
De elektrische Cargo 
modellen.



Van personenauto  
tot ideale besteller.
Ondernemers opgelet: Kia heeft een hele praktische oplossing, de 
elektrische Cargo modellen. Dat is de bestelauto-uitvoering van 
onze elektrische e-Soul en Niro EV. Met de power & duurzaamheid 
van elektrisch, compleet en comfortabel èn met een riante 
actieradius. En ook nog eens met een zee van ruimte!

	✔ Praktische achterklep voor arbo-verantwoord in-/uitladen.

	✔ Laadruimte tot 1.5 m3.

	✔ Aluminium gecoate laadvloer: robuust, geluiddempend en gripvast.

	✔ Robuust scheidingsrek tussen laadruimte en voorstoelen.

	✔ Verschillende maatwerkoplossingen en purpose-built inrichting mogelijk.

	✔ Ook als besteller staan de elektrische Cargo modellen op geel kenteken, BPM-vrij.
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Comfortabele EV en 
slimme bestelauto ineen.
De elektrische Cargo modellen zijn de ideale bestelauto’s voor in en rond de 
stad. Emissievrij, dus welkom in elke milieuzone. Met de praktische ruimte zijn 
ze geschikt voor het transport van pakketjes tot pizza’s en van bloemen tot 
boodschappen: inladen, rijden, leveren – en dóór!

	✔ Compact, 100% elektrisch en emissievrij.

	✔ Beschikbaar in 39,2kWh en 64kWh batterij uitvoeringen.

	✔ Ideaal voor pakketbezorging in en rond de stad.

	✔ Grote actieradius: tot 460 kilometer volgens WLTP.

	✔ Slimme Cargo-conversiekit ‘made in Holland’ door Veth Automotive.

	✔ Eenvoudig terug ombouwen tot comfortabele vijfzits EV.

	✔ 7 jaar Kia-garantie, ook op de accu’s (2 jaar op de conversiekit).

	✔ Nu al een e-Soul Cargo vanaf €32.106,-* of een Niro EV Cargo vanaf €38.230,-* (excl. btw).
*Gebaseerd op prijzen van november 2022
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MEER	INFORMATIE
Raadpleeg	jouw	dealer	voor	ombouw	mogelijkheden	op	
maat.	Ook	voor	andere	Kia	modellen	zijn	aanpassingen	
mogelijk.

Slim, snel en  
super compleet.

Rijk	uitgerust

De elektrische Cargo modellen zijn super compleet 

uitgerust. Je hebt keuze uit drie modellen, verschillende 

uitvoeringen en twee batterijen. Zo kan je bijvoorbeeld 

kiezen voor de zeer rijk uitgeruste DynamicLine Niro EV 

Cargo. Daarnaast is het ook mogelijk om gebruikte Kia EV’s 

om te bouwen, zoals de e-Niro.

Spaarzaam	type

De e-Soul en Niro EV Cargo hebben een regeneratief 

remsysteem s  dat zelfs het kleinste beetje 

bewegingsenergie terugwint. In de stad is ‘one pedal 

driving’ ideaal: zodra je het stroompedaal loslaat, remt de 

auto vanzelf af. 

Trekhaak	mogelijk m

De e-Soul Cargo met 64kWh batterij beschikt standaard 

over kogeldruk (100kg) en trekgewicht (300kg). De Niro 

EV beschikt ook standaard over kogeldruk (100kg) en 

trekgewicht (750kg). Daarmee zijn deze compacte EV-

bestellers multi-inzetbaar.

Standaarduitrusting s   Meeruitrusting m

Meer informatie over de elektrische Cargo modellen.
Wil je meer informatie over de elektrische Cargo modellen en de mogelijkheden van de 

slimme Cargo-conversiekit? Neem dan contact op met Kia:
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6 sjorogen i.p.v. 2 Stevig metalen scheidingsrek

Opbergvak met klep onder de laadvloer

De	uitgebreidere	ombouw	(Prokit):

Tot	1.5	m3. Grofweg een meter breed, ruim een meter diep én een kleine meter hoog: met ruim duizend liter is de 
laadruimte van de elektrische Cargo modellen ruim genoeg voor de meeste pakketten.

