Altijd contact met je Kia?
Met Kia Connected Services kan dat!

KIA CONNECTED SERVICES

Kia Connected Services

Laat je Kia Connected maken
en geniet van alle gemakken.

Wil je in contact blijven met je Kia en je Kia-dealer? Kia Connected
Services zorgt ervoor. Op je smartphone kun je zien of je Kia op
slot staat, waar je Kia geparkeerd staat, wat de kilometerstand
is, hoeveel kilometer je nog kunt rijden en je rittenhistorie inzien.
Ook het inplannen van een werkplaatsafspraak, het inzien van je
persoonlijke gegevens of een instructieboekje is heel simpel. Laat je
Kia snel Connected maken en je kunt direct van al deze gemakken
genieten. Tot slot is de MijnKia Rittenhistorie een handige tool die
jou een overzicht geeft van alle ritten die je gereden hebt.
MijnKia Dashboard
Loop je ook wel eens terug naar je Kia om te

Voortaan weet je dat je wat eerder van huis moet

controleren of hij op slot staat? Dat hoeft niet meer.

om nog even te tanken. Wanneer je bij de kassa van

Met Kia Connected Services heb je alle belangrijke

de benzinepomp je kilometerstand moet intoetsen,

informatie bij de hand. Gewoon op je smartphone,

kun je gewoon even op je smartphone kijken.

vanuit je luie stoel.
Je kunt controleren of je Kia op slot staat en of je
niet vergeten bent de handrem aan te trekken, wat
je brandstofverbruik is en je checkt met alle gemak
de bandenspanning.

“Controleer of je Kia op slot staat...
gewoon vanuit je luie stoel.”
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Rittenhistorie

Waar is mijn Kia?

De MijnKia Rittenhistorie is een handige tool die jou

In het MijnKia Dashboard kun je ook altijd zien waar

een overzicht geeft van alle ritten die je gereden

je Kia is. Je volgt simpelweg de route op het kaartje

hebt. Dit overzicht kun je op jouw MijnKia website

en je bent weer bij je Kia. Super makkelijk als je

eenvoudig downloaden.

je Kia in een vreemde stad of in het buitenland

De MijnKia app houdt ook in de gaten wanneer je Kia

geparkeerd hebt. En mocht je een keertje pech

weer toe is aan onderhoud zodat je ruim op tijd een

hebben, dan kun je eenvoudig je locatie doorgeven

bericht van je dealer krijgt.

aan de Kia Internationale Wegenhulp.

MijnKia Notificaties

Kia Family Card

In de MijnKia App kun je zelf bepalen of je

In de MijnKia App vind je ook alle informatie van je

notificaties wilt ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer

Kia Family Card, zoals je pasnummer, ingangsdatum

je Kia niet op slot staat, of de bandenspanning

en geldigheidsduur. Verder zie je een overzicht van

terugloopt. Hiermee kun je je Kia nog beter in de

alle gratis services waar je gebruik van kunt maken.

gaten houden.

Bijvoorbeeld de gratis Zomer- of Winter Fitness Check,
gratis APK i.c.m. een onderhoudsbeurt of gratis Kia
Internationale Wegenhulp i.c.m. een onderhoudsbeurt.

“Een duidelijk overzicht van alle gratis
services waar je gebruik van kunt maken.”
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Een afspraak plannen bij je Kia-Dealer

Kia Connected Services Module

Via de MijnKia App kun je makkelijk het adres en de openingstijden

Om van alle mogelijkheden gebruik te maken, laat je je Kia-dealer

van je Kia-dealer opzoeken, of een onderhoudsbeurt of een

de Kia Connected Services Module inbouwen.

reparatie inplannen. Van een aantal beurten en reparaties hebben

Deze module stuurt de autogegevens via een simkaart naar

we filmpjes gemaakt, zodat je weet wat er gaat gebeuren tijdens

onze beveiligde servers, waar je gegevens elektronisch versleuteld

een werkplaatsbezoek. Je weet vooraf de prijs en je kunt deze

worden opgeslagen. Met de MijnKia App kun je vervolgens je

offerte ook downloaden.

gegevens inzien. Het is altijd éénrichtingsverkeer van je Kia naar
de beveiligde servers. Je Kia kan dus niet op afstand gestart of
ontgrendeld worden.

Service

Basis

Plus

Pro

Brandstofmeter

✔

✔

✔

Kilometerstand

✔

✔

✔

De MijnKia App is gratis te downloaden van de Apple Appstore en
de Android PlayStore.

Brandstofverbruik

✔

✔

✔

Modellen

Actieradius

✔

✔

✔

De Kia Connected Services Module is beschikbaar voor:

Bandenspanning

✔

✔

✔

Deuren op slot

✔

✔

✔

Parkeerrem aan/uit

✔

✔

✔

GPS locatie Nederland

✖

✔

✔

GPS locatie Europa

✖

✔

✔

Notificaties

✖

✔

✔

Rittenhistorie

✖

✖

✔

Model Kia
Soul EV
Sportage
Niro
Optima PHEV
Rio

Introductie vanaf
September 2014
Februari 2016
Juni 2016
September 2016
Januari 2017

Model Kia
cee’d
Optima
Stonic
Stinger
Picanto

Introductie vanaf
September 2015
Augustus 2017
April 2017*

*Module beschikbaar vanaf medio mei 2018.

Privacy
Eenmalige kosten (incl. BTW)

€ 199,- € 199,- € 199,-

De bescherming van je persoonsgegevens en privacy is erg

Kosten per maand 1e jaar (incl. BTW)

€

0,- €

0,-

belangrijk voor ons. Je gegevens worden daarom altijd beveiligd

Kosten per maand na het 1e jaar (incl BTW)

€

0,- € 2,99 € 3,99

en versleuteld opgeslagen. Kia verwerkt je persoonsgegevens in

0,- €

overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens
Prijsstelling

en het Kia Privacy Statement. In het privacy statement kun je

Je kunt de Kia Connected Services module bij je Kia dealer laten

precies teruglezen welke diensten er in de MijnKia App worden

inbouwen voor € 199,- incl. BTW en montage. Naast de module

aangeboden en wat wij met je gegevens doen. Kijk daarvoor op:

is het Pro Abonnement voor één jaar inbegrepen. In de tabel

www.kia.com/nl/service/onderweg/connected-services/privacy-

hierboven zie je welke diensten in dit Pro Abonnement zitten.

statement-connected-services/

Na één jaar kun je dit Pro Abonnement verlengen voor € 3,99 per
maand, doe je dit niet dan ga je automatisch terug naar het Basis

Meer informatie

Abonnement of je kiest voor het Plus Abonnement voor € 2,99 per

Meer informatie kun je terugvinden op de Kia website:

maand.

www.kia.com/nl/service/onderweg/connected-services/
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