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CENNIK  |  WYPOSAŻENIE  |  DANE TECHNICZNE 

www.kia.com 

cena od  000.000 PLN 

Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej. 
 
7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

cena od  

53 490 zł 

Wersja limitowana  

Business Line 

zyskujesz 4 000  zł  

Historia zmian 
 
• 20170216  
Czujniki cofania dla LCN dla 
 



NOWA KIA VENGA 

Wersja L  wyposażenie jak M + 

Klimatyzacja automatyczna, szyby tylne sterowane elektrycznie,  

fotochromatyczne lusterko, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, pakiet 

stylistyczny, czujniki cofania tył,  przyciemniane szyby tył   

Wersja XL  wyposażenie jak L + 

System " Inteligentny kluczyk " - otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka,  

czujnik zbliżeniowy w drzwiach kierowcy, tempomat oraz ogranicznik prędkości,  

aluminiowe obręcze kół, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu,  

funkcja podgrzewania foteli pierwszego rzędu z funkcją stopniowania,  

podgrzewane koło kierownicy, urządzenie antyoblodzeniowe wycieraczek,  

elektrycznie składane lusterka z funkcją kierunkowskazów, tempomat  

z ogranicznikiem prędkości, tylne światła LED 

   

Wersja M   

Klimatyzacja manualna, sterowanie radiem z koła kierownicy złącza USB i AUX, światła do  

jazdy dziennej LED, czujnik zmierzchu,  elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,  

podwójna podłoga bagażnika, siatka do mocowania bagażu, regulacja podświetlenia  

zegarów, podłokietnik fotela kierowcy i pasażera, przednie lampy przeciwmgielne 

LPG  

w cenie  4 550 zł 
          

Cennik ważny od  30-03-2017 r.  

Rok produkcji 2017 
M   L   XL 

      

B 1.4 DOHC   90 KM 5 MT 
  

  53 490 zł   56 490 zł   61 490 zł 

B 1.6 DOHC         125 KM 6 MT     56 490 zł   59 490 zł   64 490 zł 

B 1.6 DOHC         125 KM 6  AT   60 990 zł   63 990 zł   68 990 zł 

D 1.4 CRDi   90 KM 6 MT     60 490 zł   63 490 zł     

D 1.6 CRDi        128 KM 6 MT         66 490 zł   71 490 zł 
                            

  Wyposażenie standardowe wersji M 

Wyposażenie standardowe wersji L 

Wyposażenie standardowe wersji XL 

• Klimatyzacja manualna, sterowanie radiem z koła kierownicy złącza USB i AUX 

• Światła do jazdy dziennej LED, czujnik zmierzchu 

• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka  

• Podwójna podłoga bagażnika, siatka do mocowania bagażu 

• Regulacja podświetlenia zegarów, podłokietnik fotela kierowcy i pasażera 

• Przednie lampy przeciwmgielne 

• Klimatyzacja automatyczna 

• Szyby tylne sterowane elektrycznie 

• Fotochromatyczne lusterko 

• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu  

• Pakiet stylistyczny: koło kierownicy, drążek zmiany biegów obszyte skórą, wykończenie wewnętrznych  

klamek drzwi materiałem imitującym metal 

• Czujniki cofania tył 

• Przyciemniane szyby tył    

• System " Inteligentny kluczyk " - otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, czujnik zbliżeniowy  

      w drzwiach kierowcy  

• Tempomat oraz ogranicznik prędkości 

• 16” aluminiowe obręcze kół 

• Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu 

• Funkcja podgrzewania foteli pierwszego rzędu z funkcją stopniowania  

• Podgrzewana kierownica, urządzenie antyoblodzeniowe wycieraczek przednich 

• Elektrycznie składane lusterka z funkcją kierunkowskazów 

• Tylne światła LED 
 
 

BUSINESS LINE   
Dodatkowe wyposażenie 

w promocyjnej cenie 
7 000zł  3 000  zł 

PAKIET  SMART 
Dodatkowe wyposażenie 

bluetooth i czujniki cofania 
1 500 zł  GRATIS 



Wersja limitowana 
Business Line 

Cennik ważny od 30-03-2017 r. 

