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Wie zegt dat je niet stijlvol en praktisch tegelijkertijd kunt zijn? 

De robuuste uitstraling en strakke lijnen geven de Kia Venga 

zijn kenmerkende stijl. Een scherp oog voor detail en subtiele 

verbeteringen maken het pakket compleet en zorgen ervoor dat 

functionaliteit en design perfect samen gaan. 

Functionaliteit & design

EXTERIEUR DESIGN

32



Het comfort en de flexibiliteit van de Kia Venga maakt iedere 

rit tot een genot. Even boodschappen doen, kinderen ophalen, 

een ritje naar de stad of de andere kant van het land. Wat je 

ook doet, de Venga past zich met gemak aan elke situatie aan.

Meer karakter, maar net 
zo makkelijk 

VEELZIJDIG
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Dankzij de gebruiksvriendelijke en innovatieve 

technologieën, staan gemak en comfort 

centraal bij de Kia Venga. Cruise control, audio 

remote control en Bluetooth zijn direct binnen 

handbereik op het stuurwiel. De middenconsole 

heeft een standaard audiosysteem en een 

optioneel navigatiesysteem met een groot  

7" touchscreen. En inparkeren kost je totaal 

geen moeite meer met de achteruitrijcamera.

Van alle gemakken 
voorzien 

TECHNOLOGIE
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VEELZIJDIGHEID

Ruimte voor alles en iedereen

Het familieleven zit vol verrassingen. En dat is precies de reden waarom de Kia Venga zeer veelzijdig is. Terwijl de buitenkant 

mooi en compact is, is er binnen voldoende ruimte voor ieder avontuur. Wat je ook van plan bent, de zeer ruime Venga staat 

altijd voor je klaar.
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De wendbaarheid en stabiliteit van de Kia Venga houden je 

comfortabel en zelfverzekerd op de weg.

De krachtige motoren van de Venga zijn ontwikkeld om 

aan je wensen te voldoen. Met de keuze uit twee pittige 

benzinemodellen van 1.4 en 1.6 liter, die respectievelijk 

90PK en 125 PK leveren, kun je zelf kiezen hoeveel pit je 

nodig hebt.

Alle handgeschakelde modellen zijn beschikbaar met 

het brandstofbesparende stop-/startsysteem. Door 

het uitzetten van de motor wanneer de auto stil staat, 

bespaar je brandstof en verminder je de CO2 uitstoot.

Wanneer je meer comfort wenst kies dan voor de 

1.6 automaat.

Geniet net zo veel  
van de reis als van  
de bestemming

MOTOREN & TRANSMISSIE
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Airbags
Zes airbags zorgen voor de veiligheid van jou 
en je passagiers.

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Met het bandenspanningscontrolesysteem kun 
je de bandenspanning goed in de gaten houden, 
zodat je gerust op weg kunt gaan.

Actieve hoofdsteunen
De voorstoelen van de Venga hebben actieve 
hoofdsteunen om je hoofd en nek maximaal te 
ondersteunen bij een aanrijding.

De Kia Venga blinkt niet alleen uit in ruimte en 

comfort. De auto beschikt standaard over drie 

actieve veiligheidssystemen. Een anti blokkeer 

systeem (ABS) en remassistent (BAS) zorgen ook 

in noodsituaties voor voldoende remkracht. Het 

elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) remt zonodig 

de individuele wielen van de auto en stuurt ook het 

motorvermogen aan. Hierdoor behoud je optimale 

controle in noodsituaties. 

Bij ons zit het met de 
veiligheid wel goed

VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC)
Wanneer je plotseling moet remmen, brengt het ESC de juiste 
remkracht over op elk afzonderlijk wiel. Hiermee blijf je veilig op  
de weg. 
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Alles erop en eraan. En erin

VERBETERINGEN

Van kleine luxe-items tot uitgebreide praktische voorzieningen, 

de veelzijdige Kia Venga biedt een reeks aan verbeteringen die je 

rijplezier een nog grotere impuls geven.

