
De EV6 GT.

Prijzen en specificaties vanaf 01/07/2022



Opties GT € exBTW € BTWi

Metaalkleur Yacht Blue S 0  0  

Metaalkleur 579  700  

Open dak 661  800  

Batterij - Aandrijving Bat.
kWh

Rijbereik
(km)

Vermogen
kW/PK

Gemiddeld 
verbuik 

kWh/100 km

€ exBTW € BTWi

GT (2)

77,4kWh AWD 77,4 424 429 / 585 21,9 (1) 57.430 69.490 

(1) Waarden nog onder voorbehoud van homologatie
(2) Eerste leveringen voorzien gedurende het 4de trimester 2022

Bepaalde informatie wordt ter informatie meegedeeld en kan nog gewijzigd worden tot deze versie gehomologeerd wordt.

Uitrusting

   Gebogen digitaal dashboard 12,3"
   Gebogen multimediascherm 12,3"
   USB aansluiting vooraan
   USB-C (2) aansluitingen in de centrale console
   Radio RDS / DAB+ 
   Verwarmbare buitenspiegels
   Elektrisch inklapbare buitenspiegels
   Centrale vergrendeling met afstandsbediening
   Elektrisch bediende vensters voor-en achteraan
   Binnenspiegel met electrochromatische funktie
   Regensensor
   UVO Connectiviteit
   Adaptive Cruise Control
   Smart Key
   Zetels vooraan regelbaar in de hoogte
   LED dagrijlichten
   LED achterlichten
   Adaptatieve DUAL LED koplampen
   Stuur regelbaar in de hoogte en diepte
   Frontale airbags bestuurder en passagier
   Sideguard airbags vooraan
   Automatische airconditioning 
   7 jaar gratis kaartupdates (bij de concessiehouder)
   1 jaar gratis kaartupdates ‘Over the Air’ (op afstand)
   Sfeerverlichting
   Dashboard in Geonic®

   Inductieopladen van smartphone
   Opbergnet in de kofferruimte
   Mogelijkheid tot extern opladen (V2D)
   Adaptor (V2D)
   Verwarmbaar stuur
   Verdonkerde achterruiten 
   Pedalen in metaal
   Verwarmbare zetels voor-en achteraan
   21" lichtmetalen velgen met specifi ek GT design
   Schijfremmen 20" vooraan en 19" achteraan
   Elektronisch regelbaar differentieel
   Zetels vooraan met geïntegreerde hoofdsteunen
   Sportzetels vooraan type ‘kuipzetel’ manueel regelbaar 
(niet elektrisch en zonder ventilatie)

   Assistent voor autonoom parkeren (RSPA)

   Hulp bij vermijden van aanrijding bij parkeren (PCA)
   Visuele weergave van objecten in dode hoek (BVM)
   Achteruitrijcamera
   12V stekker in de kofferruimte
   12V stekker in de centrale console
   Achterbank neerklapbaar 60/40
   Achterruit met aero-spoiler
   Dode hoek assistentie (BCA)
   Intelligent snelheidsbeperkingssysteem (ISLA)
   Rijstrookhulp (LKA)
   Rijvakassistentie (LFA)
   Autonoom noodremsysteem met fi ets- en 
voetgangersherkenning & kruisingen

   Parkeersensoren voor- en achteraan
   Snelwegassistent ( HAD)
   ABS, ESC, HAC (Hill Assist Control), MCB (Multi 
Collision Brake)

   Elektrische handrem met AutoHold
   Isofi x aan de buitenste zetels achteraan
   Mobility Kit
   Lichtsensor
   LED richtingaanwijzers geïntegreerd in de 
spiegelbehuizing

