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Welkom
Welkom bij Kia, één van de sterkst groeiende automerken ter wereld. In 2018 tekende Kia voor een tiende
opeenvolgende jaarlijkse verkoopsgroei op de Europese markt van nieuwe wagens. Een trend die zich ook in
2019 zal doorzetten dankzij de lancering van een aantal nieuwe modellen.
We zijn ervan overtuigd dat deze positieve evolutie het resultaat is van een uiterst competitief productaanbod,
ontworpen en ontwikkeld om tegemoet te komen aan de steeds veranderende behoeften van nieuwe
autokopers over heel Europa. Het Kia gamma staat voor opvallend, eigentijds design en voor de hoogste normen
in bouwkwaliteit. Vandaar dat al onze in Europa verkochte wagens 7 jaar garantie genieten, waarmee we
toonaangevend zijn in onze sector.
Onze fleetmodellen zijn niet alleen milieu- én budgetvriendelijk, ze zijn ook rijkelijk uitgerust met de nieuwste
technologieën en veiligheidsvoorzieningen. Bij Kia geloven we rotsvast in “The Power to Surprise”. We nodigen u
uit om het Kia Fleet aanbod in detail te ontdekken en om ons de kans te geven u te verrassen.
Emilio Herrera 		
Chief Operating Officer 		
Kia Motors Europe		

Filip Velthof
Fleet Manager
Kia Motors Belux
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Een wereldwijde visie met lokale inhoud

Kia bouwt meer dan drie miljoen voertuigen per jaar in zijn wereldwijde netwerk van hypergeavanceerde productievestigingen. De
uitzonderlijk hoge onderzoeks-, ontwikkelings- en productienormen die we hanteren, vertalen zich in uiterst kwalitatieve Kiaproducten, ongeacht waar ze van de band rollen. Precies dat streven naar uitmuntendheid heeft de zeven jaar Kia-garantie
mogelijk gemaakt.

Design uit Europa.
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Ontwikkeld in Europa.

Gebouwd in Europa.

Kia Motors Europe, met hoofdkantoor in Duitsland,
is verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en
dienstverlening in dertig Europese landen. De in Frankfurt
gevestigde onderneming omvat één van de drie wereldwijde
designcentra, waar een internationaal team van ontwerpers
baanbrekende concept-cars en productiemodellen creëert
voor Europa en de rest van de wereld. Het Europese
designcentrum heeft dan ook een sleutelrol gespeeld in de
designtransformatie van het merk.

In 2006 heeft Kia zijn European Research and Development
Centre geopend in Rüsselsheim, vlakbij Frankfurt. De
ingenieurs die er werken, hebben de taak om elke Europese
Kia de opmerkelijke rij- en comforteigenschappen te geven
die Europese klanten wensen.

Žilina (Slowakije) is de thuisbasis van de Europese
productievestiging van Kia. Hier rollen elk jaar tot 300.000
voertuigen van de band en de indrukwekkend hoge
kwaliteitsnormen leverden de fabriek in 2011 een ISO
14001-certificaat op. De fabriek produceert de meeste Kiavoertuigen verkocht in Europa.

Kia hoofdkantoor en designcentrum in Frankfurt, Duitsland

Research and Development Centre in Rüsselsheim, Duitsland

Kia fabriek in Žilina, Slowakije

Design Europe
Frankfurt, Germany
Plant Europe
Zilina, Slovakia

R&D USA
Superior Township, Michigan
Design USA
Irvine, California

Plant USA
West Point, Georgia

R&D Europe
Rüsselsheim,
Germany

Namyang R&D,
Design South Korea
Hwaseong
Plant China
Yancheng

R&D Japan
Chiba

Plant South Korea
Hwasung, Sohari,
Gwangju, Seosan

Plant Mexico
Monterrey, Nuevo León
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Kia Fleet
Diensten op maat van uw bedrijf.
Een autoconstructeur kiezen voor uw wagenpark is geen kleine beslissing. Hoe definieert u de parameters? Kia Motors Belgium maakt deze
beslissing eenvoudiger. Alles begint bij een uiterst competitief gamma van auto’s, ontworpen, ontwikkeld en gebouwd om aan de wensen
van de hedendaagse bestuurders te voldoen.

