De Kia e-Soul.

Movement that inspires.
Welkom bij het nieuwe Kia.
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Inspiratie ontstaat niet zomaar. Inspiratie komt als je uit je
comfortzone stapt. En nieuwe plekken ontdekt. Als je de wereld
bekijkt met een frisse blik, vanuit een ander perspectief. Inspiratie
vind je als je in beweging komt. Wij willen mensen inspireren door
ze in beweging te brengen. Daarom creëren wij vooruitstrevende
auto’s die jou de ruimte geven om inspiratie te vinden en de tijd
om je ideeën tot leven te brengen. Ga met ons mee op deze
spannende reis. En ontdek met Kia hoe beweging inspireert.
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Verdubbel je rijplezier.
De e-Soul is een 100% elektrische crossover vol karakter. Hij heeft een funky
uiterlijk, een verrassend comfortabel interieur en altijd energie voor nieuwe
avonturen - tot wel 452 km per acculading (WLTP). Het stijlvolle SUV pack
m maakt ‘m extra uitgesproken om te zien, met een speciale voorbumper
en dynamische dorpellijsten. Zo geef je deze frisse nieuwkomer precies het
karakter dat jij wilt.
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Bewonder het bijzondere.
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Uitgesproken anders. Moderne lijnen, frisse kleuren en hightech details maken
de nieuwe e-Soul een spannende verschijning. Dit is een elektrische crossover.
Het betoverende interieur met zijn sfeerverlichting m die de stemming van je
muziek volgt. Het innovatieve Head-Up Display m . En natuurlijk de geavanceerde
en superefficiënte elektrische aandrijving, die je op één acculading tot maar
liefst 452 km (WLTP) ver brengt. Dit is niet zomaar een elektrische auto, dit is een
bijzondere personality. Net als de mensen die erin rijden.
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Kies voor karakter.
Hoe je ‘m ook bekijkt, de nieuwe e-Soul is 100% eigenzinnig, van binnen
en van buiten. Kijk alleen al naar zijn 3D achterzijde, met de beschikbare
futuristische LED achterlichten s . De riante achterklep geeft ruim toegang tot
de laadruimte.
Met zijn iconische achterbumper met dynamische extra welving spreekt het
design van de e-Soul boekdelen. Het is tijd om te genieten!
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Een heldere verschijning.
Moderne lijnen, frisse kleuren en hightech details maken de nieuwe e-Soul
uniek en eigenzinnig. Bedenk daarbij dat je voor deze nieuwe e-Soul
kunt kiezen uit verschillende one-tone lakkleuren én prachtige two-tone
kleurcombinaties - stuk voor stuk hoogwaardige lakken - en speciaal
ontwikkelde 17” lichtmetalen s velgen. Zie jij 'm al voor je - jouw e-Soul?

LED verlichting. De e-Soul is een heldere verschijning. Wat dacht je van de LED koplampen s ,
LED dagrijverlichting s , LED mistlampen s én LED achterlichtunits s ? Zelfs de zijknipperlichten
in de elektrisch inklapbare zwarte buitenspiegels zijn in LED s , dus optimaal zichtbaar én super
energiezuinig.
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Beleef de betovering.
Het interieur van de e-Soul is al net zo fris en verrassend als
de buitenkant. Je herkent direct het eigenzinnige design; je
ervaart de ruimte, je ziet, ruikt en voelt de pure kwaliteit. Laat
je overtuigen door de perfecte zit. Luister naar de beat uit het
premium Harman Kardon audiosysteem m . Verbaas je over de 3D
audiogestuurde mood lighting m in de portieren die jouw muziek
kleur geven: letterlijk, in 8 verschillende tinten en 6 unieke
thema’s.

Navigatiesysteem. Het 10,25” high-definition TFT-LCD navigatiesysteem m heeft
een handige split-screen functie. Daardoor kun je verschillende soorten informatie
direct naast elkaar in beeld brengen. Zoals route-instructies, kompas en weersinformatie, accustatus, actieradius en de route naar het volgende laadstation. Ook het
home-scherm kun je naar wens instellen. Dankzij Bluetooth multi-connection s kun
je met twee apparaten tegelijk verbinden: een voor de normale bel- en datafuncties
bijvoorbeeld, en daarnaast een voor het streamen van je favoriete muziek.

