria, muito atuais, permite-lhe fazer
com que o seu Picanto condiga realmente consigo.



GT-line. Aproveite o momento e sinta a emoção, com o novo Picanto GT-line. 
Aproxime-se e observe as linhas dinâmicas e o ousado para-choques dianteiro 
com luzes de nevoeiro integradas; ou a elegante grelha do radiador, com 
moldura e luzes de circulação diurna LED; ou ainda o para-choques traseiro, 
com saídas de escape subtis; ou, finalmente, as suas jantes de liga leve
de 16", depois, entre e descubra o habitáculo desportivo.



Conforto com estilo. 
Carisma com abundância.
Deslize para o interior do Kia Picanto e não deixará de ficar surpreendido
com o seu habitáculo cheio de estilo, que transmite a sensação de ser super 
compacto e, ao mesmo tempo, incrivelmente espaçoso. Com um design 
moderno e intuitivo, bancos ergonómicos e tecnologia de ponta, acompanhados 
dos mais modernos sistemas de segurança e assistência ao condutor,
este modelo é um verdadeiro banquete para todos os sentidos. Não fique
só a ver, então: entre, acomode-se e aproveite cada momento!



Câmara de auxílio ao estacionamento com indicações 
dinâmicas. Quando o condutor faz marcha-atrás para entrar 
para um lugar de estacionamento, a câmara de auxílio ao 
estacionamento mostra-lhe imagens no ecrã “flutuante” de 8", 
acompanhadas de indicações dinâmicas que ajudam à manobra.

Novo ecrã de navegação tátil “flutuante”, de 8,0 polegadas.  
Com este elegante ecrã multimédia de alta definição, com 8”,
poderá interagir com o sistema de infotainment, escolher
as suas estações de rádio favoritas ou fazer chamadas.

Novo cluster digital “Supervision” a cores, de 4,2 polegadas. 
Este nítido ecrã LCD a cores exibe diversas informações essenciais 
sobre o estado do veículo e dados de viagem, mantendo assim
o condutor totalmente informado.

Viver o momento significa estar sempre ligado. E é por isso que o Picanto
está cheio de formas inteligentes de o manterem contactável e ligado
todos os dias, a qualquer hora. Naturalmente, sem esquecer o entretenimento!

Ligações inteligentes. 
Pensamentos brilhantes.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente 
ligado ao seu telefone, reduzindo ao mesmo tempo as distrações, para 
que a condução seja sempre segura. Esta interface, simples e intuitiva, 
permite aceder a funções como o Google Maps, aplicações, música
e comando por voz, organizando automaticamente as informações
em cartões simples, que são exibidos apenas quando necessário.

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar
o seu iPhone durante a condução. Este sistema faz uma recolha de 
todas as ações que o condutor possa querer realizar e coloca-as 
no ecrã do seu veículo, facilitando-lhe tarefas como obter direções, 
fazer uma chamada e ouvir música - tudo enquanto se mantém 
concentrado na estrada.



O Kia Picanto pode ser inteligentemente compacto, mas nem por isso deixa
de ter muito espaço. Na realidade, uma vez no interior, constatará que se trata
de um modelo surpreendentemente amplo, com muito espaço para a cabeça,
ombros e pernas - até mesmo nos lugares traseiros.

Dimensões compactas. 
Surpreendentemente espaçoso.



Está pronto para tudo? Então, o Picanto
será o seu melhor amigo de sempre!

Mais “vamos a isso!”



Com o seu habitáculo espaçoso e bancos traseiros inteligentemente rebatíveis 
(oferecendo um espaço de bagageira normal de 255 litros, que passa para uns 
incríveis 1010 litros com os bancos rebatidos), eis um automóvel preparado não 
só para o quotidiano, mas também para todas as aventuras que sonhar viver!

Mais “porque não?”

Bancos traseiros rebatíveis a 60:40. Leve tudo o que precisar, graças à flexibilidade dos bancos traseiros rebatíveis
e reclináveis a 60:40, sempre prontos para transportar pessoas ou carga.

Plataforma de carga com dois níveis. Esta plataforma para
a zona de carga recolhe-se inteligentemente quando os encostos 
dos bancos são rebatidos, oferecendo assim espaço extra
na bagageira para objetos mais altos.

Tabuleiro duplo. Localizado sob os comandos da temperatura, 
o tabuleiro duplo é um local cómodo para guardar óculos de sol, 
telecomandos e dispositivos áudio.

Suportes para copos dianteiros. Os suportes para copos duplos, 
na parte dianteira da consola, mantêm as bebidas sempre à mão. 
Se preferir um espaço mais flexível, estes suportes poderão ser 
facilmente transformados: basta um simples toque num botão! 



Motores eficientes.
Eficazes em qualquer parte.

ISG (Idle Stop & Go). Concebida para reduzir o consumo
de combustível, ao desligar o motor quando o veículo para
no trânsito, a tecnologia ISG é equipamento de série em todas
as versões do Picanto.

