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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Prijzen 

Afleveropties

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

€ 59,50 

Lakbescherming  € 229,00 

Volle tank brandstof  € 98,00 

Accessoires ****
Prijs (incl. 

montage en 
BTW)

Trekhaak met vaste kogel 1.5 T-GDi (Incl. 13-polige 
kabelset) 

 € 819,00 

Trekhaak met afneembare kogel 1.0 T-GDi (Incl. 
13-polige kabelset) 

 € 1.049,00 

Trekhaak met vaste kogel 1.5 T-GDi (Incl. 13-polige 
kabelset) 

 € 919,00 

Trekhaak met afneembare kogel 1.0 T-GDi (Incl. 
13-polige kabelset) 

 € 1.149,00 

Dakdragers aluminium  € 259,00 

XCeed

Motorisering Uitvoering kW (pk)
Energie 

label
CO2

Netto 
catalogus

prijs
BTW BPM

Fiscale  
waarde *

Consumenten- 
adviesprijs **

1.0 T-GDi 

ComfortLine 88 (120) B 135  € 18.163,64  € 3.814,36  € 5.572,00  € 27.550,00  € 28.395,00 

DynamicLine 88 (120) B 137  € 19.590,08  € 4.113,92  € 5.846,00  € 29.550,00  € 30.395,00 

DynamicPlusLine 88 (120) B 137  € 20.829,75  € 4.374,25  € 5.846,00  € 31.050,00  € 31.895,00 

DynamicPlusLine 
Style Pack

88 (120) C 138  € 21.542,98  € 4.524,02  € 5.983,00  € 32.050,00  € 32.895,00 

ExecutiveLine 88 (120) C 139  € 23.702,48  € 4.977,52  € 6.120,00  € 34.800,00  € 35.645,00 

1.5 T-GDi

DynamicLine 117 (160) C 142  € 20.676,86  € 4.342,14  € 6.531,00  € 31.550,00  € 32.395,00 

DynamicPlusLine 117 (160) C 142  € 21.916,53  € 4.602,47  € 6.531,00  € 33.050,00  € 33.895,00 

DynamicPlusLine 
Style Pack

117 (160) C 143  € 22.629,75  € 4.752,25  € 6.668,00  € 34.050,00  € 34.895,00 

ExecutiveLine 117 (160) C 143  € 24.902,48  € 5.229,52  € 6.668,00  € 36.800,00  € 37.645,00 

1.5 T-GDi 
MHEV DCT7

DynamicLine 117 (160) C 138  € 22.778,51  € 4.783,49  € 5.983,00  € 33.545,00  € 34.395,00 

DynamicPlusLine 117 (160) C 138  € 24.018,18  € 5.043,82  € 5.983,00  € 35.045,00  € 35.895,00 

DynamicPlusLine 
Style Pack

117 (160) C 139  € 24.731,40  € 5.193,60  € 6.120,00  € 36.045,00  € 36.895,00 

ExecutiveLine 117 (160) C 139  € 27.004,13  € 5.670,87  € 6.120,00  € 38.795,00  € 39.645,00 

1.6 T-GDi 
DCT7

DynamicPlusLine 150 (204) D 161  € 23.085,12  € 4.847,88  € 9.917,00  € 37.850,00  € 38.695,00 

DynamicPlusLine 
Style Pack

150 (204) D 161  € 23.911,57  € 5.021,43  € 9.917,00  € 38.850,00  € 39.695,00 

ExecutiveLine 150 (204) D 161  € 26.184,30  € 5.498,70  € 9.917,00  € 41.600,00  € 42.445,00 

Opties

Metallic lak  € 657,02  € 137,98  € 0,00  € 795,00  € 795,00 

Advanced Driving Assistence Pack (ComfortLine / DynamicLine 
handgeschakeld)***

 € 243,80  € 51,20  € 0,00  € 295,00  € 295,00 

Advanced Driving Assistence Pack (DynamicLine automaat)***  € 491,74  € 103,26  € 0,00  € 595,00  € 595,00 

Style Pack (alleen voor DynamicPlusLine)  € 713,22  € 149,78  € 137,00  € 1.000,00  € 1.000,00 

* 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.
***  Advanced driver assistance pack bevat autonome noodremassistentie inclusief voetganger- en fietserdetectie (FCA). 

