
Out of 
office
 Tjcnstebilar frdn Kia tar dig rakt in 
i furmdnsvcrlden

kia.com

Kia erbjuder ett brett urval av sckra och kurglada bilar 
som passar dig och din familj. Tack vare vdr satsning pd 
plug-in hybrider samt elbilar sd kan du cven minska 
 miljupdverkan och pendlingskostnader samtidigt som 
du  dtnjuter ett ldgt furmdnsvcrde. Vclkommen!



Nya Kia Optima Sportswagon Plug-In 
 Hybrid tar dig upp till 62 km pd el. Nya 
Kia Optima Sportswagon Plug-In  Hybrid 
slcpper dessutom bara ut 33 g per 
 kilometer enligt den kombinerade 
kurcykeln, NEDC. Du fdr familjekombins 
praktiska furdelar tillsammans med 
effektiv laddhybridteknik. En stark 

 e lmotor och ett kraftigt litium-jon-
polymer batteri ger tillsammans med en 
tvdliters bensinmotor en sammanlagd 
effekt pd hela 205 hk. Nya Kia Optima 
Sportswagon Plug-In Hybrid cr rikligt 
utrustad med den senaste tekniken fur 
sckerhet,  komfort och  underhdllning. 

Kom in till din Kia-handlare och upptcck 
ett  roligt sctt att scnka bdde utslcpp 
och  kostnader. 

Nya Kia Optima Sportswagon Plug-In 
Hybrid har en dragvikt pd 1 500 kg.

Nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid  upp till 62 km pd el

Varm start cven under 
vintern
Under den kallare drstiden cr en motor-
vcrmare till stor hjclp. Om du vill ha en 
 varmare och smidigare start pd resan, vclj 
en elmotorvcrmare eller brcnslevcrmare. 
Kia samarbetar med DEFA och Eberspccher. 
Finns cven till Optima SW Plug-In Hybrid.

FURMDNSVCRDE FRDN 1.285 KR/MDN*
Innehdller utuver Advance Plus bl.a. Around View Monitor 
(360-gradersvy), dudavinkelvarning, panoramaglastak, 
elmanuvrerad baklucka,  sjclvparkeringssystem samt 
 varning fur bakomvarande trafik vid backning. 

ADVANCE MED PLUSPAKET 2  

62KM 
PÅ EL

Innehdller bl.a. automat, 8  navigationssystem med back-
kamera, adaptiv  farthdllare, elektronisk parkeringsbroms, 
nyckelfritt system med startknapp, autobroms, aktivt 
filuvervakningssystem,  skyltscanning,  Harman/Kardon-

premium ljudsystem, eluppvcrmd lcderratt, lcderklcdsel 
och  ventilerade framstolar. 

FURMDNSVCRDE FRDN 1.208 KR/MDN*

ADVANCE PLUS 

CO2: 33 g/km CO2: 33 g/km

Klimatbonus
Det sd kallade bonus-malussystemet som 
burjade gclla frdn 1 juli 2018 gynnar bilar 
med ldga utslcpp av koldioxid. Tack vare 
att nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid bara 
slcpper ut 33 gram koldioxid per kilometer 
fdr du som kuper den en klimatbonus pd 
hela 32 511 kronor! Klimatbonusen beslu-
tas och betalas ut av Transportstyrelsen 
efter sex mdnader.**

Pd Kia.com kan du jcmfura 
kostnaderna fur Kia Optima 
Sportswagon Plug-In Hybrid 
med en jcmfurbar bensin- 
eller dieselbil.

Nya Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid cr en laddhybrid som uppnar upp 
en vcrld av furmdner. Du kommer ncrmare naturen med eldriftens tystnad och 
minskade utslcpp. Fdr mer uver till fritidsintressen tack vare ldgt furmdnsvcrde 
och ldga pendlingskostnader. Dessutom fdr du furmdnen att kura en familjebil 
utrustad utuver det vanliga  med en rcckvidd pd upp till 62 km pd el.

Nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid

Vclkommen till furmdnsvcrldenVclkommen till furmdnsvcrlden



Helt nya Kia e-Soul cr en kompakt crossover med en helt elektrisk drivlina. Den 
cr utrustad med ett kraftigt vctskekylt batteri som tar bilen upp till 452 km pd 
en laddning. Helt nya Kia e-Soul cr dessutom furberedd fur UVO Connect, det 
allra senaste appstyrda systemet fur kommunikation och infotainment.

Jackpot som klimatbonusbil

Eftersom vdra elbilar inte slcpper 
ut ndgon CO2 alls under kurning kan 
de ge dig den maximala bonusen 
pd 60.000 kr enligt det nya bonus 
malus-systemet.** Ytterligare en 
anledning att kura elektriskt.

Drets familjebil
Ncr tidningen Motorfuraren lct 
en panel med 11 svenska motor-
journalister kora drets familje-
bil 2018 var det helt nya Kia 
e-Niro som vann. I motiveringen 
pocngterade juryn scrskilt bilens 
storlek, rcckvidd och sckerhet.

Framtiden i vdra 
hcnderhcnder
Allt vi gur pdverkar vdr omvcrld nu och ldng tid framuver. Allt frdn mcnniskor till djur och
natur berurs. Sd att kupa en elbil idag med noll CO2-utslcpp vid kurning cr en investering
i kommande generationer. Nya Kia e-Niro cr en tyst, pigg och rymlig crossover. Lcgg till
en rcckvidd pd upp till 455 km och du har en bil fur hela familjens behov. Det hcr cr bara
burjan pd Kias satsning pd elbilar. Ett generationsskifte. Och vcgval.

Vclkommen in till din Kia-handlare fur en provkurning.

RCCKVIDD UPP TILL 455 KM ENLIGT DEN TUFFARE KURCYKELN WLTP***RCCKVIDD UPP TILL 455 KM ENLIGT DEN TUFFARE KURCYKELN WLTPRCCKVIDD UPP TILL 455 KM ENLIGT DEN TUFFARE KURCYKELN WLTP

CO2:  0 g/km

FURMDNSVCRDE FRDN 1.104 KR/MDN*

RCCKVIDD UPP TILL 455 KM ENLIGT DEN TUFFARE KURCYKELN WLTP***RCCKVIDD UPP TILL 455 KM ENLIGT DEN TUFFARE KURCYKELN WLTP

CO2:  0 g/km

FURMDNSVCRDE FRDN 1.104 KR/MDN*
I helt nya Niro EV fdr du bland annat fuljande utrustning:  17  aluminiumfclgar, 
7  instrumentering i LCD, autobroms med fotgcngar- & cyklistskydd, adaptiv 
farthdllare med stop & go, aktivt filuvervakningssystem, backkamera med 
dynamisk projicering, eluppvcrmda framscten, klimatanlcggning, lcderklcdd 
och eluppvcrmbar ratt, nyckelfritt system med startknapp, parkeringssensorer 
bak samt trutthetsvarnare.

allra senaste appstyrda systemet fur kommunikation och infotainment.

Helt nya Kia e-Soul cr en kompakt crossover med en helt elektrisk drivlina. Den 
cr utrustad med ett kraftigt vctskekylt batteri som tar bilen upp till 452 km pd 
en laddning. Helt nya Kia e-Soul cr dessutom furberedd fur UVO Connect, det 
allra senaste appstyrda systemet fur kommunikation och infotainment.

