
Veel gestelde vragen

Als het interieur van mijn Kia er schoon uitziet, is het 
dan schoon genoeg?
Bacteriën, virussen en vervuilende stoffen zijn 
onzichtbaar voor het blote oog. Dus zelfs als je Kia er 
schoon uitziet, zullen ze nog steeds aanwezig zijn en in 
staat zijn om geuren, allergieën of andere problemen te 
veroorzaken.

Heeft mijn interieurfilter niet eerder bacteriën 
verwijderd voordat ze in het interieur konden 
binnenkomen?
Een origineel Kia-interieurluchtfilter is zeer effectief bij 
het verwijderen van ongewenste pollen en vervuilende 
of irriterende stoffen in de lucht. Maar elk filter wordt 
onvermijdelijk minder effectief in de tijd, waardoor 
verontreinigingen door het filter heen kunnen gaan. 
Eenmaal in het interieur kunnen bacteriën wel worden 
verwijderd met gebruik van speciale apparatuur.

Waarom moet mijn interieurfilter worden vervangen?
Na verloop van tijd wordt het filter minder 
effectief omdat het verstopt raakt door gefilterde 
deeltjes. Dit vermindert de luchtstroom door de 
ventilatieopeningen waardoor stof en allergenen via 
het airconditioningssysteem in het interieur worden 
verspreid.

Wat is het voordeel van een origineel  
Kia-interieurluchtfilter?
Een origineel Kia interieurluchtfilter is speciaal 
ontworpen en ontwikkeld voor je Kia, een origineel filter 
past perfect. Dit betekent dat er geen openingen zijn 
waar ongefilterde lucht het interieur kan instromen. 
Het filter heeft ook de optimale dikte en oppervlakte, 
met het ideale aantal en grootte van de poriën, die 
zorgt voor de perfecte balans tussen filtratie en 
luchtstroom.

Vraag jouw erkende Kia-dealer en -reparateur om meer 
informatie en de mogelijkheden. 

SCHONERE LUCHT 
KUN JE NIET ZIEN, 
WEL INADEMEN.

Vervanging van het interieurfilter 
en grondige interieurreiniging
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Desinfecteren contactvlakken en  
vervangen interieurfilter
Voor alle onderstaande opties geldt dat we vooraf en 
achteraf de belangrijkste contactvlakken van je Kia 
namelijk de portiergrepen, stuurwiel, schakelpook, 
touchscreen en sleutel desinfecteren.  
Daarna vervangen wij het interieurfilter.

BASIS AIR SANITISER € 69,-

Wij bestrijden met onze Air Sanitiser snel en duurzaam 
onaangename geurtjes in het interieur van je Kia. 
De formule is geur-absorberend en verspreidt een 
aangenaam frisse muntgeur. Bevat geen parfumoliën. 

PLUS AIRCO HYGIËNEREINIGER € 99,-

Wij maken met onze Airco hygiënereiniger de 
aircoverdamper zeer grondig schoon. De Airco 
hygiënereiniger verwijdert de door schimmels en 
bacteriën gevormde biofilm en onaangenaame geurtjes. 
De luchtkwaliteit in je auto verbetert. 

PLUS OZON BEHANDELING € 99,-

Het interieur en aircosysteem van je Kia wordt intensief 
gereinigd met Ozon. Ozon is ideaal om vieze geuren, 
ziektekiemen, bacteriën, virussen, schimmels, sporen 
en gisten uit het interieur van je Kia te verwijderen. 
Ozon doodt bacteriën en maakt virussen inactief. Ozon 
verbetert de luchtkwaliteit in je Kia en vermindert 
problemen van allergieën.

PRO AIRCO HYGIËNEREINIGER /  
OZON BEHANDELING € 129,-

In onze meest uitgebreide optie, breiden we het Plus 
programma nog verder uit. We controleren de airco op 
correcte werking en stofzuigen het interieur van je Kia, 
zodat je weer lekker fris naar huis rijdt.

SPECIALE AANBIEDING  
IN COMBINATIE MET ONDERHOUD!  € 39,-

Ook kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding, 
wanneer je bij een erkende Kia-dealer of –reparateur 
een onderhoudsbeurt in combinatie met het vervangen 
van je interieurfilter laat uitvoeren, dan is de Plus Ozon 
behandeling slechts € 39,-

Hoeveel onzichtbare passagiers vervoer jij?
Bacteriën en virussen zijn onzichtbaar voor het blote 
oog. Dus zelfs als je Kia aan de buitenkant schoon is, en 
er van binnen ook schoon uitziet, kunnen er nog steeds 
ongewenste passagiers meeliften:

Bacteriën, virussen, pollen en schimmels komen je Kia 
binnen via het ventilatie- en airconditioningsysteem. 
Eenmaal in het interieur kunnen ze voor de chauffeur 
en passagiers onaangename maar ook gevaarlijke 
problemen veroorzaken zoals vieze geuren, hooikoorts, 
allergieën en astma.

Het reinigen van je interieur en tijdig vervangen 
van je interieurfilter is essentieel. 
Wist je dat jouw interieurfilter minstens elke 2 jaar of 
elke 30.000 km moet worden vervangen? 
Maar je kunt nu het interieur van je Kia nog schoner 
laten maken om daarmee de mensen in je auto nog 
beter te beschermen.

Jouw erkende Kia-dealer en -reparateur heeft een 
aantal oplossingen om je Kia schoner en veiliger te 
maken. Zodat je rustig kunt ademhalen.

Hoe schoon wil je je Kia?
Kies je reinigingsoptie voor een schonere, veiligere, en 
frisser Kia interieur. Vraag jouw erkende Kia-dealer en –
reparateur naar de mogelijkheden, de keuze is aan jou.

Ongeveer 382 soorten bacteriën 
per vierkante centimeter in de 
gemiddelde auto

Ongeveer 356 soorten bacteriën 
alleen op de versnellingspook

Het gemiddelde stuurwiel is  
4x vuiler dan een toiletbril


