
Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energi- 
klasse 

Grøn 
ejerafgift 

Kr./halvårlig 
Vision Prestige Upgrade GT-Line 

5 døre m. 4 sæder 

 1.0 Benzin 67 19,6 115 

5 døre m. 5 sæder 

1.0 Benzin AMT 67 18,5 122 
Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Få mere værdi med aktuelle kampagner

Upgrade pakke 
Værdi op til kr. 40.000 

Merpris kun kr. 10.000 
Kun til Prestige

Upgrade pakke inkluderer: 

Opgradering til 14” alufælge • Krom dørhåndtag udvendigt • LED baglygter • LED kørelys • LED positionslys • Mørktonede ruder bagved (Privacy 

glass) • Projektionsforlygter • Tågelygter foran • Aircondition • Exclusive sædebetræk • High glossy sorte detaljer i kabinen • Mat krom detaljer 

indvendigt • Læderrat • Lædergearknob • Varme i forsæder • Varme i rattet 

*Billedet kan være vist med ekstraudstyr og er vejledende for bilens udseende.

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Clear White uden beregning) kr. 5.000 

Serviceinterval Garantier 
Benzinmotor: 12 måneder / 15.000 km 

Senest opdateret: 20-08-2020

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning

Alle priser er 2020 priser ekslusiv. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.900,- på personbiler.
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

*kr. 139.900 *kr. 159.000 * kr. 169.000 Kr. 245.000

*

*kr. 150.900 *kr. 169.000 *kr. 175.900 kr. 265.000

*Tilboðsprísir uttan bil i býti

http://www.wltp.dk/


Picanto udstyrsvarianter 

Vision 

Eksteriør 

• 14" stålfælge m. hjulkapsler

(175/65R14) 

• Dørhåndtag i bilens farve

• Kofangere i bilens farve

• Sidespejle i bilens farve

• El-justerbare sidespejle m.

varme 

Interiør & komfort 

• Aut. lysregulering

• Elruder foran

• Fjernbetjent centrallås

• Hattehylde

• Højdejusterbart førersæde

• ISG start/stop funktion (ej AUT)

• Komfortblink

• 60/40 splitbagsæde

• 2 foldenøgler

Audio, media & navigation 

• Højtalere i fordøre (2 stk i alt)

• 4,2” instrumentering farve LCD

• Bluetooth*

• Kørecomputer m. eco

gearskifteindikator 

• Radio m. DAB+

• Ratbetjening af radio

• USB-indgang foran

Sikkerhed 

• AEB Aut. nødbremse

• ESC Elektronisk

stabilitetskontrol m. 

antispinregulering 

• HAC Bakkestartsassistent

• IsoFix

• Selealarmer

• Indirekte TPMS

• VSM Stabilitetsstyring af bil

• 6 Airbags

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Prestige 

• Tonede ruder • Elruder bagved

• Mat krom detaljer på

gearvælger 

• 8” touch skærm

• Trådløs Android Auto™

• Trådløs Apple Carplay™

• Bakkamera m. dynamisk

guideline 

• Diskanthøjtalere foran (2 stk)

• Højtalere i bagdøre (2 stk i alt)

Upgrade pakke til Prestige 

Udstyr fra Prestige og… 

• Opgradering til 14” alufælge

• Krom dørhåndtag udvendigt

• LED baglygter

• LED kørelys

• LED positionslys

• Mørktonede ruder bagved

(privacy glass) 

• Projektionsforlygter

• Tågelygter foran

• Aircondition

• Exclusive sædebetræk

• High glossy sorte detaljer i

kabinen 

• Mat krom detaljer indvendigt

• Læderrat

• Lædergearknob

• Varme i rattet

• Varme i forsæder

GT-Line 

Udstyr fra Prestige og… 

• Opgradering til 16" alufælge

(195/45R16) 

• GT-Line diffuser m.

udstødningsdesign 

• GT-Line kofangere

• GT-Line kølergrill

• GT-Line projektionsforlygter

• GT-Line sideskørter

• GT-Line tågelygter foran

• Krom rudelister og dørhåndtag

• LED baglygter

• LED kørelys

• Mørktonede ruder bagved

(Privacy Glass) 

• Sidespejle el-foldbare m. LED

blinklys 

• Alu sportspedaler (Kun til 5-

personers) 

• Armlæn mellem forsæder

• GT-Line interiør i kunstlæder m.

lyse detaljer 

• GT-Line sportslæderrat

• Krom & high glossy detaljer

indvendigt 

• Lædergearknob

• Opbevaringsboks under armlæn

• Opgradering til klimaanlæg

• Varme i forsæder

• Varme i rattet



Picanto interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Vision/Prestige Upgrade GT-Line (Standard) GT-Line (Ekstraudstyr) 

Karosserifarver 

Shiny Red Pop Orange Lime Light Sparkling Silver 

Astro Gray Aurora Black Pearl Milky Beige Alice Blue 

Clear White Honey Bee 

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr.

Picanto ekstraudstyr 

Udstyr Vision Prestige GT-Line 

Indbygget navigation til 8” touchskærmen - kr. 6.500 kr. 6.500 

Røde detaljer i GT-Line kunstlæder kabinen - - kr. 1.500 

LED belysning v. makeupspejl - - kr. 1.500 

Blindvinkelsassistent BCW (kun til manuel gearkasse, skal kombineres med Udvidet 
sikkerhedspakke kr. 10.000) 

- - kr. 5.000 

Aktiv blindvinkelsassistent BCAA-bagvedkørende (kun til AMT gearkasse, skal kombineres 
med udvidet sikkerhedspakke kr. 10.000) 

- - kr. 5.000 

Komfort pakke (kun til Upgrade pakke) 
- kr. 3.500 - 

Indeholder: Fuldautomatisk klimaanlæg, el-foldbare sidespejle m. LED blinklys 

Teknik pakke 
- - kr. 8.000 

Indeholder: Multifunktionel smartkey, parkeringssensor bagved 

Udvidet sikkerhedspakke 

- - kr. 10.000 Indeholder: Fartpilot/fartbegrænser, udvidet AEB nødbremse med forgængergenkendelse, 
LFA udvidet vejbaneassisstent, DAW træthedregistrering 

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/



