
Prijslijst accessoires



Accessoires prijslijst Kia Soul EV

*Voor meer informatie en de volledige rekentabel, zie verderop in deze prijslijst.

Onderdeelnummer Omschrijving ADVIESPRIJS 
INCL. BTW

Termijn bedrag 
per maand*

Comfort
ZKPSEVHALFLEDER Half lederen bekleding, leverbaar in diverse kleuren  €  1.329,00  €  13,29 1
ZKPSEVOLLEDER Volledig lederen bekleding, leverbaar in diverse kleuren  €  1.850,00  €  18,50 1

ZK600STVERWCPL Stoelverwarming compleet in combinatie met lederen bekleding (ComfortPlusLine/ 
DynamicLine)  €  319,00  €  3,19 1

ZK60099MAXI01 iPad 1+2 houder met 12 volt adapter  €  179,00  €  1,79
ZK60099MAXI02 Universele Tablet / iPad houder met 12 volt adapter  €  179,00  €  1,79

ZK60099C0394R Parkeerhulp achterzijde met vier parkeersensoren automatisch in- en uitschakling via 
snelheidsignaal  €  425,00  €  4,25 1

ZK60099C0394F Parkeerhulp voorzijde met vier parkeersensoren automatisch in- en uitschakling via 
snelheidsignaal  €  425,00  €  4,25 1

ZK99INSKIAEQ1 Draadloos opladen  €  151,00  €  1,51

HYV18115 HoofdsteunTV  €  1.339,00  €  11,39 1
HTV38412 Extra hoofdtelefoon  €  40,00  €  0,40

1192850 Dashcam  €  289,00  €  2,89

ZK600MT1002 10,2 Inch dakscherm met DVD speler en USB/card reader, niet te gebruiken bij een 
Panorama schuif-/kanteldak  €  749,00  €  7,49 1

ZK60099AC3140 Draadloze single-channel IR hoofdtelefoon  €  40,00  €  0,40

66770ADE00 Afneembare kledinghanger  €  66,00  €  0,66
66743ADE00 Ophanghaakje  €  18,00  €  0,18

322007 Laadkabel 220 volt  €  769,00  €  7,69
Transport

ZKPSEV26W857W Dakdragerset aluminium Whispbar  €  298,00  €  2,98
66701ADE10 Kia skidrager voor vier snowboards of zes paar ski's  €  154,00  €  1,54
66701ADE00 Kia skidrager voor zes paar ski's of vier snowboards  €  174,00  €  1,74
T532000 Fietsdrager Thule FreeRide 532  €  62,00  €  0,62

Styling
66650ADE00W Witte LED-verlichting voetruimte voorzijde  €  154,00  €  1,54 1
66650ADE10W Witte LED-verlichting voetruimte achterzijde  €  157,00  €  1,57 1
66650ADE00 Rode LED-verlichting voetruimte voorzijde  €  154,00  €  1,54 1
66650ADE10 Rode LED-verlichting voetruimte achterzijde  €  157,00  €  1,57 1

66650ADE10 Instap LED-verlichting  €  173,00  €  1,73 1

B2F45AB010 Instaplijsten aluminium vierdelig  €  289,00  €  2,89 1



1= incl. montage   2= excl. montage   3= prijs per set van 4 stuks, zonder banden   4= prijs per set van 4 stuks, met banden  5= zonder TPMS   6= TPMS voorbereid   na= niet afgebeeld                 
prijswijzigingen voorbehouden 

Onderdeelnummer Omschrijving ADVIESPRIJS 
INCL. BTW

Termijn bedrag 
per maand*

Protection
ZKPSEV0225080 Stootlijstenset vierdelig  €  159,00  €  1,59 1
B2143ADE00EV Velours mattenset vierdelig  €  89,00  €  0,89

B2F12AC500 Anti-slipbak kunststof  €  49,00  €  0,49
B2F12AC000 Anti-slipmat met drukkers voor de bumperflap (niet omkeerbaar)  €  49,00  €  0,49

66272ADE00 Handgreep beschermfolie vierdelig  €  53,00  €  0,53 1
D4272ADE00BL Achterumper beschermfolie zwart  €  59,00  €  0,59 1

Lichtmetalen velgen
D4F40AK310 (4x) Lm velg Type E 18 inch 10 spaaks antraciet zonder banden  €  1.099,00  €  10,99 1,3
D4F40AK990 TPMS-sensoren set van vier stuks  €  240,00  €  2,40 1

66490ADE50 Wielslotenset  €  59,00  €  0,59

ZKJF99100446 Sneeuwketting voor de bandenmaat 215/55R17 - 235/45R18  €  119,00  €  1,19

Winterset
B2H41AP050TY Set van 4 stalen 16 inch velgen met Yokohama winterbanden en TPMS sensoren  €  1.099,00  €  10,99 1

B2F40AC150TY Lichtmetalen velgenset 16 inch met winterbanden en TPMS sensoren  €  1.349,00  €  13,49 1



Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samenge-
steld kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele 
onjuistheden. Wijzigingen blijven voorbehouden.

www.kia.com

                    Prijslijst geldig vanaf januari 2017

Kia Motors Nederland B.V.
De Corridor 25
3621 ZA Breukelen
Tel.: 0346 - 753 800

Internet: www.kia.com
E-mail: info@kia.nl

KIA FINANCIERING
Kia Finance biedt u altijd een juiste oplossing voor uw auto financiering, zowel zakelijk als particulier. Zo kan altijd de best passende financieringsmogelijkheid voor u op maat worden 
gerealiseerd. Wij houden hierbij onder meer rekening met de waarde van uw nieuwe Kia. U kunt er namelijk voor kiezen om niet af te lossen over de restwaarde van uw nieuwe auto. 
Hierdoor bent u altijd gegarandeerd van een laag maandbedrag. 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 is slechts een van de unieke voordelen van het financieren via uw Kia dealer. Interesse in, of vragen over de autofinancieringen van Kia Finance? Op 
www.kia.com vindt u meer informatie. Of vraag uw Kia dealer naar de brochure.

* Dit betreft een productaanbod van Kia Finance een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketing onder 
vergunningnummer 12011170. Het jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking.  Toetsing en registratie vindt plaats bij BKR. 
Raadpleeg uw Kia-dealer voor het standaard informatieblad, Algemene Voorwaarden en privacystatement of vraag deze op via 030-6388180. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen 
advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. De Kia-dealer handelt als verbonden bemiddelaar 
van Kia Finance.

Kia Contante 
waarde

Inruil & 
Aanbetaling

Totale 
kredietbedrag

Slottermijn Jaarlijks kosten-
percentage

Debet rentevoet 
op jaarbasis 

(vast)

Termijnbedrag 
per maand

Duur Krediet-
overeenkomst in 

maanden

Totaal door u te 
betalen bedrag

Soul EV ExecutiveLine € 34.455 € 11.101,40 € 23.353,60 € 15.504,75 7,99% 7,99% € 344,55 36 € 27.908,51 