CO2:  0 g/km

FURMDNSVCRDE FRDN 993 KR/MDN*

Mut helt nya Kia e-Soul



En laddhybrid eller plug-in hybrid drivs av bdde en elmotor och en furbrcnnings-
motor. Bilen laddas pd samma sctt som en elbil, men tack vare furbrcnnings-
motorn behuver man inte bekymra sig om bilens totala rcckvidd. Ncr elen i det 
laddningsbara batteriet cr slut tar bensinmotorn vid och bilen kan fortsctta 
att rulla och sjclv vcxla mellan el- och bensinmotor. Laddhybriden cr perfekt 
anpassad fur dig som pendlar kortare strcckor i vardagen men samtidigt vill 
kunna resa lcngre ibland. Furutscttningen fur att nd ldga C02-utslcpp cr att 
bilen verkligen laddas med el. Kias laddhybrider har en rcckvidd pd upp till 
58 respektive 62 kilometer pd el.****

Plug-in hybrid

Precis som laddhybriden drivs den renodlade hybridbilen av bdde en furbrcn-
ningsmotor och en elmotor. Skillnaden cr att hybridbilen inte laddas med en 
extern elkclla, den laddas istcllet under kurning.  Elmotorn gur hybridbilen till en 
extra energieffektiv bil fur fossilt eller furnybart drivmedel. C02 utslcppen blir 
lcgre cn fur en bil med bara furbrcnningsmotor men inte lika ldga som fur en 
laddhybrid- eller elbil med sturre batteri. Kia erbjuder Kia Niro som Hybrid.

Hybrid

Framtiden cr eldrivenFramtiden cr eldriven
Det pdgdr ett stort skifte i bilbranschen. Allt fler upptccker furdelarna med en bil som har 
elmotor. Och oavsett om du vcljer en laddhybrid eller en ren elbil sd finns det mycket att 
vinna. Inte nog med att du bidrar till att furcndra miljun till det bcttre med lcgre C02-utslcpp, 
du kan ocksd tjcna stora pengar pd att fylla batteriet med strum istcllet fur tanken med 
brcnsle. Inte minst fur alla pendlare sd cr elmotorns genombrott bland det bcsta som hcnt 
i bilens utveckling. Besuk din lokala Kia-handlare och upptcck vdrt breda utbud av hybrider 
och elbilar, det har du allt att vinna pd!

Fur dig som vill bidra maximalt till minskade koldioxidutslcpp cr den renodlade 
elbilen det bcsta alternativet idag dd den inte slcpper ut ndgon koldioxid alls 
under kurning.  En elbil drivs av en elmotor som fdr strum av ett eller flera 
batterier. Batteriet laddas via en laddbox eller laddstation. Och rcckvidden 
furbcttras stcndigt. Med den senaste generationens elbilar, exempelvis 
Kia e-Niro, kan du ta dig upp till 455 kilometer pd en enda laddning. Och i nya 
Kia e-Soul upp till 452 km.  Bdda bilarna kan ocksd laddas upprepade gdnger 
dd de har vctskekylt batteri.

Elbil

Att kura en hybridbil cr ett sctt att 
minska beroendet av fossila brcnslen.
Niro Hybrid utsdgs till Drets smar-
taste bil ncr den lanserades 2016. En 
energi- och brcnsleeffektiv hybrid 
med en dragvikt pd 1300 kg. Niro 

Plug-In Hybrid cr en ckta crossover 
med cnnu effektivare miljubilsteknik, 
dd elbatteriet kan laddas externt och 
dcrmed fd en lcngre rcckvidd pd el. 
Koldioxidutslcppen enligt den kombi-
nerade kurcykeln, NEDC, ligger pd ldga 

29 gram per kilometer och den har en 
rcckvidd pd upp till 58 kilometer pd en 
enda laddning.  Ndgot som gjorde att 
Teknikens Vcrld utsdg den till Sveriges 
bcsta laddhybrid 2017. 

Niro imponerar i alla sina utfuranden

FURMDNSVCRDE FRDN 1.422 KR/MDN*
Innehdller bl.a. autobroms, aktivt filuvervakningssystem, 
adaptiv farthdllare, takreling, LED-ljus fram & bak, elupp-
vcrmd lcderratt, eluppvcrmda framscten, 60/40-delbart 
ryggstud bak, 16  aluminiumfclgar och 2-zons klimat-
anlcggning (ACC).

