De Kia

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar en
spannend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar je ook
heen gaat en wat je ook gaat ontdekken, Kia is erbij.

Het leven is wat je er zelf van maakt.
Welkom in de wereld van Kia.

Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. Daarom
ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee jij de wereld kunt
verkennen, dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s
met geavanceerde technologieën en slimme oplossingen.
Auto’s met onze unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs
van onze buitengewone kwaliteit. Bij alles wat we doen
staat er altijd maar één doel centraal: jouw verwachtingen
overtreffen. Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’.
We nodigen je uit om deze Kia Stonic eens goed te bekijken.
Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.
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Pak het moment
De Kia Stonic is gemaakt voor mensen die willen genieten van elk
moment. Die hun grenzen verleggen en houden van avontuur. De
Stonic geeft je nieuwe energie, nieuwe spirit. Zo heb je crossover
nog nooit ervaren. Een slanke maar toch krachtige bouw, strakke
styling, prettige handling en zijn uitstekende prestaties: de Kia
Stonic blijft je verrassen, elke dag.
Raadpleeg de prijslijst of de Kia-dealer voor
het actuele leveringsprogramma van de Kia Stonic.

4

5

Ontsnap aan het alledaagse
Al bij de eerste aanblik weet je: de Kia Stonic gaat zijn eigen weg. Zijn styling
is fris en gedurfd. Zijn geïntegreerde Bi-functionele projectiekoplampen met
scherpe LED-dagrijverlichting geven de Stonic een dynamische en sportieve
aanblik. En niet te missen is de driedimensionaal gevormde grille en zijn
scherpe verticale lijnen rond de mistlichten voor. Tel daarbij op de two-tone
lakuitvoering – met body en dak in spannende contrasten – en je weet: dit
is iets heel bijzonders.
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Net even anders
Ook van achteren gezien maakt de Kia Stonic een sterke indruk.
De scherp hellende achterruit en de brede wielkasten geven hem
een gespierde uitstraling. Geraffineerde 3D-graphics in de LEDachterlichtunits getuigen van karakter en een fijn oog voor detail.
De vloeiende lijn van de achterklep en de zilverkleurige skidplate
aan de onderzijde maken het beeld compleet: dit is een design
dat bekijks trekt.

8

9

Geniet van iedere
seconde
In het drukke verkeer van tegenwoordig mag je niets missen. Daarom biedt de Kia Stonic
alle informatie die je nodig hebt én helpt hij afleiding te vermijden. Met Apple CarPlay &
Android Auto kun je handsfree met spraakbesturing bellen. En intussen biedt een state-ofthe-art multimediasysteem met zwevend touchscreen je alle info- en entertainment die je wilt.

1. 3,5" Supervision display Direct in het primaire blikveld tussen toerenteller en snelheidsmeter toont dit
scherm belangrijke voertuig- en audio-informatie.
2. AUX & USB oplader voorin Met deze USB-poort kun je je smartphone en andere apparaten opladen en aansluiten
via de analoge 3,5 mm jack.

3. USB oplader achterin

Handig USB-aansluiting in de middenconsole achterin, onder handbereik voor alle

achterpassagiers.
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Bluetooth In de Kia Stonic bedien je via Bluetooth
handsfree je telefoon en een aantal handige functies.
voorin

Digital Audio Broadcasting (DAB+)

Met Digital Audio
Broadcasting (DAB) klinkt jouw favoriete radiostation altijd
optimaal en sprankelend, inclusief zender- en track-informatie.