Kia Business Certified Dealers. Specialisten gewijd
aan uw behoeften.
Aan de hand van flexibele, gepersonaliseerde oplossingen
bieden de Business Certified Dealers het hoogste
serviceniveau aan alle professionele klanten, of u nu
zaakvoerder van een kleine onderneming met een beperkt
wagenpark bent of een multinational die een uitgebreide
vloot runt. Uw eisen zijn dezelfde en u verdient diensten op
maat van uw specifieke activiteit en onderneming. Onze Kia
verdelers zijn specialisten die naar u luisteren, adviseren bij
het kiezen van een bedrijfswagen en een dienst naverkoop
aanbieden voor uw gegarandeerde mobiliteit.

Financieringsproducten voor iedereen.
Voor onze professionele klanten bieden we bovendien
financieringsoplossingen op maat om perfect in te spelen op
uw aankoopbehoeften. Onze uiterst competitief geprijsde
operationele leasingformules garanderen een geloofwaardige
alternatieve financiering die u nog meer flexibiliteit geeft
bij het dagelijkse beheer van uw vloot. Dankzij de diverse
looptijden en kilometerstanden vindt iedereen een oplossing
die perfect beantwoordt aan zijn mobiliteitsvereisten.

Onze 7 jaar garantie. De kracht om te verrassen.

JAAR GARANTIE

P U R E K WA L I T E I T
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Omdat Kia dergelijke hoge kwaliteitsnormen hanteert voor zijn wagens, kunnen we ze ook een complete garantie van 7 jaar of 150.000 kilometer geven, de
langstlopende garantie in Europa. Binnen die periode kan de garantie worden overgedragen aan volgende eigenaars, op voorwaarde dat het maximale aantal
kilometers (150.000) niet is overschreden. Dat komt de inruil- en restwaarden sterk ten goede. Bovendien impliceert dit dat drie jaar oude Kia’s nog een langere
garantieperiode voor de boeg hebben dan de meeste nieuwe modellen van andere merken.

Kwaliteit. Betrouwbaarheid.
Kia kreeg zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk de hoogste score voor de uiterst gerespecteerde betrouwbaarheidsstudies (J.D. Power 2017 Vehicle
Dependability Studies). De studies zijn gebaseerd op de antwoorden van 14.000 eigenaars in Duitsland en 12.000 in het Verenigd Koninkrijk.

Kia Electric
De elektrische evolutie.
Kia zal eind 2019 zijn volledig nieuwe generatie van
de crossover urban Soul onthullen.
Mobiliteit maakt een wezenlijk deel uit van het dagelijkse
leven. Het is zelfs een basisrecht geworden.
De technologische evolutie gekoppeld aan de drang naar
meer duurzame mobiliteitsoplossingen, leidt tot een nieuwe
kijk op mobiliteit in al zijn vormen. Vele nieuwe producten en
diensten worden ontwikkeld en aangeboden. De consument
wikt en weegt, en past geleidelijk zijn gedrag aan. Voor een
autoconstructeur als Kia levert dit boeiende opportuniteiten
om aan de wijzigende vraag van de consument te
beantwoorden.

Een van de tastbare evoluties is de elektrificatie van de
personenwagens. De toenemende druk om de schadelijke
uitstoot van wagens met verbrandingsmotor te verminderen,
heeft een boost gegeven aan de ontwikkeling van
alternatieve motorisaties. Kia heeft hierin het voortouw
genomen, en stelt reeds vandaag een volledig gamma aan
geëlektrificeerde wagens voor. Aan de vooravond van een
exponentiële groei, wensen we met Kia deze markt vroeg te
betreden om Kia’s technologisch kunnen en kwaliteitsstreven
in de kijker te plaatsen. Zo bereiden we de verdere groei van
Kia voor.
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De inspirerende
hybride cross-over.
De Kia Niro is gebaseerd op een parallel
hybride systeem dat kan schakelen tussen
benzine en elektriciteit, of een combinatie
van beide kan gebruiken en de batterij
waar mogelijk kan opladen. Dit systeem
is net zo discreet als reactief en biedt
ongeëvenaarde energie-efficiëntie.
De Kia Niro is de beste van beide werelden.

