
De nieuwe Kia



Het leven is wat je er zelf van maakt.
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar 
en spannend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, 
waar je ook heen gaat en wat je ook gaat ontdekken, 
Kia is erbij. 

Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. 
Daarom ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee 
jij de wereld kunt verkennen, dichtbij of ver voorbij 
de horizon. Prachtige auto’s met geavanceerde 
technologieën en slimme oplossingen. Auto’s met onze 
unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs van onze 
buitengewone kwaliteit. Bij alles wat we doen staat 
altijd maar één doel centraal: jouw verwachtingen 
overtreffen. Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze nieuwe Kia Rio eens goed te 
bekijken. Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.
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Laat je overrompelen. 
De compleet nieuwe Kia Rio is de grote verrassing in zijn klasse. Een compacte auto 

die alles biedt wat je wilt – en nog veel meer. Met zijn slanke en dynamische design 
trekt hij de aandacht, overal en altijd. Zijn comfortabele uitrusting en verfijnde 

technologie maken van elke rit een feestje. En dankzij z’n geavanceerde veilig-
heidsuitrusting geniet je met een gerust hart. 
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Altijd een match, hoe je leven er ook uitziet.
De nieuwe Kia Rio brengt elke dag een lach op je gezicht. Zijn ruime interieur en neerklapbare 
achterbank bieden precies de veelzijdigheid die jij zoekt. Dankzij de slimme connectiviteit ben 
je onderweg net zo verbonden als thuis. Je geniet met volle teugen van zijn dynamiek, terwijl 
de Rio toch verrassend spaarzaam is. En met onze unieke zeven jaar garantie weet je 
helemaal dat je goed zit. De nieuwe Kia Rio laat niets te wensen over.
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Maak kennis met de nieuwe eyecatcher.
Sportief, elegant en perfect in balans: de nieuwe Kia Rio is mooier en moderner om te zien 
dan ooit. Volg met je oog de aerodynamische lijnen en gespierde vormen. En geniet van 
zijn karakteristieke features zoals de typische tiger nose grille, de prachtige nieuwe 
lichtmetalen velgen en zijn heldere Bi-functionele projectiekoplampen met statistische 
bochtverlichting en LED-dagrijverlichting. De nieuwe Kia Rio is mooi tot in de details.
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Een warm welkom.
Modern, sportief en volledig op de bestuurder gericht: het interieur van de nieuwe 

Kia Rio is van topklasse. Comfort is de standaard: van de gebruikersvriendelijke 
smart key met start-/stopknop tot de soft-touch materialen en de 

ergonomische stoelen. En: alles volgens de jongste inzichten in interieurdesign 
en bestuurdersvriendelijkheid. De nieuwe Kia Rio is zo comfortabel en 

hightech, zo ruim en veelzijdig - dat vind je nergens anders.
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Net zo verbonden als jij. 
De nieuwe Kia Rio is in connectie met jouw wereld, ook onderweg. Via zijn state-of-the-art 

infotainmentsysteem ben je verbonden en bedien je al je media. Zo ben je altijd en overal 
bereikbaar – eigentijds, slim én veilig.  

1. Supervision cluster met 3,5" LCD-display  Het stijlvolle en persoonlijk instelbare supervision display toont naast 
de buitentemperatuur ook handige voertuig- en ritinformatie. 

2. Aux- en USB-aansluitingen   Wat voor mediadrager je ook hebt, in de nieuwe Rio sluit je ze moeiteloos aan. Van flash 
drives tot USB’s.

Bluetooth 

Via Bluetooth geeft de nieuwe Rio je direct toegang tot je 
telefoon en een groot aantal functies. Handsfree bellen en 
veilig rijden. 

7" full colour navigatiesysteem

Het meertalige navigatiesysteem heeft een 7" full 
colour HD TFT-LCD display inclusief achteruitrij-
camera.

Digital Audio Broadcasting 

Met Digital Audio Broadcasting (DAB+) is ook jouw 
favoriete radiostation digitaal, dus optimaal en 
sprankelend, inclusief zender- en track-informatie. 