7" Full Map Navigatiesysteem

Spraakbesturing Bedien je navigatie, neem telefoongesprek-

Inclusief 7" achteruitrijcamera.

ken aan, beluister tekstberichten en bedien je audiosysteem met
Apple CarPlay & Android Auto – allemaal gewoon met je stem.
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achterin
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Waar? Wanneer? Hoe?
Dit is het antwoord.
Ons nieuwe navigatiesysteem powered by TomTom maakt betrouwbare routeinformatie nu nog preciezer en beter. Het houdt je verbonden met de buitenwereld en
presenteert meer nuttige informatie dan ooit. Het hart wordt gevormd door een WiFiunit, die het gloednieuwe navigatiesysteem van de Stonic via jouw smartphone met het
internet verbindt om zo de data voor de livediensten binnen te halen.*
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1. Live traffic**
Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate Live Traffic
informatie die iedere twee minuten geüpdatet wordt. Zo weet je
altijd precies waar het soepel doorrijdt en waar je weg moet blijven.
Als de boel vastloopt waarschuwt het systeem je en presenteert
het alternatieve routes.
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2. Flitsers**
Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel mobiele als vaste,
en voor milieuzones. Het systeem kan zelfs rekening houden
met plekken waar veel ongelukken gebeuren en je hiervoor
waarschuwen.
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3. Local search
Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke plek om af
te spreken, dan gebruik je Local Search. De database bevat 500
zoekcategorieën, 25.000 keywords en 250.000 plaatsen, zodat je
altijd vindt wat je zoekt. Daarnaast kun je in het systeem in tien
talen zoeken, ook in het buitenland.
4. Weersverwachting
Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat het regenen?
Check de weersverwachting. Je toetst gewoon je bestemming in
en krijgt een vierdaagse voorspelling, compleet met minimum- en
maximumtemperatuur, windkracht en zon- en regenkans.
5. Parkeerinformatie
Parkeren bij een nieuwe bestemming? Het systeem toont je al ruim
voordat je arriveert of er plek is. Dat baseert hij op praktijkcijfers
van gemiddelde parkeerdrukte op de openbare weg ter plaatse, en
op informatie van P-garages.
6. Brandstofalert
Is je tank bijna leeg, dan toont het systeem de tankstations op je
route, inclusief de actuele brandstofprijzen. Zo kun je altijd op tijd
bijvullen en betaal je nooit te veel.
* Smartphone met data abonnement benodigd om diensten te activeren.
** Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van deze diensten.

Android AutoTM is ontwikkeld zodat jij je telefoon kunt gebruiken en toch je aandacht op de weg
kunt houden. De simpele, intuïtieve interface biedt je toegang tot features als Google Maps, apps,
muziek en stembediening, en organiseert informatie automatisch in simpele kaarten die
verschijnen wanneer jij ze nodig hebt.

Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om onderweg je iPhone te gebruiken. CarPlayTM
presenteert alles wat je nodig hebt in het display van de Stonic, zodat je kunt navigeren, bellen en
muziek kunt luisteren zonder je aandacht van de weg te halen.

Kia Connected Services
Wil je in contact blijven met je Kia? Vraag bij je Kia-dealer naar de Kia Connected Services
Module. Zo kun je via je smartphone zien of je Kia op slot staat en waar deze geparkeerd
staat, wat je kilometer-stand is en hoeveel kilometer je nog kunt rijden. De rittenhistorie
is een handige tool die jou een overzicht geeft van alle ritten die je gereden hebt. Handig! Kijk op
www.kia.com voor meer informatie.
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Overal voor in
Ben jij ook altijd in voor leuke dingen? De Kia Stonic is ontworpen om al
jouw plannen en ideeën op gang te brengen. Met handige neerklapbare
zitplaatsen achterin, met een ruim interieur en met een heel flexibele
laadruimte – van 352 tot maar liefst 1.155 liter. Wat de dag ook brengt,
jouw Stonic is er klaar voor.

1. Neerklapbare achterbank: een vrijwel vlakke laadvloer in een handomdraai, voor alle lange of grote spullen.
2. Gedeeld neerklapbare achterbank: met de in ongelijke delen (60:40) omklapbare rugleuningen varieer je makkelijk
het aantal zitplaatsen én de bagageruimte.