Caixa de velocidades robotizada (AMT). A caixa de velocidades 
robotizada é uma novidade que proporciona uma condução 
fácil e emocionante, e funciona como qualquer outra caixa 
de velocidades automática. Exceto quando o condutor sentir 
saudades da velha “condução com a mão na alavanca”, altura 
em que poderá comutar para o modo manual. Quando estiver 
neste modo, não necessitará de se preocupar com a embraiagem, 
graças a um mecanismo que simplifica as passagens de caixa. 
Além disso, a AMT está equipada com uma função de “marcha 
lenta”, que permite ao veículo deslocar-se muito lentamente 
quando o condutor levanta o pé do pedal dos travões (muito útil 
em situações de tráfego urbano lento).

Caixa de velocidades manual. A caixa manual de 5 velocidades 
do Picanto é mais do que um mero equipamento altamente 
eficiente em matéria de consumo. Com efeito, foi especificamente 
otimizada para oferecer um binário mais elevado e relações
de transmissão mais longas, o que significa que o motor 1.0 
T-GDI proporciona uma aceleração mais rápida e uma velocidade 
máxima superior, ao mesmo tempo que as passagens de caixa são 
agora muito mais suaves, acompanhadas de uma maior prontidão 
de resposta. O resultado é uma experiência de condução muito 
mais agradável para si e para os seus passageiros, quer esteja
na cidade ou em estrada.

O Kia Picanto disponibiliza dois motores a gasolina altamente 
fiáveis, concebidos para ser altamente eficientes quer em 
termos de performance, quer de emissões de CO2. Por isso, são 
perfeitamente capazes de cumprir a legislação sobre circulação 
de automóveis nas cidades, bem como de exceder as suas 
expectativas na estrada. Escolha o elegante e silencioso 1.0 DPI, 
que combina a eficiência com a potência ou o 1.0 TGDI, a opção 
turbo com injeção direta de gasolina, para uma performance 
global de cortar a respiração.



Airbags frontais/laterais/de cortina. Para ajudar
a proteger os ocupantes e a diminuir os ferimentos em caso
de colisão, o Picanto inclui airbags frontais para o condutor
e para o passageiro dianteiro, dois airbags dianteiros laterais
e dois airbags de cortina.

HAC (Assistência ao Arranque em Subidas). Quando parar 
numa subida, conte com o HAC para ajudá-lo a evitar que
o seu veículo descaia. O sistema aciona suavemente os travões
no momento em que o condutor levanta o pé do respetivo pedal, 
dando-lhe tempo para mudá-lo para o pedal do acelerador
sem sobressaltos.

ESC (Controlo Eletrónico da Estabilidade). O ESC assegura
um desempenho de travagem e um controlo da direção ideais,
ao fornecer automaticamente a força de travagem adequada 
para cada roda com base numa avaliação do binário do motor
e das condições de condução.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA). Baseando-se nos dados fornecidos pela câmara e pelo radar, este sistema 
analisa informações sobre o veículo que segue mais à frente e os peões, para evitar uma eventual colisão com os mesmos. Caso 
detete uma possibilidade de colisão, o sistema projeta um sinal de aviso no painel de instrumentos, ao mesmo tempo que obriga
o veículo a travar com a força máxima.

A segurança em primeiro lugar. 
Segurança sem limites.
O Kia Picanto estabelece os padrões para um vasto leque de sistemas
de segurança ativa nele incorporados, que são fornecidos de série para 
garantir que o condutor se encontra sempre seguro, alerta, informado
e preparado. Tal implica uma grande quantidade de sistemas de assistência, 
que abranjam todos os aspetos da condução, quer se trate de percorrer ruas 
cheias de trânsito, estacionar em lugares apertados ou manter-se na mesma 
faixa de rodagem para evitar colisões.



A vida é mais divertida quando existem escolhas, e a grande notícia é que o Picanto oferece 
nada menos de dois: o divertido Picanto Urban e o emocionante GT-line. Melhor ainda, 
depois de decidir qual o Picanto da sua preferência, poderá dar-lhe um toque de emoção 
extra e acrescentar-lhe um pouco mais de si.

Excelente escolha. 
Grandes momentos.



Aprecie o puro conforto dos bancos do Picanto, totalmente irresistíveis quer 
aos olhos, quer ao toque. Encontrará certamente os bancos ideais para si
e para os seus passageiros, sempre com revestimentos resistentes.

Sente-se confortavelmente. 
Em grande estilo!

Tecido preto



Luzes traseiras combinadas 

com lâmpadas

Retoques finais.
Seu para sempre!
Os retoques finais fazem sempre toda a diferença. É por isso que o Picanto 
disponibiliza uma deliciosa variedade de cores, juntamente com um 
surpreendente conjunto de opções de design de luzes dianteiras e traseiras,
ou ainda elegantes manípulos das portas e o que de melhor existe em design
de jantes.

