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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) €   102,00 / 87,00

* 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)

Trekhaak met afneembare kogel (incl. 13-polige kabelset)  € 1089,00 
Bosal opvouwbare fietsendrager voor 2 (elektrische) fietsen  € 419,00 
Anti-slipbak  € 89,00 

Stinger

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale  

waarde **
Consumenten- 
adviesprijs ***

2.2 CRDi GT-Line* 147 (200) G 154   €  35.426,45   €  7.439,55   €  19.154,00   €  62.020,00   €  62.995,00 
2.0 Turbo GT-Line* 180 (245) F 189   €  35.125,62   €  7.376,38   €  25.518,00   €  68.020,00   €  68.995,00 
3.3 Twin Turbo V6 AWD GT* 269 (366) G 240   €  41.010,74   €  8.612,26   €  47.397,00   €  97.020,00   €  97.995,00 
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Uitrusting 

GT-Line

7 airbags (knie-, voor-, zij- en gordijnairbags)

Limited Slip Differentieel (LSD)

Autonome noodremassistentie (AEB)

Adaptieve cruise control (SCC)

Actieve rijbaanassistentie (LKAS)

Snelheidsbordenherkenning (SLIF)

Dodehoekdetectie (BSD) en kruisend 
verkeersdetectie achter (RCTA)

360°-camera (AVM)

8” Full map navigatiesysteem met 
achteruitrijcamera en TomTom Live Services

Digitale Radio (DAB+)

Voorbereid voor Apple CarPlay en Android 
Auto

AUX- en USB-aansluiting vóór

Bluetooth connectiviteit met 
stuurwielbediening

Harman Kardon ® premium sound systeem 
(15 speakers)

Draadloos oplaadstation voor smartphone

Supervision cluster

Head-up display

Climate control (drie zones)

Elektrisch bedienbare handrem 

Parkeersensoren vóór en achter

Drive Mode Select

Automatisch dimmende buitenspiegels

Elektrisch verstelbare, verwarmbare 
en inklapbare buitenspiegels met 
richtingaanwijzer

Instapverlichting

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Smart key met start-/stopknop

Glazen schuif-/kanteldak (type: wide)

LED-koplampen met dynamische 
bochtverlichting

Lichtsensor

LED-dagrijverlichting

LED-achterlichten

18” lichtmetalen velgen voor 2.2 CRDi 

19” lichtmetalen velgen voor 2.0 Turbo

Slimme automatische achterklep 

Zonwerend glas rondom

Ruimtebesparend reservewiel

Automatisch dimmende binnenspiegel

Regensensor

Hemelbekleding inclusief A,B, C-stijlen in 
zwart suède uitgevoerd

LED-verlichting in het interieur

Ambient lighting

Aluminium instaplijsten

Aluminium pedalen

Stuurkolom elektrisch verstelbaar inclusief 
geheugen

Lederen bekleding (keuze uit: zwart/ grijs/ 
rood)

Elektrisch verstelbare voorstoelen met 
geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel

Zitvlakverlenging voor de bestuurdersstoel

Stoelventilatie vóór

Stoelverwarming vóór en achter

Geen meerprijs voor solid of metallic lak

GT

Omvat alles van GT-Line, plus: 

Elektronisch instelbaar onderstel

Brembo remschijven en remklauwen in rood

19” lichtmetalen velgen (GT-type)

Aircell support in de wangen van de 
bestuurdersstoel

GT-embleem
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Uitrusting 

UITRUSTING (vervolg) GT-Line GT

VEILIGHEID & TECHNIEK
ABS Antiblokkeersysteem s s
ESC Elektronische stabiliteitscontrole s s
HAC Hellingproef assistentie s s
TPMS Bandenspanningscontrolesysteem s s
Intelligent stop- en startsysteem s s
ISOFIX bevestigingspunten Buitenste zittingen s s
Kinderslot s s
Startblokkering s s
Veiligheidshamer s s
MULTIMEDIA
Harman Kardon® (15 speakers / 720 Watt) Externe versterker s s

Center speaker s s
6 speakers vóórportieren s s
6 speakers achterportieren s s
2 subwoofers onder de voorstoelen s s