3. Verstelbare laadvloer plaats de uitneembare laadvloer op gelijke hoogte met de omgeklapte rugleuningen, of
verlaagd voor maximale opbergruimte.
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4. Beweegbare hoedenplank: houdt
kostbare bagage uit het zicht en beweegt
soepel mee met het openen en sluiten van de
achterklep.
5. Bagagenet:

hiermee blijven kleine losse
items in de bagageruimte eenvoudig stevig op
hun plek.
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1.0 T-GDi

1.0 T-GDi

Cilinderinhoud (cc)

998

998

1,598

Vermogen (pk/tpm)

100/6.000

120/6.000

115/4.000

171,5/1.500-4.000

171,5/1.500-4.000

280/1.500~2.750

MT 5

MT 6 / DCT-7

MT 6

Motor

Boordevol dynamiek
Als je maximaal wilt genieten van elk moment, moeten power en precisie hand in hand gaan.
Dat is precies wat de Kia Stonic biedt. Met keuze uit drie motoren – twee benzine en een diesel –
krijg je altijd de dynamiek die bij jou past. Gekoppeld aan een soepel werkende handgeschakelde
versnellingsbak is elke uitvoering verrassend pittig én spaarzaam.

16

Max. koppel (Nm/tpm)
Transmissie

1.6 CRDi

Handgeschakelde versnellingsbakken

DCT-7

Kies je voor de handgeschakelde versnellingsbak of voor de zeventrapsautomaat
met dubbele koppeling? Hoe dan ook ben
je verzekerd van vlot en zuinig rijden.
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Bescherm wat je lief is
Waar je ook rijdt en wat je ook doet – de Kia Stonic beschermt jou en
je passagiers optimaal. Hij helpt je om eventuele gevaren voor te zijn
of uit de weg te gaan. En als het toch eens mis gaat, helpt hij je effectief

Geavanceerd hoogwaardig staal
De carrosserie bestaat voor een groot deel uit Advanced High Strength
Steel (AHSS). Dat maakt van de Stonic uitzonderlijk sterk: de beste basis
voor optimale botsveiligheid en een goede wegligging.

om de schade te beperken.

1. Hill-start Assist Control (HAC) De handige hulp voor elke hellingproef. Hill-start Assist Control houdt de rem
voor je vast, zodat je niet achteruit rolt.
2. Vehicle Stability Management (VSM) Samen met de Motor Driven Power Steering (MDPS) helpt VSM je elke
rijsituatie onder controle te houden, zelfs bij ongelijke grip links en rechts.

3. Cornering Brake Control (CBC) Cornering Brake Control (CBC) is ontwikkeld om je te helpen bij het stabiel
remmen in bochten. Afhankelijk van snelheid en grip verdeelt CBC de remkracht over de binnenste en buitenste
wielen. Zo blijft de Stonic ook bij het remmen in bochten stabiel op koers.
4. Torque Vectoring by Braking (TVBB) is een extra functie binnen het geïntegreerde elektronische stabiliteitssysteem van de Stonic. Dreigt een aangedreven wiel in een bocht door te slippen doordat de bestuurder te veel gas
geeft, dan voorkomt TVBB dat via een bliksemsnelle, gedoseerde remingreep.
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3 + 4

98

meter aan hightech lijmen en kitten

Waar mogelijk zijn in de Stonic hightech lijmsoorten en kitten gebruikt:
voor sterkere én geluiddempende verbindingen.
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Zones met extra sterk heetgeperst staal

Om de Stonic zo sterk en veilig mogelijk te maken, gebruikt Kia voor
verschillende delen van de carrosserie diverse perstechnieken,
waaronder heetpersen. Zo is hij sterk, veilig en toch zo licht mogelijk.
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airbags

de Kia Stonic beschermt je met voor- en zijairbags voor de
bestuurder en de voorpassagier, plus twee gordijnairbags links en
rechts over de volle lengte van de cabine.
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Verleg je grenzen
Nieuwe plekken ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen: met de nieuwste
technologie in de Kia Stonic is dat eenvoudiger en leuker dan ooit. Dat
inspireert je om te vinden wat je zoekt. En het geeft elke rit en elke reis
een spannende nieuwe dynamiek.
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Verwacht het
onverwachte
De slimme Kia Drive Wise technologie maakt Stonic-rijden veiliger én leuker. Of je nu wilt
parkeren, manoeuvreren door drukke steden of lekker opschieten op de snelweg: Drive
Wise helpt je om risico’s tijdig te signaleren, en kan zelfs actief ingrijpen om ongevallen
te voorkomen.

