HANDIG OPLADEN,
ALTIJD EN OVERAL
Zo maakt Kia elektrisch rijden verrassend gemakkelijk.

Kia Laadservices

LAADSERVICE #1:

ELEKTRISCH RIJDEN
ZOALS JIJ DAT WILT

KEUZE UIT 3 THUISLADERS
ALTIJD EEN SYSTEEM DAT BIJ JOU PAST
Je elektrische Kia laad je het liefst thuis op. Dat is voordelig, veilig én
heel gemakkelijk. Bijvoorbeeld met keuze uit deze drie laadstations
inclusief deskundige installatie*

Kia maakt elektrisch rijden verrassend gemakkelijk.
We bieden een breed (en groeiend) aanbod van
aantrekkelijke elektrische modellen. En met onze
laadservices zorgen we dat jij makkelijk kunt opladen
en ongestoord kunt genieten, altijd en overal.

MENNEKES AMTRON WALLBOX

ALFEN EV MINI WALLBOX

EV BOX HOMELINE WALLBOX

Vermogen:

Vermogen:

Vermogen:

Vast aangesloten
laadkabel:
Lengte laadkabel:

3,7 tot 7,4 kW***
Type 2-Mode 3

Vast aangesloten
laadkabel:

7,5 meter

Lengte laadkabel:

Interne beveiliging DC 6mA:

ja

3,7 tot 7,4 kW***
Type 2-Mode 3

Type 2-Mode 3

8 meter

Lengte laadkabel:

8 meter

Interne beveiliging DC 6mA:

ja

LED status indicatie:

ja

LED status indicatie:

ja

Energiemeter:

ja

Energiemeter:

ja

RFID-paslezer:

ja

RFID-paslezer:

ja

Fabrieksgarantie:

24 maanden

Te bedienen via smartphone app:

Prijs:
*

ja

€ 1.982,-**

3,7 tot 7,4 kW***

Vast aangesloten
laadkabel:

Fabrieksgarantie:

24 maanden

Te bedienen via smartphone app: nee

Prijs:

€ 1.980,-**

Interne beveiliging DC 6mA:

nee

standaard d.m.v. aanpassing in meterkast

LED status indicatie:

ja

Energiemeter:

ja

RFID-paslezer:

ja

Fabrieksgarantie:

24 maanden

Te bedienen via smartphone app: nee

Prijs:

€ 2.238,-**

Dit betreft de 3 meest verkochte varianten. Vraag je Kia-dealer naar meer mogelijkheden.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook thuisladers zonder vaste kabel en zonder RFID-paslezer.

** Prijs is inclusief standaardinstallatie uitgevoerd door onze installatiepartner Abel&co. Standaardinstallatie bevat: Voedingskabel van maximaal 5 meter
van de meterkast naar het laadstation, plaatsen van de eindgroep (eventueel met aardlekbeveiliging) in de meterkast, één muurboring naar buiten,
plaatsen van stijg- of zakleiding van maximaal 1 meter op gevelmuur, aansluiten, testen en instellen van het laadstation, klein materiaal, instructie aan
de gebruiker. In gevallen waar de standaardinstallatie niet van toepassing is, zal een schouwing worden verricht om de installatiekosten op maat vast
te stellen. De kosten van de schouwing bedragen € 115,-. Deze kosten zullen niet in rekening worden gebracht bij opdrachtbevestiging.
*** Afhankelijk van de capaciteit van de elektrische aansluiting bij jou thuis.
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Wil je meer weten, of heb je nog extra wensen? Vraag je Kia-dealer naar de mogelijkheden.

Prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW
en onder voorbehoud van wijzigingen.
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LAADSERVICE #2:

LAADSERVICE #3:

KIA BACKOFFICE & SUPPORT
ALTIJD OVERZICHT & GOEDE ONDERSTEUNING
Alle laadsessies met je elektrische auto zie je het liefst handig in één
overzicht. Daarvoor biedt Kia je een overzichtelijk online dashboard. In
die persoonlijke omgeving heb je altijd real-time een complete lijst van
je laadtransacties, facturen en een overzicht van de laadpunten in je
buurt en langs je route. Ideaal, voor zakelijk en privé.

Daarnaast biedt de Kia Online Service &
Support desk ondersteuning voor onderhoud
en beheer van jouw laadpaal. Je kunt 24
uur per dag en 7 dagen per week gebruik
maken van deze service. De helpdesk biedt
tevens ondersteuning in geval van eventuele
storingen.

ONDERWEG LADEN BIJ PLUGSURFING:
ALTIJD EEN LAADPUNT IN DE BUURT
Kia werkt samen met Plugsurfing, het grootste netwerk
van openbare laadpunten van Europa, met meer dan 80.000
aansluitingen. Zo weet je zeker dat er ook onderweg altijd
een laadpunt in de buurt is om ‘bij te tanken’. En er zijn meer
voordelen.

• Pay As You Go: betaal eenmalig € 9,95 voor
de laadsleutel en daarna alleen voor wat je

gebruikt. Geen vaste kosten en maandelijks
een handig overzicht van je laadsessies in de
Plugsurfing app.

• Óf kies voor een abonnement van € 9,99
per maand. Hiermee laad je tegen vaste

De Kia Online Service & Support en het
handige Kia Backoffice online dashboard biedt
Kia je voor € 6,99 per maand. Deze service
is verplicht indien je kiest voor een slimme
laadpaal. Je Kia-dealer vertelt je er graag
meer over.

gereduceerde tarieven: AC-laden voor € 0,24
per kWh en DC-laden voor € 0,53 per kWh*.

• Via de slimme laadsleutel met RFID-chip is

betalen voor opladen kinderspel: aan het begin
en eind even ‘swipen’ en go!

• Handige Kia Public Charging-app. Inzicht in al je

laadsessies, facturen en laadpunten in je buurt.

* Tarieven geldig in Nederland. In het buitenland gelden andere tarieven.
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Wil je meer weten, of heb je nog extra wensen? Vraag je Kia-dealer naar de mogelijkheden.
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kia.com

KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl
ZK601LS090DEC188

184562