Jouw ideale maat.
Compact genoeg voor elk stadscentrum, ruim zat voor elke boodschap of 
bestelling: de elektrische Cargo modellen passen overal. Met hun krachtige en 
efficiënte accu’s hebben ze altijd energie. Wat gaan we doen vandaag?

Opbergbak tussen voorstoelen en scheidingsrek

Formaten	laadruimte*
(in mm) e-Soul Cargo Niro EV Cargo

Breedte 1050 1150
Hoogte 840 940
Diepte (tot aan voorstoel) 1360 1390
Laadruimte inhoud (m3) 1,2 1,5
Laadopening hoogte/breedte 720/1070 810/1040
*Afmetingen zijn afhankelijk van de gekozen ombouw

Ombouwkit	overzicht
Basiskit Prokit

Adviesprijs	excl.	btw €	1.990	 €	2.680	

Specificaties

Aluminium gecoate vlakke laadvloer Aluminium gecoate vlakke laadvloer
Stevig metalen scheidingsrek Stevig metalen scheidingsrek

2 sjorogen 6 sjorogen
- Opbergvak onder laadvloer

 - Opbergbak tussen voorstoelen en 
scheidingsrek

Verschillende maatwerkoplossingen en purpose-built inrichting mogelijk i.o.m. Veth Automotive.

Conversie-kit.
Het geheim van de e-Cargo is de slimme conversie-kit, ontwikkeld in samenwerking 
met de specialisten van Veth Automotive. Die verandert de e-Soul of Niro EV in een 
veelzijdige bestelauto. En weer terug, als dat nodig is. Dat is praktisch én goed voor 
de restwaarde. De Cargo-conversiekit (met 2 jaar garantie) is er ook voor gebruikte of 
voorraadmodellen. De losse adviesprijs van de basiskit bedraagt € 1.990,- exclusief btw.
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De e-Soul Cargo. De Niro EV Cargo.

Kies je uitvoering.

ComfortLine	(39.2kWh/64kWh) 
17” velgen, 8” audio display met achteruitrijcamera, 

adaptieve cruise control en voorbereid voor Apple 

CarPlay & Android Auto. 

 

DynamicLine	(39.2kWh/64kWh)
Zoals ComfortLine plus o.a. Snelwegassistentie (HDA), 

batterijverwarming, dakrails, parkeersensoren achter 

en een 10.25” full map navigatiesysteem met Kia 

Connect & Live Services. 

 

DynamicPlusLine	(64kWh) 
Zoals DynamicLine plus o.a. stuurwiel & 

stoelverwarming vóór, regensensor, parkeersensoren 

vóór en bekleding in stof/lederlook combinatie. 

 

ExecutiveLine	(64kWh)
Zoals DynamicPlusLine plus o.a. SUV pack, lederen 

bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, 

dodehoekdetectie, schuif-/kantel zonnedak en 

kruisend verkeerassistentie.  

Kies je uitvoering.

DynamicLine	
17” velgen, 10.25” full map navigatiesysteem met 

Kia Connect & Live Services, achteruitrijcamera met 

parkeersensoren voor en achter en adaptieve cruise 

control. 

 

Edition	
Zoals DynamicLine plus metallic lak, privacy glass, 

stoelverwarming vóór en stuurwielverwarming. 

 

DynamicPlusLine	
Zoals DynamicLine plus o.a. dodehoekassistentie, 

kruisend verkeersassistentie, head-up display, schuif-

/kanteldak,  stuurwiel & stoelverwarming vóór en 

bekleding in lederlook.  

ExecutiveLine	
Zoals DynamicPlusLine plus o.a. snelwegassistentie 

incl. rijbaanwisseling, Vehicle-2-Device, intelligente 

parkeerassistentie, stoelverwarming achter, 

stoelventilatie vóór en bekleding in premium 

lederlook.  

Kies je kleur.

Met zijn praktische design is de e-Soul Cargo een echte eye-catcher. 

De auto is beschikbaar in acht prachtige lakkleuren en vier two-

tone kleuren met contrasterend dak. Kies de kleur die past bij jouw 

huisstijl of bestickering! 

Kies je kleur.

