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CÓDIGOS

MODELO J.371

MOTOR & TRANSMISSÃO
Motor 1.0 L flex, 3 cilindros - 80 cv (etanol) e 77 cv (gasolina) S

Transmissão automática de 4 velocidades S

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Abertura interna da tampa de combustível S

Ar-condicionado S

Banco do motorista com regulagem de altura S

Banco traseiro rebatível e bipartido (60/40) S

Bancos do motorista e passageiro com porta-revistas no encosto S

Bluetooth com controle de chamada no volante S

Cabo para iPod S

Chave tipo canivete, com travamento e abertura de portas a distância S

Console do câmbio automático com detalhes na cor grafite  S

Encostos de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura S

Iluminação no porta-malas S

Luz interna com efeito fade-out S

Maçanetas internas com pintura metalizada S

Odômetro digital com medições parciais A e B, tempo de viagem  
e Eco Driving Mode On/Off

S

Para-sóis com espelhos e porta-ticket para o motorista S

Porta-copos no console central S

Porta-garrafas nas portas dianteiras S

Porta-objetos nas portas dianteiras e console central S

Rádio CD/MP3 player com entrada auxiliar, USB e para iPod S

Relógio digital no painel de instrumentos S

Revestimento de couro no volante e na alavanca de câmbio S

Sistema de som com 4 alto-falantes S

Sistema imobilizador de ignição S

Tampa no compartimento de bagagem S

Tomada auxiliar de energia 12 V (console central) S

Travamento elétrico central das portas e porta-malas S

Vidros com comando elétrico nas 4 portas S

Volante de direção com regulagem de altura e controle de som S

EXTERIOR & DESIGN
Antena eletrônica externa no teto S

Espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétricos,  
aquecimento e setas com Led  

S

Faróis com lâmpadas halógenas e lentes de policarbonato S

Faróis de neblina com lentes de policarbonato S

Grade dianteira com detalhes em prata e vermelho S

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável S

Limpador do vidro traseiro S

Maçanetas externas cromadas S

Para-choques e espelhos retrovisores na cor do veículo S

Rodas de liga leve aro 14” S

Spoiler traseiro S

TECNOLOGIA & SEGURANÇA
Air bag frontal duplo S

Barras de proteção contra impactos laterais nas 4 portas S

Cintos de segurança de 3 pontos S

Cintos dianteiros com pré-tensionadores e limitadores de carga S

Desembaçador no vidro traseiro S

Direção com assistência elétrica progressiva S

Freios a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira com ABS e EBD S

Indicador de condução econômica - Eco Driving (se ativado Eco On)  S

Luz de freio instalada no spoiler do vidro traseiro – Brake Light S

Sistema Isofix S

ND - Não disponível  /   S - Item de série

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
O veículo acima apresentado possui vários modelos com características técnicas, itens de série e opcionais específicos, que são identificados por códigos, cujas descrições encontram-se disponíveis na 
rede autorizada Kia. Em atendimento ao artigo 36 da Lei 8.078/90, a Kia Motors reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as informações aqui prestadas, em especial 
as características técnicas e equipamentos dos modelos especificados e identificados pelos códigos. Alguns itens do veículo apresentado nesta publicação são opcionais, devendo o consumidor, ao 
receber o veículo na concessionária autorizada, certificar-se de que do mesmo constam todos os itens adquiridos, sejam de série e/ou opcionais. Para mais informações, consulte uma concessionária Kia. 
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