Supervision Cluster. Het glasheldere instrumentenpaneel heeft standaard een
7” OLED display s voor de belangrijkste rit- en rijinformatie. Zoals de afgelegde
afstand en de resterende actieradius.
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Blijf verbonden,
laat je inspireren.
Bij Kia geloven we dat informatie en verbondenheid de beste voedingsbodem
zijn voor inspiratie, creativiteit en geluk. Daarom biedt de e-Soul je superieure
connectiviteit en informatie via de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services m .
Deze zijn ontworpen zodat jij altijd verbonden kunt blijven met je auto en altijd
beschikt over de juiste actuele en gedetailleerde informatie. Van online navigatie
inclusief realtime verkeersgegevens tot laadstations, parkeerinformatie,
weersverwachtingen, nuttige plaatsen, spraakherkenning en meer. De Kia
Connect-app helpt je met persoonlijke autosettings en handige functies zoals lastmile navigatie, parkeerservice, vind mijn auto, deurbediening en nog veel meer.
Met zoveel slims binnen handbereik wordt elke rit prettig, ontspannen en inspirerend.

Altijd onderweg, overal thuis.

Connect met de toekomst.

Elektrisch van nature.

Slimme en veilige services.

De Kia Connect Live Services geven je toegang tot alle
naadloze en gedetailleerde informatie voor jouw reis. Navigeer
via de snelste route naar elke bestemming met intelligente
verkeersinformatie inclusief real-time updates, eventuele
alternatieve routes en de verwachte aankomsttijd. Ontdek
het gemak van Kia Connect Live Services zoals Weer en
Parkeren en vind moeiteloos elke bezienswaardigheid. Heb
je een oplaadpunt nodig, dan wijst je Kia je zelf de weg. Je
commando’s geef je veilig handsfree via spraakbesturing; met
je persoonlijke gebruikersprofiel wijzig of herstel je snel en
gemakkelijk allerlei instellingen. En dankzij slimme connectie
van je digitale agenda met je navigatie rijd je zonder aarzelen
direct naar de locatie van je volgende afspraak.

Zelfs als je niet in de auto onderweg bent, helpt de interactieve
Kia Connect-app je. Bijvoorbeeld met de ‘Vind mijn auto’functie: handig als je ergens staat geparkeerd in een
onbekende stad of in een grote parkeergarage. Als je eenmaal
hebt geparkeerd, laat de last-mile-navigatie je bij de hand
nemen en je van je auto naar je eindbestemming leiden.
Als iemand anders je auto bestuurt, blijf je via de Valetparkeerfunctie toch verbonden. Ritten die je op je smartphone
plant, kun je met 'Naar-auto-sturen' direct uploaden naar het
navigatiesysteem van je e-Soul. Je kunt zelfs de portieren op
afstand vergrendelen en ontgrendelen met de deurbediening.
En je eerdere ritten? Die staan overzichtelijk onder Mijn ritten,
handig voor de administratie.

Met de Kia Connect-app en de Kia Connect Live Services
ben je altijd volledig ‘in charge’. Zij brengen je alle informatie
die je nodig hebt, direct op je smartphone en/of in het
instrumentenpaneel. Met de Kia Connect-app kun je op afstand
je batterij checken en laadsessies starten, stoppen en plannen.
Ook kun je het klimaatsysteem op afstand bedienen en
inplannen; zo stap je altijd in een prettig voorverwarmde (of
gekoelde) auto. Oplaadpunten vind je met Kia Connect Live
Services via Live EV stations. Met realtime informatie uit het
netwerk krijg je accurate informatie over oplaadpunten in de
buurt, inclusief details zoals de beschikbaarheid van stekkers
en connectortypes, en loodst hij je daar efficiënt naar toe.

Via de Kia Connect-app heb jij je auto altijd bij je, via nuttige
features en meldingen. Zo zie je via de app direct of de
portieren zijn vergrendeld, en open of sluit je ze desgewenst
alsnog. Ook de actuele accustatus en actieradius heb je
altijd paraat. Je kunt zelfs pushmeldingen inschakelen:
‘bijvoorbeeld als de 12V batterij onder een bepaald niveau zakt,
als er beweging in de auto is terwijl deze is afgesloten, of als
onverlaten proberen in te breken. Ook handig: het Voertuigstationair-alarm. Zo verlaat je nooit meer de auto zonder deze
uit te zetten.