90

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

59,74 €
netto/maand

Specificaties
Motor

1.6 GDI

Batterij

240 V/1.56 kWh
(Lithium ion Polymeer)

Laagste CO2-uitstoot

86 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

3.7 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Gedreven door
efficiëntie.
Dit is de zuinige hybride met de stijl,
technologie en veelzijdigheid van een
cross-over. Met zijn atletische profiel
dat zich onderscheidt in de stad. De
oplaadbare Niro kan zelfs 58 kilometer
emissievrij rijden. Deze cross-over
is verkrijgbaar met een uitgebreid
gamma geavanceerde veiligheids- en
connectiviteitstechnologieën.

100

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

59,74 €
netto/maand

Specificaties
Motor

1.6 GDI

Batterij

360 V/8.9 kWh
(Lithium ion polymeer)

Max. elektrisch
rijbereik

58 km

Laagste CO2-uitstoot

29 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

1,3 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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100% elektrisch.
0 % emissie.
Deze 100% elektrische gezins-crossover
heeft een rijbereik tot 455 km. Met een
enorme binnenruimte en boordevol
technologieën. Bovendien is de Kia e-Niro
uitgerust met de meest geavanceerde
oplaadtechnologie waardoor hij van 20%
tot 80% kan opladen in amper 42 minuten.

120

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

59,74 €
netto/maand

Specificaties
Elektrische motor

39.2 kwh - 64 kwh
(136 pk - 204 pk)

Batterij

Lithium ion polymeer

Laagste CO2-uitstoot

0 g/km NEDC3

Max. elektrisch
rijbereik

289 km - 455 km

Verbruik

15.3 kwh/100 km
15.9 kwh/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Baanbrekend in elk
opzicht.
Ontdek de Kia Optima Sportswagon Plug-in
Hybrid. Hij is een innovatieve gezel, die zich
milieuvriendelijk toont en op alles is voorbereid.
Hij heeft een geavanceerde oplaadbare
hybrideaandrijving en een elektrisch rijbereik van
62 kilometer. Bovendien biedt hij een zee aan
ruimte voor alles en iedereen, van sportuitrusting
tot uw favoriete passagiers.

100

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

67,67 €
netto/maand

Specificaties
Motor

2.0 GDi (205 pk)

Batterij

360 V/11.26 kWh

Max. elektrisch
rijbereik

62 km

Laagste CO2-uitstoot

33 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

1,4 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Stijlvol en leuk.
Met een look zoals deze onderscheidt de
Picanto zich van al zijn concurrenten. Hij
toont zich tegelijk gedurfd en elegant.
Opvallend en energiek. Deze kleine
auto trekt resoluut de kaart van de
interieurruimte met een zee aan hoofd-,
schouder- en beenruimte voor alle
inzittenden. Zijn compacte afmetingen,
dynamische prestaties en wendbare
rijgedrag maken hem tot een waar genot
om mee te rijden.

80

%1

VAA2 vanaf

59,74 €

Fiscale
aftrekbaarheid

netto/maand

Specificaties
Benzine

1.0 (67 pk)
1.2 (84 pk)
1.0T (100 pk)

Diesel

–

Laagste
CO2-uitstoot

106 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

4.6 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Dynamisch design,
pittige prestaties.
Het is nauwelijks te geloven hoeveel
ruimte, comfort en geavanceerde
technologie er in zo’n perfect
geproportioneerd koetswerk past. En hoe
beter u kijkt, hoe meer indruk hij maakt.
Met zijn verrassend ruime interieur,
compleet met neerklapbare achterbank,
toont hij zich bijzonder veelzijdig.
De Kia Rio voldoet aan alle behoeften
van uw personeel.

80

%1

VAA2 vanaf

59,74 €

Fiscale
aftrekbaarheid

netto/maand

Specificaties
Benzine

1.2 ISG (84 pk)
1.4 (100 pk)
1.0T (100 pk)
1.0T (120 pk)

Diesel

-

Laagste
CO2-uitstoot

109 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

4.8 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Sportief en Dynamisch.
Krachtige looks, een sportief en
dynamisch rijgedrag en massa’s
slimme technologieën: rijvakassistent,
waakzaamheidsassistent voor de
bestuurder, automatische noodrem,
automatische grootlichten… allemaal
standaard.