Voor automaat uitvoeringen is adaptieve cruise control (SCC) en autonome rijbaanvolgassistentie inclusief file assistentie (LFA) ook onderdeel van het pakket.
**** Voor meer informatie en afbeeldingen kijk op Kia.com
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Uitrusting 

ComfortLine

6 airbags (vóór-, zij- en gordijnairbags)

Autonome noodremassistentie inclusief 
voetgangersherkenning (FCA)

Actieve rijbaanassistentie (LKAS)

Vermoeidheidsherkenning (DAW)

Grootlichtassistentie (HBA)

8” audio display met USB-aansluiting

Digitale radio (DAB+)

Achteruitrijcamera

Voorbereid voor Apple CarPlay & Android 
Auto

Bluetooth connectiviteit met 
spraakherkenning

4,2” supervision cluster

Airconditioning

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Lichtsensor

Projectie mistlampen vóór

LED-dagrijverlichting vóór en achter

LED-achterlichten

LED-koplampen met geïntegreerde 
LED-richtingaanwijzer

16“ lichtmetalen velgen

Chromen raamomlijsting

Dakrails

Lederen stuurwiel en pookknop

Middenarmsteun

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

DynamicLine

Omvat alles van ComfortLine plus:

10,25” full map navigatiesysteem met Kia 
Connect en Live Services

USB-snellader (5V)

Dual zone climate control

Parkeersensoren achter

Elektrisch bedienbare handrem

Elektrisch inklapbare buitenspiegels met 
LED-richtingaanwijzer

Automatisch dimmende binnenspiegel

Regensensor

18“ lichtmetalen velgen

Hoogglans zwarte afwerking middenconsole

Verstelbare middenarmsteun vóór

In hoogte verstelbare passagiersstoel

Lendensteunverstelling voorstoelen

Bekleding in stof/lederlook combinatie

DCT7 beschikt daarnaast over: 

Drive Mode Select

DynamicPlusLine

Omvat alles van DynamicLine plus:

Autonome noodremassistentie inclusief 
voetganger- en fietserdetectie (FCA)

Snelheidsbordenherkenning (SLIF)

Slimme automatische achterklep

Draadloos oplaadstation voor smartphone

Smart key met start-/stopknop

Privacy glass

Stoelverwarming vóór

Stuurwielverwarming

Alleen voor DCT7-automaat:

Autonome rijbaanvolgassistentie inclusief 
file assistentie (LFA)

Adaptieve cruise control (SCC)

Style Pack

Optioneel voor DynamicPlusLine:

12,3" digitaal interactief instrumentencluster

Glazen schuif-/kanteldak (type: wide)

Hoogglans zwarte buitenspiegels

Het Style Pack is beschikbaar voor slechts 
€ 1.000,-

ExecutiveLine

Omvat alles van DynamicPlusLine plus:

Dodehoekdetectie (BSD)

Kruisend verkeersdetectie achter (RCTA)

Slimme parkeerhulp (SPAS)

Parkeersensoren vóór

12,3" digitaal interactief instrumentencluster

JBL Premium sound system

Glazen schuif-/kanteldak (type: wide)

Hoogglans zwarte buitenspiegels

Grille afgewerkt met donker chromen inleg

Aluminium pedalen

In drie delen neerklapbare achterbank 
(40:20:40)

Lederen bekleding

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met 
geheugenfunctie

Stoelventilatie vóór

Stoelverwarming achter
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Uitrusting 