FURMDNSVCRDE FRDN 928 KR/MDN*
Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filuvervaknings-
system, adaptiv farthdllare, takreling, LED-ljus fram & 
bak, eluppvcrmd lcderratt, 16  aluminiumfclgar och 
2-zons klimatanlcggning (ACC).

FURMDNSVCRDE FRDN 1.006 KR/MDN*
Innehdller utuver Advance bl.a. dellcderklcdsel, 7  naviga-
tionssystem med backkamera, parkeringssensorer bak, 
regnsensor, dimljus fram, USB-uttag, kromade yttre 
handtag och tonade rutor bak.

NIRO HYBRID PLUSPAKETADVANCE MED PLUSPAKET 1ADVANCE

Samtliga versioner av Niro 
Hybrid samt Niro Plug-In Hybrid 
har en dragvikt pd 1300 kg.

CO2: 29 g/km CO2: 29 g/km CO2: 88g/km

Samtliga versioner av Niro 
Hybrid samt Niro Plug-In Hybrid 
har en dragvikt pd 1300 kg.



Kia Sportage samt Kia 
Sorento GT Line cr bland 
annat utrustade med auto-
broms och iskubsformade 
LED-dimljus.

Vdra SUV:ar Sorento GT Line och Kia Sportage GT Line cr utrustade med fyrhjulsdrift och smarta lusningar som till 
exempel autobroms, skyltscanning, sjclvparkeringssystem,  rattvcrme och eluppvcrmt bakscte. Kort sagt teknik 
som gur din resa bdde skunare och tryggare. Det cr ndgot som vi tror du kommer uppskatta oavsett om du cr pd 
vcg till jobbet eller till semestern med familjen.

FURMDNSVCRDE FRDN 2.995 KR/MDN* 
Utrustad med bl.a. ACC, 2-zons klimatanlcggning, auto-
broms inkl. fotgcngarskydd, aluminiumfclgar 19 , adaptiv 
farthdllare, dudavinkelvarning, navigationssystem med 8  
skcrm och backkamera, Apple CarPlay™ och furberedd fur 
Android Auto™, LED-dimljus fram i iskubsformat, el-
manuvrerad baklucka, Harman Kardon- ljudsystem, hel- 
ljusassistans, lcderklcdsel, nyckelfritt system med start-
knapp,  panoramaglastak, parkeringssensorer fram och 
bak,  regnsensor och skyltscanning.

2.2 CRDi AWD AUT GT LINE 7-SITS

Fur alla 
dina vcgval
Fur alla 
Kia Sorento och Kia Sportage

CO2: 136g/km

FURMDNSVCRDE FRDN 2.155 KR/MDN*
Utrustad med bl.a. ACC, 2-zons klimatanlcggning, au-
tobroms inkl. fotgcngarskydd, aluminiumfclgar 19 , LED 
strdlkastare, Dimljus, fram i LED (iskubsformat), sportlc-
derklcdsel, dudavinkelvarning, navigation med 8  pekskcrm 
& backkamera, Apple CarPlay™ och furberedd fur Android 
Auto™, eluppvcrmd sportlcderratt, elinstcllbara framsto-
lar, adaptiv farthdllare med stop&go, JBL- ljudsystem, hel-
ljusassistans, nyckelfritt system med startknapp, parke-
ringssensorer fram och bak, regnsensor, trutthetsvarnare 
och eluppvcrmbara yttre sittplatser bak.

1,6 T-GDi 177 HK DCT AWD GT LINE  

Vi har infurt en ny teknik fur av-
gasrening av dieselmotorer, "SCR" 
som gur det mujligt att reducera 
utslcppen av kvcveoxider (NOx) 
med upp till 90%. Tekniken inne-
bcr att man tillfur en vctska till 
avgaserna som neutraliserar 
NOx-utslcppen.