Rok produkcji 2017 
    
    

B 1.4 DOHC   90 KM 5 MT   63 490 zł   59 490 zł   

B 1.6 DOHC         125 KM 6 MT   66 490 zł   62 490 zł   

B 1.6 DOHC         125 KM 6  AT                                                                70 990 zł 66 990 zł 

Business Line  - pakiet wyposażenia dodatkowego do wersji „L” 
• Tylne światła wykonane w technologii LED 

• Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami 

Tom Tom z 7-letnim planem darmowej aktualizacji map, 7" kolorowym ekranem dotykowym, 

radioodtwarzacz MP3 z RDS, port USB oraz złącze AUX, 6 głośników, bluetooth z zestawem 

głośnomówiącym do telefonu, kamera cofania  

• Tapicerka typu Premium – skórzano – materiałowa, wykończenie konsoli centralnej w kolorze czarnym 

lakierowanym na wysoki połysk 

• Funkcja podgrzewania foteli pierwszego rzędu z funkcją stopniowania 

• Podgrzewana kierownica 

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości 

• Elektrycznie składane lusterka z funkcją kierunkowskazów  

 

 
 

 

cena 3 000 zł 

Cena  Cena promocyjna  



NOWA KIA VENGA 
  

    M   L   XL 

          
  

            

   Bezpieczeństwo Kod               

  Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera        ●   ●   ● 

  Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, pełnowymiarowe kurtyny powietrzne       ●   ●   ● 

  System dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera       ●   ●   ● 

  Napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich       ●   ●   ● 

  Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera z przodu       ●   ●   ● 

  System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX       ●   ●   ● 

  

• ESC system stabilizacji toru jazdy • ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
• EBD - system rozdziału siły hamowania • BAS system wspomagania hamowania • ESS - system automatycznego 
włączania świateł awaryjnych w przypadku gwałtownego hamowania • TCS system kontroli trakcji  • HAC system 
wspomagający pokonywanie podjazdów • aktywne zagłówki foteli przednich • automatyczna blokada drzwi podczas 
jazdy  

      ●   ●   ● 

  TPMS - system monitorowania ciśnienia w ogumieniu kół jezdnych       ●   ●   ● 

  
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem 
zmierzchu 

      ●   ●   ● 

  Przednie lampy przeciwmgielne        ●   ●   ● 

  Czujniki parkowania tył BWS     SMT   ●   ● 

  Tylne lampy wykonane w technologii LED               ● 

   Komfort 

  Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego       ●   ●   ● 

  Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach        ●   ●   ● 

  Regulacja wysokości fotela kierowcy       ●   ●   ● 

  Regulacja wysokości wszystkich zagłówków       ●   ●   ● 

  Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa        ●   ●   ● 

  Podłokietnik centralny tylnej kanapy       ●   ●   ● 

  Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich        ●   ●   ● 

  Funkcja zdalnego sterowania centralnym zamkiem, alarm obwodowy oraz składany kluczyk       ●   ●   ● 

  

Radioodtwarzacz CD, MP3, AUX, typu 2 DIN, system audio z 6 głośnikami, sterowany z kierownicy wyposażony  
w port USB i AUX (odtwarzacz CD niedostępny dla wersji z Kia Navi System 

      ●   ●   ● 

  

Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami Tom Tom,  
7-letnim planem darmowej aktualizacji map, 7" kolorowym ekranem dotykowym, radioodtwarzacz MP3 z RDS, port 
USB oraz złącze AUX, 6 głośników, bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, kamera cofania, czujniki 
cofania, automatyczna klimatyzacja dla wersji M 

LCN     3900  zł   2500  zł   2500  zł 

  System informacyjny: komputer pokładowy, obsługa radia, zegar, termometr        ●   ●   ● 

  Funkcja zdalnego sterowania radiem z koła kierownicy, złącze USB       ●   ●   ● 

  Podłokietnik fotela kierowcy i pasażera       ●   ●   ● 

  Elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia       ●   ●   ● 

  Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym        ●         

  Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym oraz funkcją chłodzenia schowka           ●   ● 

Pakiet Smart:  czujniki parkowania tył,  bluetooth z zestawem głośnomówiący do telefonu SMT GRATIS 

  Elektrycznie sterowane szyby drzwi tylnych           ●   ● 

  Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne, czujnik deszczu           ●   ● 

  

Pakiet Stylistyczny: koło kierownicy, drążek zmiany biegów obszyte skórą, wykończenie wewnętrznych  
klamek drzwi materiałem imitującym metal, czerwone przeszycia na kierownicy oraz fotelach (niedostępne dla wersji 
Business line)  