UITRUSTING (vervolg) Comfort 
Line

Dynamic 
Line

Dynamic 
PlusLine

Black 
Edition

Executive 
Line

VEILIGHEID & TECHNIEK

ABS Antiblokkeersysteem s s s s s

ESC Elektronische stabiliteitscontrole s s s s s

HAC Hellingproef assistentie s s s s s

TPMS Bandenspanningscontrolesysteem s s s s s

Intelligent stop en startsysteem s s s s s

ISOFIX bevestigingspunten Buitenste zittingen s s s s s

Startblokkering s s s s s

Veiligheidshamer s s s s s

MULTIMEDIA

Speakers

Twee vóór en achter s s s s s

Tweeters vóór s s s s s

JBL Premium sound system 320W inclusief 
middenspeaker + subwoofer

- - - s s

EXTERIEUR

16" lichtmetalen velgen 205 / 60 R16 s - - - -

18" lichtmetalen velgen 235 / 45 R18 - s s s s

Grille

Afgewerkt met hoogglans zwarte inleg en 
satijnchromen omlijsting

s s s - -

Afgewerkt met donker chromen inleg en 
satijnchromen omlijsting

- - - s s

Chromen raamomlijsting s s s s s

Skidplates Afgewerkt in 'Hyper Silver' s s s s s

Achterbumper
Diffuser in 'Hyper Silver' met geïntegreerde 
uitlaatsierstukken 

s s s s s

INTERIEUR

12 volt aansluiting Vóór s s s s s

Bagagenet s s s s s

Kaartleeslampjes s s s s s

Ruimtebesparend reservewiel
Indien geen reservewiel, mobiliteitskit 
aanwezig. MHEV en 1.6 T-GDi altijd met 
mobiliteitskit

- s s s s

Vloermatten s s s s s

Opbergvak voor zonnebril s s s s s

Verlichting voor make-up spiegels s s s s s

Auto up / down voor elektrisch 
bedienbare ramen met klembeveiliging

Vóór s s s s s

Achter - s s s s

STOELEN

Bekleding

Stoffen bekleding uitgevoerd in zwart s - - - -

Stof-/lederlook combinatie uitgevoerd in 
zwart

- s s - -

Suède sporstoelen uitgevoerd in zwart - - - s -

Leder uitgevoerd in zwart - - - - s

Zwarte hemelbekleding Alleen van toepassing op XCeed Black Edition - - - s -

Hoofdsteunen achter in hoogte 
verstelbaar

s s s s s

In hoogte verstelbare passagiersstoel - s s s s

Neerklapbare achterbank
60:40 s s s - -

40:20:40 - - - s s

s: standaard; o: optie; -: niet leverbaar
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Technische gegevens 

1.0 T-GDi 1.5 T-GDi MHEV 1.6 T-GDi

MOTOR

Cilinderinhoud (cm3) 998 1.482 1.591

Aantal cilinders / kleppen 3 / 12 4 / 16 4 / 16

Max. vermogen (kW (pk) / tpm) 88,3 (120) / 6.000 117,5 (160) / 5.500 150 (204) / 6.000

Max. koppel (Nm / tpm) 172 / 1.500 - 4.000 253 / 1.500 - 3.500 265 / 1.500 

Boring x slag (mm) 71 x 84,0 71,6 x 92 77 x 85,44

Compressieverhouding 10,5:1 10,5:1 10:1

Brandstof Benzine

Brandstofsysteem Directe injectie

TRANSMISSIE

Versnellingsbak 6 versnellingen 6 versnellingen DCT7 DCT7

GEWICHT

Leeggewicht (kg): 1.247 1.300 1.330 1.317

Maximale toegestane gewicht (kg): 1.820 1.860 1.890 1.880

Maximum daklast (kg): 80

Maximaal aanhangwagen gewicht (kg):

- geremd 1.000 1.410

- ongeremd 500 600

Kogeldruk (kg) 75

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT

Gecombineerd (l / 100 km): 6,0 - 6,1 6,3 6,1 - 6,2 7,1

CO2-uitstoot gecombineerd (g/km): 135 - 139 142 - 143 138 - 139 161

Uitlaatgasemissienorm: Euro 6d-ISC-FCM met OBD-norm Euro 6-2

PRESTATIES

Maximumsnelheid (km/u): 186 208 208 220

Acceleratie 0-100 km/u (s): 11,5 9,0 9,2 7,5

AFMETINGEN EN INHOUDEN

Exterieur lengte / breedte / hoogte (mm): 4.395 / 1.826 / 1.495 (16": 1.483)

Wielbasis (mm): 2.650

Spoorbreedte (voor / achter) (mm): 1.585 / 1.583 (16"), 1.575 / 1.573 (18")

Grondspeling (mm): 172 (16"), 184 (18")

Maximaal aantal inzittenden: 5

Inhoud bagageruimte (VDA meetmethode):  
(stoelen rechtop, gemeten tot  ramen /  stoelen 
neergeklapt, gemeten tot aan dak)

426 / 1.394 (MHEV: 380 / 1.332)

Inhoud brandstoftank (l): 50

Onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/
bagage en topografische omstandigheden. De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de Worldwide Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure (WLTP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2007 in de versie die geldig is voor de typegoedkeuring van het desbetreffende voertuigmodel. 
   