Faróis direcionais com DRL Luzes traseiras combinadas

com LED

Faróis MFR

Manípulos exteriores das portas cromados Manípulos exteriores das portas

na cor da carroçaria

Dimensões

Espaço para as pernas (dianteiro)

Espaço para as pernas (traseiro)

Espaço para a cabeça (dianteiro)

Espaço para a cabeça (traseiro)

Espaço para os ombros (dianteiro)

Espaço para os ombros (traseiro)

Distância ao solo

Bagageira (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255

Uni. (mm)

Jantes

Liga leve de 15" Liga leve de 16”
(GT-line) 



Urban

Alice Blue (ABB) Milky Beige (M9Y)Shiny Red (A2R)

Pop Orange (G7A) Honey Bee (B2Y)Lime Light (L2E)

Clear White (UD) Meteorite Grey (MG7) Aurora Black Pearl (ABP)Sparkling Silver (KCS)

Clear White (UD)
+ elementos de destaque 
vermelhos

Meteorite Grey (MG7) 
+ elementos de destaque 
vermelhos

Aurora Black Pearl (ABP)
+ elementos de destaque 
vermelhos

Sparkling Silver (KCS)
+ elementos de destaque 
vermelhos

GT-line com elementos de destaque vermelhos

GT-line 

Alice Blue (ABB)
+ elementos de destaque 
prateados

Milky Beige (M9Y)
+ elementos de destaque 
prateados/pretos 

Shiny Red (A2R)
+ elementos de destaque 
prateados

Pop Orange (G7A)
+ elementos de destaque 
prateados

Lime Light (L2E)
+ elementos de destaque 
prateados

Honey Bee (B2Y)
+ elementos de destaque 
prateados

Os valores de consumos de combustível e de emissões de CO2 especificados foram calculados de acordo com os procedimentos de medição legalmente estipulados
no Regulamento Europeu 201/1151, realizando-se os testes de acordo com o novo ciclo WLTP (Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros).
Com base na configuração individual de equipamento do veículo, são calculados os valores finais de consumos de combustível e de emissões de CO2.

As informações sobre os pneus relativamente ao consumo de combustível e outros parâmetros nos termos do Regulamento (UE) 2020/740 estão disponíveis no nosso 
website, em kia.pt. Os dados sobre pneus aqui fornecidos destinam-se apenas a fins informativos.

Especificações

Motor 1.0 DPi 1.0 DPi 1.0 T-GDi

5MT 5AMT 5MT
Potência máxima (CV/rpm) 67 / 5.500 67 / 5.500 100 / 4.500 ~ 6.000

Binário máximo (Nm/rpm) 98 / 3.750 98 / 3.750 175 / 1.500 ~ 4.000

Pneus e Jantes

Dimensões 185/55 R15 185/55 R15 195/45 R16
Prestações
Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg) 14,8 17,2 10,3
Velocidade máxima (km/h) 158 159 180
Consumos
Combinado WLTP (l/100 Km) 5,2 5,3 5,3
Emissões CO2 WLTP (g/km) 117 120 120



Garantia de 7 anos sobre o veículo. A garantia Kia cobre
um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo
ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). Esta garantia
é válida em todos os estados membros da UE (e também
na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar). Desvios de acordo com 
as condições de garantia válidas (p. ex. para pintura
e equipamento) sujeitos aos termos e condições locais.
Esta garantia integral é gratuita e transferível para proprietários 
subsequentes, desde que o veículo seja sujeito
a operações de manutenção regulares, de acordo com

o programa de manutenção. Saiba mais sobre a garantia Kia 
em kia.pt.

Garantia das baterias dos veículos elétricos. As baterias
de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), 
híbridos elétricos (HEV) e híbridos elétricos plug-in (PHEV)
da Kia são construídas de forma a usufruírem de um tempo
de vida útil longo. Estas baterias estão cobertas por um período 
de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150 000 
km (o que ocorrer primeiro). No caso das baterias de baixa 

tensão (48V e 12V) dos veículos híbridos (MHEV), a garantia 
Kia cobre um período de 2 anos a partir da data de registo, 
independentemente da quilometragem. A diminuição
da capacidade da bateria nos PHEV, HEV e MHEV
não se encontra coberta pela garantia. Para minimizar
a possível diminuição da capacidade da bateria, consulte
o manual de proprietário do seu veículo.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração 
de 12 anos. A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, 

assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor do seu 
novo Kia. O veículo beneficia também de uma proteção 
antiperfuração da mais elevada qualidade, acompanhada
de uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir
do interior.

Queremos que, ao comprar um Kia novo, se sinta totalmente ligado à sua 
experiência de condução, não só no primeiro dia, mas também ao longo
dos anos que se seguem. É por isso que todos os nossos veículos novos
são fornecidos com garantias prolongadas e exclusivas. 

Toda a paz de espírito
de que necessita.



Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito Santo, Nº 38
1950-097 Lisboa

kia.pt

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se 
corretas à data da impressão da presente brochura, podendo ser 
alteradas sem aviso prévio. Os modelos e as especificações incluídos 
neste documento podem variar consoante o mercado. Devido 
a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria 
poderão variar ligeiramente em relação ás cores verdadeiras. Para 
mais informações, contacte o seu Concessionário Kia.