1. Kruisend-verkeersdetectie achter (RCTA) Wil je achteruit een parkeerplaats of uitrit uit rijden, dan kijkt
dit systeem met behulp van radar of er kruisend verkeer aankomt. Als een tweede paar ogen.
2. Dodehoekassistent (BSD) De Blind-Spot Collision Warning (BCW) kijkt met radar continu links en rechts
naast en achter de auto en waarschuwt je als er een voertuig in de blinde hoek rijdt. Zo kun je veilig van rijbaan
wisselen.

3. Actieve rijbaanassistentie (LKAS) Dit systeem leest de strepen op de weg met een camera in de voorruit, ter
hoogte van de binnenspiegel. Het attendeert je subtiel zodra je onbewust buiten je rijbaan dreigt te raken.
4. Grootlichtassistent (HBA) Als je in de Kia Stonic rijdt met grootlicht aan, ‘ziet’ dit systeem de koplampen van
tegenliggers en schakelt het grootlicht zo nodig tijdelijk even uit om verblinding van andere weggebruikers te
voorkomen.
5. Vermoeidheidsherkenning (DAW)

monitort de input van de bestuurder en merkt het zodra de bestuurder
vermoeid is of afgeleid raakt. Dan klinkt een audiosignaal en verschijnt er een alert-melding op het beeldscherm.
1
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VEILIGHEID

GEBRUIKSGEMAK

EFFICIENCY

DRIVE WISE gebruikt de modernste Advanced Driver Assistance System (ADAS) technologie
voor de bescherming van inzittenden en voetgangers, zonder concessies te doen aan het
rijplezier.
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Autonome noodremassistentie (AEB) Met radar
en een camera signaleert dit systeem eventuele
obstakels dicht voor de auto. Remt een voorligger
plotseling hard af, dan kan FCA bij snelheden tot 60
km/u een noodstop maken. Ziet FCA een
voetganger, dan waarschuwt het de bestuurder en
remt het zo nodig automatisch.
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Kies het
lekker zelf
Heb je een goede indruk gekregen van wat de Kia Stonic allemaal voor
je kan doen? Dan is het nu tijd om kleur te bekennen en te kiezen. Het
goede nieuws: er zijn vele verschillende opties om ’m precies naar jouw
smaak aan te kleden. Kies je kleur, de materialen en de extra’s en je
Stonic is echt helemaal de jouwe.
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Blijvend verrassend
Jij houdt van kleur en vrolijkheid, net als de Kia Stonic. Daarom is hij er in een groot aantal frisse, uitgesproken
tinten die precies passen bij jouw karakter. Sterker nog: je kunt de Stonic helemaal naar jouw smaak uitvoeren,
inclusief two-tone carrosserie met het dak in een sprankelende contrastkleur.

Clear White _ UD

Silky Silver _ 4SS

Platinum Graphite _ ABT

Urban Green _ URG

Signal Red _ BEG

Smoke Blue _ EU3

Most Yellow _ MYW

BUD

B4S

AAX

BUR

UBE

UEU

BMY

AUD

A4S

RAB

AUR

BBE

BEU

Aurora Black Pearl _ ABP

TWO-TONE CARROSSERIE KLEUR
R4S

DAK KLEUR

RUD

Clear White (UD)
Aurora Black (ABP)

4SS

ABT

URG

-

-

-

-

Tan Orange (ARG)
Signal Red (BEG)

26

UD

-

BEG

-

EU3

-

MYW

ABP

-

-

-
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Geniet van elk detail
Houd jij vooral van het bruisende stadsleven, of van ongerepte natuur? Ook het interieur van
de Kia Stonic kun je precies kiezen zoals jij het wilt. Kijk maar: al deze opties hebben een eigen
karakter, stuk voor stuk met oog voor detail gemaakt van topklasse materialen en stoffen.

Standaard stoffen bekleding

Zwart lederlook bekleding

Een prettige combinatie van
zacht tricot en geweven stof
maakt de stoelen mooi om te
zien én prettig om te voelen. De
portieren en het dashboard zijn
afgewerkt met gelakt metaal dat
subtiel past bij de tinten van de
bekleding.