* Informatie- en controleservice voor uw Kia; deze diensten zijn de eerste zeven jaar gratis, gerekend vanaf de dag van eerste tenaamstelling, en kunnen tussentijds
wijzigen. Details over de werking, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Kia-dealer en op kia.com. Voor gebruik van deze diensten is een
smartphone met iOS- of Android-besturingssysteem en gsm-abonnement met data-optie nodig.
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Parkeerinformatie en Live Oplaadpunten. Kia Connect Live
Services vertelt je waar in de buurt van je bestemming je kunt
parkeren. Het toont openbare parkeerplaatsen en de verwachte
beschikbaarheid op basis van historische data, en toont de
actuele beschikbare ruimte in parkeergarages met kleurcodes.

Aan de hand van een online database vind je overal tevens
moeiteloos de dichtstbijzijnde oplaadpunten inclusief info over
betaalmethoden, beschikbaarheid van stekkers en compatibele
connectortypes.

Live Verkeersinformatie. Het navigatiesysteem levert zeer
nauwkeurige live verkeersinformatie, elke twee minuten vers.
Zo weet je precies waar het soepel doorstroomt en welke
wegen je beter even kunt mijden. Loopt het op jouw route toch
vast, dan biedt het systeem je direct een sneller alternatief.

Nuttige plaatsen en Weersverwachtingen. Zoek jij een
goed sushirestaurant, een supermarkt of een leuk terrasje?
Je vindt ze met Nuttige plaatsen. Plan jij een weekendje
weg en wil je weten wat er mee moet – badpak of regenjas?
Weersverwachtingen geeft je het vierdaagse vooruitzicht
inclusief minima en maxima, windverwachting en de zonen regenkansen.

Meer weten,
meer genieten.
De mooiste avonturen vind je altijd achter de horizon, de mooiste uitzichten
ná de volgende bocht. Daarom wil jij niet stilzitten maar eropuit. Jouw Kia is
er klaar voor: met Kia Connect Live Services m . Daarmee vind jij altijd je weg:
in het dagelijkse woon-werkverkeer, tijdens ontspannen weekendjes weg
en op wekenlange roadtrips naar andere landen. Kia Connect Live Services
maakt autorijden slimmer en veiliger met super secure routebegeleiding
inclusief handige diensten zoals Live verkeersinformatie, nuttige plaatsen
en weersverwachtingen. Waar het leven je ook brengt: met Kia Connect Live
Services ben je er klaar voor*.
* Deze diensten zijn volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 geldt in alle
EU-lidstaten voor elk bedrijf dat persoonlijke informatie over EU-burgers opslaat of verwerkt binnen EU-landen.
Voor deze services is een smartphone met data-abonnement nodig. Er kunnen wettelijke beperkingen op deze services van
toepassing zijn, afhankelijk van nationale regels en wetgeving.

Met Apple CarPlayTM kun je je iPhone verbinden met je Kia
en de belangrijkste functies bedienen via het display van je
infotainmentsysteem. Zo kun je tijdens het rijden toch veilig
navigeren, muziek streamen, bellen en gebeld worden.
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Met Android AutoTM blijf je met je Android smartphone ook
onderweg optimaal connected, en houd je tegelijk veilig je
aandacht bij de weg. Via een eenvoudige en duidelijke interface
bedien je de belangrijkste apps en functies zoals Google Maps,
muziek en spraakbesturing.
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Autonome noodremassistentie (FCA) s . De autonome noodremassistentie herkent in de
standaarduitvoering voorliggers op dezelfde rijbaan, en in de extra uitgebreide uitvoering ook
overstekende voetgangers. Het werkt met een camera en radarsensoren: die registreren de snelheid
en afstand van voertuigen voor de auto. Komt een voorligger gevaarlijk dichtbij, dan waarschuwt het
systeem de bestuurder met een visueel signaal. Reageert de bestuurder niet, dan remt het systeem
automatisch - om een ongeval te vermijden of de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Waardeer de waakzaamheid.

18

Alles in de e-Soul waakt nauwgezet over je veiligheid, op elke meter van elke
rit. Daarvoor zorgen de Kia Advanced Drivers Assistance Systems (ADAS):
slimme hulpsystemen die de gevaren en stress van rijden in druk verkeer
verminderen. Zo kun jij ontspannen reizen.