Voice recognition 

Met voice recognition kun je navigeren, bellen, 
tekstberichten afluisteren, je audiosysteem 
bedienen en nog veel meer, gewoon met je stem.
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1. Live traffic**
Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate Live Traffic informatie die 
iedere twee minuten geVpdatet wordt. Zo weet je altijd precies waar het soepel 
doorrijdt en waar je weg moet blijven. Als de boel vastloopt waarschuwt het 
systeem je en presenteert het alternatieve routes.

2. Local search
Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke plek om af te spreken, 
dan gebruik je Local Search. De database bevat 500 zoekcategorieHn, 25.000 
keywords en 250.000 plaatsen, zodat je altijd vindt wat je zoekt. Daarnaast kun 
je in het systeem in tien talen zoeken, ook in het buitenland. 

3. Flitsers**
Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel mobiele als vaste, en voor 
milieuzones. Het systeem kan zelfs rekening houden met plekken waar veel 
ongelukken gebeuren en je hiervoor waarschuwen.

4. Weersverwachting
Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat het regenen? Check de 
weersverwachting. Je toetst gewoon je bestemming in en krijgt een vierdaagse 
voorspelling, compleet met minimum- en maximumtemperatuur, windkracht en 
zon- en regenkans. 

Kia Connected Services powered by:

Waar? Wanneer? Hoe?
Dit is het antwoord.
Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services powered by TomTom maakt betrouwbare 
routeinformatie nu nog preciezer en beter. Het houdt je verbonden met de buitenwereld en 
presenteert meer nuttige informatie dan ooit. Het hart wordt gevormd door een WiFi-unit, die het 
gloednieuwe navigatiesysteem van de Rio via jouw smartphone met het internet verbindt om zo 
de data voor de livediensten binnen te halen.*

Als een Kia navigatiesysteem binnen bereik is detecteert onze innovatieve Hotspot app dit 
via de Bluetooth van jouw Android telefoon. Hij maakt dan automatisch verbinding met WiFi 
en schakelt dit weer uit als de Bluetooth-communicatie onderbroken of beHindigd wordt. 

*  Smartphone met data abonnement nodig om diensten te activeren. 
**  Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van deze diensten.

1

2

3

4

Android AutoTM is ontwikkeld zodat jij je telefoon kunt gebruiken en toch je aandacht op 
de weg kunt houden. De simpele, intuïtieve interface biedt je toegang tot features als 
Google Maps, apps, muziek en stembediening, en organiseert informatie automatisch in 
simpele kaarten die verschijnen wanneer jij ze nodig hebt.

Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om onderweg je iPhone te gebruiken. 
CarPlayTM presenteert alles wat je nodig hebt in het display van de Rio, zodat je kunt 
navigeren, bellen en muziek kunt luisteren zonder je aandacht van de weg te halen.
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Next level genieten.
De nieuwe Kia Rio neemt comfort héél serieus. Wat dacht je van geavanceerde 
features zoals automatische airconditioning en verwarmbare voorstoelen? Zo wordt 
elke rit een VIP-trip. En dan die binnenruimte: de Kia Rio is ruimer dan ooit. Kom 
lekker zitten, strek je benen, waar zullen we naartoe gaan?
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1. Neerklapbare achterbank  De achterbank kun je in twee ongelijke delen (60:40) omklappen – simpel en 
flexibel!

2. Vlakke laadvloer  Extra handig: de achterbank klapt zover in dat de laadvloer groot en volledig vlak is.

3. Verstelbare laadvloer  Ook slim: de vloer van de laadruimte is verstelbaar. Wil je ‘m handig op hoogte van de 
rugleuningen of extra diep?

Altijd klaar voor actie.
Of je nu een weekend weg wilt met vrienden of toe bent aan een kleine verhuizing, 
de nieuwe Kia Rio staat altijd voor je klaar. Met zijn ruime interieur, maar liefst 
325 liter bagageruimte en zijn veelzijdig neerklapbare achterbank is hij in voor 
elk avontuur.