De stijlvolle zwarte kunstlederen
bekleding is subtiel geperforeerd
voor optimale ademende werking
en zitcomfort. Inclusief
bijpassende diepzwarte details
op de portieren en het
dashboard, voor een elegant
accent.

Luxe stoffen bekleding
Een stijlvolle combinatie van
zacht tricot en geweven stof
met een patroon in geraffineerd
donkergrijs. De slim daarop
afgestemde details in portieren
en dashboard maken het geheel
fris en relaxed.
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Overal voor in, op alles voorbereid

Smart Key & Start-knop
Met de Smart Key in je binnenzak hoef
je je Stonic niet te ontgrendelen: je
kunt direct instappen. En starten gaat
met één druk op de knop.

Korte ritjes? Woon-werk verkeer? Weekendjes weg of grote avonturen? Wat je plannen ook zijn, met de juiste opties
en extra’s is jouw Kia Stonic altijd op alles voorbereid. De keuze is enorm. Zo kun je ’m precies naar jouw smaak en
wensen aankleden. Alsof hij vanaf het allereerste begin op maat voor jou is gemaakt.

Skidplate Onderspoiler die de luchtstroom rond de achterzijde verbetert, voor
optimale aerodynamica.

Bi-function koplampen Bi-function
koplampen verlichten de rijbaan verder
en beter. Zo zie je potentieel gevaar
nog eerder.

LED-achterlichtunits Met hun
moderne lichttechniek reageren deze
sneller dan klassieke gloeilampen en
geven ze de achterzijde een hightech
uitstraling.

Handmatige A/C De handmatig bediende airconditioning is uitgevoerd met
zachte knoppen voor eenvoudige bediening met minimale afleiding. Inclusief
ventilatorsnelheid, ontdooi- en ontwasemfunctie en recirculatiestand.
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Aerodynamische ruitenwissers

Elektrische ramen achter

Deze in de windtunnel gevormde
wisserbladen blijven ook op hogere
snelheden goed wissen.

Daarmee regelen jij en je achterpassagiers ook achterin makkelijk precies de
gewenste hoeveelheid frisse lucht.

Start/Stopsysteem ISG Helpt

Elektrische inklapbare
buitenspiegels Deze buitenspiegels

brandstof te besparen door de motor
uit te schakelen als de auto stilstaat in
neutraal.

klap je in en uit met één druk op de
knop. Via de zijknipperlichten laat je
precies zien waar je naartoe wilt.

Climate control Kies de temperatuur en de ventilatiestand, dan zorgt dit
systeem zelf voor een prettig interieurklimaat.

Middenarmsteun Comfortabel, ver-

Tweeters Extra hogetonen speakers

schuifbaar en geïntegreerd in de middenconsole met twee bekerhouders en
een extra opbergvak, passend bij het
gekozen interieur.

voor perfecte audioweergave, optimaal
geplaatst voor perfecte balans in het
interieur.

Stoelverwarming Met drie standen
biedt dit systeem in zitting en
rugleuning snel de gewenste extra
behaaglijkheid. En blijft daarna op een
prettig warm en comfortabel niveau.

Stuurwielverwarming Voor extra

Automatisch dimmende
binnenspiegel Prettig: de elektro-

Stuurwielbediening voor
audio Regel de functies van je

Cruise control met snelheidsbegrenzer De automatische

audiosysteem met beide handen veilig
aan het stuur.

snelheidsregeling bedien je eenvoudig
met de knoppen op het stuurwiel, dus
eenvoudig en veilig.

Plafondverlichting met zonnebrilhouder Praktische extra opbergruimte, precies waar je wilt: zo is je
zonnebril altijd binnen handbereik en
kun je die blindelings vinden.

comfort, betere grip en prettiger
sturen, met name op koude ochtenden.

chromatische binnenspiegel dimt
automatisch als er felle koplampen van
een achterligger in schijnen.

