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Prijzen 

* Deze auto is voorzien van                                
** De fiscale waarde wordt gebruikt voor de berekening van de bijtelling.
***  De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, 
handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer.
**** Bijtellingsbedrag per maand gebaseerd op een belastingstarief van 40,85% 
Voor verdere (technische) specificaties raadpleeg algemene pagina’s van het betreffende model.
*****    Advanced Driving Assistance Pack bevat autonome noodremassistentie (AEB), rijbaanassistentie (LDWS), supervision cluster en cruise control, tenzij reeds in uitrustingniveau 

opgenomen.

Uitrusting 
Rio Business Navigator

6 airbags (vóór-, zij- en gordijn airbags)

7“ full map navigatiesysteem met 
achteruitrijcamera en TomTom Live Services

Digitale Radio (DAB+)

Voorbereid voor Apple CarPlay & Android Auto

Bluetooth connectiviteit met 
stuurwielbediening

AUX- en USB-aansluiting

Airconditioning

Parkeersensoren achter

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels in carrosseriekleur

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening

Projectiekoplampen met statische 
bochtverlichting

LED-dagrijverlichting 

Mistlampen vóór

Lichtsensor

15“ stalen velgen met sierdeksels

Bumpers en deurgrepen in carrosseriekleur

Grille afgewerkt in zwart met zilverkleurige 
omlijsting

Lederen stuurwiel en pookknop

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

In hoogte verstelbare bestuurderstoel

Business DynamicLine

Omvat alles van Business Navigator, plus:

Supervision cluster

LED-achterlichten

16" lichtmetalen velgen

Privacy glass

Grille afgewerkt in hoogglans zwart met 
chromen omlijsting

Ruimtebesparend reservewiel

Rio Business Editions

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale 

waarde **
Consumenten-
adviesprijs ***

Bijtelling per 
maand****

Diesel
1.4 CRDi Business Navigator* 66 (90) D 96  € 13.099,55  € 2.750,91  € 4.834,54  € 20.685,00  € 21.495,00  € 154,91 

Business DynamicLine* 66 (90) D 98  € 13.677,44  € 2.872,26  € 5.135,30  € 21.685,00  € 22.495,00  € 162,40 

Opties

Advanced Driving Assistance Pack*****  € 574,38  € 120,62  € -    € 695,00  € 695,00  € 5,20
Metallic lak  € 491,74  € 103,26  € -    € 595,00  € 595,00  € 4,46
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Uitrusting 
Business Navigator

6 airbags (voor-, zij- en gordijn airbags)

7“ full map navigatiesysteem met 
achteruitrijcamera en TomTom Live Services

Digitale Radio (DAB+)

Voorbereid voor Apple CarPlay & Android Auto

Bluetooth connectiviteit met 
stuurwielbediening

AUX- & USB-aansluiting vóór en USB-
aansluiting achter

Airconditioning 

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Parkeersensoren achter

Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening

Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels in carrosseriekleur

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Projectiekoplampen met statische 
bochtverlichting

LED-dagrijverlichting

Mistlampen vóór

Lichtsensor

17“ lichtmetalen velgen 

Bumpers en deurgrepen in carrosseriekleur

Grille afgewerkt in zwart

Skid plates vóór en achter in zilverkleur

Lederen stuurwiel en pookknop

Verstelbare middenarmsteun vóór

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

Business DynamicLine

Omvat alles van Business Navigator, plus:

Supervision cluster

Climate control

Elektrisch inklapbare buitenspiegels met 
LED-richtingaanwijzer

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Smart key met start-/stopknop

LED-achterlichten

Grille afgewerkt in hoogglans zwart

Privacy glass

Dakrails

Middenconsole afgewerkt in hoogglans zwart

Satijnchromen deurhendels binnen

Automatisch dimmende binnenspiegel

Regensensor

Prijzen 

* Deze auto is voorzien van 
** De fiscale waarde wordt gebruikt voor de berekening van de bijtelling.
***  De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de 

kentekenplaten,handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer.
**** Bijtellingsbedrag per maand gebaseerd op een belastingstarief van 40,85% 
***** Advanced Driving Assistance Pack bevat autonome noodremassistentie (AEB), rijbaanassistentie (LDWS), grootlichtassistentie (HBA), vermoeidheidsherkenning (DAW), supervision 

cluster en cruise control, tenzij reeds in uitrustingsniveau is opgenomen.
****** Two-tone beschikbaar op ComfortPlusLine Navigator, DynamicLine, ExecutiveLine en op de Business uitvoeringen.
Voor verdere (technische) specificaties raadpleeg algemene pagina's van het betreffende model

