
 

 

Actievoorwaarden Kia Family Card 
 

Algemeen 
 

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kia Family Card (verder te noemen: 'actie') van Kia 

Motors Nederland B.V.  

 De actie loopt vanaf 19 mei 2014. Kia Motors Nederland B.V.  behoudt zich het recht voor te 

allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden 

tussentijds te wijzigen. 

 Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 Kia Motors Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten. 

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

Kia Motors Nederland B.V. 

 Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden zonder enig 

voorbehoud of beperking. 

 Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden 

uitgesloten. 

 

Deelname 
 

 De Kia Family Card wordt op “Naam” en “User-ID” uitgegeven, welke door Kia wordt toegekend 

aan nieuwe en bestaande klanten.  

 Met de Kia Family Card kunt u gedurende 1 jaar kosteloos gebruik maken van onderstaande 

genoemde voordelen. 

◦ Kia-rijders zonder Kia Family Card kunnen geen aanspraak maken op de gratis APK-

keuring**, Kia Internationale Wegenhulpgarantie, Kia Fitness Check en ViaKia.  

Bij aankoop van een nieuwe Kia wordt er 1 jaar K.I.W. afgegeven. De verlengingen in de 

eerste 3 jaar zijn onvoorwaardelijk gratis, zowel met Kia Family Card als zonder Kia Family 

Card.  

Na 3 jaar wordt de K.I.W. alleen verstrekt in combinatie met een onderhoudsbeurt (olie, 

klein of groot) en een geldige Kia Family Card. Met het laten uitvoeren van een Kia mini 

beurt wordt er geen K.I.W. verstrekt.  

◦ De Kia Family Card kan alleen met een jaar worden verlengd, indien de Kia Family Card 

houder aan alle voorwaarden voldoet.  

 Wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, dient de Kia Family Card houder € 

39,- te betalen om de kaart met een jaar te verlengen. 

 Bij verlies van de pas worden er € 5,- kosten in rekening gebracht. 

 

Voorwaarden verlenging 
 

 De Kia Family Card houder dient de Kia volgens fabrieksvoorwaarden te onderhouden bij de 

Kia-dealer of Kia-reparateur. 

 De Kia Family Card houder dient de Kia APK te laten keuren indien nodig door bij de Kia-dealer 

of Kia-reparateur. 

 De Kia Family Card houder dient jaarlijks zijn/haar persoonlijke gegevens up te daten op 

MijnKia.nl. 



 

 

 

Voordelen  

 

Kia Family Card houders kunnen gebruik maken van onderstaande voordelen: 

 
 

Aansprakelijkheid 
 

 Kia Motors Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld als een deelnemer onjuiste of 

onvolledige informatie heeft verstrekt. 

 

Bescherming persoonsgegevens 
 

 Kia Motors Nederland B.V. respecteert de privacy van iedere deelnemer en zij draagt er zorg 

voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat zorgvuldig met deze 

gegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen 

doeleinden en worden niet aan derden verstrekt. Zie hiervoor ook de Privacy Voorwaarden. 

 

Slotbepalingen 
 

 Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een e-mail 

sturen naar mijnkia@kia.nl. 


