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ΖΗΣτΕ τΗΝ ΚΑΘΕ ΣτΙΓΜΗ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑτΕ
ΣτΟΝ ΚΟΣΜΟ τΗΣ ΚIA

Η ζωή είναι θεαματική, είναι ωραία, απρόβλεπτη και συναρπαστική σε κάθε της πτυχή.

Ότι και να συμβεί, όπου και να πάτε, οτιδήποτε και να ανακαλύψετε, η Kia θα είναι πάντα

στο πλευρό σου. 

Όλοι εμείς στην Kia έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στο να συμβάλλουμε στη δημιουργία 

ενός καλύτερου μέλλοντος. Για αυτό δημιουργούμε και εξελίσσουμε αυτοκίνητα που σας 

βοηθούν να απολαύσετε και να ανακαλύψετε νέους ορίζοντες. Αυτοκίνητα με εντυπωσιακό 

σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και ευφυείς λύσεις. Αυτοκίνητα που συνοδεύει η 

μοναδική εγγύηση των 7 ετών, απόδειξη της κορυφαίας μας ποιότητας.

Η δημιουργία ξεκινά με την κίνηση, αυτό που εμείς ονομάζουμε «Movement that inspires». 
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Με την πρώτη ματιά, το Kia Stonic βάζει τους δικούς του κανόνες, 

με εμφάνιση χωρίς συμβιβασμούς. Ξεχωρίζει με τη δυναμική σπορ 

εμφάνιση του μπροστινού μέρους, χάρη στο τρισδιάστατο σχήμα 

της μάσκας, τα κάθετα πλαίσια των προβολέων ομίχλης και τους 

ενσωματωμένους προβολείς με τα LED φώτα ημέρας. Προσθέστε 

σε αυτό μια πληθώρα συνδυασμών διχρωμίας ή μονόχρωμων 

επιλογών για το αμάξωμα και έχετε ένα στυλ που απλά λέει,           

«η ζωή μου… my way».

Απόδραση 
από την 
καθημερινότητα

Η φωτογραφία απεικονίζει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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το να ζεις τη στιγμή σημαίνει να ξεπερνάς τους περιορισμούς 

και αυτό ακριβώς μπορείς να περιμένεις οδηγώντας το Kia 

Stonic. Οι χυτές του γραμμές αποτελούν χάρμα οφθαλμών και 

αισθήσεων, ενώ η οδήγηση είναι ευχάριστη και διασκεδαστική.  

Η εργονομία στο εσωτερικό είναι εξαιρετική, με όλα τα χειρι-

στήρια να είναι σχεδιασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να 

ικανοποιούν απόλυτα την κάθε σας ανάγκη.

Σε απόλυτη 
αρμονία με την 
προσωπικότητά 
σας

Η φωτογραφία απεικονίζει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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Φτιαγμένο για οδηγούς που απολαμβάνουν κάθε στιγμή, θέτουν νέα 

όρια και απολαμβάνουν την αίσθηση της περιπέτειας,  το Kia Stonic 

GT-Line  φτιάχτηκε για να προσφέρει  ανόθευτη  απόλαυση σε 

κάθε πραγματικά ελεύθερο πνεύμα. Με τη διαφορετικής σχεδίασης 

μπροστινή μάσκα, τον τριπλό αεραγωγό στον προφυλακτήρα που 

ταιριάζει ιδανικά με το χρώμα της οροφής, τους διαφορετικής 

σχεδίασης προβολείς ομίχλης και τους ενσωματωμένους Full LED 

προβολείς, το Kia Stonic GT-Line είναι για εκείνους που πάντα 

απαιτούν και περιμένουν περισσότερα από τη ζωή.