   Centrale console met bekerhouder
   Zonnekleppen vooraan met make-up spiegels LED 
verlichting

   e-call : (manuele of automatische) oproep naar 
nooddiensten

   Vooruitrusting trekhaak
   Waarschuwing bezetting zetels achteraan
   Elektrische opening en sluiting van de kofferklep
   Automatisch inklapbare deurklinken
   Dynamische pinkers achteraan
   Elektrisch kinderslot deuren achteraan
   Meridian Audio System - 14 luidsprekers
   Adaptieve ophanging
   Rijprofi el selectie (Drive Mode Select) op het stuur
   Active Sound Design
   Head-up Display (HUD) 44" met augmented reality
   360° camera (SVM)
   Warmtepomp

Prijzen - opties

Meer informatie

omtrent de beschikbare

accessoires op 

www.accessoires-kia.be

Voor authentieke
klantbeoordelingen,

surf naar
www.kia.com

Bekom een Fleet 
offerte op maat via 

uw erkende 
Kia-verdeler!



Zetelbekleding Koetswerkkleuren

Bepaalde informatie wordt ter informatie meegedeeld en kan nog gewijzigd worden tot deze versie gehomologeerd wordt.

* standaard

Velgen

Afmetigen (mm)

Moonscape (Matte) (KLM)

Snow White Pearl (SWP) Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5) Yacht Blue (DU3)*

Zwart Sport suede en vegan leder zetels 

21" lichtmetalen velgen 
met 255/40 R21 banden

2,900845 950
4,695

1,890

1,
55
0

2,900845 950
4,695

1,890

1,
54
5

GLS

GT-Line

GT

2,900830 950
4,680

1,880

1,
55
0



77,4kWh AWD GT
Aandrijving
Aandrijving achteraan & vooraan

Motor

Type Synchroonmotor, met permanente magneten

Max vermogen kW(pk)  429 (585)

Maximaal koppel Nm aan tr/min 740

Batterij

Type Lithium-Ion

Spanning (V) 697

Capaciteit (Ah) 111,2

Energie (kWh) 77,4

Gewicht (kg) 486

Rijbereik & verbruik(1)

Autonomie (WLTP, gecombineerd) (km) 424

Gemiddeld verbruik kWh/100km 21,9 (1)

Ingebouwde lader

Max. capaciteit (kW) 10,9

Laadprestaties

Laadtijd ICCB (230V/12A) (wisselstroom) 2.5 kW 32 uur 45 min

Laadtijd / Wallbox (wisselstroom) 11kW 7 uur 20 min

Laadtijd / Quick charge (80%) (gelijkstroom) 50 kW 73 min

Laadtijd / Quick charge (80%) (gelijkstroom) ~240kW 18 min

V2D (vehicule to device) V / kW 220 / 3,6

Ophanging

Vooraan Mc Pherson

Achteraan Multi-Link (5)

Remmen

Schijfremmen vooraan 20"

Schijfremmen achteraan 19"

Afmetingen

Totale lengte / breedte / hoogte (mm) 4.695 / 1.880 / 1.550

Wielbasis (mm) 2.900

Vooroverhang / achteroverhang (mm) 830 / 950

Grondspeling (mm) 170

Draaicirkel (m) 5,81

Inhoud koffer achteraan (ℓ) (VDA methode) 511

Inhoud koffer vooraan (ℓ) (VDA methode) 20

Gewicht 

Leeggewicht (min.-max.) (kg) - zonder bestuurder (75kg) 2.174 (1)

Maximaal toegelaten laadvermogen (kg) 2.600 (1)

Sleepvermogen (geremd) (kg) 1.600 (1)

Sleepvermogen (ongeremd) (kg) 750

Maximum gewicht op het dak (kg) 80

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 260

Acceleratie 0 - 100 km/u (s) 3,5 (1)

Technische specificaties

(1) Waarden nog onder voorbehoud van homologatie

Bepaalde informatie wordt ter informatie meegedeeld en kan nog gewijzigd worden tot deze versie gehomologeerd wordt.
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Kia Belgium SA
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.

1) 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 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).

Prijzen geldig op 01.07.2022 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van  
Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium 
behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.  
Niet-contractuele foto’s.

* De vermelde waarden 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.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend 
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen 
volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en 
van de CO2-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto’s is beschikbaar op de website 
energievreters, www.schoneauto.be
Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.
Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