Kia erbjuder hela spektrat av elektrifie-
ring. Ett exempel pd det cr nya Kia Spor-
tage som finns tillgcnglig som mildhybrid. 
Tekniken innebcr att vi kombinerar en 
tvdliters dieselmotor med ett 48-volts 
elsystem, fur att pd sd sctt minska 
utslcppen och furbcttra vridmomentet.

Ett komplett utbud



FURMDNSVCRDE FRDN 1.673 KR/MDN*

Utrustad med bl.a. 17  aluminiumfclgar, ACC 2-zons 
klimatanlcggning, autobroms, navigationssystem med 
8  pekskcrm fur spegling av mobiltelefoner via Apple 
CarPlay™ och furberett fur Android Auto™,  back-
kamera, eluppvcrmbar och lcderklcdd sportratt, hel-
ljusassistans, aktiv filhdllningsassistans och trutthets-
varnare, LED-strdlkastare, dudavinkelvarning med 
v arning fur bakomvarande trafik.

FURMDNSVCRDE FRDN 1.895 KR/MDN*

Innehdller utuver GT Line: Motoruppgradering 
till 204 hk, 18  aluminiumfclgar, elmanuvrerad 
baklucka, JBL- premiumljudsystem, nyckel-
fritt system, sjclvparkeringssystem, sport-
stolar fram, svart dellcder med mocka-
imitation, exteriura och  interiura GT-detaljer 
samt ryggstud fcllbart 40/20/40.

1.4 T-GDi 140 HK DCT GT LINE  1.6 T-GDi 204 HK DCT GT 

Helt nya Kia Ceed SportswagonHelt nya Kia Ceed Sportswagon

Helt ny, men 
redan clskad
Helt nya Kia Ceed Sportswagon cr 
familjens favorit i en helt nyutvecklad 
skepnad. Full av kurglcdje och ny  spcnn-
ande teknik, och med ett bagage-
utrymme pd hela 625 liter som gdr att 
fclla pd massor av olika sctt fur maxi-
mal flexibilitet. Uppkopplade tjcnster 
och full integration med din smart-
phone gur att du har tillgdng till bdde 
underhdllning och viktig  information. 
Aktiva sckerhetssystem och en rapp 
turbomotor pd 120 hk gur resan till 
en trygg njutning.

En rad av Kias modeller har vunnit 
prestigefulla designutmcrkelser som 
till exempel Red Dot Design Award. Vi 
tar det som ytterligare ett bevis pd 
att vi har hittat rctt designfilosofi. 

Prickscker design 

Interiuren i ProCeed kombinerar 
stil, utrymme och tekniska 
innovationer. En sportig kur-
upplevelse som cr lctt att clska. 

Ett innovativt inre

FURMDNSVCRDE FRDN 1.560 KR/MDN*

1.4 T-GDi DCT7 GT-LINE  

Design som 
vccker  kcnslor
Helt nya ProCeed manifesterar Kias designfilosofi. Den unika 
 shooting brake-profilen kombinerar couphns eleganta linjer med 
mdngsidigheten och utrymmet hos en Sportswagon. Innovativ 
teknik tar kurkcnslan, komforten och sckerheten till en ny nivd. 
Kia ProCeed finns cven i ett cnnu sportigare GT-utfurande med 
en kraftfull turbomotor pd 204 hk.

Helt nya Kia ProCeed 



Tjcnstebilen cr inget 
att bekymra sig om
Tjcnstebilen cr inget 
Fullt fokus pd enkelhet

Det cr mdnga faktorer som ska vcgas in ncr man vcljer tjcnstebil, inte bara priset. Vi vet 
vad som krcvs av en tjcnstebil och utvecklar hela tiden vdra modeller, finansiella lusningar 
och serviceutbud. Fur dig som cr tjcnstebilsfurare eller inkupare, oavsett om din bilpark cr 
 mindre eller sturre, sd har vi pd Kia ett erbjudande som passar just dig och ditt furetag. 
Gur som mdnga andra, vclj Kia  tredje stursta bilmcrket i Sverige 2017 och 2018.