Dodehoekassistentie (BCA) m . Dit systeem
kijkt met een radar continu links en rechts naast
en achter de auto, en waarschuwt je via een
symbool in de buitenspiegel als er een voertuig
in de dodehoek rijdt, en kan zelfs ingrijpen
indien nodig. Zo helpt de dodehoekassistentie
je om veilig van rijbaan te wisselen: zet je je
richtingaanwijzer aan terwijl het systeem een
voertuig ziet in de dodehoek, dan slaat het alarm
met een knipperend lampje in de buitenspiegel.

Actieve Rijbaanassistentie (LKAS) s . Met
actieve rijbaanassistentie raak je nooit meer
onbedoeld van het rechte pad. Dit innovatieve
systeem werkt met een camera in de voorruit
die de rijbaanmarkering ziet. Raak je onbedoeld
(zonder richting aan te geven) buiten je rijbaan,
dan geeft het systeem een duidelijk signaal en
stuurt het je zo nodig zelf terug in het juiste
spoor.

Adaptieve Cruise Control met
navigatieondersteuning (NSCC-C)) m .
Met behulp van een camera en radarsensoren
regelt de adaptieve cruise control de snelheid en
de volgafstand tot je voorliggers. Het systeem
handhaaft een veilige ingestelde afstand en
past zo nodig de eigen snelheid aan. Remt de
voorligger af, dan vertraagt ook de e-Soul, zo
nodig zelfs helemaal tot stilstand. Versnelt de
voorligger, dan versnelt ook de e-Soul tot de
vooraf ingestelde maximum snelheid. Een ideale
feature, met name in druk spitsverkeer.

Automatische rijbaanvolgassistentie (LFA) s .
Dit systeem is een grote stap vooruit in de
richting van semi-autonoom rijden en maakt
level 2 autonoom rijden mogelijk. Afhankelijk van
snelheid en richting van de voorligger bedient de
automatische rijbaanvolgassistentie de snelheid,
de vertraging en de besturing en volgt op een
vooraf ingestelde veilige volgafstand. Het werkt
met een videocamera en radarsensoren en
‘leest’ de rijbaanmarkering om de auto netjes
in zijn baan te houden. Dit systeem werkt bij
snelheden van 0 en 130 km/h.
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Snelwegassistentie (HDA). m Deze intelligente
feature is ontworpen voor extra comfortabel
en veilig rijden op snelwegen. Hiermee houd je
automatisch de ingestelde volgafstand aan tot je
voorligger én blijf je veilig in het midden van je
rijbaan. Indien nodig regelt het systeem tevens
je rijsnelheid. Het kan zelfs autonoom de ter
plaatse geldende maximumsnelheid aanhouden,
gebaseerd op data uit de navigatiekaarten.

Snelheidsbordenassistentie (ISLA). s
Hiermee rijd je nooit meer onbedoeld te hard.
De naar voren gerichte videocamera ‘leest’ de
snelheidsborden en inhaalverbodsborden langs
de weg en toont ze in het instrumentenpaneel.
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Uitstapwaarschuwing (SEW). m Deze slimme
feature ziet mogelijk gevaar buiten de auto bij
het uitstappen. Nadert er een fiets of auto, dan
geeft het een helder geluids- en lichtsignaal.
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Voel de vooruitgang.
De e-Soul bewijst dat het kan: elektrisch rijden met 100% fun en 100%
functionaliteit. Hij combineert alle pluspunten van de modernste schone
aandrijftechnologie met de praktische voordelen van een crossover. Nu is
elektrisch rijden écht volwassen.

Speciale EV-extra’s. In plaats van een conventionele
versnellingspook heeft de e-Soul een gripvaste draaiknop, een
elektronische parkeerrem en een speciaal 7” EV-infodisplay
in het instrumentenpaneel s . Tijdens het opladen toont een
controlelampje bovenin het dashboard de laadstatus. Zo kun je al
van buitenaf zien of de accu’s helemaal vol zijn.

Draadloos opladen m . Leg je smartphone met Qi-technologie
gewoon op de draadloze oplader.

Sound Mood Lighting m . Deze feature maakt rijden en reizen in
de e-Soul leuker dan ooit. Sfeerverlichting in de portierpanelen
reageert subtiel op de beat in je muziek. En dat in naar keuze 8
verschillende kleuren en 6 unieke thema’s die je selecteert in het
split-screen navigatiedisplay. Zo veranderen de verlichting en de
sfeer in het interieur continu mee met de stijl en intensiteit van de
muziek, en met het volume.