Haaienvin antenne s s
EXTERIEUR
18" lichtmetalen velgen 225 /45 R18 (2.2 CRDi) s -
19" lichtmetalen velgen Vóór: 225 /40 R19, achter: 255 /35 R19 (2.0 Turbo) s -
19" lichtmetalen velgen (GT-type) Vóór: 225 /40 R19, achter: 255 /35 R19 (3.3 Twin Turbo V6 AWD) - s
Buitenspiegels Afgewerkt in 'dark chrome' s s
Raamomlijsting Afgewerkt in 'dark chrome' s s
Grille Afgewerkt in 'dark chrome' s s
Getinte ramen rondom s s
Uitlaat 2 uitlaatpijpen rechts achter (2.2 CRDi) s -

4 uitlaatpijpen (2.0 Turbo, 3.3 Twin Turbo V6 4WD) s s
INTERIEUR
12 Volt aansluiting Vóór en achter s s
Kaartleeslampjes s s
Ruimtebesparend reservewiel s s
Vloermatten s s
Opbergvak voor zonnebril s s
Verlichting voor make-up spiegels s s
STOELEN
Aircell support In de wangen van de bestuurdersstoel - s
Armsteun Vóór en achter s s
Bekleding Lederen bekleding beschikbaar in zwart, rood of grijs s -

Nappa lederen bekleding beschikbaar in zwart, rood of grijs - s
In hoogte verstelbare voorstoelen Bestuurders- en passagiersstoel s s
Neerklapbare achterbank 60:40 s s
s: standaard; o: optie; -: niet leverbaar
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Technische gegevens 

TECHNISCHE GEGEVENS 2.2 CRDi 2.0 Turbo 3.3 Twin-Turbo V6 4WD

MOTOR
Cilinderinhoud (cm3) 2.199 1.998 3.342
Aantal cilinders / kleppen 4 / 16 4 / 16 6 / 24
Max. vermogen (kW (pk) / tpm) 147 (200) / 3.800 180 (245) / 6.200 269 (366) / 6.000
Max. koppel (Nm / tpm) 440 / 1.750~2.750  353 / 1.400~4.000  510 / 1.300~4.500 
Boring x slag (mm) 85,4 x 96 86 x 86 92 x 83,8
Compressieverhouding 16:1 10:1 10:1
Brandstof Diesel Benzine Benzine
Brandstofsysteem  Common Rail Directe injectie Directe injectie Directe injectie
TRANSMISSIE
Versnellingsbak 8-traps automaat 
Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving
AANDRIJVING
Overbrengingsverhoudingen
1e versnelling: 3,964 3,964 3,665
2e versnelling: 2,468 2,468 2,396
3e versnelling: 1,610 1,610 1,610
4e versnelling: 1,176 1,176 1,190
5e versnelling: 1,000 1,000 1,000
6e versnelling: 0,832 0,832 0,826
7e versnelling: 0,652 0,652 0,643
8e versnelling: 0,565 0,565 0,556
Achteruit: 2,273 2,273 2,273
Eindoverbrenging: 3,385 3,727 3,538
GEWICHT
Leeggewicht (kg): 1.710 1.630 1.833
Maximale toegestane gewicht (kg): 2.260 2.185 2.325
Maximum daklast (kg) 90
Maximaal aanhangwagen gewicht (kg):
 - geremd 1.500 1.100 1.000
 - ongeremd 750 750 750
Kogeldruk (kg) 75
BRANDSTOFVERBRUIK 
Stad (l / 100 km): 7,3 10,9 14,3
Buiten bebouwde kom (l / 100 km): 5,0 6,7 8,3
Gecombineerd (l / 100 km): 5,8 8,2 10,5
CO2-emissie gecombineerd (g/km): 154 189 240
CO2-emissie klasse: Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
PRESTATIES
Maximumsnelheid (km/u): 230 233 270
Acceleratie 0-100 km/u (s): 7,6 6,3 5,5
AFMETINGEN EN INHOUDEN
Exterieur lengte / breedte / hoogte (mm): 4.830 / 1.870 / 1.400
Wielbasis (mm): 2.905
Spoorbreedte voor (mm): 1.596 1.596 1.596
Spoorbreedte achter (mm): 1.647 1.619 1.619
Grondspeling (mm): 130
Maximaal aantal inzittenden: 5
Inhoud bagageruimte (VDA meetmethode): 406
Inhoud brandstoftank (l): 60
Inhoud AdBlue® tank  (l): 18 -
CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure). Om een vergelijking met andere voertuigen mogelijk 
te maken, zijn de betreffende cijfers hier omgerekend naar NEDC-cijfers, in overeenstemming met de richtlijnen R (EU) 2017/1153 en R (EU) 2017/1151. Onder normale omstandigheden kunnen 
verbruikscijfers afwijken door o.a. rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage en topografische omstandigheden. 5