Απόλαυση
κάθε
στιγμή

Η φωτογραφία απεικονίζει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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Όταν ορίζετε τα υψηλότερα δυνατά στάνταρ για τον τρόπο που ζείτε 

τη ζωή σας, τότε στο εσωτερικό του Kia Stonic GT-Line θα βρείτε 

μια απολαυστική εμπειρία. Από τη στιγμή που θα καθίσετε πίσω 

από το τιμόνι θα ανακαλύψετε μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα 

χαρακτηριστικά, όπως το σπορ τιμόνι GT-Line με διάστικτη 

δερμάτινη επένδυση και λευκές εμφανείς ραφές, το εκπληκτικό 

ταμπλό με γκρι ανθρακί επένδυση τύπου ανθρακονημάτων, τα 

μοντέρνα εργονομικά καθίσματα σε μαύρο ύφασμα και συνθετικό 

δέρμα με λευκές ραφές. Επιπλέον, υπάρχει μία ψηφιακή οθόνη 

4,2” στον πίνακα οργάνων και η έγχρωμη κεντρική οθόνη 8”, που 

μέσω του smartphone, σας κρατά συνεχώς συνδεδεμένους με το 

αυτοκίνητό σας.

Νιώστε
τη ξεχωριστή 
εμπειρία

Η φωτογραφία απεικονίζει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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Η κάμερα οπισθοπορείας προβάλει στην οθόνη, κατευθυ-

ντήριες γραμμές, προτείνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης 

Όταν έχετε τον έλεγχο, οι πληροφορίες είναι απαραίτητες και το Kia Stonic τις εμφανίζει ακριβώς εκεί που τις χρειάζεστε, 

έτσι ώστε να αποτρέπει την απόσπαση της προσοχής σας από το δρόμο. Η τεχνολογία Bluetooth προσφέρει πρόσβαση 

hands-free στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας αναγνώριση φωνής, ενώ το υπερσύγχρονο σύστημα πληροφοριών με 

την “αιωρούμενη” έγχρωμη οθόνη αφής, σας ενημερώνει και σας διασκεδάζει ταυτόχρονα.

Απολαύστε 
το κάθε 
δευτερόλεπτο

Ανάμεσα στο ταχύμετρο και το στροφόμετρο, η οθόνη αυτή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά 

με την οδήγηση του οχήματος. 

Οθόνη supervision 4,2" στον πίνακα οργάνων

Δίνει τη δυνατότητα στους εμπρός και πίσω επιβάτες να φορτίσουν τα κινητά τους 

τηλέφωνα.

Εμπρός και πίσω θύρες USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών

Ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 8”, Radio, σύνδεση 

μέσω Smartphone με “Android Auto” ή “Apple CarPlay”.

Έγχρωμη οθόνη 8"

Android AutoTM  έχει σχεδιαστεί για να έχετε πάντα συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας - ενώ διατηρείτε την 

προσοχή σας στραμμένη πάντα στο δρόμο. Η απλή και σχεδόν διαισθητική χρήση του interface σας 

επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το Google Maps, τη μουσική και τον φωνητικό έλεγχο, 

ταξινομώντας αυτόματα τις πληροφορίες σε απλές κάρτες που εμφανίζονται ακριβώς όταν χρειάζονται.

Apple CarPlayTM είναι ένας έξυπνος και ασφαλής τρόπος χρήσης του iPhone σας κατά την οδήγηση.

Αναπαράγει στην οθόνη του Stonic όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε 

οδηγίες, να καλέσετε έναν αριθμό και να ακούσετε μουσική - τα πάντα χωρίς να χρειάζεται

να αποσπαστεί καθόλου η προσοχή σας από το δρόμο.

Η φωτογραφία απεικονίζει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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Όταν η ρουτίνα είναι η τελευταία λέξη στο μυαλό σας, το Kia Stonic βρίσκεται πάντα αρωγός στο κάθε σχέδιο και όνειρό σας. Με τα αναδιπλούμενα και 

ανεξάρτητα πίσω καθίσματα, το ευρύχωρο εσωτερικό και τον χώρο αποσκευών με χωρητικότητα από 352 έως 1.155 λίτρα, είναι πιο εύκολο από ποτέ να 

οργανώσετε την κάθε σας εξόρμηση, ή απλά να αντιμετωπίσετε ό,τι προκύπτει. 