Stoelverwarming en -ventilatie voorin, stoelverwarming
achterin m . Hoe koud het buiten ook is: met de stoelverwarming
voor- en achterin zit je altijd goed. Die werkt snel en geeft
je zelfs op uitzonderlijk koude dagen comfortabele warmte.
Ook stuurwielverwarming hoort tot de mogelijkheden. En op
zonovergoten zomerdagen? Dan zorgt ventilatie in de voorstoelen
voor prettige verkoeling.

Head-up-Display (HUD) m . Met het full colour Head-Up Display heb je de belangrijkste rij-informatie altijd in het zicht, ook als je je
blik gewoon op de weg houdt. Het projecteert je rijsnelheid, navigatie-instructies, cruise control instellingen, maximum snelheid en
dodehoek-waarschuwingen.
22
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Ervaar efficiency.
De e-Soul maakt elektrisch rijden fun, eigenzinnig én milieubewust tegelijk.
Het genieten begint zodra je de startknop indrukt. Vanaf dat moment heb jij
enorme power onder je rechtervoet. Soepel en vol overtuiging. Kia biedt twee
batterijpakketten met een actieradius volgens WLTP van 276 km (39,2 kWh) tot
452 km (64 kWh).

Efficiënte batterijverwarming m . Het accupakket in de
bodem van de e-Soul is te voorzien van energiebesparende
batterijverwarming. Dat klinkt tegenstrijdig maar helpt echt:
op koude dagen brengt die de accu sneller op de juiste
bedrijfstemperatuur, tot behoud van de maximale accucapaciteit.

Comfortabel laden. Terwijl jij even boodschappen doet of stopt
voor een lekkere lunch. Met de 11 kW on board charger s kun je
optimaal gebruikmaken van de 3-fase laadpalen.

Accu 64 kWh i.c.m. 150 kW motor

Accu 39,2 kWh i.c.m. 100 kW motor

Snelladen in circa 30 minuten
(10-60%)*

Snelladen in circa 30 minuten
(10-60%)**

Normaalladen in minder dan
7 uur (0-100%)

* Bij een snellader van minimaal 80kW, in optimale omstandigheden.

Normaalladen in ruim 4 uur
(0-100%)

** Bij een snellader van minimaal 50kW, in optimale omstandigheden.

Remenergie terugwinnen. De nieuwe e-Soul gaat superslim
om met elk kleine beetje energie. Niets laat hij verloren gaan.
Zo haal jij uit elke acculading een maximaal bereik. Met zijn
regeneratieve remsysteem s van de jongste generatie wint hij
bewegingsenergie tijdens het remmen zo veel mogelijk terug: de
elektromotor werkt daarbij als dynamo die de beweging omzet
in elektriciteit die terugvloeit naar de accu. Het systeem in de
e-Soul heeft twee standen voor verschillende rijomstandigheden.
In de ‘Single Pedal’ rijmodus of als je de linker [flipper achter het
stuurwiel] minstens 0,5 seconde ingedrukt houdt, vertraagt de
e-Soul tot stilstand zonder gebruik van de voetrem.

Energiebesparende individueel regelbare airco. Het slimme
aircosysteem s helpt mee om energie te besparen. Rijd je alleen,
dan kun je de koeling voor de andere zitplaatsen uitschakelen. Zo
kom je verder op een acculading.
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Elektro-aandrijving. Compact en plat ingebouwd in de bodem
biedt het e-Soul accupakket twee efficiënte batterijpakketten.
Maximale power en actieradius bij een minimaal gewicht.
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Zet de toon in het exterieur.
De nieuwe e-Soul is een uiting van vrolijkheid, van harmonie tussen natuur en
hightech. Om dat te vieren is hij leverbaar in een unieke selectie van tinten: 7
stijlvolle one-tone uitvoeringen en 4 prachtige two-tone combinaties. Heldere
tinten en metallic lakken van de hoogste kwaliteit. Daarvan geniet je keer op
keer, vele jaren lang.

