
Kia Charge.
Opladen met gemak.



Relaxed rijden en laden, 
waar je ook gaat.
Waar je ook gaat en met wie je ook bent: dankzij Kia Charge heb je altijd 
volop energie. Een elektrisch oplaadpunt voor jouw EV of Plug-in Hybrid is 
altijd dichtbij. Zo laad je snel, simpel en 100% gebruiksvriendelijk. 

Jouw Kia Charge laadkaart geeft je namelijk 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.
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Kia Charge

De Kia Charge laadkaart.
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Toegang tot meer dan 400.000 laadpunten  
in Europa
Kia Charge werkt samen met Digital Charging 
Solutions: het grootste netwerk van publieke
oplaadpunten. Daardoor werkt jouw Kia Charge 
laadkaart bij bijna alle laadstations in heel Europa. 
En daar blijft het niet bij: het netwerk van Digital 
Charging Solutions groeit de komende tijd 
snel. Daardoor kun jij gemakkelijk én voordelig 
opladen, waar je ook heen gaat. Voor relaxed 
elektrisch rijden in volledige vrijheid. 

De stekker past altijd 
Bij Kia Charge kun je bij openbare oplaadstations 
altijd laden met één type stekker: de vertrouwde 
Type-2 AC-oplaadkabel van jouw Kia. Tref je 
onderweg een DC-laadstation (gelijkstroom), dan 
zit de juiste kabel altijd aan het laadstation vast.
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Het gemak van je eigen  
Kia Charge account.
Eenvoudig betalen via maandelijkse factuur 
Opladen zonder gedoe betekent ook: geen losse 
betalingen of papieren bonnetjes. Aan het eind 
van elke maand krijg je één factuur met daarop 
alle oplaadsessies, netjes gespecificeerd*,  
heel overzichtelijk.

Volledig transparant en inzichtelijk 
Kia Charge biedt inzage in jouw laadsessies. Zo 
heb je de controle en een duidelijk overzicht over 
je laadkosten.

*�Het�kan�langer�duren�voordat�de�exploitant�van�het�laadstation�
de�laadsessies�doorstuurt�naar�onze�partner�DCS.
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De Kia Charge app 
helpt je bij alles. 
Alle oplaadpunten in één overzicht
Alle informatie in één app: van het dichtstbijzijnde 
oplaadpunt en alle volgende op je route, inclusief 
type aansluiting en verwachte beschikbaarheid. 
Plus natuurlijk: de route erheen. So easy!

Realtime prijs-updates 
De Kia Charge app geeft jou altijd inzicht in de 
tarieven van laadstations in je omgeving. Zo 
betaal je nooit onnodig veel. En kom jij voor 
hetzelfde geld altijd nét even verder.
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Meer weten? 
Kijk op kia.com of neem contact op 
met je lokale Kia-dealer.

8



Tarieven op maat die  
passen bij je verbruik.
Profiteer van vaste maandelijkse abonnementstarieven. Of kies voor meer 
flexibiliteit met Kia Charge Easy. 

Kia Charge Easy 
is ideaal voor als je korte afstanden rijdt en 
meestal thuis kunt opladen. Het geeft je de 
vrijheid om in te pluggen waar en wanneer je wilt 
zonder abonnementskosten. Ook ideaal voor als 
je een Plug-in Hybrid rijdt.

Kia Charge Advanced 
is perfect als je overal in Nederland tegen 
hetzelfde tarief wilt laden. Je betaalt één vast 
tarief bij alle openbare laadstations in Nederland*. 
Een voordelige oplossing voor kilometervreters 
die vaak onderweg willen ‘bijtanken’. 

Buiten Nederland gelden de tarieven van de 
lokale aanbieder.

Snelladen met IONITY 
In combinatie met Kia Charge Easy of Advanced 
kun je kiezen voor IONITY snelladen. Daarmee 
kun je terecht bij elk laadstation binnen het  
snel groeiende Europese IONITY netwerk.  
Dankzij een vast jaarlijks abonnement geniet je 
van een sterk gereduceerd tarief.  
En: als abonnee betaal je voor jouw laadsessie 
geen opstartkosten per sessie.
     
Bij een 350kW IONITY snellader kan je 
bijvoorbeeld in optimale omstandigheden een Kia 
EV6 van 10-80% opladen in slechts 18 minuten!