De Niro EV is een elektrische crossover met gedurfd en 

innovatief design. Hij is beschikbaar in 9 prachtige lakkleuren 

en mogelijk met twee contrasterende C-stijl kleuren. Kies 

de kleur die past bij jouw huisstijl of bestickering.

Kies je power.

 39,2kWh	 64kWh
Max. vermogen (kW / pk)  100 (136) 150 (204)

Max. koppel (Nm) 395 395

Acceleratie 0-100 km/u (s) 9,9 7,9

Maximum snelheid (km/u) 157 167

Kies je power.

 64,8kWh
Max. vermogen (kW / pk) 150 (204) 

Max. koppel (Nm) 255 

Acceleratie 0-100 km/u (s) 7,8 

Maximum snelheid (km/u) 167 

*Gebaseerd op november 2022 prijzen 

Voor meer informatie: raadpleeg de reguliere prijslijsten.

*Gebaseerd op november 2022 prijzen 

Voor meer informatie: raadpleeg de reguliere prijslijsten.

Vanafprijs (inclusief Basiskit): 

€ 38.230,-
(excl. btw)*

Vanafprijs (inclusief Basiskit): 

€ 32.106,-
(excl. btw)*
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Verrassend voordelig.
Rijden in de elektrische Cargo modellen is duurzaam, 
milieubewust én extra voordelig. Zo heb je ‘m al vanaf 
€ 32.106,- excl. btw. En dan begint je voordeel pas!

Flinke voordelen
Bij aanschaf van een elektrische Cargo model kun je als ondernemer 

profiteren van verschillende voordelen.  

	✔ Lage bijtelling bij privé gebruik (zakelijke auto)

	✔ Lage onderhoudskosten

	✔ Lage energiekosten per km

	✔ 7 jaar Kia fabrieksgarantie (2 jaar garantie op de conversiekit)

	✔ Slimme laadsessies programmeren in de Kia Connect app, 
bijvoorbeeld tegen voordelig nachttarief

€	0,-	BPM,	€	0,-	MRB.	
Tot eind 2024 betaal je voor een volledig elektrische auto geen 

BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) en geen MRB 

(wegenbelasting). Die besparing steek je mooi in je zak - of in je bedrijf 

natuurlijk!
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Waar je ook gaat en met wie je ook bent: dankzij Kia Charge heb je 
altijd volop energie. Een elektrisch oplaadpunt voor jouw EV is altijd 
dichtbij. Zo laad je snel, simpel en 100% gebruiksvriendelijk. 

Kia Charge Easy Kia Charge Advanced*
Abonnementskosten N.v.t. € 9,99

Kosten per kWh Prijs van de lokale 
aanbieder

Vaste prijs bij elk 
laadstation in 
Nederland**. 
AC: € 0,42 

DC snelladen: € 0,85
Kosten per kWh 
IONITY € 0,79 € 0,79

Starttarief per sessie € 0,49 N.v.t.

Voordeel
Volledige flexibiliteit 
zonder maandelijks 

bedrag 

Weet precies wat je per 
maand  

kwijt bent
Tegen	vaste	tarieven	snelladen	in	Europa?

Ga	voor	IONITY

Abonnement ‘Power’

Voor een jaarlijks abonnement met een maandelijks 
bedrag van € 13,00 profiteer je van opladen 

voor € 0,29 per kWh**** – een zeer aantrekkelijk 
laadtarief langs de Europese snelwegen

* Advanced tarieven gelden vanaf 1 januari 2023
** Met uitzondering van het IONITY snellaadnetwerk. Kies voor het IONITY abonnement voor gereduceerde 

tarieven.
*** Met uitzondering van Finland. Hier betaal je € 0,79 per minuut.
**** Met uitzondering van Finland. Hier betaal je € 0,29 per minuut.

Kia Charge  
laadoplossingen.

Kia Charge
Kia Charge werkt samen met Digital 

Charging Solutions: het grootste 

netwerk van oplaadpunten.

Jouw Kia Charge laadkaart geeft 

je hiermee direct toegang tot het 

snelgroeiende netwerk van inmiddels 

meer dan 400.000 oplaadpunten in 

Europa. Daarmee profiteer je bovendien 

van een breed scala aan handige 

services binnen de Kia Charge-app, met 

aantrekkelijke tarieven en inspirerend 

snel, efficiënt en prettig opladen.