Parkeersensoren achter Jouw
onmisbare extra paar ogen. Signaleren
eventuele obstakels en geven een
helder signaal.

Zonneklep met verlichte make-up
spiegel Verlichting aan de
bestuurderskant en passagierskant

Regensensor Een sensor signaleert
regendruppels op de voorruit en
activeert zo nodig automatisch de
ruitenwissers.

Achteruitrijcamera met dynamische gidslijn De naar achteren
gerichte videocamera toont live beeld
inclusief dynamische, bewegende gidslijnen op het 7-inch display.
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Autorijden in harmonie met de natuur

Durf op te vallen
Met zijn markante lijnen en gespierde contouren is de Kia Stonic in elke uitvoering een lust voor

Als jij werkelijk geeft om het milieu, en graag kiest voor een leven met een betere balans tussen mens en natuur, dan heb

het oog. Nog mooier wordt hij als jij zelf jouw specifieke accenten zet. Met jouw keuze uit deze
lichtmetalen velgen, koplampen, achterlichten en andere details. Precies wat jij wilt.

je in Kia Motors je soulmate gevonden.
Milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan bij Kia hoog op de agenda. Dat blijft niet bij mooie woorden.
Ons submerk EcoDynamics, opgericht in 2009, levert de meest milieubewuste uitvoeringen van elke Kia-modelrange, met
innovatieve energiebesparende en emissiebeperkende technieken. Zoals elektro-hybride en elektrische aandrijving, en zelfs
voertuigen met waterstof-brandstofcel.

Afmetingen (mm)

Velgen

Daarnaast werken we hard aan een wereldwijd schoon productiesysteem op basis van de principes van de circulaire economie. We
passen steeds meer milieuvriendelijke materialen toe, die we kiezen op basis van hun kwaliteit, hun samenstelling, hun herkomst
en hun bio-afbreekbaarheid. Om onze carbon footprint verder te verkleinen, vervangen we producten uit aardolie steeds vaker door
kwalitatief minstens zo sterke plantaardige materialen.
Zoals je ziet is Kia Motors vastbesloten om fundamentele oplossingen te vinden om ons energieverbruik nog te verlagen, en zo
klimaatverandering te beperken. Als jij dat ook belangrijk vindt, en samen met ons wilt werken aan een betere wereld voor de volgende
generaties, dan hebben wij precies de juiste auto voor jou.

**1,520

15-inch lichtmetalen velg

830

2,580

730

4,140

1,532

1,539

1,760

(mm)

Totale lengte

4,140

Overhang (voor/achter)

Totale breedte

1,760

Beenruimte (voor/achter)

830/730
17-inch lichtmetalen velg

Totale hoogte
Wielbasis
Spoor breedte (voor/achter)

**1,520
2,580
*1,532/1,539

Hoofdruimte (voor/achter)
Schouderruimte (voor/achter)
Grondspeling

1,070/850
996/975
1,375/1,355
*183

*op basis van 17" velgen / **dakrails
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Met Kia heb je heel
veel om naar uit te kijken

7 jaar garantie
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests kunnen we op de Stonic, net
als op alle andere Kia-modellen, met trots een garantietermijn van zeven jaar aanbieden. Uniek
in de branche. Elke nieuwe Kia profiteert van deze garantie van zeven jaar of 150.000 km op een
nieuwe auto (onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Kijk
voor de volledige garantievoorwaarden in het garantieboekje. Deze volledige garantie is gratis en
100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de voorgeschreven
onderhoudsintervallen wordt onderhouden. Hierdoor blijft de restwaarde van de auto hoog en is de auto
zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
De hoogwaardige lak zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is
de auto voorzien van superieure corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst twaalf jaar garantie bieden
tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe auto’s.
Lees alles over nieuwe technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals vloeibaar gas, hybride
technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.
We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel partner van zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de
Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer om meer
informatie.

Kia Autolease
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om individuele leaseoplossingen. Kia Autolease biedt een breed en
gevarieerd pakket van producten, zowel Full Operational Lease als Netto Operational Lease.

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.
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Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De
modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, zoals de getoonde
audio-apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor actuele
informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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