          ●   ● 

  

System "Inteligentny kluczyk" - otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, czujnik zbliżeniowy  
w drzwiach kierowcy 

              ● 

  

Pakiet Funkcjonalny: Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, funkcja podgrzewania foteli pierwszego 
rzędu z funkcją stopniowania, podgrzewane koło kierownicy, urządzenie antyoblodzeniowe wycieraczek, elektrycznie 
składane lusterka z funkcją kierunkowskazów, tempomat z ogranicznikiem prędkości 

FUN         1 900  zł   ● 

  
Panoramiczny dach, sekwencyjny, sterowany elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa  SRF             3 500  zł 



NOWA KIA VENGA 

Notatki 

              M   L   XL 

                        

   Wygląd 

  Barwione szyby       ●   ●   ● 

  Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia       ●   ●   ● 

  Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia       ●   ●     

  Klamki zewnętrzne chromowane               ● 

  Stalowe obręcze kół z oponami 195/65 R15        ●   ●     

  Aluminiowe obręcze kół z oponami 205/55 R16              ● 

  Lakier metalizowany MET     1 900  zł   1 900  zł   1 900  zł 

   Funkcjonalność 

  Składana, dzielona, przesuwana (przód/tył) tylna kanapa z regulacją kąta pochylenia oparcia        ●   ●   ● 

  Immobilizer, antena dachowa       ●   ●   ● 

  Gniazda 12V w konsoli centralnej i przedziale bagażowym       ●   ●   ● 

  Zapasowe koło dojazdowe, wlew paliwa otwierany z wnętrza kabiny       ●   ●   ● 

  Lampki do czytania w konsoli górnej       ●   ●   ● 

  Dodatkowe światło stop, osłony przeciwbłotne kół       ●   ●   ● 

  Podwójna podłoga bagażnika ze schowkiem        ●   ●   ● 

  Siatka do mocowania bagażu       ●   ●   ● 

  Regulacja podświetlenia zegarów        ●   ●   ● 

  Lampki do podświetlania lusterek w osłonach przeciwsłonecznych        ●   ●   ● 

  Przyciemniane szyby tył           ●   ● 

  Funkcja podświetlania schowka w konsoli przedniej           ●   ● 

  Dopłata do autoalarmu z funkcjami: czujnik ruchu, dwuobwodowy, własne zasilanie  ALM     1 000  zł   1 000  zł   1 000  zł 

  

Kia Safety System - system ratunkowy. Automatyczne: rozpoznanie wypadku, wezwanie służb ratowniczych, 
pomoc na żądanie, rejestracja parametrów wypadku,  wezwanie assistance, powiadomienie o próbie odholowania, 
połączenia alarmowe 112  

KSS     3 390  zł   3 390  zł   3 390  zł 

  
LPG   -  Dedykowana instalacja LPG firmy BRC współpracująca z przystosowanym fabrycznie silnikiem benzynowym  
1.4 DOHC. System sekwencyjnego wtrysku gazu ze zbiornikiem toroidalnym w miejscu koła zapasowego. Instalacja 
LPG dostępna jest dla wersji M  

      4 550  zł         

Notatki 



Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w 

języku polskim, zintegrowany z usługami Tom Tom,  

7-letnim planem darmowej aktualizacji map, 7" kolorowym 

ekranem dotykowym, radioodtwarzacz MP3 z RDS, port USB 

oraz złącze AUX, 6 głośników, bluetooth z zestawem 

głośnomówiącym do telefonu, kamera cofania, czujniki 

cofania, automatyczna klimatyzacja dla wersji M 

LPG - Dedykowana instalacja LPG firmy BRC współpracująca 

z przystosowanym fabrycznie silnikiem benzynowym   

1.4 DOHC. System sekwencyjnego wtrysku gazu ze 

zbiornikiem toroidalnym w miejscu koła zapasowego. 