Kia Charge Easy Kia Charge Advanced ****

Abonnementskosten N.v.t. € 9,99

Kosten per kWh Prijs van de lokale aanbieder Vaste prijs bij elk oplaadstation 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 snelweg

*� 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.
****� Tarieven�weergegeven�gelden�vanaf�1�januari�2023.�Daarnaast�zal�de�btw�op�energie�na�de�tijdelijke�verlaging�t/m�31�december�2022,�vanaf�1�januari�weer�

21%�bedragen.�Deze�btw�verandering�is�opgenomen�in�de�weergegeven�tarieven.�De�tarieven�weergegeven�in�de�app�waren�altijd�al�inclusief�21%. 9



You’re in charge:  
de Kia Charge oplossing voor thuis.
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Onderweg probleemloos opladen kan veilig, snel en voordeling via Kia 
Charge. Thuis opladen via Kia Charge is nog voordeliger. Bij je eigen huis,  
op je eigen netwerk, precies wanneer jij wilt – overdag of ’s nachts.  
Dan is je Kia altijd maximaal opgeladen. Daarom biedt Kia Charge een aantal 
prachtige oplossingen voor veilig, comfortabel en verrassend voordelig thuis 
opladen.
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Voor thuis opladen heb je twee dingen nodig: een eigen parkeerplaats en een 
deskundig geïnstalleerde thuislader. Kia biedt je dat laatste in één geïntegreerd 
pakket. Dat is praktisch, compleet, bedrijfsklaar én voordelig – de slimste oplossing. 

Jouw eigen thuislaadstation in 3 stappen
Een thuislaadstation laten plaatsen is makkelijker 
dan je denkt – met onze professionele en 
naadloze installatieservice.

1. Verstuur je aanvraag
Bezoek je lokale Kia-dealer en meld je aan voor 
een Kia Charge thuisoplossing

2.  Onze partner helpt je bij het vinden van het 
gepaste laadstation 

Kia biedt in samenwerking met installatiepartner
Abel&co verschillende laadoplossingen aan

zodat er altijd een oplossing gevonden wordt
die bij je past. Alle thuisladers die wij bieden
zijn innovatief, betrouwbaar en werken heel
gebruiksvriendelijk. 

3. De vakman doet de rest
Een vakkundige en gecertificeerde 
monteur neemt contact met je op voor een 
installatieafspraak. Op de overeengekomen 
dag en tijd installeert en activeert hij het 
thuislaadstation van jouw keuze en legt hij uit hoe 
die werkt – vlot en eenvoudig.

Comfortabel en voordelig,  
gewoon bij je thuis.
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Kia connectiviteit: 
Ultiem bedieningsgemak: start je laadsessie op 
afstand met je smartphone via de Kia Connect-
app - waar en wanneer je maar wilt.

Kia laadsleutel voor thuis
Voor het thuisladen biedt Kia in samenwerking met Abel&co kosteloos een 
laadsleutel aan, specifiek voor de thuislader. Zo ben alleen jij in charge!

Met de Kia Connect-app kun je:
• De laadstatus van je elektrische auto bekijken
• De resterende oplaadtijd controleren
• Laadsessies inplannen op basis van je 

vertrektijd of bijvoorbeeld tijdens daluren
• De auto voorverwarmen of koelen
• …en nog veel meer!

Eventuele zakelijke laadkosten aan je privé thuislader kun je gemakkelijk 
doorgeven aan je werkgever. Afhankelijk van je gekozen type thuislader kun 
je die zelfs direct volautomatisch declareren. Hoe handig is dat!?
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Kies het laadstation  
dat precies bij jou past.
Welke je ook kiest, een Kia Charge thuislaadstation is altijd robuust, veilig en 
betrouwbaar. Bovendien zijn ze allemaal energie-efficiënt en gemakkelijk  
in gebruik. Dus kies voor het laad- en servicepakket dat past bij jouw 
wensen én bij de netaansluiting in je meterkast.

Prijzen�zijn�incl.�21%�BTW

Standaard
MENNEKES Amtron Compact

€720,-

Smart
Alfen Eve Single Pro-line

€1.425,-

Laadstation

3,7�–�11kW�(zonder�meerprijs) 11�-�22kW�(zonder�meerprijs)

Vaste�kabel Socket-uitvoering

Opties

Vaste�kabel

Time-based�Load-balancing Dynamic�Load-balancing

Montagepaal�incl.�bevestiging�v.a. Montagepaal�incl.�bevestiging�v.a.