Stonic Business Editions

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale 

waarde **
Consumenten-
adviesprijs ***

Bijtelling per 
maand****

Diesel
1.6 CRDi Business Navigator* 81 (110) F 109  € 15.338,45  € 3.221,07  € 7.625,48  € 26.185,00  € 26.995,00  € 196,10 

Business DynamicLine* 81 (110) F 109  € 16.164,89  € 3.394,63  € 7.625,48  € 27.185,00  € 27.995,00  € 203,59 

Opties

Advanced Driving Assistance Pack*****  € 574,38  € 120,62  € -    € 695,00  € 695,00  € 5,20 
Metallic lak  € 491,74  € 103,26  € -    € 595,00  € 595,00  € 4,46 
Two-tone******  € 326,45  € 68,55  € -    € 395,00  € 395,00  € 2,96
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Prijzen 

* Deze auto is voorzien van                                
** De fiscale waarde wordt gebruikt voor de berekening van de bijtelling.
***   De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, 

handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer.
**** Bijtellingsbedrag per maand gebaseerd op een belastingstarief van 40,85% 
Voor verdere (technische) specificaties raadpleeg algemene pagina’s van het betreffende model.

cee'd SW Business Editions

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale 

waarde **
Consumenten-
adviesprijs ***

Bijtelling per 
maand****

Diesel
1.6 CRDi Business Navigator* 81 (110) D 102  € 15.044,78  € 3.159,40  € 6.040,82  € 24.245,00  € 25.090,00  € 181,57 

Business DynamicLine* 81 (110) D 102  € 15.871,22  € 3.332,96  € 6.040,82  € 25.245,00  € 26.090,00  € 189,06 
Business GT-PlusLine* 100 (136) D 102  € 19.011,72  € 3.992,46  € 6.040,82  € 29.045,00  € 29.890,00  € 217,52 

1.6 CRDi DCT7 Business GT-PlusLine* 100 (136) E 109  € 19.768,20  € 4.151,32  € 7.625,48  € 31.545,00  € 32.390,00  € 236,25 

Opties

Metallic lak  € 574,38  € 120,62  € -    € 695,00  € 695,00  € 5,20 
Panorama schuif-/kanteldak (alleen voor Business GT-PlusLine)   €  739,67   €  155,33   €  -     €  895,00   €  895,00   €  6,70 
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Uitrusting 

Business Navigator

6 airbags (vóór-, zij- en gordijnairbags)

7” full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera en 
TomTom Live Services

Voorbereid voor Apple CarPlay & Android Auto

Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening

AUX- en  USB-aansluiting 

Airconditioning

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Parkeersensoren achter

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels 

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

LED-dagrijverlichting met statische bochtverlichting

Mistlampen vóór

Lichtsensor

15“ stalen velgen met sierdeksels

Lederen stuurwiel, pookknop en handremgreep

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

Business DynamicLine

Omvat alles van Business Navigator, plus:

Dual zone climate control

Elektrisch bedienbare ramen achter

LED-achterlichten

16“ lichtmetalen velgen 

Privacy glass

Hoogglans zwarte details in interieur

Automatisch dimmende binnenspiegel 

Regensensor 

In hoogte verstelbare passagiersstoel met 
lendensteunverstelling vóór  

 

Business GT-PlusLine

Omvat alles van Business DynamicLine, plus:

Digitale Radio (DAB+)

LED-dagrijverlichting (ice-cube)

17“ lichtmetalen GT-Line velgen

GT-Line bumpers en uitlaat

GT-Line interieur

Middenarmsteun achter

Stuurwielverwarming

Stoelverwarming vóór

Supervision cluster

Xenon verlichting met adaptieve bochtverlichting

Smart key met start-/stopknop

Optioneel: Panorama schuif-/kanteldak (meerprijs €895,-)
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Prijzen 

* Deze auto is voorzien van                                
** De fiscale waarde wordt gebruikt voor de berekening van de bijtelling.
***  De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, 
handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer.
**** Bijtellingsbedrag per maand gebaseerd op een belastingstarief van 40,85% 
Voor verdere (technische) specificaties raadpleeg algemene pagina’s van het betreffende model.