Voor het volledige aanbod bezoek: 

kia.com/elektrisch/publiek-laden/

Tarieven op maat die passen bij je verbruik.
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Op de zaak laden. Onderweg laden.
Laden	via	wandcontactdoos.
Kia levert standaard een laadkabel voor 

laden via een wandcontactdoos (230V).

1-fase	of	3-fase	laden.
Je kan afhankelijk van je auto en 

laadpunt, je Kia opladen via 1- of 3-fase. 

Je volledige elektrische Kia laad je in 

circa 4 uur (39.2kWh) of 7 uur (64kWh) 

op via 3-fase.

Publieke	laadpaal
Onderweg laad je jouw Kia op aan één van de 

vele laadpalen. Een volledig elektrische Kia maakt 

in bijna alle gevallen maximaal gebruik van het 

laadvermogen van de de 3-fase laadpalen waardoor 

je tot drie keer sneller laadt dan bij een 1-fase 

laadpaal.

Publieke	snellaadpaal
Snelladen werkt met gelijkstroom (DC). Handig, 

want dat is precies wat jouw volledig elektrische 

Kia nodig heeft. De elektriciteit ‘stroomt’ direct je 

accu’s in – supersnel. Zo laad je een 64kWh EV-accu 

tot 50% in circa 30 minuten. Dit staat gelijk tot aan 

220km rijbereik (WLTP).

Jouw laad- 
aansluiting

Laad- 
vermogen Fase Ampère

Volledig elektrisch
39,2kWh 64kWh

Indicatieve laadtijd in uren

1x35A
3,7kW 1 16 12,5 20,3
7,2kW 1 32 6,4 10,5

3x25A
3,7kW 1 16 12,5 20,3
5,8kW 1 25 8,0 13,0
11kW 3 16 4,2 6,8
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Download	de	App	(Android) Download	de	App	(iOS)

Nuttige	plaatsen
Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of 
een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel 
eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

Oplaadpunten
Met dit overzicht weet je altijd waar op jouw route of 
in je omgeving de dichtstbijzijnde oplaadpunten zijn, 
inclusief extra info over laadsnelheid en connectortype .

Parkeren
Kia Connect Live Services vertelt je waar in de buurt 
van je bestemming parkeerplaatsen zijn.  
Het toont openbare parkeerplaatsen op straat en in 
parkeergarages. Inclusief locaties, details, kosten en live 
beschikbaarheid. 

Live	Verkeersinformatie
Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate 
verkeersinformatie, die elke twee minuten wordt 
ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed 
doorstroomt en welke wegen je beter even kunt 
mijden. Loopt het verkeer echt vast? Dan suggereert 
het systeem je snel een alternatieve route naar je 
bestemming.

Controles	en	‘black	spots’	
Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk 
waar je vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag 
verwachten, of bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem 
waarschuwt je ook voor plaatsen waar bovengemiddeld 
veel ongevallen gebeuren.

Weersverwachtingen
Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen, 
zon- en neerslagkansen je op de plaats van bestemming 
mag verwachten, tot vier dagen vooruit. Zo weet je 
precies wat je moet inpakken: een warme jas, of toch de 
strandspullen?

Kia	Connect	Live	Services
Kia’s	Online	Navigation haalt via cloudservers constant de meest 

actuele en volledige informatie binnen over drukte en filekansen. 

Daardoor biedt de Kia Online Navigatie altijd de meest accurate route-

instructies én de meest betrouwbare verwachte aankomsttijd.

Dankzij de Online	Spraakbesturing, ondersteund door 

servertechnologie, kun je met gesproken commando’s bijvoorbeeld 

nuttige plaatsen zoeken, nieuwe bestemmingen invoeren, de 

weersverwachting checken of tekstberichten versturen.

Kia	Connect
Met Kia Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, opent Kia voor jou een 
wereld aan informatie en mogelijkheden - in de auto en daarbuiten. 
Na activatie van de simkaart in het infotainmentsysteem krijg je via Kia 
Connect Live Services m  een schat aan informatie ter beschikking die je 
toegang geeft tot handige diensten en services en die je intuïtief bedient 
via het multimediascherm. En, goed om te weten: Kia Connect voldoet 
volledig aan de EU-normen voor privacy, transparantie en veiligheid.