1. Achteruitrijcamera  
Geïntegreerd in het navigatiesysteem 
om parkeren en achteruit rijden tot een 
eenvoudig klusje te maken.

2. Cruise control 
De cruise control bedienen zonder je handen 
van het stuur te halen met behulp van de 
ergonomisch ontworpen knoppen. 

3. Full-map navigatiesysteem 
Je hoeft nooit meer naar de weg te vragen.

4. Automatische airconditioning 
Te heet? Te koud? Precies goed.

5. Verwarmde stoelen 
Houden je lekker warm in de winter.

6. Verwarmd stuurwiel 
Lekkere warme handen. Zelfs in de winter. 

7. USB-/AUX-aansluitingen 
Al je entertainment binnen bereik.

8. Dashboardkastje  
Gemakkelijke opbergruimte direct bij de hand.

9. Laadruimte onder laadvloer 
Handig om al je spullen in de auto op te bergen.

10. Standaard uitvoering 
Het elegante pied-de-poule-patroon 
gecombineerd met zwart stof en een 
opvallend zilveren middenpaneel.

11. Standaard op DynamicLine 
en ExecutiveLine 
Modern zwart embo-patroon met 
zwarte stof en zilveren bies en een 
zilveren middenpaneel.
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Bij de Kia Venga heb je een ruime keuze aan leuke kleuren. Kies je eigen lakkleur en velgen 

en geef je Venga net dat persoonlijke tintje.

Geweldig in iedere tint

LAK, VELGEN & SPECIFICATIES

Casa White (solid)

Planet Blue (metallic)

Infra Red (metallic)

Sirius Silver (metallic)

Black Pearl (metallic)

Dark Gun Metal (metallic)

Sparkling Silver (metallic)

Sand Track (metallic)

Afmetingen

Totale lengte 4.075 mm Beenruimte (voor) 1.080 mm Grondspeling 156 mm
Totale breedte (excl. spiegels) 1.765 mm Beenruimte (achter) 901 mm Bagageruimte volume 440 l
Totale hoogte 1.600 mm Schouderruimte (voor) 1.388 mm Max. bagageruimte 1.486 l
Hoofdruimte (voor) 1.020 mm Schouderruimte (achter) 1.367 mm Brandstoftank capaciteit 50 l
Hoofdruimte (achter) 980 mm Wielbasis 2.615 mm

Motoren 1.4 Benzine
90 pk

1.6 Benzine
125 pk

Motor type CVVT vier-cilinder CVVT vier-cilinder
Cilinderinhoud (cc) 1.396 1.591
Max. vermogen (pk/rpm) 90 / 6.000 125 / 6.300
Max. koppel (Nm/rpm) 137 / 4.000 156 / 4.200
Top snelheid (km/h) 169 185 (6MT) /180 (6AT)

Transmissie

Handmatig vijf versnellingen zes versnellingen
Automatisch - zes versnellingen

Kia Venga specificaties

16" lichtmetalen velgen15" stalen velgen met sierdeksels
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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 Venga, 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 het onder-
houdsschema wordt verzorgd. 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 lak van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig 
beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is de auto uitgerust met 
superieure corrosiebescherming en met twaalf jaar garantie tegen 
doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia
Kijk op kia.com voor al het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia 
en over onze opwindende 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 officiële partner van 
zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de Australian Open en 
toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance
De plaatselijke Kia-dealer kan je helpen bij het opstellen van een 
financieringsplan op maat. Vraag je dealer om meer informatie.

Kia Autolease
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om 
leaseoplossingen op individueel niveau. Kia Autolease biedt een breed 
en gevarieerd pakket van producten bestaande uit Full Operational 
Lease en 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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KIA MOTORS 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, die niet leverbaar zijn op 
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

ZKYNXX050APR17  171397  Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

kia.com


