
Bongo
Nenhum outro carrega tanta versatilidade.



Ar-condicionado e direção hidraúlica 
progressiva, tornando a condução mais segura 
e confortável

Motor 2.5 L Turbodiesel Intercooler 16 Válvulas.
Potência máxima: 130,5 cv / 3.800 rpm -  
Torque máximo: 26 Kgm / 1.500 rpm

Liberado para circular em estradas e aréas 
urbanas

Vidros e travas elétricos, oferecendo  
conforto e comodidade

Liberado para circular em áreas restritas

Transmissão manual de 6 velocidades com 
marchas mais suaves

Air bag frontal duplo, barras de proteção contra 
impactos laterais e proteção estrutural da cabine  
em “T” contra impacto frontal

Pode ser conduzido com habilitação Tipo B

O nome do Bongo é trabalho. Mas trabalho com conforto,  versatilidade e segurança sem igual.
Conheça o Bongo. Criado para ser ágil como nossos centros urbanos precisam. 

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. 
Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012.

Imagens da versão K.798 – Ano/modelo 21/22

kia.com.br
0800 77 11011

Tecnologia ABS (Anti-lock Brake System) impede o 
travamento das rodas e mantém o controle do motorista 
com o maior poder de frenagem. Já o EBD (Electronic 
Brake Force Distribution) garante maior eficiência ao 
sistema, permitindo melhor estabilidade e controle, 
mesmo em caso de frenagens feitas em curvas

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.



Equipamentos  

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. 
Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
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CÓDIGO

MODELO K.788 K.798
MOTOR & TRANSMISSÃO
Motor 2.5 L Turbodiesel Intercooler, 16 V, 130,5 cv @ 3.800 rpm S S
Transmissão manual de 6 velocidades S S
CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado N S
Acendedor de cigarros S S
Alça de acesso à cabine (2) S S
Aviso sonoro de chave no contato e porta aberta S S
Banco do motorista com ajuste manual S S
Chave tipo canivete com abertura e travamento das portas a distância S S
Console central com descansa-braço rebatível, porta-objetos com 2 porta-copos S S
Conta-giros S S
Duplo porta-objetos na tampa do porta-luvas S S
Encostos de cabeça para todos os ocupantes S S
Freio de estacionamento com acionamento manual no console central S S
Luz interna com efeito fade-out S S
Odômetro digital com medições parciais A e B S S
Painel dianteiro com detalhes na cor cinza S S
Porta-objetos e porta-garrafa nas portas dianteiras S S
Preparação para o sistema de som com 2 alto-falantes S S
Relógio digital no conjunto de mostradores S S
Revestimento do assoalho em carpete S S
Revestimento dos bancos em vinil S S
Ventilação forçada com recirculação e 4 velocidades S S
Vidros com comando elétrico nas portas S S
EXTERIOR & DESIGN
Antena do rádio na coluna “A” S S
Esguicho do lavador do para-brisa incorporado ao braço do limpador S S
Faróis com lâmpadas halógenas e lentes de policarbonato S S
Filtro de ar com admissão tipo “Snorkel” S S
Grade dianteira com detalhe cromado S S
Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável S S

Para-choque dianteiro na cor do veículo S S
Retrovisores externos bipartidos com espelho convexo complementar S S
Rodas de aço aro 15” (rodeiro simples) com pneus 195/70 S S
TECNOLOGIA & SEGURANÇA
Acelerador eletrônico tipo Drive-by-Wire S S
Air bag frontal duplo S S
Aviso sonoro (e visual) de não afivelamento do cinto de segurança do motorista (ativado por velocidade) S S
Barras de proteção contra impactos laterais S S
Cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes S S
Direção hidráulica progressiva S S
Embreagem com acionamento hidráulico S S
Freios a disco ventilados na dianteira e a tambor na traseira com ABS e EBD S S
Freios traseiros com válvula proporcionadora sensível a carga (LSPV) S S
Proteção estrutural da cabine em “T” contra impacto frontal S S
Sistema de proteção contra descarga da bateria S S
Sistema imobilizador de ignição S S