τοποθετήστε το δάπεδο του πορτμπαγκάζ ψηλότερα και στο ίδιο ύψος με τα διπλωμένα πίσω καθίσματα      

ή χαμηλότερα για να φιλοξενήσετε ψηλά αντικείμενα. (το πάτωμα του χώρου αποσκευών στις εκδόσεις 48V 

Hybrid είναι πάντα στη χαμηλότερη θέση).

τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται σχηματίζοντας 

ένα σχεδόν επίπεδο πάτωμα ώστε να μπορείτε να 

μεταφέρετε μεγάλου μήκους αντικείμενα.

Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν να ανα-

διπλωθούν ανεξάρτητα σε διάταξη 60:40 ώστε αν 

χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και τον χώρο φόρτω-

σης αλλά και τον χώρο για τους πίσω επιβάτες. 

Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών

Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα Ασύμμετρη αναδίπλωση (60:40) πίσω καθίσματος 

Πληθώρα 
επιλογών 
διαμόρφωσης

το άνετο υποβραχιόνιο ενσωματώνεται στην 

κεντρική κονσόλα και περιλαμβάνει δύο ποτη-

ροθήκες και έναν αποθηκευτικό χώρο.

Υποβραχιόνιο κεντρικής κονσόλας

Μια κονσόλα γενικής χρήσης σας βοηθά να παρα-

μένετε οργανωμένοι και να φυλάτε τα γυαλιά του 

ηλίου σας, ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκονται.

Κονσόλα οροφής με θήκη για τα γυαλιά ηλίου
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Όταν αισθάνεστε το ίδιο ευτυχισμένος τριγυρνώντας στους δρόμους της πόλης ή εξερευνείτε 

άγνωστες διαδρομές, η επιλογή των δύο εξαιρετικά αξιόπιστων βενζινοκινητήρων του Kia 

Stonic προσφέρει υψηλή απόδοση με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, κάνοντας ευχάριστη και 

απολαυστική την κάθε σας μετακίνηση.

Δυναμισμός 
παντού 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων  

Απολαύστε επιταχύνσεις, ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων και 

οικονομία στην κατανάλωση με τη βοήθεια του αυτόματου 

κιβωτίου  διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων DCT (Dual Clutch 

Transmission).

Χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων 

τα κιβώτια 5 και 6 ταχυτήτων προσφέρουν ταχύτατες και 

ακριβείς αλλαγές ενώ οι σχέσεις μετάδοσης είναι ειδικά 

προσαρμοσμένες στην καμπύλη ροπής των κινητήρων, 

αναδεικνύοντας τόσο τη δύναμη όσο και την οικονομία.

5 M/T7DCT 6 M/T
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Ροή ενέργειας

Κατάσταση 

Οδήγησης

το Stonic με υβριδική τεχνολογία 48V εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές ρύπων στην 

καθημερινή οδήγηση. Ο έξυπνος συνδυασμός του σύγχρονου βενζινοκινητήρα 1.0 T-GDi με 

μία μπαταρία ιόντων λιθίου 48 volt, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της κατανάλωσης και 

του επιπέδου των εκπομπών. Επιπλέον, το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ανακτά την 

κινητική ενέργεια κατά τις φάσεις επιβράδυνσης υποβοηθώντας έτσι με επιπλέον ροπή κατά 

την επιτάχυνση.

Για νέες 
εμπειρίες 
κίνησης

Εκκίνηση

Ο κινητήρας ξεκινά ομαλά

και χωρίς κραδασμούς με τη

βοήθεια του υβριδικού εκκινητήρα.

Υποβοήθηση ροπής

Κατά την επιτάχυνση ή την

οδήγηση σε ανηφόρα το

ηλεκτρονικό σύστημα παρέχει

επιπλέον ροπή στον κινητήρα

λαμβάνοντας ενέργεια από την

μπαταρία.

Οδήγηση

Με σταθερή ταχύτητα

οδήγησης, ο κινητήρας

εσωτερικής καύσης

επαναφορτίζει την μπαταρία

εν κινήσει, αν αυτό είναι

απαραίτητο.