90

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

59,74 €
netto/maand

Specificaties
Benzine

1.0 T (120 pk)
1.4 (100 pk)
1.4 T (140 pk)
1.6 T (204 pk)

Diesel

1.6 CRDi (115 pk / 136 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

99 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

3.8 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Meer karakter.
Meer ruimte.
Deze nieuwe Kia heet niet voor niets
‘Sportswagon’, die ruimte combineert
met een dynamische stijl. Als blikvanger
prijkt op de achterkant een sportieve
spoiler en een opvallende combinatie
led Daytime Running Lights, die de
breedte van de auto benadrukken, die
nog versterkt wordt door de krachtige
achterbumper. Het belooft een
opwindende, ruimtelijke rijervaring te
worden.

90

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

62,87 €
netto/maand

Specificaties
Benzine

1.0 T (120 pk)
1.4 (100 pk)
1.4 T (140 pk)

Diesel

1.6 CRDi (115 pk / 136 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

101 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

3.9 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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De nieuwe Kia ProCeed.
Méér lef.
Maak een gedurfd statement met de
nieuwe Kia ProCeed, een geweldige
shooting break die stijl en innovatie
combineert met nog méér sportiviteit.
Uitdagende looks met een opvallend
schuine achterruit, geraffineerde
designdetails binnen en buiten, lekker
snedig weggedrag, 594 liter kofferruimte
en slimme Drive Wisetechnologieën voor
nog meer comfort…

90

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

85,16 €
netto/maand

Specificaties
Benzine

1.0 T (120pk)
1.4T (140 pk)
1.6T (204 pk)

Diesel

1.6 CRDi (136 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

104 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

3.9 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Gebouwd voor
het avontuur.
Met zijn hoge niveau van innovatie, stijl en
comfort blijft de Sportage een sterkhouder
in het Kia-gamma. Zijn onmiskenbare
SUV-elementen, van vierwielaandrijving tot
het sportieve, dynamische design, worden
aangevuld met geavanceerde technologieën
die de veiligheid en connectiviteit ten goede
komen. Het comfort en gebruiksgemak
worden dan weer verzekerd door
hoogwaardige voorzieningen zoals de
handenvrije elektrische achterklep, de
geventileerde voorzetels en zelfs kantelbare
achterzetels. Voortaan bent u niet meer
weg te slaan uit de Sportage.

75

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

111,73 €
netto/maand

Specificaties
Benzine

1.6 (132 pk)
1.6T (177 pk)

Diesel

1.6 CRDi (115 pk / 136 pk)
2.0 CRDi (185 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

123 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

4.7 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Voor wie nooit genoeg
krijgt van het leven.
De imposante, gespierde stijl met de
aerodynamische lijnen en de gedurfde
grille bepalen het assertieve crossoverkarakter van de nieuwe Stonic.
Zijn opvallende look wordt aangevuld
met uitzonderlijke rijeigenschappen en
uitstekende prestaties. Een stedelijke
en stijlvolle cross-over met meerdere
aanpassingsmogelijkheden die van elke
zakenreis een echt rijplezier maken.

90

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

61,85 €
netto/maand

Specificaties
Benzine

1.2 (84 pk)
1.4 100 pk)
1.0T (120 pk)

Diesel

1.6 CRDi (115 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

103 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

4.7 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Steeds een lengte
voorsprong.
De Sorento gaat door waar andere
opgeven en maken van deze knappe
SUV de nieuwe referentie in zijn klasse.
Hij ademt uitmuntendheid op de weg
en het terrein. Zijn vierwielaandrijving
presteert bijzonder zelfverzekerd, zelfs
op ruwe, losse of gladde ondergrond.
Neem hem op in uw wagenpark en u
krijgt een rijkelijke uitrusting met een
overvloed aan ruimte, uitstekende
prestaties en een verrassende
veelzijdigheid. Dat maakt elke rit tot
een fantastische ervaring.