ÅREFJÄLLEN  27 JUL – 3 AUG 2019Lupning pd hug nivd 
Kia Motors Sweden cr huvudpartner till 
Fjcllmaraton Drefjcllen. Evenemanget 
bestdr av sammanlagt dtta lupartcvling-
ar fur sdvcl motioncr som elit under en 
vecka. Hujdpunkten, Kia Fjcllmaraton, cr 
ett av Sveriges tuffaste och mest populcra 
terrcnglopp. Det avgurs uver 43 km i fjcll-
terrcng med en total vertikal stigning pd 2 
100 hujdmeter. Fur Kia Motors Sweden gdr 
naturupplevelsen, den unika svenska fur-
mdnen att rura sig fritt i naturen, och ar-
rangemangets miljutcnkande hand i hand 
med Kias fokus pd hdllbar mobilitet.

Vdr Kia-ambassadur Emelie Forsberg cr 
elitidrottare och specialiserad pd lupning 
uppfur och nerfur berg pd hug hujd, sd kallad 
skyrunning. Hon cr tvdfaldig vcrldsmcstare 
inom sky-running uver ultradistans och tcvlar 
dessutom i skidalpinism. Emelie kur Kia Optima 
Sportswagon Plug-In Hybrid.

Tjcnstebils-
kalkylatorn
Jcmfur en laddhybrid med en bensin- eller dieselbil 
pd kia.com/se/tjanstebil/kalkyl-laddhybrid/

Vdra tjcnstebilar cr vclutrustade redan frdn  burjan men givetvis kan du 
anpassa din bil ytterligare fur dina  specifika behov. Originaltillbehuren cr 
specifikt  framtagna fur vdra bilar, de cr en enkel fursckring fur att allt 
skall fungera pd bcsta sctt. Kup vdra originaltillbehur ncr du vill anpassa 
bilen till din livsstil, eller om du bara vill ge den mer attityd och ett per-
sonligare utseende. Till  exempel kan du kupa Kia original takbox, motor-
vcrmare och vinterhjul. Du hittar vdra originaltillbehur pd kia.com.

Vdra originaltillbehur



Sturst pd laddhybrider
Med 5 373 registrerade laddhybrider 
under 2018 var Kia det bilmcrke som 
sdlde allra flest laddhybrider i Sverige. 
Det cr ett fint kvitto pd att vi bygger 
bilar som mcnniskor tycker om och att 
det finns ett stort intresse fur att kura 
elektrifierat.

Kia StingerKia Stinger
Lcmnar ingen oberurd Vdr Gran Turismo - Kia Stinger - cr 

den snabbaste bilen vi ndgonsin har 
skapat, och frdgan cr om det inte 
ocksd cr den vackraste. Summan 
av den toppmoderna tekniken som 
tillsammans med  fyrhjulsdriften 
och de 366 hcstkrafterna ger 
 bilen sin imponerande prestanda 
 dterspeglas perfekt i den  djcrva 

och muskulusa  formgivningen. 
 Naturligtvis cr den utrustad 
med den senaste generationen 
av aktiva sckerhetssystem som 
gur fcrden lika trygg som den cr 
 underhdllande. Det cr ju en Kia!

Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, CO₂-utslcpp 33 g/km, enligt den kombinerade kurcykeln NEDC, samt 1,5 l/100 km, CO₂-utslcpp 
34 g/km, enligt den kombinerade kurcykeln WLTP. Kia Niro Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO₂-utslcpp 29 g/km, enligt den kombinerade kurcykeln NEDC, samt 1,4 l/100 km, CO₂-utslcpp 31 
g/km, enligt den kombinerade kurcykeln WLTP. Kia e-Niro; 0 l/100 km och CO₂-utslcpp 0g/km enligt kurcykeln NEDC och 0 l/100 km och CO₂-utslcpp 0g/km enligt kurcykeln WLTP. Blandad 
elfurbrukning 15,9 kWh/100km enligt WLTP. Kia e-Soul ; 0 l/100 km och CO₂-utslcpp 0g/km enligt kurcykeln NEDC och 0 l/100 km och CO₂-utslcpp 0g/km enligt kurcykeln WLTP. Blandad el-
furbrukning 15,7 kWh/100km enligt WLTP. Kia Niro Hybrid 3,8l/100 km, CO2-utslcpp 88g/km enligt den kombincerade kurcykeln NEDC och 4,8l/100 km och CO2-utlcpp 110 
g/km enligt kurcykeln WLPT., Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO₂-utslcpp 119-166 g/km; Kia Sorento 5,7-6,6 l/100 km, CO₂-utslcpp 149-174 g/km enligt EU-kurcykel och mil-
juklass Euro 6. *Furmdnsvcrde: kostnaden fur furaren motsvarar den skatt denne fdr betala per mdnad fur bilfurmdnen baserat pd en marginalskatt pd 50% 2019. **Klimat-
bonus beslutas och utbetalas av transportstyrelsen. Slutgiltigt belopp bestcms av Skatteverket och kan vara lcgre cn 60.000 kr fur juridiska personer. ***WLTP (Worldwide Har-
monised Light Vehicle Test Procedure) cr den nya processen som fasats in frdn 2018 och som mcter brcnsle, energifurbrukning, kurstrccka och utslcpp fur personbilar i Euro-
pa. Syftet cr att tillhandahdlla siffror som stcmmer  bcttre uverens med verklig kurning. Bilarna testas med tillvalsutrustning och med en mer krcvande testprocedur och kurprofil.
Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Teknik fur fria hcnder
Android Auto™ och Apple Carplay™ finns nu i alla vdra 
nya modeller, ndgot som ger dig integration mellan 
bilen och din smartphone. Funktioner som ingdr cr  
navigering, handsfree-samtal och texter samt rust-
igenkcnning. Med en Androidtelefon eller en iPhone kan 
du ocksd spegla telefonens appar och funktioner. 

Ncsta generations infotainmentsystem cr inte bara 
enkla att anvcnda, de gur dig ocksd till en sckrare furare 
med hcnderna pd ratten och ugonen pd vcgen.

Etablerad i toppen
Kia cr Sveriges tredje stursta bilmcrke fur andra dret i rad. Under 2018 blev Kia dessutom 
sturst pd laddhybrider i  Sverige. Kia fortsctter att satsa stort pd elektrifiering och alternativa 
drivkcllor. Idag kan Kia erbjuda en bredd av elektrifierade bilar, en hybrid, tvd laddhybrider och 
tvd elbilar. Till 2025 skall Kia kunna erbjuda totalt 15 modeller med avancerade drivlinor. 
Fem hybrider, fem laddhybrider samt fem elbilar.

Ett kvalitetslufte 
att lita pd
Det finns flera skcl till att ett liv med Kia cr tryggt. 
Furutom att vdra bilar cr fullutrustade med den 
senaste tekniken fur  sckerhet, komfort och 
infotainment sd erbjuder vi Sveriges lcngsta 
nybilsgaranti frdn fabrik, hela 7 dr. Det gcller 
givetvis cven EV- batterierna i vdra plug-in 
hybrider samt elbilar. 

I samband med service hos 
en auktoriserad Kia-verkstad 
erbjuder vi cven: 

 Upp till 7 drs fri assistans 
 Upp till 7 drs fri kartuppdatering

Sammantaget ger det sju dr av 
problemfritt bilcgande.



Nya Kia e-Niro cr fullstcndigt eldriven, med en fantastisk design 
och en rcckvidd pd upp till 455 kilometer, enligt den tuffare kur-
cykeln, WLTP. Med en klimatbonus pd 60.000 kronor och ett 
nollutslcpp av CO2 vid kurning gur den dig till vinnare samt 
bidrar till en bcttre milju. Lcs mer pd kia.com.

En helt ny elbil

Nya Kia e-Niro

kia.com