Ελεύθερη κύλιση (Sailing)

Οι κινητήρες υβριδικής 

τεχνολογίας 48V του Stonic 

διαθέτουν τη δυνατότητα Sailing* 

για μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

καυσίμου.

Ανάκτηση ενέργειας

Σε περίπτωση επιβράδυνσης

ή φρεναρίσματος, η ενέργεια

που παράγεται από την κίνηση

του οχήματος μετατρέπεται

σε ηλεκτρική ενέργεια που

επαναφορτίζει τη 48V μπαταρία

του οχήματος.

Stop & Start εν κινήσει

Σε περίπτωση επιβράδυνσης

για στάση, ο κινητήρας

απενεργοποιείται κατά την

αποσύμπλεξη και το φρενάρισμα

με αποτέλεσμα τη βελτίωση της

κατανάλωσης καυσίμου.

Λειτουργία ελεύθερης κύλισης (Sailing) * 

το Stonic με κιβώτιο iMT διαθέτει επιπλέον την λειτουργία ελεύθερης κύλισης (Sailing).        

Όταν ο οδηγός σηκώνει το πόδι του από το γκάζι και το αυτοκίνητο κυλά χωρίς επιτάχυνση,      

ο κινητήρας απενεργοποιείται ομαλά με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου.                  

Μόλις πατηθεί το γκάζι, ο κινητήρας θα επαναλειτουργεί αμέσως. Η απόσταση που καλύπτεται 

με τον κινητήρα εκτός λειτουργίας εξαρτάται από τις συνθήκες οδήγησης και την ταχύτητα του 

οχήματος.

Απλοποιημένη οπτική αναπαράσταση της λειτουργίας "Sailing" για το κιβώτιο iMT των κινητήρων 48V Hybrid. 
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Σε περίπτωση φρεναρίσματος σε στροφή, διατηρεί την πορεία σας, 

κατανέμοντας ιδανικά τη δύναμη πέδησης σε κάθε τροχό, γεγονός 

που αντισταθμίζει κάθε τάση για απώλεια πρόσφυσης, εξασφαλίζο-

ντας μέγιστη ασφάλεια. 

Η τεχνολογία TVBB εξασφαλίζει στο Kia Stonic καλύτερο βαθμό 

πρόσφυσης κατά τη διάρκεια μίας στροφής, περιορίζοντας την 

εμφάνιση του φαινομένου της υποστροφής, σε περιπτώσεις  

απότομου στριψίματος.  

Η εκκίνηση σε ανηφόρα δυσκολεύει πολλούς οδη-

γούς. Με το HAC δεν υπάρχει κανένας λόγος ανη-

συχίας, καθώς το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο 

μέχρι ο οδηγός να μετακινήσει το πόδι του από το 

φρένο στο γκάζι. 

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα 
HAC (Hill-start Assist Control)

Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης ανά πλευρά στις στροφές  
CBC (Cornering Brake Control)

το VSM συνεργάζεται με το υποβοηθούμενο τιμόνι 

για να διασφαλιστεί ότι το Stonic παραμένει 

σταθερό στις στροφές κάτω από όλες τις συνθήκες.

Διαχείριση της ευστάθειας του οχήματος (VSM)

Σύστημα δυναμικής κατανομής ροπής στις στροφές 
TVBB (Torque Vectoring System)

ΧΑΛΥβΑΣ ΥπΕΡ-ΥψΗΛΗΣ ΑντΟΧΗΣ (AHSS)
γιΑ μΕγΑΛΥτΕΡΟ βΑθμΟ ΑΚΑμψιΑΣ ΚΑι πΡΟΣθΕτΗ πΡΟΣτΑΣιΑ τΗΣ ΚΑμπινΑΣ 

Στην κατασκευή του Stonic έχει χρησιμοποιηθεί χάλυβας υπέρ-υψηλής αντοχής AHSS 
(Advanced High Strength Steel), που προσφέρει υψηλότερο βαθμό στρεπτικής ακαμψίας 
κάνοντας το αμάξωμα θεωρητικά άκαμπτο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο στην προστασία 
της καμπίνας όσο και στην εξασφάλιση καλύτερων χαρακτηριστικών οδήγησης.