70

%1

VAA2 vanaf

162,05 €

Fiscale
aftrekbaarheid

netto/maand

Specificaties
Benzine

-

Diesel

2.2 CRDi (200 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

155 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

5.9 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Gran Turismo
pur sang.
Dit zijn de kwaliteiten die een echte
Gran Turismo kenmerken, een auto die
opwinding creëert dankzij zijn krachtige
stijl, achterwielaandrijving en uitzonderlijke
prestaties. De Stinger neemt geen genoegen
met half werk. Met zijn lange wielbasis
en lage koetswerk, krachtige motor en
nauwkeurig afgestelde rij- en stuurgedrag
voldoet hij aan alle eisen voor een Gran
Turismo. Hij is tevens verkrijgbaar met een
vierwielaandrijving die het grootste deel van
het vermogen naar de achterwielen stuurt
en Dynamic Torque Vectoring Control voor
een uitstekende stabiliteit.

70

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

217,22 €
netto/maand

Specificaties
Benzine

2.0 T (245 pk)
3.3 T (366 pk)

Diesel

2.2 CRDi (200 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

154 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

5.8l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Uiterst stijlvol en
comfortabel.
De Optima Sedan en Sportswagon delen
een onmiskenbaar gedurfd design dat hun
kwaliteiten en capaciteiten in de verf zet. Hun
zelfverzekerde uitstraling en lange wielbasis
dragen bij tot de hoge mate van stabiliteit,
rijcomfort en weggedrag. Indrukwekkende
ruimte en comfort maken deze auto’s
perfect geschikt voor zakelijke ritten en
gezinsuitstapjes. Een royale bagageruimte,
een achterbank die zich met een druk op de
knop laat neerklappen en een intelligente
handenvrije achterklep om het aantrekkelijke
beeld compleet te maken.

80

%1

Fiscale
aftrekbaarheid

VAA2 vanaf

107,40€
netto/maand

Specificaties
Benzine

1.6 T (180 pk)

Diesel

1.6 CRDi (136 pk)

Laagste
CO2-uitstoot

112 g/km NEDC3

Laagste
brandstofverbruik

4.3 l/100 km

	Op basis van de geldende wetgeving op 15 december 2017.
	De berekening van het Netto Voordeel Alle Aard gebeurt op
basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%.
3
	Vanaf 1 september 2019 zullen alleen de WLTP- waarden
beschikbaar zijn. Zie Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
1
2
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Technologie en veiligheid
Technologie die u geruststelt.
De designtransformatie van het merk heeft geresulteerd in auto’s met een uniek karakter, die toch een gemeenschappelijke designtaal delen. De
aantrekkingskracht beperkt zich echter niet tot het koetswerk. Ze delen ook een indrukwekkend gamma technologieën die samenwerken om
de bestuurder, zijn passagiers en voetgangers te beschermen.

Front Collision Alert (FCA)

Autonome noodremhulp (AEB)

Geavanceerde intelligente snelheidsregelaar (ASCC)

Rijstrookassistent (LKAS)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Driver Attention Alert (DAA)

DRIVE WiSE is het nieuwe ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) van Kia:
ondersteunende technologieën, ontworpen voor een aangename rijervaring en vooral de
veiligheid van passagiers en voetgangers, door de saaie en ingewikkelde handelingen over
te nemen die traditioneel voor de bestuurder zijn.
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Ontdek het Kia-gamma
Een model in elk segment.
A

C

Picanto

B

Rio

D

SUV

MPV

ProCeed

Optima

e-Niro

Sorento

Ceed

Optima Sportswagon

Niro

Stonic

Ceed Sportswagon

Stinger

Sportage

Venga
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kia.com
JAAR GARANTIE

P U R E K WA L I T E I T

* 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 reële 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. De vermelde waarden voor de CO2-uitstoot en voor het brandstofverbruik zijn de “NEDC 2.0 Waarden” in de zin van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1153
en de Bijlage XII van de Verordening (EU) nr. 692/2008. De vermelde waarden voor het elektriciteitsverbruik zijn bepaald op basis van de Verordening (EU) nr. 692/2008. Aarzel niet om de erkende KIA distributeur
van uw keuze te contacteren of de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu https://www.energivores.be/CO2_Car_Finder.aspx?lang=NL te raadplegen
voor meer informatie. Vanaf 1 september 2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het Koninklijk Besluit van 5 september 2001.
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.

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

Verantwoordelijke uitgever: Johan Vanden Bergh – Kia Motors Belgium – Kolonel Bourgstraat 109 – 1140 Evere  (BE 0477.443.106)

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar). 2) 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 België 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).

