
הנהג. ולערנות  לזהירות  הנהיגה,  כללי  על  לשמירה  תחליף  מהוות  אינן  והן  שונים  ומגבלות  תנאים  תחת  הפועלות  בלבד,  וסיוע  עזר  אמצעי  הינן  הבטיחות   מערכות 
*ללקוח פרטי בלבד. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או 
התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים 
מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים 

במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

נתוני צריכת דלק דגם 
דרגת זיהום אווירבליטרים ל-100 ק"מ

AMT EX/LX 'דרגה 7משולב5.8פיקנטו החדשה 1.2 ל
 AMT GT LINE 'דרגה 8משולב5.9פיקנטו החדשה 1.2 ל
 AMT X LINE 'דרגה 8משולב5.9פיקנטו החדשה 1.2 ל

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832AP *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009.
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם 
הבטיחותי

520/524/523/537/AMT EX /AMT LX פיקנטו 1.2 ל׳
רמת דרגה AMT GT LINE /AMT X LINE4 אוט׳

בטיחות 
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי: 4
רמת 

בטיחות 
נמוכה

מקרא:
  מערכת מותקנת בדגם הרכב

�מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם פיקנטו 1.2 ל׳ AMT GT LINE /AMT X LINE/AMT EX /AMT LX אוט׳: 

 7 כריות אוויר
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
 מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

)ISA( בקרת מהירות חכמה
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

�מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
��מערכת להתרעה על השארת 

ילדים ברכב
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

לפרטים: 9920*

www.kia.com



 העיר שייכת
לצעירים

אם העיר גורמת לך להרגיש צעיר, חיוני וסקרן לגילויים 
חדשים – קיה פיקנטו החדשה היא הפרטנרית המושלמת. 

קטנה אך מרווחת ומלאה ברעיונות גדולים. 

אנרגיית נעורים מתפרצת
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במרכז העניינים
פיקנטו  קיה  האורבניים,  ברחובות  נוסעת  כשהיא 
הופכת מיד להיות חלק מהסצנה התוססת. עם קימורים 
וצבעוניות מרשימים, היא שובה את העין וכובשת את 

הלב.
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 אובססיבית
לשקט נפשי

מהמסגרת המוצקה ועד לטכנולוגיות המתקדמות ביותר – 
קיה פיקנטו מוקדשת לבטיחות, לצפיית מצבים מסוכנים 

מראש ולסיוע במניעתם.

פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה )AHSS( ופלדה 
בכבישה חמה

קשיחות בלתי רגילה. כבישה חמה של רכיבים מיושמת באזורי 
עומס מרכזיים. אמצעים אלה משפרים משמעותית את קשיחות 
הנוסעים  תא  על  ההגנה  את  מגבירים  המרכב,  הפיתול של 

ומשפרים את הביצועים הדינמיים. 

44 מ׳44%
פלדה מתקדמת בעלת 

חוזק גבוה
דבקים מתקדמים

כריות אוויר קדמיות / צדיות / וילון / ברכיים
כדי לסייע בהגנה על יושבי המכונית ובהפחתת הפציעות במקרה 
של התנגשות, קיה פיקנטו מציעה כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 
הקדמי, שתי כריות אוויר צדיות מלפנים, שתי כריות וילון וכרית אוויר 

לברכי הנהג.

מערכת סיוע לזינוק בעלייה )HAC( בעמידה במדרון, מערכת HAC מונעת ממך להידרדר 
לאחור, באמצעות הפעלה עדינה של הבלמים למשך של עד שתי שניות מהרגע שאתה 
מרים את רגלך מדוושת הבלמים, כדי להעניק לך זמן להעביר את רגלך לדוושת ההאצה.

בקרת יציבות אלקטרונית )ESC( מערכת ESC מבטיחה ביצועי בלימה ושליטה כיוונית 
אופטימאליים על-ידי הפעלה אוטומטית של כוח הבלימה המתאים על כל גלגל,

בהתאם למומנט המנוע ולתנאי הנהיגה.

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים )TPMS( כשהיא מזהה שינויים ברעידות ובקוטר הצמיג, 
המציינים שלחץ האוויר נמצא מתחת לרמה המומלצת, מערכת TPMS מזהירה את הנהג.

LKA - מערכת למניעת סטיה מנתיב המבצעת תיקוני היגוי מבוססת על מצלמה המזהה 
את סימון הנתיב וכוללת גם מערכת LFA לשמירת הרכב במרכזו.
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