4. Bagagenet  Een elastisch bagagenet 
houdt losse items achterin veilig op 
hun plek.

5. Bagage afdekscherm  Een handig afdek-
scherm houdt bagage achterin veilig uit 
het zicht en beweegt handig mee bij het 
openen en sluiten van de achterklep.  
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Dynamisch tot in elke vezel.
Sportiviteit is standaard bij de nieuwe Kia Rio. Al vanaf de eerste ontwerpfase 

stond dit samen met dynamiek hoog op de lijst. Daarom kreeg hij een compleet 
nieuw onderstel. Geheel afgestemd op een perfecte wegligging, een direct 

stuurgevoel en een optimaal rijcomfort. De ruime keuze aan motoren en 
transmissies maakt zijn dynamische package compleet.

Automatische transmissie  Geniet van 
zijn soepele acceleratie, het feilloze 

schakelen en de zuinigheid met de 
4-traps automaat. 

Handgeschakelde versnellingsbak  De 
efficiënte handgeschakelde 6- of 

5-versnellingsbak werkt soepel en vlot, 
met optimale overbrengingsverhoudin-

gen voor elke motor. 

Motor 1.0 T-GDi 1.4 CVVT 1.4 CRDi

Cilinderinhoud (cm3 ) 998 1368 1396

Max. vermogen 
(pk / tpm)

100/4500
100/6000 90/4000

120/6000

Max. koppel 
(Nm / tpm) 171,5/4000 133,3/4000 240/1500~2500

Transmissie 5 M/T (100pk) / 6 M/T (120pk) 4 A/T 6 M/T

Motor

Cilinderinhoud (cm3(cm3(cm )

Max. vermogen 
(pk / tpm)

Max. koppel 
(Nm / tpm)

Transmissie

2120

1.0 T-GDi 1.4 CVVT 1.4 CRDi

998 1368 1396

100/4500
100/6000 90/4000

120/6000

171,5/4000 133,3/4000 240/1500~2500

5 M/T (100pk) / 6 M/T (120pk) 4 A/T 6 M/T



Beschermen is zijn tweede natuur. 
De nieuwe Kia Rio biedt veiligheid van het hoogste niveau. Kijk maar naar zijn slimme nieuwe 

features en moderne technologie die jou en je passagiers altijd zo goed mogelijk beschermt. Altijd 
en overal.

1. Rijbaanassistentie  Dit systeem leest de strepen op de weg af met een camera in de voorruit, ter hoogte van de 
binnenspiegel. Het attendeert je subtiel zodra je onbewust buiten je rijbaan dreigt te raken.

2. Parkeerhulp achter  Een extra paar ogen, handig bij achteruit inparkeren. Waarschuwt je met een geluidsignaal voor 
obstakels.

Autonome noodremassistentie

Met een radar en een videocamera kijkt dit systeem continu met je mee of er 
gevaar dreigt. Kom je te dicht in de buurt van een voorligger of bijvoorbeeld 
een overstekende voetganger, dan grijpt de noodremassistentie vanzelf in. 
Bij snelheden van 8 tot 80 km/h maakt de Rio zelfs een volledige (nood)stop 
wanneer nodig. 
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Alles onder controle. 
De nieuwe Kia Rio omringt je met topklasse bescherming en geavanceerde features. 
Zo rijd je veiliger, altijd en overal. 

1. Hellingproefassistentie  De handige hulp voor elke hellingproef. De hellingproefassistentie houdt 
de rem voor je vast zodat je niet achteruit rolt. 

2. Straight-Line Stability  Wondermiddel voor voluit remmen in een rechte lijn: SLS registreert zelfs 
de kleinste verschillen in remdruk links en rechts, en corrigeert dit automatisch. Zo kun je veilig 
maximaal remmen zonder afwijkingen. 

3. Het elektronisch stabiliteitsprogramma  Moet je plotseling remmen in een bocht, of 
sturen tijdens het remmen? Het elektronisch stabiliteitsprogramma grijpt 
bliksemsnel in en houdt motorkoppel en remkracht in bedwang. Zo 
blijf je zelfs onder lastige omstandigheden helemaal in control. 