Exterieurkleuren – Two-Tone

Exterieurkleuren– One-Tone
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Snow White Pearl (SWP)

Gravity Grey (KDG)

Fusion Black (FSB)

Clear White + Inferno Red (AH1)

Clear White + Fusion Black (F1D)

Fusion Black + Inferno Red (FA1)

Inferno Red (AJR)

Mars Orange (M3R)

Neptune Blue (B3A)

Inferno Red + Fusion Black (FA2)

Surf Blue + Fusion Black (FB3)

Surf Blue + Clear White (AH8)

Surf Blue (SRB)

Steel Grey (KLG)

Neptune Blue + Fusion Black (FB1)
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Ontdek het formaat van fun.
De e-Soul is groot in rijplezier en ruim van hart, maar tegelijk bescheiden in
verbruik en footprint. Ooit geweten dat zo’n kleurrijke personality ook zó
praktisch kan zijn?

Afmetingen (mm)

Technische specificaties

39.2kWh
Elektromotor

Battery

Prestaties
4.220

Spoorbreedte (voor)

1.565

Totale breedte

1.825

Spoorbreedte (achter)

1.575

Totale hoogte

1.605

Overhang (voor)

890

Wielbasis

2.600

Overhang (achter)

730

Beenruimte (voor/achter)

1.044/927

Hoofdruimte (voor/achter)

1.013/988

Schouderruimte (voor/achter)

1.410/1.390

Bagageruimte (l, VDA)

315

Totale lengte

Type

64 kWh

Permanente magneet-gelijkstroommotor

Vermogen (kW)

100

150

Max. koppel (Nm)

395

395

Type

Lithium-ion polymeer

Voltage (V)

327

356

Capaciteit (kWh)

120

180

Energie (kWh)

39.2

64

Vermogen (kW)

104

170

Gewicht (kg)

317

457

Acceleratie (sec/0-100 km/h)

9.9

7.9

Topsnelheid (km/h)

157

167

Actieradius (km)

276

452

Energieverbruik (kWh/100km volgens
WLTP), gemiddeld

15,6

15,7

Velgen

17" lichtmetaal
Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia.
De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en
biedt jou meer transparantie.
Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia e-Soul?
Scan dan de QR-code met je smartphone.
De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.
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Pure kwaliteit voor
volledige gemoedsrust.
Een nieuwe Kia is een product van topkwaliteit, om jarenlang onbezorgd
van te genieten. Daarom omringen wij jou en je Kia met de beste zorg,
ondersteunende services en uitgebreide garanties.

7 jaar garantie. Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie
van 7 jaar of 150.000 km (onbeperkt aantal kilometers
voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Deze
volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de
volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de
voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden.
Kia 7 jaar garantie op EV/HEV/PHEV-batterij
De batterijen van elke Kia EV, Hybrid Electric (HEV) of
Plug-in Hybrid (PHEV) zijn ontwikkeld en geproduceerd om
uitzonderlijk lang mee te gaan*. Om ons vertrouwen in onze
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productkwaliteit extra te bevestigen, krijg je daarom op al deze
uitvoeringen 7 jaar garantie vanaf de eerste registratie of tot
150.000 km, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Voor
onze laagspanningsbatterijen (48V en 12V) in Kia Mild-Hybrid
elektrische voertuigen (MHEV’s) geldt een Kia-garantie van 2
jaar vanaf eerste registratie, ongeacht de gereden kilometers.
Zo weet je dus zeker dat je ook met een geëlektrificeerde low
emission en zero emission Kia jarenlang probleemloos kunt
genieten.

* Kia hoogspannings-lithium-ionbatterijen in elektrische
voertuigen (EV), hybride elektrische voertuigen (HEV)
en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) zijn
ontwikkeld en gemaakt voor een lange levensduur.
Deze accu’s vallen onder de Kia-garantie van 7 jaar
vanaf de eerste tenaamstelling of 150.000 km,
afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Voor
laagspanningsaccu’s (48V en 12V) in mild-hybride
elektrische voertuigen (MHEV) geldt de Kia-garantie
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste
tenaamstelling, ongeacht de kilometerstand.

Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een capaciteit
van 70% van de batterij. Capaciteitsvermindering
van de batterij in HEV’s en MHEV’s valt niet onder
de garantie. Om mogelijke capaciteitsvermindering
tot een minimum te beperken, raadpleeg de
gebruikershandleiding. Zie voor de volledige
voorwaarden het Kia-garantie boekje.
Kijk voor meer informatie over de Kia-garantie op
www.kia.com.
JAAR GARANTIE

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