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Prijzen 

Afleveropties

Afleverpakket (Gevarendriehoek, EHBO-set, twee 
veiligheidsvestjes, opbergtas, map voor boorddocumentatie)

 € 45,00

Lakbescherming  € 229,00
Volle tank brandstof (benzine/diesel) € 99,00/€ 79,00

Accessoires **** Prijs (incl. 
montage en BTW)

All Seasons Pack  € 140,00 
Design Pack  € 325,00 
Protection Pack  € 225,00 
Trekhaak met vaste kogel (incl. 13-polige kabelset)  € 769,00 

Carens

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale  

waarde **
Consumenten- 
adviesprijs ***

1.6 GDi ComfortLine* 99 (135) D 143  € 14.184,30  € 2.978,70  € 8.332,00  € 25.495,00  € 26.360,00 
DynamicLine* 99 (135) D 143  € 16.250,41  € 3.412,59  € 8.332,00  € 27.995,00  € 28.860,00 
DynamicPlusLine* 99 (135) D 143  € 16.498,35  € 3.464,65  € 8.332,00  € 28.295,00  € 29.160,00 
ExecutiveLine* 99 (135) D 143  € 18.316,53  € 3.846,47  € 8.332,00  € 30.495,00  € 31.360,00 

Voor diesel uitvoering raadpleeg de prijslijst van de Kia Business Editions

Opties

Metallic lak  € 657,02  € 137,98  € -    € 795,00  € 795,00 
Panorama schuif-/kanteldak (voor ExecutiveLine)   €  739,67   €  155,33   €  -     €  895,00   €  895,00 

* 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.   
**** Voor meer informatie en afbeeldingen kijk op kia.com 
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Uitrusting 

ComfortLine
6 airbags (vóór-, zij- en gordijnairbags)

Geïntegreerde radio/CD-speler met AUX- en USB-aansluiting 

Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening

Airconditioning

Cruise control met snelheidsbegrenzer

Flex steering

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels in 
carrosseriekleur

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Projectiekoplampen met statische bochtverlichting

LED-dagrijverlichting

16“ stalen velgen met sierdeksels

Lederen stuurwiel en pookknop

Ruimtebesparend reservewiel

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

5 zitplaatsen

DynamicLine 
Omvat alles van ComfortLine, plus:

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

Voorbereid voor Apple CarPlay & Android Auto

Dual zone climate control 

Mistlampen vóór

Lichtsensor

Dakrails

Regensensor

7 zitplaatsen

DynamicPlusLine 
Omvat alles van DynamicLine, plus:

Parkeersensoren achter

17” lichtmetalen velgen

ExecutiveLine
Omvat alles van DynamicPlusLine, plus:

Elektrisch bedienbare handrem

Elektrisch inklapbare buitenspiegels met LED-richtingaanwijzer

LED-achterlichten

Skid plates voor en achter in zilverkleur

Privacy glass

Stuurwielverwarming

Automatisch dimmende binnenspiegel

Dashboardafwerking in hoogglans carbonlook

Middenconsole afgewerkt in hoogglans zwart

Zonwering achterportieren

Volledig lederen bekleding

Elektrisch bedienbare bestuurdersstoel (10-voudig)

Lendensteunverstelling bestuurdersstoel

Stoelverwarming vóór

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

3



Uitrusting 

UITRUSTING (vervolg) ComfortLine DynamicLine / 
DynamicPlusLine ExecutiveLine

VEILIGHEID & TECHNIEK
ABS Antiblokkeersysteem s s s
ESC Elektronische stabiliteitscontrole s s s
HAC Hellingproefassistentie s s s
TPMS Bandenspanningscontrolesysteem s s s
Intelligent stop- en startsysteem s s s
ISOFIX bevestigingspunten Buitenste zittingen (alleen op tweede zitrij) s s s
Kinderslot s s s
Startblokkering s s s
Veiligheidshamer s s s
MULTIMEDIA
Speakers Twee vóór s s s

Twee achter s s s
Tweeters vóór s s s

COMFORT
Stuurwielbediening Voor audio, bluetooth en cruise control s s s
EXTERIEUR
16" stalen velgen met sierdeksels 205 / 55 R16 s s / - -
17" lichtmetalen velgen 225 / 45 R17 -  - / s s
Chromen raamomlijsting Met deurgrepen en achterklep sierlijst in chroom - - s
Getinte ramen rondom s s s
Instapverlichting - - s
INTERIEUR
12 volt aansluiting Vóór, achter en in bagageruimte s s s
Bagageruimte Met bagagenet en uitneembare LED-zaklamp (vanaf DynamicLine) s s s
Kaartleeslampjes Met parkeerkaarthouder s s s
Opbergvak voor zonnebril s s s
Verlichting voor make-up spiegels - - s
Vloermatten s s s
STOELEN
Achterzijde voorstoelen Opbergvak s s s

Opklapbare "Vliegtuigtafel" - - s
Bekleding Stof s s -

Volledig lederen bekleding - - s
Derde zitrij 7-zitplaatsen en stoelen afzonderlijk neerklapbaar - s s
s: standaard; o: optie; -: niet leverbaar
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Technische gegevens 