Instalacja LPG dostępna jest dla wersji M / M+LCN 

NOWA KIA VENGA 

Pakiet Funkcjonalny: Bluetooth z zestawem głośnomówiącym 

do telefonu, funkcja podgrzewania foteli pierwszego rzędu  

z funkcją stopniowania, podgrzewane koło kierownicy, 

urządzenie antyoblodzeniowe wycieraczek, elektrycznie 

składane lusterka z funkcją kierunkowskazów, tempomat  

z ogranicznikiem prędkości 

Instalacja LPG 
w cenie 4550 zł 

 
Pakiet FUN 
w cenie 1900 zł 

KiaNaviSystem 
 
• M        cena 3900 zł  
• L, XL   cena 2500 zł 



NOWA KIA VENGA 

EQ - wnętrze 1-tonowe czarne, 
srebrna konsola centralna, 

czarna tkanina  

EQ – Business Line   
Tapicerka skórzano – materiałowa, 

konsola w kolorze czarnym 
lakierowana na wysoki połysk 

 

Kolorystyka wnętrza 

Kolorystyka nadwozia 

stalowe obręcze kół  
z oponami 195/65 R15  

 aluminiowe obręcze kół  
z oponami 205/55 R16  

Infra Red (AA9) Sand Track (D5U) 

Dark Gun Metal (E5B) 

Casa White (WD) 

Black Pearl (1K) Sparkling Silver (KCS) 

Koła M, L XL 

 ( bez dopłaty ) 

Planet Blue (D7U) 



NOWA KIA VENGA 

1,4 DOHC CVVT   1,6 DOHC CVVT   1,4 CRDi WGT   1,6 CRDi 

  Silnik i zawieszenie                       

Układ napędowy Benzynowy   Diesel 

Typ skrzyni biegów manualna 5 biegowa / ISG   manualna 6 biegowa / ISG   automatyczna 6 -biegowa   manualna 6 biegowa 

Typ nabpędu na koła przednie 

Pojemność skokowa [cm3] 1 396    1 591       1 582 

Maksymalna moc [KM/obr.min.] 90 / 6300   125 / 6300   90 / 4000   128 / 4000 

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr.min.] 137 / 4000   156 / 4200   240 / 1 500 ~ 2 500   260 / 1 500 ~ 3 000 

Przód kolumny McPhersona 

Tył belka skrętna 

  Osiągi i dane eksploatacyjne                    
Prędkość maksymalna [km/h] 168   183   180   167   185 

Przyspieszenie 0-100 km/h [s] 12,8   11,0   11,5   14,5   11,2 

Elastyczność 80-120 km/h [s] 18,3   15,9   9,4   14,5   12,0 

Zużycie paliwa  w trybie miejskim [l]* 7,2 / 6,6   7,4 / 7,1   8,6   5,2   5,5 

Zużycie paliwa  w trybie pozamiejskim [l]* 5,3 /5,1   5,7 / 5,2   5,2   3,9   4,0 

Średnie zużycie paliwa [l]* 6,0 / 5,6   6,4 / 5,9   6,5   4,4   4,5 

Emisja CO2 [g/km] 140 / 130   148 / 139   150   115   120 

Hamulce - typ (przód /tył) tarczowe wentylowane / tarczowe 

Droga hamowania (100-0 km/h) [m] 39 

Wymiary:  Długość: 4075 mm;       Szerokość 1765 mm;       Wysokość 1600mm;      Rozstaw osi 2615 mm 

Minimalny promień skrętu [m] 5,00 

Pojemność zbiornika paliwa [l] 50 

Pojemność przestrzeni bagażowej  VDA [l] 440-552 

Masa własna [kg] 1178~1268   1180~1280      1222~1294   1267~1370   1281~1380 

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 1710   1710   1780   1800   1810 

Gwarancja  ** 7 lat /150 000 km 

* Dane mają  zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym wg normy  80/1268/EEC. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy.  Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich 

nowych samochodów  osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury  (obecnie: http://www.mi.gov.pl/2-48246bdd523f7-1792500-p_1.htm ); Poza  wielkością zużycia paliwa przez samochód, 

również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. 

 

** Szczegółowy zakres i warunki znajdują się w książce gwarancyjnej danego pojazdu 

Wszystkie produkowane obecnie samochody KIA są wykonywane z materiałów spełniających pod kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. KIA 

Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)  Więcej informacji 

dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.kia.com.pl  
  

Kia Motors Polska  Sp. z o.o. dochowując  wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie Kia Motors Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie  prawo do  wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym 
parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy i miejsca wytworzenia.  
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 71 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 (1) § 2 kc, jak również nie stanowią 
opisu towaru w rozumieniu art. 8 pkt 1 ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta 
szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. 
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz  
umowa sprzedaży pojazdu.  Podane ceny zawierają podatek VAT.  
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