5



JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Kia Totaalgarantie

✔	 7   jaar volledige fabrieksgarantie incl. hoogspanningsbatterij (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 je Kia-dealer

✔	 2  jaar accessoires zonder kilometerbeperking

Bandenlabels

Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia. De Europese Unie heeft een nieuwe 
etikettering ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en 
biedt jou meer transparantie. 

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia XCeed? 
Scan dan de QR-code met je smartphone.

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.

Bijtellingscategorieën

•  16%: 0 gr/km CO2 uitstoot (bij een fiscale waarde van meer dan€ 35.000 geldt een bijtelling van 22% over de volledige 
fiscale waarde boven de€ 35.000 in het geval van een EV)

• 22%: ≥ 1 gr/km CO2 uitstoot

BPM regeling vanaf 1 januari 2022

De BPM wordt per 1 januari 2022 bepaald op grond van de volgende differentiaties:

1. BPM starttarief van€ 376 ,- voor auto's met een CO2 uitstoot ≥ 1 gram
2. BPM op basis van CO2 uitstoot per gram

De eventuele voortvloeiende bedragen op grond van de BPM-wetgeving zijn reeds verwerkt  
in consumentenadviesprijzen. 

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 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.

Algemeen
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Particulier

Zakelijk

Als Kia-rijder kun je een financiering afsluiten bij Kia Finance. Kia Finance biedt 
goede, betrouwbare service en scherpe rentetarieven. Zo profiteer je als  
Kia-rijder van lage kosten en maandlasten én van hoge kwaliteit en service. 
Je hoeft de showroom van de Kia-dealer niet te verlaten voor het financieren van 
jouw nieuwe Kia. De Kia-dealer regelt dit rechtstreeks voor je met Kia Finance. 

Voorbeeld 
Consumenten 
Adviesprijs / 
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

€ 15.000 € 5.250 € 9.750 € 6.681 4,99% 4,99% € 119 36 € 10.965

€ 20.000 € 7.000 € 13.000 € 8.894 4,99% 4,99% € 159 36 € 14.618

€ 40.000 € 14.000 € 26.000 € 17.750 4,99% 4,99% € 319 36 € 29.234

€ 15.000 € 5.250 € 9.750 € 5.025 4,99% 4,99% € 129 48 € 11.217

€ 20.000 € 7.000 € 13.000 € 6.858 4,99% 4,99% € 169 48 € 14.970

€ 40.000 € 14.000 € 26.000 € 13.663 4,99% 4,99% € 339 48 € 29.935

€ 15.000 € 5.250 € 9.750 € 3.692 4,99% 4,99% € 129 60 € 11.432

€ 20.000 € 7.000 € 13.000 € 4.448 4,99% 4,99% € 179 60 € 15.188

€ 40.000 € 14.000 € 26.000 € 9.506 4,99% 4,99% € 349 60 € 30.446

Model
Vanaf 

prijs excl. 
BTW

Inruil & 
Aanbetaling

Totale 
krediet-
bedrag

Slot-
termijn

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Debet 
rentevoet 

op jaarbasis 
(vast)

Termijn-
bedrag 

per 
maand

Duur Krediet-
overeenkomst 

in maanden

Totale door 
de consument 

te betalen 
bedrag

XCeed 1.0 T-GDi 
DynamicLine

€ 26.134 € 9.134 € 17.000 € 6.161 4,99% 4,99% € 229 60 € 19.901

Kia Finance 

De voordelen op een rijtje: 

✔  Scherp financieringsaanbod 
✔   Méér Kia voor een paar euro per 

maand 

✔  Aantrekkelijk laag maandbedrag 
✔   Rechtstreeks regelen via de 

Kia-dealer 

✔  Transparante voorwaarden

Speciaal voor de zakelijke rijder: 

✔  Investeren zonder liquiditeitsverlies
✔  Geen extra administratie- en afhandelingskosten

✔  Eenvoudig af te sluiten via de Kia-dealer
✔ Transparante voorwaarden

Het aanbod betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, merk-en handelsnaamvan 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. Rekenvoorbeeld kan 
afwijken van genoemde uitvoering. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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KIA NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

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.
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