Voertuigstabiliteitssysteem Samen met de Motor Driven Power 
Steering helpt het voortuig-stabiliteitssysteem je elke rijsituatie 
onder controle te houden, zelfs bij ongelijke grip links en rechts.

6 airbags  De nieuwe Rio beschermt je met voor- en zijairbags voor de 
bestuurder en de voorpassagier én twee gordijn-airbags links en rechts 
over de volle lengte van de cabine.  

51%
De carrosserie bestaat voor 51% uit ijzersterk hoogwaardig staal 
en is zeer stijf: de beste basis voor veiligheid en een goede 
wegligging. 

Geavanceerd 
hoogwaardig staal
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Vlotte verschijning.
De sportieve, aerodynamische lijnen van de nieuwe Kia Rio zijn meer dan alleen 

mooi om te zien. Ze zijn ook heel slim: ze verlagen de luchtweerstand en het 
windgeruis.
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Praktisch. Onweerstaanbaar.
De nieuwe Kia Rio is eigenlijk alles tegelijk. Hij is prachtig om te zien én verrukkelijk om 
te rijden. Maar ook: praktisch van karakter én ongekend veelzijdig. De nieuwe Kia Rio 
brengt je niet alleen veilig van A naar B – hij maakt van elke rit een feestje! 
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Details om van te smullen. 
Knappe designs, slimme detailoplossingen en ingenieuze extra’s: de nieuwe Kia Rio is 
écht net zo smart als hij er uit ziet. 

Smart Key met start-/stopknop
In- en uitstappen was nog nooit 
zo makkelijk: met de Smart Key 
in je zak kun je je Rio openen 
en sluiten met een knop op de 
portiergreep. 

Verstelbare veiligheidsgordels
Met de gordelhoogteverstelling 
vindt iedereen snel en simpel de 
optimale en veiligste pasvorm.

Automatisch dimmende binnenspiegel 
Prettig: de elektro chromatische 
binnenspiegel dimt automatisch 
als er felle koplampen van een 
achterligger in schijnen.

Verlichte make-up spiegel
Snel even je looks checken 
voor het uitstappen? De LED-
verlichting in de zonneklep maakt 
het je makkelijk.

Airconditioning
Regel zelf het gewenste 
interieurklimaat, met eenvoudige 
soft-touch schakelaars en 
draaiknoppen.

Bi-functionele projectiekoplampen
Intelligente Bi-functionele kop-
lampen verlichten de rijbaan 
verder en beter. Zo overzie je elke 
situatie. 

Climate control
Intelligente volautomatische 
klimaatregeling, individueel 
instelbaar voor bestuurder en 
voorpassagier. 

Regensensor
Een sensor signaleert 
regendruppels op de voorruit en 
activeert zo nodig automatisch de 
ruitenwissers.

Verwarmbaar stuurwiel
Pure verwennerij? Wacht maar 
tot het weer eens goed koud is. 

Verwarmbare voorstoelen
Aangenaam comfort voor rug en 
zitvlak, speciaal voor de koudere 
dagen, op drie warmteniveaus. 

Verstelbare stuurkolom
Wil je het stuur hoger of lager? 
Van je af of naar je toe? In de 
nieuwe Rio kan het allemaal. 

Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Bescherm de buitenspiegels met 
één druk op de knop tegen schade 
door langsrijdend verkeer. 

Intelligent stop-/startsysteem
Helpt brandstof te besparen door 
de motor uit te schakelen als de 
auto stilstaat in neutraal.

Automatische ontwaseming
Ontdekt automatisch eventuele 
condens op de voorruit en 
activeert de ventilatie, voor 
ongehinderd zicht.

Cruise control met 
snelheidsbegrenzer 
De automatische snelheidsrege-
ling bedien je eenvoudig en veilig 
met de knoppen op het stuurwiel. 

Bandenspanningscontrolesysteem
Meet de draaisnelheid van de 
wielen via de ABS-sensoren: 
draait een van de wielen opeens 
sneller, dan is die band blijkbaar 
platter. 