Grijze�kap

Installatie

Installatiepakket
<�1�meter�graven

Installatiepakket
<�1�meter�graven

Installatiepakket
1-4�meter�graven

Installatiepakket
1-4�meter�graven

Installatiepakket�
<�10�meter�graven

Installatiepakket
<�10�meter�graven

Upgrade�3�fasen�afzekering Upgrade�3�fasen�afzekering

Services

Hosting,�service�en�onderhoud�(remote)������������€�6,99�per�maand

Thuislaadverrekening�zonder�meerprijs

€�185,-

€�300,-

€�635,-

€�730,-

€�915,-

€�145,-

€�60,-

€�195,-�

€�300,-

€�89,-

€�635,-

€�730,-

€�915,-

€�145,-

*�De�genoemde�aanschafprijzen�zijn�inclusief�21%�BTW�en�standaardinstallatie�door�onze�installatiepartner�Abel&co.�Bij�een�standaardinstallatie�zijn�de�
volgende�werkzaamheden�en�materialen�inbegrepen:�plaatsen�laadstation�op�(buiten)muur,�voedingskabel�4mm2�van�meterkast�naar�laadstation�max�
10�meter�+�UTP�kabel�max�10�meter�en�<1�meter�graven�(installatiepakket�1),�voedingskabel�4mm2�van�meterkast�naar�laadstation�max�10�meter�+�UTP�kabel�
max�10�meter�en�<4�meter�graven�(installatiepakket�2),�voedingskabel�4mm2�van�meterkast�naar�laadstation�max�15�meter�+�UTP�kabel�max�15�meter�en�
<10�meter�graven�(installatiepakket�3),�1�fase�eindgroep�evt.�met�aardlekbeveiliging�plaatsen�in�meterkast,�muurboring�(steen)�naar�buiten�maximaal�1x,�stijg-/
zakleiding�over�de�muur�afgeschermd�in�mantelbuis,�klein�materiaal,�aansluiten�laadstation,�test�en�instellen�laadstation,�instructie�aan�gebruiker.�
Uitgesloten�van�standaardinstallatiepakketten�zijn:�voedingskabel�6mm2�of�meer,�aanpassingen�aan�de�meterkast,�vervangen�van�hoofdschakelaar�bij�

netverzwaring,�meterkasten�ouder�dan�1975�die�niet�tussentijds�aangepast�zijn�en�meterkasten�die�
niet�voldoen�aan�de�huidige�norm,�hak-�en�breekwerk�en�bouwkundige�aanpassingen,�verwijderen�van�
beplanting�en�herbeplanting,�alle�overige�niet�vermelde�werkzaamheden�en�materialen.
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De voordelen van de 
Kia Charge thuisoplossing

Gemak staat voorop
Een Kia Charge thuisoplossing is de ideale 
oplossing voor prettig en voordelig thuis opladen. 
Kies voor de de geruststellende zekerheid van 
24/7 klantenservice en onderhoud (op afstand). 
Zo geeft jouw thuislader altijd gezonde spanning. 
Het enige wat je zelf hoeft te doen: thuiskomen, 
aansluiten en ‘s ochtends weer vrolijk wegrijden 
met een volle batterij.

Kosten besparen
Thuis opladen is vaak voordeliger dan laden via 
een publieke laadpaal. Door thuis te laden kan je
op je laadkosten besparen.

Deskundig advies en installatie
Toegegeven: het plaatsen van een thuislader 
is een vrij technisch verhaal over ampère, 
watt, fasen en groepen. Wees gerust, daar heb 
jij geen omkijken naar. De drie beschikbare 
installatiepakketten dekken bijna alle situaties. 
Samen met onze professionele partner Abel&co 
krijg je een passend advies en zorgen wij dat alles 
perfect werkt.

De laadsnelheid bij jou thuis
Hoe snel jouw Kia thuis kan opladen, hangt 
sterk af van de aansluiting in jouw meterkast. 
In sommige gevallen kun je door toepassing 
van Load Balancing tijdelijk laden op een hoger 
vermogen als er weinig andere stroomverbruikers 
aan staan. Voor optimaal thuisladen kan het 
nodig zijn om je groepenkast aan te passen.  
Let op: deze optie zal niet in elke woning mogelijk 
zijn en valt buiten de installatiepakketten.

Meer weten?  
Kijk op Kia.com of neem  
contact op met je lokale Kia-dealer.
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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.

Installatiepakketten
De genoemde aanschafprijzen zijn inclusief 21% BTW en standaardinstallatie 1 of 2 door onze 
installatiepartner Abel&co. 

Bij een installatie zijn de volgende werkzaamheden en materialen inbegrepen: 

Uitgesloten zijn: hak- en breekwerk en bouwkundige aanpassingen, verwijderen van beplanting en 
herbeplanting, aanpassingen aan de meterkast, meterkasten ouder dan 1975 die niet tussentijds 
aangepast zijn en die niet voldoen aan de huidige normen.

Installatiepakket 1 Installatiepakket 2

Plaatsen laadstation op (buiten)muur, voedingskabel van 
meterkast naar laadstation max. 10 meter en <1 meter graven.

Plaatsen laadstation op (buiten)muur, voedingskabel van 
meterkast naar laadstation max. 15 meter < 10 meter graven.

1 fase eindgroep evt. met aardlekbeveiliging plaatsen in meterkast, boring naar buiten maximaal 1x, stijg-/zakleiding over muur 
afgeschermd in mantelbuis, klein materiaal, aansluiten laadstation, test en instellen laadstation, instructie aan gebruiker.