8 ζώνΕΣ Εν θΕΡμώ μΟΡφΟπΟιΗΣΗΣ

6 ΑΕΡΟΣΑΚΟι 

98 μΕτΡΑ ΔΟμιΚών ΣΥγΚΟΛΛΗΣΕών
γιΑ πΕΡιΟΡιΣμΟ τΟΥ θΟΡΥβΟΥ Tο Stonic κατασκευάζεται με την τεχνολογία της εν θερμώ 

διαμόρφωσης του χάλυβα σε 8 στρατηγικές περιοχές που 
δέχονται υψηλότερα φορτία, εξασφαλίζοντας κορυφαία ακαμψία. 
Η ενισχυμένη δομή του αμαξώματος βοηθά στην καλύτερη 
προστασία από τις συγκρούσεις.

Η μεγαλύτερη χρήση των δομικών συγκολλήσεων σημαίνει ότι το 
Kia Stonic είναι άκαμπτο και ταυτόχρονα ελαφρύ και προσφέρει 
μοναδικό επίπεδο ηχομόνωσης και απορρόφησης των κραδασμών.

Καθοριστικό ρόλο στην προστασία διαδραματίζουν και οι 
αερόσακοι: δύο μετωπικοί για οδηγό και συνοδηγό, δύο πλευρικοί 
εμπρός και δύο τύπου κουρτίνας που καλύπτουν όλο το μήκος 
της καμπίνας.

Προστατεύει
ότι αγαπάτε

Όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το Kia Stonic προστατεύει εσάς και 

τους αγαπημένους σας. Αυτό οφείλεται στο ότι έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τον οδηγό 

να παραμένει μακριά από προβλήματα.

το Stonic GT-Line διαθέτει ένα εντυπωσιακό σύστημα 

φωτιστικών σωμάτων με 4 μονάδες φωτισμού που 

συνδυάζονται ιδανικά με τη διαφορετική εμπρός 

γρίλια. Οι νέοι προβολείς παράγουν ισχυρό φωτισμό 

για μεγαλύτερη ορατότητα και ασφάλεια κατά την 

νυχτερινή οδήγηση.

Εμπρός φωτιστικά σώματα Full LED 
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ΑΣφΑΛΕιΑ ΕΥΚΟΛιΑ ΑπΟΔΟτιΚΟτΗτΑ

Πρόβλεψη
του απρόβλεπτου

Χάρη στο σύνολο τεχνολογιών Drive Wise η οδήγηση του Stonic γίνεται πιο απλή και πιο ευχάριστη. 

Είτε παρκάρετε ή κινείστε στους δρόμους της πόλης, στο επαρχιακό δίκτυο ή στον αυτοκινητόδρομο, το 

σύστημα Drive Wise αναλαμβάνει να σας προφυλάξει από τις κακοτοπιές, να σας προειδοποιήσει, ακόμα 

και να επέμβει, για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε κάθε δύσκολη κατάσταση.

το σύστημα αναγνωρίζει τα αυτοκίνητα που κινούνται τη νύχτα 

στο αντίθετο ρεύμα και αλλάζει αυτόματα από φώτα πορείας 

(μεγάλα) σε φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) για να μην τυφλώνετε 

τους άλλους οδηγούς.

το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό για σημάδια κόπωσης ή 

νύστας μετά από πολύωρη οδήγηση. Μόλις αναγνωρίσει 

απώλεια συγκέντρωσης, ενεργοποιεί μία ηχητική προειδοποίηση 

και εμφανίζει μία ένδειξη στην οθόνη του πίνακα οργάνων. 

