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The all-new Kia

Mild Hybrid 48 V

NIEUW
Sportage Mild Hybrid 48V

vanaf 

399 €
/maand excl. BTW(3)

dut-be september 2019

De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).

Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium 
via een erkende Kia-verdeler in BelgiH of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd 
LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse 
navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na 
afspraak).

Prijzen geldig op 01.09.2019 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische Zaken. Deze 
inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Motors Belgium behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder 
voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto’s. 

(1) Fiscale aftrekbaarheid voor de Business Line Mild Hybrid 1.6 CRDi zonder opties, op basis van geldende wetgeving in 2019. Vanaf 2020 
gelden andere regels. Raadpleeg uw Kia verdeler voor meer informatie.

(2) De berekening van het netto Voordeel van Alle Aard vermeld in deze folder is gebaseerd op de hoogste tarief van bedrijfsvoorheffing 
(53,5%) en houdt tot einde 2020 rekening met de uitstootwaarden volgens de NEDC 2.0 norm. Er wordt in dit voorbeeld ook rekening 
gehouden met een vrijstelling van 410  op jaarbasis voor woon-werkverkeer. Deze berekening is louter indicatief en heeft geen 
contractuele betekenis. Kia Motors Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de regelgeving. 

(3) Prijsvoorbeeld op 01/09/2019 en geldig tot 30/11/2019 voor een lange termijnverhuur van een Kia Sportage Business Line Mild 
Hybrid 1.6 CRDi zonder opties, inclusief diensten van Kia Lease voor een looptijd van 60 maanden en een jaarlijks aantal kilometers 
van 20.000 km. De huurprijs omvat onderhoud, reparaties, belasting op de inverkeerstelling, verkeersbelasting, BA-verzekering, 
tenlasteneming door Arval van schade aan en diefstal van de wagen (Perfecta) met eigen risico volgens de cataloguswaarde van 
het voertuig, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, Europese pechverhelping, vervangend vervoer FFn categorie lager na 24 uur 
immobilisatie. Voorstel voorbehouden voor vrije beroepen, zelfstandigen en KMO’s. Dit document is van publicitaire aard en vormt 
geen aanbod. Een aanbod wordt pas opgemaakt na aanvaarding van uw dossier (waarbij bijkomende voorwaarden kunnen gesteld 
worden) in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Arval.

(4) De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, voor de CO2 uitstoot en voor het elektriciteitsverbruik worden enkel ter 
informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen verschillende types van voertuigen, maar houden in geen 
geval een verplichting en/of een aanbod in van onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reHle waarden 
hangen in grote mate af van de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete 
configuratie van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben op de 
belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling. 

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en kunnen 
zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in deze brochure 
kunnen verschillen van de modellen in uw land. Door de beperkingen van het drukproces kunnen 
de afgebeelde koetswerkkleuren licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest 
recente informatie kunt u terecht bij uw lokale Kia-dealer.
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De Kia



Slimme motoren en 
ingenieuze technologieën.
Het motoraanbod van de nieuwe Kia Sportage maakt indruk met opmerkelijke prestaties, 

efficiHntie en innovatieve technologie, waaronder de nieuwste 48 V mild-hybrid-dieselaandrijving. 

Deze aandrijflijn is ontworpen om naadloos bij uw leven aan te sluiten en biedt rijgemak 

met een lage uitstoot zonder laadbeurten via het stopcontact. Deze modellen zijn 

combineerbaar met gesofisticeerde transmissies, die FFn voor FFn garant staan voor 

een vlotte en zuinige rit.

Ontdek onze elektrische en 
hybride modellen op kia.comSportage Business Line 

Mild Hybrid 48V 
   17” aluminium velgen

   Parkeersensoren voor- en achteraan

   LKAS (Lane Keeping Assist, Rijvakassistent)

   Halflederen / halfstoffen zetelbekleding

   Navigatiesysteem met 7” aanraakscherm in kleur

   Zetelverwarming voor- en achteraan

17” aluminium velgen 
met 225/60 banden

Halflederen / halfstoffen zetelbekleding

Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen 
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld verbruik 
WLTP (ℓ/100 km)

CO2-uitstoot
WLTP (g/km)  exBTW  BTWi

BUSINESS LINE MILD HYBRID 48V

1.6 CRDi 115 MHEV 4 / 1598 85 / 9 / 115 5.3 - 5.7 138 - 149 26.107 31.590

1.6 CRDi 136 MHEV 7DCT 4 / 1598 100 / 9 / 136 5.4 - 5.9 141 - 155 28.669 34.690

VAA vanaf

79,50 
netto/maand(2)

80%
Fiscale 

aftrekbaarheid(1)
138 g/km 
(WLTP)(4)

vanaf 399    
excl. BTW(3)

Start

Rijsituatie

Energietoevoer

Extra koppel Cruising Stop & StartEnergierecuperatie

Het nieuwe EcoDynamics+ mild-hybrid-systeem koppelt onze 1.6 CRDi-dieselmotor aan een lithium-ionbatterij van 

48 volt. Dit naadloos werkende systeem recupereert energie tijdens het vertragen en levert meer koppel tijdens het 

versnellen. Dankzij deze innovatieve elektrificeringsaanpak daalt het brandstofverbruik tot het laagste peil in zijn 

klasse en wordt het rijplezier verhoogd.

1.6 CRDi EcoDynamics+ mild-hybrid
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