Stuurwielbediening voor audio
Regel de functies van je 
audiosysteem met beide handen 
veilig aan het stuur. 

Tiger nose grille
Natuurlijk is ook de nieuwe Kia Rio voorzien van de kenmerkende tiger nose grille. Vanaf de First Edition 
en hoger krijgt deze een nóg uniekere look. Uitgevoerd in hoogglans zwart vormt hij een sterk statement 
en benadrukt hij het sportieve karakter van de Rio.  

Fleshouders in voor- en 
achterportier
Verfrissing is voor iedereen direct 
onder handbereik met deze 
fleshouders voor- en achterin. 

Meegevormde achterspoiler 
Subtiel element voor optimale 
aerodynamica, extra neerwaartse 
druk en een perfecte wegligging.

Middenarmsteun voor
Extra ontspannen zitten op korte 
en lange ritten met deze soft-
touch centrale armsteun in de 
kleur van de bekleding. 

USB-aansluiting achter
Ook achterin handig je 
smartphone of tablet opladen via 
deze USB-aansluiting achterin de 
middenconsole. 
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Body styling kit  

Met deze bijzondere extra’s zet je een krachtig design-statement. 
Uitgesproken, smaakvol en gedurfd; en net zo uniek als jij. De kit bevat 
zijskirts, een achterklep trimline en speciale spiegelkappen. 
Verkrijgbaar in klassiek pianozwart, elegant zilver en zinderend rood. 
Alle items in deze kit zijn ook afzonderlijk leverbaar. 

Zet je eigen accenten. 
Wil je de nieuwe Kia Rio nog meer ‘de jouwe’ maken? Dat kan, met originele Kia accessoires. Deze 

zijn exact ontwerpen en gemaakt voor de nieuwste generatie. En ze voldoen aan de hoogste 
eisen voor kwaliteit en stijl, precies zoals jij het wilt. De Kia-dealer vertelt je graag meer over 

de mogelijkheden.

1. Rubberen mattenset Houd het interieur van je nieuwe Kia Rio tijdens de herfst en winter langer als 
nieuw met deze rubberen vloermatten. Op maat gemaakt, dus precies pas en met Rio-logo in het rood 

en zilver. Zo beschermen ze tegen vuil en nattigheid. Inclusief bevestigingspunten.  

2. Trekhaak, afneembaar Deze afneembare trekhaak is ideaal voor het trekken van een aanhanger of voor 
het vervoeren van fietsen via een fietsendrager. Uitgevoerd in topkwaliteit corrosiebestendig staal en met 

3-ball vergrendelingsysteem. 

3. Styling stickers & racing stripes Wil je het uiterlijk van jouw Rio nog meer peper geven? Met deze sportieve 
styling stickers en racing stripes zet je precies de accenten die jij wilt. Scherp en aerodynamisch, exclusief voor 

de nieuwe Kia Rio, verkrijgbaar in mat wit of hoogglans zwart. Bestand tegen extreme kou en hitte, en zelfs 
regelmatig wassen in de carwash. Let op: laat ze professioneel aanbrengen.

4. Anti-slipbak  Hoe nat, modderig of vies je lading ook kan zijn: deze op maat gemaakte anti-slipbak beschermt jouw 
nieuwe Rio perfect. Oerdegelijk en waterdicht met opstaande randen. Het anti-slip profiel houdt losse bagage op zijn 

plek. Inclusief geborsteld aluminium Rio-logo: een praktische én stijlvolle extra.
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Precies de sfeer die bij jou past. 
Maak je nieuwe Kia Rio echt de jouwe, met je persoonlijke keuze uit deze prachtige 
interieuruitvoeringen.

Volledig zwarte lederen bekleding. 
Zachte gebolsterde stoelen met imitatieleren bekleding voor jarenlang 
comfort. Inclusief bijpassende bekleding van de portieren en het 
dashboard. Standaard stoffen 

bekleding in zwart.

Luxe stoffen  
bekleding in zwart.