Υποβοήθηση στη χρήση των προβολέων

HBA (High Beam Assistant)

Σύστημα προειδοποίησης απόσπασης προσοχής οδηγού

DAW (Driver Attention Warning)

Όταν βγαίνετε με όπισθεν από μία θέση στάθμευσης, το ραντάρ 

του συστήματος RCCW σας προειδοποιεί αν εντοπίσει όχημα 

στη λωρίδα που θα κινηθεί το αυτοκίνητό σας. το σύστημα 

RCCA θα ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα ώστε να αποφευχθεί 

η σύγκρουση με το αυτοκίνητο που διασταυρώνεται με εσάς. 

Σύστημα προειδοποίησης πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας 

(RCCW) και Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης πίσω τυφλού 

σημείου (RCCA)

Αξιολογώντας τα δεδομένα από την κάμερα και το ραντάρ, το FCA 
μπορεί να αναγνωρίσει το ενδεχόμενο μίας σύγκρουσης με άλλο 
όχημα, πεζό ή εμπόδιο, να σας προειδοποιήσει, ακόμα και να επέμβει 
εφαρμόζοντας τη μέγιστη δύναμη στα φρένα για να ακινητοποιήσει το 
αυτοκίνητο πριν τη σύγκρουση, ή να περιορίσει τις επιπτώσεις σε 
περίπτωση που αυτό είναι αναπόφευκτο.

Αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόνομο φρενάρισμα

και σύστημα αναγνώρισης οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών (FCA)

το πακέτο τεχνολογιών "Drive Wise" χρησιμοποιεί κορυφαίες 
τεχνολογίες ασφάλειας έτσι ώστε να εξασφαλίζει την προστασία των 
επιβατών και των πεζών ανά πάσα στιγμή, χωρίς να συμβιβάζει τη 
χαρά της οδήγησης.

Ιδανικοί για ασφαλές παρκάρισμα, οι αισθητήρες υπερήχων 

τοποθετημένοι στους προφυλακτήρες, προειδοποιούν για τυχόν 

εμπόδια μπροστά ή πίσω, κατά τον ελιγμό παρκαρίσματος. 

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω
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το SCC ρυθμίζει την ταχύτητα του Stonic αλλά και την 

απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Εάν το 

προπορευόμενο όχημα επιταχύνει τότε και το Stonic 

επιταχύνει μέχρι την επιλεγμένη ταχύτητα. Εάν το 

προπορευόμενο όχημα επιβραδύνει, το σύστημα 

επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας ακόμα και αν αυτό χρειάζεται 

να ακινητοποιηθεί τελείως (προαιρετικό).

Έξυπνος ρυθμιστής ταχύτητας                                              

SCC (Smart Cruise Control)

το LFA ελέγχει την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις 

κινήσεις του τιμονιού σε σχέση με τα προπορευόμενα 

αυτοκίνητα. Διατηρεί μια ασφαλή απόσταση από το 

προπορευόμενο όχημα, διατηρώντας το αυτοκίνητό σας στο 

μέσον της επιλεγμένης λωρίδας. Αυτό κάνει ευκολότερη και 

ασφαλέστερη την οδήγηση σε μποτιλιάρισμα.

Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης και διατήρηση 

πορείας στη λωρίδα  κυκλοφορίας                                         

LFA (Lane Following Assist)

Η ασφάλεια σας 
προτεραιότητά μας

Κάθε διαδρομή έχει τις απολαύσεις και τις προκλήσεις της, για αυτό, ανεξάρτητα από το είδος 

της οδήγησης σας, το Stonic προσφέρει καινοτόμα χαρακτηριστικά και τεχνολογία αιχμής. 

Έτσι, είτε πρόκειται για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι σας, είτε για μία απλή βόλτα στην πόλη, 

θα γνωρίζετε πάντα ότι εσείς και οι επιβάτες σας παραμένουν πάντα απόλυτα προστατευμένοι.

το σύστημα ISLW με τη βοήθεια της κάμερας που είναι 

τοποθετημένη στο παρμπρίζ, διαβάζει τις πινακίδες οδικής 

σήμανσης για τα όρια ταχύτητας καθώς και τα απαγορευτικά 

για το προσπέρασμα και εμφανίζει τις πληροφορίες στην 

οθόνη του συστήματος πλοήγησης και στον πίνακα 

οργάνων, ώστε να ενεργήσετε ανάλογα (προαιρετικό).