TECHNISCHE GEGEVENS 1.6 GDi 1.7 CRDi 

Motor
Cilinderinhoud (cm3) 1.591 1.685
Aantal cilinders / kleppen 4 / 16 4 / 16
Max. vermogen (kW (pk) / tpm) 99 (135) / 6.300 85 (115) / 4.000
Max. koppel (Nm / tpm) 164 / 4.850 260 / 1.250-3.000
Boring x slag (mm) 77 x 85 77,2 x 90
Compressieverhouding 11 : 1 15,7 : 1
Brandstof Benzine Diesel
Brandstofsysteem Directe injectie Common Rail directe injectie
TRANSMISSIE
Versnellingsbak 6 versnellingen 6 versnellingen
AANDRIJVING
Overbrengingsverhoudingen
1e versnelling: 3,769 3,909
2e versnelling: 2,045 2,040
3e versnelling: 1,370 1,189
4e versnelling: 0,971 0,844
5e versnelling: 0,794 0,660
6e versnelling: 0,688 0,596
Achteruit: 3,700 3,727
Eindoverbrenging: 4,563 3,471
GEWICHT 5-zits / 7-zits
Leeggewicht (kg): 1.358 / 1.383 1.481
Maximale toegestane gewicht (kg): 2.000 / 2.140 2.240
Maximale daklast (kg): 100 100
Maximaal aanhangwagen gewicht (kg):
- geremd 1.300 1.500
- ongeremd 710 / 730 750
Kogeldruk (kg) 75 75
BRANDSTOFVERBRUIK 
Stad (l / 100 km): 7,8 4,7
Buiten bebouwde kom (l / 100 km): 5,2 3,9
Gecombineerd (l / 100 km): 6,2 4,2
CO2-emissie gecombineerd (g/km): 143 109
CO2-emissie klasse: Euro VI Euro VI
PRESTATIES
Maximumsnelheid (km/u): 185 178
Acceleratie 0-100 km/u (s): 11,3 13,2
AFMETINGEN EN INHOUDEN
Exterieur lengte / breedte / hoogte (mm): 4.525 / 1.805 / 1.610
Wielbasis (mm): 2.750
Spoorbreedte (voor) / (achter) (mm): 1.573 / 1.586 (16"), 1.569 / 1.582 (17")
Grondspeling (mm): 151
Maximaal aantal inzittenden: 5 / 7
Inhoud bagageruimte (VDA meetmethode): (stoelen rechtop, gemeten 
tot ramen / stoelen neergeklapt, gemeten tot aan dak)

492 (7-zits) 536 (5-zits) / 1.650

Inhoud brandstoftank (l): 58
CO2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatietesten in overeenstemming met EU richtlijn 2004/3/EC.
Onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage en topografische 
omstandigheden.
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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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KIA FINANCE
Kia Finance is dé financieringsmaatschappij van Kia. Kia Finance biedt u 
de best passende financieringsmogelijkheid op maat. Maatwerk komt 
tot uitdrukking door bijvoorbeeld rekening te houden met een in te ruilen 
auto, maar ook door een restwaarde in de financiering mee te nemen. 
Deze lost u niet af waardoor u een lager maandbedrag creëert. En wilt 
u uw auto uitbreiden met extra opties of accessoires? Geen probleem. 

Voor enkele euro’s per maand meer, breidt u uw nieuwe Kia naar wens 
uit. Dit zijn slechts enkele unieke voordelen van financieren via uw Kia 
dealer. Heeft u interesse, of vragen over de auto financieringen van Kia 
Finance? Op kia.com vindt u meer informatie. Of vraag uw Kia dealer 
naar de brochure.

Model Contante 
waarde

Inruil & 
Aanbetaling

Totale 
kredietbedrag

Slot-
termijn

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Debet rentevoet 
op jaarbasis 

(vast)

Termijnbedrag 
per maand

Duur Krediet-
overeenkomst 

in maanden

Totale door de 
consument te 

betalen bedrag
Picanto 1.0 MPi EconomyLine 
4-zits

€ 11.895 € 4.152 € 7.743 € 5.352 7,99% 7,99% € 109 36 € 9.276

Rio 1.0 T-GDI EconomyLine € 15.735 € 5.338 € 10.397 € 7.080 7,99% 7,99% € 149 36 € 12.444

Stonic 1.2 MPI EconomyLine € 18.995 € 6.472 € 12.523 € 8.547 7,99% 7,99% € 179 36 € 14.991

Venga 1.4 MPi EconomyLine € 19.995 € 6.794 € 13.201 € 8.997 7,99% 7,99% € 189 36 € 15.801

cee'd 1.0 T-GDi ComfortLine 
Sportswagon

€ 22.245 € 7.599 € 14.646 € 10.010 7,99% 7,99% € 209 36 € 17.534

Carens 1.6 GDi ComfortLine € 26.360 € 9.282 € 17.078 € 11.862 7,99% 7,99% € 239 36 € 20.466

Niro 1.6 GDi Hybrid 
ComfortLine DCT6

€ 27.495 € 9.691 € 17.804 € 12.372 7,99% 7,99% € 249 36 € 21.336

Sportage 1.6 GDi ComfortLine € 28.885 € 9.943 € 18.942 € 12.998 7,99% 7,99% € 269 36 € 22.682

Optima 1.7 CRDi 
ComfortPlusLine

€ 32.795 € 11.495 € 21.300 € 14.757 7,99% 7,99% € 299 36 € 25.521

Optima 1.7 CRDi 
ComfortPlusLine Sportswagon

€ 34.295 € 11.818 € 22.477 € 15.432 7,99% 7,99% € 319 36 € 26.916

Sorento 2.2 CRDi DynamicLine € 59.995 € 20.964 € 39.031 € 26.997 7,99% 7,99% € 549 36 € 46.761

Stinger 2.2 CRDi GT-Line € 59.995 € 20.964 € 39.031 € 26.997 7,99% 7,99% € 549 36 € 46.761

Een niet-doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard 
informatieblad in de showroom. Uw Kia-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste 
financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
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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
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