Uitrusting 

Business DynamicLine

6 airbags (vóór-, zij- en gordijnairbags)

7“ full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera (excl. CD-speler)

Voorbereid voor Apple CarPlay & Android Auto

Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening

Dual zone climate control 

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Flex steering

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels in kleur

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Projectiekoplampen met statische bochtverlichting

LED-dagrijverlichting

Mistlampen vóór

Lichtsensor

16“ stalen velgen met sierdeksels

Dakrails

Lederen stuurwiel en pookknop

Ruimtebesparend reservewiel

Regensensor

7 zitplaatsen

Carens Business Editions

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale 

waarde **
Consumenten-
adviesprijs ***

Bijtelling per 
maand****

Diesel
1.7 CRDi Business DynamicLine* 85 (115) E 109  € 16.007,87  € 3.361,65  € 7.625,48  € 26.995,00  € 27.860,00  € 202,17 

Opties

Metallic lak  € 657,02  € 137,98  € -    € 795,00  € 795,00  € 5,95 
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ALGEMEEN

KIA TOTAALGARANTIE

>  7  jaar volledige fabrieksgarantie (max. 150.000 km) Eerste 3 jaar: volledige fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking
> 5  jaar lakgarantie (max. 150.000 km)
> 12 jaar carrosseriegarantie zonder kilometerbeperking
> 3  jaar audiogarantie (max. 100.000 km)
>  7  jaar Kia Internationale Wegenhulp (K.I.W.), indien jaarlijks verlengd bij uw Kia-dealer

BIJTELLINGSCATEGORIËN

> 4%: 0 gr/km CO2 uitstoot
> 22%: ≥ 1 gr/km CO2 uitstoot

BPM REGELING VANAF 1 JANUARI 2018

De BPM wordt per 1 januari 2018 bepaald op grond van de volgende differentiaties:
1. BPM starttarief van € 356,- voor auto's met een CO2 uitstoot ≥ 1 gram
2. BPM op basis van CO2 uitstoot per gram

Grenswaarden BPM-opslag boven de grenswaarde
0 gr. € 0,-
≤ 73 gr.  € 2,-
≥ 74 gr. ≤ 98 gr.  € 63,-
≥ 99 gr. ≤ 144 gr.  € 139,-
≥ 145 gr. ≤ 162 gr.  € 229,-
> 162 gr.  € 458,-

3. Voor dieselmotoren wordt voor elke gram CO2 (>63 gr/km) een dieseltoeslag berekend.  
Deze toeslag bedraagt € 87,38 per gram.

De eventuele voortvloeiende bedragen op grond van de BPM-wetgeving zijn reeds verwerkt in 
consumentenadviesprijzen. De BPM voor Plugin-hybrid uitvoeringen wordt volgens een afwijkende calculatie 
berekend.

Het kan voorkomen dat, als gevolg van een aanpassing in de berekeningsmethode van de overheid of wijzigingen in specificaties van de auto, een in deze prijslijst 
genoemde CO2 uitstoot en/of energielabel niet overeenkomt met de door het RDW gebruikte waarde. Dit kan tot gevolg hebben dat het vastgestelde BPM-bedrag 
op het moment van tenaamstelling van het kenteken afwijkt van het in deze prijslijst genoemde bedrag. Kia Motors Nederland B.V. en haar verkooporganisatie 
zijn in dat (eventuele) geval niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. Mogelijke verschillen zijn te allen tijde voor rekening van de koper.
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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, zoals de getoonde audio-
apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Alle genoteerde prijzen en 
als standaard vermelde uitrustingen zijn VRIJBLIJVEND en kunnen te allen tijde, zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, hetgeen dus inhoudt, dat pas op de dag 
van aflevering de prijs en de uitrusting definitief worden vastgesteld. Neem voor actuele 
informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

kia.com

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

ZK601BE090JAN18 175032