Όταν θελήσετε να αλλάξετε λωρίδα, το σύστημα BCW εντοπίζει την παρουσία άλλου 

αυτοκινήτου στην τυφλή γωνία και σας προειδοποιεί μέσω φωτεινής ένδειξης στον καθρέφτη 

της αντίστοιχης πλευράς και στην κεντρική οθόνη του ταμπλό, εκπέμποντας παράλληλα και 

ένα ηχητικό σήμα. Εάν ξεκινήσετε την αλλαγή λωρίδας και υπάρχει αυτοκίνητο στο τυφλό 

σημείο, μαζί με τις προειδοποιήσεις, το σύστημα BCA του Stonic ενεργοποιεί και τα φρένα ώστε 

να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Σύστημα προειδοποίησης ορίου ταχύτητας                    

ISLW (Intelligent Speed Limit Warning)
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης πίσω τυφλού σημείο (BCW)
και σύστημα αποφυγής σύγκρουσης πίσω τυφλού σημείου (BCA)  

Μόλις το σύστημα αναγνωρίσει ακούσια εκτροπή της 

πορείας σας από τα όρια της λωρίδας κυκλοφορίας, σας 

προειδοποιεί και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, επεμβαίνει 

στο τιμόνι επαναφέροντας το αυτοκίνητο στη λωρίδα του. 

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας  
LKA (Lane Keeping Assist) 
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τώρα που έχετε δει πόσα εκπληκτικά πράγματα μπορεί να κάνει το 

Stonic, ήρθε η ώρα των σημαντικών αποφάσεων. Tα καλά νέα είναι 

ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να 

διαφοροποιηθείτε, όσο εσείς θέλετε! Κάντε τις επιλογές σας και πείτε 

στον κόσμο: “Αυτό το Stonic είναι εγώ”.

Διαφοροποιηθείτε
όσο θέλετε!
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το εντυπωσιακό εσωτερικό του GT-Line περιλαμβάνει λογότυπο GT-Line στο τιμόνι, επένδυση 
ταμπλό τύπου ανθρακονημάτων και τιμόνι flat bottom με διάτρητο δέρμα και λευκές ραφές. 
Εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα σε μαύρο ύφασμα και συνθετικό δέρμα με λευκές εμφανείς 
ραφές για εξαιρετικά δυναμικό στυλ.

Διαθέσιμα 
εσωτερικά

Εσωτερικό GT-Line

Ένας ευχάριστος συνδυασμός από μαλακό ύφασμα στα καθίσματα που παρέχουν άνεση και 
πλευρική στήριξη. Οι πόρτες και το ταμπλό διαθέτουν επένδυση και βαμμένο μέταλλο σε 
χρώματα που συμπληρώνουν τις αποχρώσεις του υφάσματος.

Εσωτερικό EX

το εσωτερικό είναι επενδυμένο με μαλακό ύφασμα σε σκούρο γκρι μοτίβο. τα πάνελ των θυρών 
και το ταμπλό αντανακλούν μία μοντέρνα αίσθηση και εξασφαλίζουν ένα χαλαρωτικό 
περιβάλλον.

Εσωτερικό LX

Έιτε είστε οδηγός της πόλης, είτε προτιμάτε τις αποδράσεις, θα βολευτείτε στα άνετα καθίσματα 

του Stonic με τις ποιοτικές και καλαίσθητες επενδύσεις.
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Smoke Blue EU3Most Yellow MYW

BSP

UBE

BBE

BMY BEU

USP

B4S

RUD

BUD

R4S

APXA4S

BPR

M4S

RPR

MPR

AUD

MUD

Signal Red BEG

Sporty Blue SBP

Εξωτερικά
χρώματα

Clear White UD Silky Silver 4SS Perennial Gray PRG

Εκφραστείτε μέσα από τα τολμηρά και ζωηρά χρώματα που αναδεικνύουν καλύτερα το σχήμα του Stonic. Μπορείτε ακόμη και να προσαρμόσετε 

στο Stonic σας, ένα δίχρωμο χρώμα αμαξώματος επιλέγοντας από τις ειδικές επιλογές χρώματος οροφής.

