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ACTIE
MODELVenga Edition

Productvoordeel:

€ 1.500,-

Venga

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale waarde Consumenten-

adviesprijs

1.4 MPi Edition 66 (90) E 130  € 13.438,02  € 2.821,98  € 6.525,00  € 22.785,00  € 23.595,00 

Bovenstaande uitvoering is enkel uit voorraad leverbaar. Raadpleeg uw Kia-dealer voor de actuele voorraad.

MEEST GEKOZEN KLEUREN: 

Black  
Pearl*

Sirius  
Silver*

New Infra  
Red*

Dark Gun  
Metal*

Sand  
Track*

Sparkling  
Silver*

Casa 
White*

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,6 l/100km, 17,8 km/l - 6,5 l/100km, 15,3 km/l. CO2-uitstoot: 130 g/km - 150 g/km. 
* Alleen uit voorraad leverbaar

EXTRA RIJK UITGERUST MET O.A.:

16” lichtmetalen  
velgen

Privacy  
glass

7” full map  
navigatiesysteem

Panorama  
schuif-/kanteldak

Climate  
control 

Parkeersensoren  
achter



ACTIE
MODELVenga Edition

6 airbags (vóór-, zij- en gordijnairbags)

7” full map navigatiesysteem met 
achteruitrijcamera en TomTom Live Services 

Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening

USB-aansluiting vóór

Climate control

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Parkeersensoren achter

Elektrisch inklapbare, verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels in carrosseriekleur met 
richtingaanwijzer

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Panorama schuif-/kanteldak

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

LED-dagrijverlichting

LED-achterlichten

Mistlampen vóór

Lichtsensor

16“ lichtmetalen velgen

Privacy glass

Lederen stuurwiel en pookknop

Middenarmsteun vóór

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

Ruimtebesparend reservewiel

Bekleding in stof/lederlook combinatie

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Metallic lak (meerprijs € 695,-)

UITRUSTING Venga Edition

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van betreffend actiemodel.



Prijzen 

Afleveropties

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

 € 45,00

Lakbescherming  € 198,00
Volle tank brandstof  € 85,00

* 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

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

17" lichtmetalen velgen Genua met TPMS (incl. banden)  € 1.539,00 
All Seasons Pack  € 140,00 
Design Pack  € 490,00 
Protection Pack  € 205,00 
Trekhaak met vaste kogel (incl. 7-polige kabelset)  € 539,00 

Venga

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale  

waarde **
Consumenten- 
adviesprijs ***

1.4 MPi Edition 66 (90) E 130  € 13.438,02  € 2.821,98  € 6.525,00   € 22.785,00  € 23.595,00 
Bovenstaande uitvoering is enkel uit voorraad leverbaar. Raadpleeg uw Kia-dealer voor de actuele voorraad.

Opties

Metallic lak  € 574,38  € 120,62  € -    € 695,00  € 695,00 
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Uitrusting 

UITRUSTING (vervolg) Edition

VEILIGHEID & TECHNIEK
ABS Antiblokkeersysteem s
ESC Elektronische stabiliteitscontrole s
HAC Hellingproefassistentie s
TPMS Bandenspanningscontrolesysteem s
Intelligent stop- en startsysteem Niet beschikbaar op A/T s
ISOFIX bevestigingspunten Buitenste zittingen s
Kinderslot s
Startblokkering s
Veiligheidshamer s
MULTIMEDIA
Speakers 4 speakers rondom s

Tweeters vóór s
Stuurwielbediening | Voor audio s
EXTERIEUR
15" stalen velgen met sierdeksel 195 / 65 R15 -
16" lichtmetalen velgen 205 / 55 R16 s
Getinte ramen rondom s
INTERIEUR
12 volt aansluiting Vóór en in bagageruimte s
Bagageruimte Bagagenet en opbergvakken onder laadvloer s
Kaartleeslampjes s
Ruimtebesparend reservewiel Mobiliteitskit aanwezig indien geen reservewiel s
Verlichting voor make-up spiegels s
Vloermatten s
STOELEN
Bekleding Stof: standaard -

Stof: luxe -
Stof/lederlook s

Neerklapbare en verschuifbare achterbank 60:40 s
s: standaard; o: optie; -: niet leverbaar
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Technische gegevens 

TECHNISCHE GEGEVENS 1.4 MPi 

MOTOR
Cilinderinhoud (cm3) 1.396
Aantal cilinders / kleppen 4 / 16
Max. vermogen (kW (pk) / tpm) 66 (90) / 6.000
Max. koppel (Nm / tpm) 137 / 4.000
Boring x slag (mm) 71 x 74,9
Compressieverhouding 10,5:1
Brandstof Benzine
Brandstofsysteem Elektronische multipoint inspuiting
TRANSMISSIE
Versnellingsbak 5 versnellingen
AANDRIJVING
Overbrengingsverhoudingen
1e versnelling: 3,769
2e versnelling: 2,045
3e versnelling: 1,370
4e versnelling: 1,036
5e versnelling: 0,839
5e versnelling: -
Achteruit: 3,545
Eindoverbrenging: 4,400
GEWICHT
Leeggewicht (kg): 1.153
Maximale toegestane gewicht (kg): 1.710
Maximum daklast (kg) 70
Maximaal aanhangwagen gewicht (kg):
- geremd 1.300
- ongeremd 550
Kogeldruk (kg) 75
BRANDSTOFVERBRUIK 
Stad (l / 100 km): 6,6
Buiten bebouwde kom (l / 100 km): 5,1
Gecombineerd (l / 100 km): 5,6
CO2-emissie gecombineerd (g/km): 130
CO2-emissie klasse: Euro VI
PRESTATIES
Maximumsnelheid (km/u): 169
Acceleratie 0-100 km/u (s): 12,7
AFMETINGEN EN INHOUDEN
Exterieur lengte / breedte / hoogte (mm): 4.075 / 1.765 / 1.600
Wielbasis (mm): 2.615
Spoorbreedte (voor / achter) (mm): 1.547 / 1.551
Grondspeling (mm): 156
Maximaal aantal inzittenden: 5
Inhoud bagageruimte (VDA meetmethode): (stoelen rechtop, gemeten 
tot ramen / stoelen neergeklapt, gemeten tot aan dak)

440

Inhoud brandstoftank (l): 50
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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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

ZK601YN090APR18 181706