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
> 2  jaar accessoires zonder kilometerbeperking 

BIJTELLINGSCATEGORIEËN

>  4%: 0 gr/km CO2 uitstoot (bij een fiscale waarde van meer dan € 50.000 geldt een bijtelling 
van 22% over de volledige fiscale waarde boven de € 50.000 in het geval van een EV)

> 22%: ≥ 1 gr/km CO2 uitstoot

BPM REGELING VANAF 1 JANUARI 2019

De BPM wordt per 1 januari 2019 bepaald op grond van de volgende differentiaties:
1. BPM starttarief van € 360,- 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,-
≤ 71 gr. €  2,-
≥ 72 gr. ≤ 95 gr. €  60,-
≥ 96 gr. ≤ 139 gr. €  131,-
≥ 140 gr. ≤ 156 gr.  €  215,-
> 156 gr. €  429,-

3. Voor dieselmotoren wordt voor elke gram CO2 (>61 gr/km) een dieseltoeslag berekend.  
Deze toeslag bedraagt € 88,43 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 € 13.495,00 € 4.348,09 € 9.146,91 € 6.072,75 7,99% 7,99% € 134,95 36 € 10.930,95

Rio 1.0 T-GDi 100pk 
ComfortLine € 19.995,00 € 6.442,39 € 13.552,61 € 8.997,75 7,99% 7,99% € 199,95 36 € 16.195,95

Stonic 1.0 T-GDi 100pk 
ComfortLine € 21.995,00 € 7.086,79 € 14.908,21 € 9.897,75 7,99% 7,99% € 219,95 36 € 17.815,95

Ceed 1.0 T-GDi 
ComfortLine € 22.845,00 € 7.360,66 € 15.484,34 € 10.280,25 7,99% 7,99% € 228,45 36 € 18.504,45

Ceed SW 1.0 T-GDi 
ComfortLine € 23.845,00 € 7.682,86 € 16.162,14 € 10.730,25 7,99% 7,99% € 238,45 36 € 19.314,45

Niro 1.6 GDi Hybrid DCT6 
ComfortLine € 27.995,00 € 9.019,99 € 18.975,01 € 12.597,75 7,99% 7,99% € 279,95 36 € 22.675,95

e-Niro 64kWh  
DynamicLine € 42.510,00 € 13.696,72 € 28.813,28 € 19.129,50 7,99% 7,99% € 425,10 36 € 34.433,10

Sportage 1.6 GDi 
ComfortLine € 33.395,00 € 10.759,87 € 22.635,13 € 15.027,75 7,99% 7,99% € 333,95 36 € 27.049,95

Optima 1.6 T-GDi DCT7 
DynamicPlusLine € 37.895,00 € 12.209,77 € 25.685,23 € 17.052,75 7,99% 7,99% € 378,95 36 € 30.694,95

Optima SW 1.6 T-GDi DCT7 
DynamicPlusLine € 39.395,00 € 12.693,07 € 26.701,93 € 17.727,75 7,99% 7,99% € 393,95 36 € 31.909,95

Sorento 2.2 CRDi 
DynamicLine € 59.995,00 € 19.330,39 € 40.664,61 € 26.997,75 7,99% 7,99% € 599,95 36 € 48.595,95

Stinger 2.2 CRDi  
GT-Line

€ 62.995,00 € 20.296,99 € 42.698,01 € 28.347,75 7,99% 7,99% € 629,95 36 € 51.025,95

Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod vanKia 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. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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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

OFFICIAL SUPPLIER

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

ZK601CK090JAN19 184423