Aurora Black Pearl ABP

Ζάντες

Ζάντες αλουμινίου 17" Ζάντες αλουμινίου 17" 
(GT-Line)Ζάντες αλουμινίου 15" Ζάντες αλουμινίου 16"Ζάντες 15"

1,531
1,760

1,539830 7302,580
4,140

1
,5
2
0
*

1,531
1,760

1,539830 7302,580
4,140

1
,5
2
0
*

Διαστάσεις (mm) 

1η σειρά καθισμάτων 2η σειρά καθισμάτων

Διαθέσιμο ύψος (mm) 996 975

Χώρος για τα πόδια (mm) 1.070 850

Χώρος για τους ώμους (mm) 1.375 1.355

Εσωτερικές διαστάσεις

Μήκος (mm) 4.140 Συνολικό πλάτος (mm) 1.760

Ύψος (mm)  1.505 (17") Μεταξόνιο (mm) 2.580

Εμπρός πρόβολος (mm) 830 Πίσω πρόβολος (mm) 730

Χωρητικότητα καυσίμου (lt) 45

Χώρος αποσκευών (λίτρα VDA) 352

Εξωτερικές διαστάσεις
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Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απει-
κονίζονται ή περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να μην διατίθενται ως στάνταρντ εξοπλισμός 
και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση. Η KΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών 
χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Τα χρώματα που απεικονίζονται 
μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά εξαιτίας περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης. 
Συμβουλευτείτε τον επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη 
διαθεσιμότητα εκδόσεων και χρωμάτων.

Η ζωή είναι ευχάριστη, απρόβλεπτη και συναρπαστική! Ό,τι και 
αν συμβεί, ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, όπου και αν θέλετε να 
πάτε, το KIA Stonic θα είναι εκεί για να πραγματοποιήσει κάθε σας 
επιθυμία. 

7ετής εγγύηση οχήματος
Κάθε KIA καλύπτεται από τη μοναδική στην αγορά εγγύηση για 
νέο αυτοκίνητο που διαρκεί για 7 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα. Για τα 
πρώτα 3 χρόνια δεν υπάρχει περιορισμός χιλιομέτρων που μπο-
ρείτε να καλύψετε. Αυτή η εγγύηση είναι δωρεάν και μεταβιβάσιμη 
σε επόμενους ιδιοκτήτες, με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο 
συντηρείται στο επίσημο δίκτυο σύμφωνα με το πρόγραμμα συ-
ντήρησης.

5ετής εγγύηση βαφής και 12ετής εγγύηση
κατά της διάτρησης
Η υψηλής ποιότητας βαφή του αμαξώματος εξασφαλίζει μακρό-
χρονη προστασία και λάμψη για το νέο σας KIA. Επίσης, διαθέτει 
ειδική προστασία από τη διάβρωση και 12ετή εγγύηση κατά της 
σκουριάς εσωτερικά.

μείνετε σε επαφή με την KIA
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kia.gr και τη σελίδα στο Facebook 
fb.com/kiamotorsgreece για να ενημερωθείτε για όλα τα τελευ-
ταία νέα μας. 

Χρηματοδότηση
Ο επίσημος έμπορος της KIA μπορεί να σας βοηθήσει με ένα πρό-
γραμμα χρηματοδότησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες 
σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε σε έναν από 
αυτούς για να έρθετε ακόμα πιο κοντά σε ένα αυτοκίνητο KIA.
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ΚιΑ ΕΛΛΑΣ ΑβΕΕ

ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31, Τ.Κ. 145 64, Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 550 70 00, FAX: 210 550 72 98

www.kia.gr

Kia Hellas

  Κατεβάστε δωρεάν το KIA Service App.