Stoffen bekleding verkrijgbaar in twee soorten. 
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Als jij werkelijk geeft om het milieu, en graag kiest voor een leven met een betere balans tussen mens 
en natuur, dan heb je in Kia Motors je soulmate gevonden.

Milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan bij Kia hoog op de agenda. 
Dat blijft niet bij mooie woorden. Ons submerk EcoDynamics, opgericht in 2009, levert de meest 
milieubewuste uitvoeringen van elke Kia-modelrange, met innovatieve energiebesparende 
en emissiebeperkende technieken. Zoals elektro-hybride en elektrische aandrijving, en zelfs 

voertuigen met waterstof-brandstofcel.

Daarnaast werken we hard aan een wereldwijd schoon productiesysteem op basis van de 
principes van de circulaire economie. We passen steeds meer milieuvriendelijke materialen 
toe, die we kiezen op basis van hun kwaliteit, hun samenstelling, hun herkomst en hun bio-
afbreekbaarheid. Om onze carbon footprint verder te verkleinen, vervangen we producten 

uit aardolie steeds vaker door kwalitatief minstens zo sterke plantaardige materialen.

Zoals je ziet is Kia Motors vastbesloten om fundamentele oplossingen te vinden om 
ons energieverbruik nog te verlagen, en zo klimaatverandering te beperken. Als jij dat 
ook belangrijk vindt, en samen met ons wilt werken aan een betere wereld voor de 
volgende generaties, dan hebben wij precies de juiste auto voor jou.

Autorijden in harmonie met de natuur.

Kies je eigen stijl.
Met maar liefst acht schitterende lakkleuren en keuze uit vier prachtige wieldesigns 
is de keuze helemaal aan jou: hoe ziet jouw nieuwe Rio eruit? 

Exterieurkleuren Velgen Afmetingen (mm) 

2580
4065

(mm)

Lengte 4065 Beenruimte (voor) 1070

Breedte 1725 Beenruimte (achter) 850

Hoogte 1450 Hoofdruimte (voor) 987

Wielbasis 2580 Hoofdruimte (achter) 964

Spoorbreedte (voor) 1518 (15") / 
1512 (16",17")

Schouderruimte (voor) 1375

Spoorbreedte (achter) 
1524 (15") / 

1518 (16",17")
Schouderruimte (achter) 1355

Overhang (voor)  830 Grondspeling 140

Overhang (achter) 655

1518 (15") / 1512 (16",17")
1725

1524 (15") / 1518 (16",17")

14
50

Clear White (solid)

Silky Silver (metallic)

Platinum Graphite (metallic)

Aurora Black Pearl (metallic)

Signal Red (metallic)

Urban Green (metallic)

Deep Sienna Brown (metallic)

Smoke Blue (metallic)

15" stalen velgen 
met sierdeksel

16" lichtmetalen velgen

17" lichtmetalen velgen
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Met Kia heb je heel veel om 
naar uit te kijken.

7 jaar garantie 

Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests kunnen we 
op de Kia Rio, net als op alle andere Kia-modellen, met trots een garantietermijn 

van zeven jaar aanbieden. Uniek in de branche. Elke nieuwe Kia profiteert van 
deze garantie van zeven jaar of 150.000 km op een nieuwe auto (onbeperkt aantal 

kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Kijk voor de volledige 
garantievoorwaarden in het garantieboekje. Deze volledige garantie is gratis en 

100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de 
voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden. Hierdoor blijft de restwaarde 

van de auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie 
De hoogwaardige lak zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd is en mooi blijft 

glanzen. Ook is de auto voorzien van superieure corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst 
twaalf jaar garantie bieden tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia 
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe 

auto's. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals vloeibaar 
gas, hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit moment 

mee bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel partner van zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we 
de Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance

De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer om 
meer informatie.

Kia Autolease

Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om individuele leaseoplossingen. Kia Autolease biedt een breed en 
gevarieerd pakket van producten, zowel Full Operational Lease als Netto Operational Lease.

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking, daarna 
geldt een maximum van 150.000 km.
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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. Neem voor actuele 
informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

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

ZKYBXX050FEB17 170647

kia.com