Connectiviteit die je inspireert

Diensten of afstand:
Klimaatinstellingen
Hiermee kun je op afstand de climate control 
temperatuur instellen. Zo kun je het interieur alvast 
verwarmen of afkoelen voordat je instapt. Ook kan je 
de voorruitontwaseming en de stuur-, zijspiegel- en 
achterruitverwarming op afstand inschakelen.

Laadstatus
Met deze functie kun je altijd en overal de actuele 
accustatus bekijken en oplaadsessies op afstand 
starten, stoppen of inplannen. Voor de Kia EV6 en 
toekomstige EV’s kan je zelfs de oplaadpoort openen en 
sluiten via de app!

Verzend	naar	auto
Handig: via de app stuur je ook draadloos en 
moeiteloos je volgende bestemming of route vanaf jouw 
smartphone naar het navigatiesysteem van jouw auto. 
Daarnaast kan je jouw agenda integreren in de app.

Vergrendeling
Twijfel je of jouw auto wel op slot staat of dat de 
achterklep dicht is? Je ziet het direct in de Kia 
Connect app. Je kunt de auto ook op afstand ont- en 
vergrendelen.

Kia	Connect	App
Deze superslimme nieuwe app m , speciaal door Kia ontwikkeld 
voor Android en Apple smartphones, vertelt je alles wat je wilt 
weten over je auto, de actuele status en je gemaakte ritten.  
En, nog mooier: je kunt er veel zaken zelfs op afstand mee  
uitlezen of bedienen.

Voertuiginformatie
Locatie	van	mijn	auto
De laatst bekende locatie van jouw auto kan je altijd 
terugvinden in de app en via de rijbereik radius op 
de kaart zie je precies hoe ver je kan rijden. Met de 
‘First Mile Navigation’ functie kan je via Augmented 
Reality routebegeleiding jouw auto terugvinden in 
een onbekende stad of een groot parkeerterrein. Met 
de Last Mile Navigatie functie gidst je autonavigatie 
je naar de parkeerplaats bij je bestemming, en neemt 
de navigatie op jouw smartphone het over tot aan de 
gewenste locatie, bijvoorbeeld naar een winkel. 

Voertuigstatus
Biedt je een actueel overzicht van alle belangrijkste 
aspecten van jouw auto, zoals de vergrendelstatus, 
laadstatus, gepland opladen of klimaatregeling. In 
het voertuigrapport kan je de kilometerstand zien en 
ook de actieve en inactieve tijd van de motor van de 
afgelopen maand.

Mijn	ritten
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief 
de gemiddelde en maximum rijsnelheid, afstand en 
reistijd. Daarnaast kan je ook informatie over het 
energieverbruik inzien van de afgelopen maand.

Meldingen
Met deze functie stuurt jouw auto je actief belangrijke 
berichten en updates, zodra er iets gebeurt. 
Bijvoorbeeld als het alarm afgaat, als er deuren 
openstaan of als de motor onnodige tijd aanstaat. 
Ook als er onderhoud nodig is, word je op de hoogte 
gebracht. Je kunt zelfs instellen dat je maandelijks een 
overzicht krijgt van al je ritten. Alle meldingen zijn terug  
te vinden in het berichtencentrum.

Deze services zijn gratis beschikbaar voor een periode van zeven jaar, gerekend vanaf de dag dat het voertuig voor het eerst op naam is gesteld, en kunnen in die periode 
onderhevig zijn aan wijzigingen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie over de werking, de mogelijkheden en de gebruiksvoorwaarden en/of kijk op www.kia.com. 
Voor het gebruik van de Kia Connect App is een Android of iOS smartphone nodig met een werkende dataverbinding.Standaarduitrusting s   Meeruitrusting m

18 19

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kia.connect.eu&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/kia-connect/id1577334573
http://www.kia.com


KIA	NEDERLAND	B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties 
van de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze 
brochure. De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen 
van markt tot markt verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
gewijzigd worden. Bovendien kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien 
zijn van opties, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor 
actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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