
De nieuwe Kia 
Stinger GT



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 er altijd maar één doel centraal: jouw verwachtingen overtreffen.

We nodigen je uit om deze Kia Stinger eens goed te bekijken. Zodat wij je 
opnieuw kunnen verrassen.

Het leven is wat je  
er zelf van maakt

Welkom in de  
wereld van Kia.



De Kia Stinger is ontstaan uit pure passie voor rijden en genieten. 
Van de lange en lage motorkap tot de geraffineerde achterzijde:  
elke lijn en ieder detail getuigt van de spirit van deze 
Gran Turismo. Een meesterwerk. Maar bovenal zet deze 
adembenemende Kia de toon voor een nieuwe generatie 
stijlvolle modellen en uitmuntende prestaties.

Moderne classic 
Levende legende
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Elke centimeter, elke welving en elk detail van de Kia Stinger is een voorbode van wat 
komen gaat: dynamiek en grandioos rijplezier.
Je ziet het aan de karakteristieke Kia-grill en de krachtige heuplijnen  die eindigen in een 
gespierde achterzijde. Hier draait alles om genieten  op het hoogste niveau. 

Een nieuwe vorm 
van puur rijplezier
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Een fraai uitziende auto is een kwestie van proporties en 
balans. De Kia Stinger overtuigt op alle fronten. De lange 
motorkap, de korte overhang voor en de aflopende daklijn: 
samen creëren ze een unieke flow. Het effect is perfecte 
aerodynamica en maximale grip. De ingrediënten voor écht 
gepassioneerd autorijden.

Verruim je blik 
verleg je grenzen
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Puur en exclusief. Het gastvrije interieur van de Kia Stinger combineert de 
sportieve GT styling met state-of-the-art rijhulpsystemen. Laat je blik 
glijden langs de klassieke ronde ventilatieroosters, de subtiele 
metaalafwerking en de mat chromen details. Vanuit de lage 
bestuurdersstoel – in de GT-uitvoering standaard bekleed met zacht 
nappaleder – heb je volledige controle en overzicht, dankzij het supervision 
display in het dashboard, het head-up display en het nieuwe 10,25" full map 
navigatiesysteem.

Perfecte
controle
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Climate control met 3 zones: Een volledig automatische klimaatregeling drie afzonderlijke zones voor bestuurder, passagier en de achterbank. Zo regel je comfortabel 
de klimaatbehoeften voor iedereen. Integrated Memory System (IMS): Het Integrated Memory System onthoudt twee aparte instellingen voor de zitplaats van de 
bestuurder, buitenspiegels, head-up display en clusterweergave. Het is een eenvoudige manier om de Stinger te personaliseren en biedt ook de flexbiliteit voor een 
andere rijder. Schakelflippers achter het stuurwiel: Met de schakelflippers is snel schakelen een aangenaam en veilig gemak. Het maakt  dynamisch rijden 
moeiteloos en met beide handen aan het stuur houd jij de controle. Stoelventilatie: de geventileerde voorstoelen zorgen voor verkoeling en rust op warme dagen. 
Zowel het zitkussen als de rugleuning zijn voorzien van luchtstroomperforaties om alle raakvlakken met het lichaam te voorzien van een aangename verkoeling.

Neem plaats  
alles onder controle
De Stinger is een echte rijdersauto: tot in de kleinste details is 
alles gericht op puur rijplezier. Met comfortabele sportstoelen en 
slimme technieken voor eindeloos ontspannen reizen.

 Aircell instelbare zijdelingse support  

Perfecte zijdelingse steun en controle,  
ook bij dynamisch bochtenwerk.

 Verlengbare zitting

Voor extra comfort en 
onvermoeibaar reizen is de 
bestuurdersstoel leverbaar met 
verlengbare zitting, voor extra 
steun onder de bovenbenen.

 4-voudige aircell lendensteun 

Ideaal voor lange afstanden: met de 
viervoudig verstelbare aircell 
lendensteun op de voorstoelen vind je 
snel de optimale ergonomische 
zithouding.
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Deze moderne Gran Turismo is oogstrelend, dynamisch maar ook 
comfortabel ruim. Dankzij de lange wielbasis biedt de Kia Stinger jou en je 
reisgenoten gastvrije ruimte. 
De elektrisch verstelbare voorstoelen geven precies het comfort  
en de support die je wilt. Op lange reizen, maar net zo goed bij dagelijks 
zakelijk verkeer.

Volop ruimte achterin 
Onder zijn coupé-stijl daklijn biedt de Stinger volop hoofdruimte, schouderruimte én 
beenruimte, voor- en achterin.

Wide sunroof 
Een breed schuif-/kanteldak met one-touch bediening is leverbaar voor elke Stinger,  
voor een onvervalst cabrio-gevoel met één druk op de knop.

Alle ruimte
om te genieten
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De Kia Stinger maakt van elke reis een belevenis, intens en onvergetelijk. 
Dat is geen toeval; dat is het resultaat van vele jaren van onderzoek, 
engineering, ontwikkeling en verfijning. Je voelt het terug in elke bocht 
die je aansnijdt.  De dynamiek van de vierwielaandrijving. De controle van 
het uitgebalanceerde onderstel. De aerodynamica van het design.  
En natuurlijk: de overrompelende kracht van de motor.

Technologie die je hart 
sneller laat kloppen
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De ingenieuze aandrijflijn van de Stinger tilt de 
klassieke voordelen van achterwielaandrijving – 
krachtige acceleratie, prettige besturing en perfecte 
handling – naar het hoogste niveau. Al vanaf lagere 
toerentallen voel je de verslavende dynamiek. Wil je 
nog meer controle, dan is hij tevens leverbaar met 
vierwielaandrijving als GT.  
Een 8-traps automaat zorgt voor soepel schakelen.

Pure kracht
optimale prestaties

3.3 T-GDi V6 AT8 AWD
De meest krachtige benzinemotor met twin-turbo in het Kia 
modellengamma is sterk, soepel en altijd alert. Dankzij een optimaal 
gedimensioneerd luchtinlaatsysteem is de ‘ademhaling’ altijd 
optimaal. Het resultaat: een riant koppel bij elk toerental. 

KrachtTopSprint

km/hseconds
PK
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Hogesterktestaal en heetgeperst staal
De carrosserie van de Stinger bestaat voor een groot deel uit hogesterktestaal. Voor andere delen is 
heetgeperst staal toegepast. Het resultaat is een body met uitzonderlijke torsiestijfheid in de 
belangrijkste zones, inclusief robuuste en zeer vormvaste portierstijlen, voor optimale botsveiligheid.

heetgeperst 
stalen 
onderdelen

meter
geavanceerde 
kleefstoffen

7 airbags Om de inzittenden te beschermen en de gevolgen van een 
onverhoopt ongeval te beperken heeft de Stinger voor- en zij-airbags voor 
bestuurder en voorpassagier, twee gordijn-airbags en een knie-airbag 
voor de bestuurder, standaard. 

Knie-airbag De knie-airbag beschermt het linkerbeen van de bestuurder 
bij een onverhoopte botsing van opzij. 

Active Hood Lift System (AHLS) Om voetgangers in het geval van een 
aanrijding extra te beschermen heeft de Stinger AHLS. Signaleert AHLS 
een botsing met een voetganger, dan tilt het de motorkap bliksemsnel iets 
op zodat die kan meeveren. Dit beperkt het risico op letsel.

Elektronisch stabiliteitsprogramma Voor maximale remkracht en 
koersstabiliteit tijdens een noodstop verdeelt dit systeem de remkracht 
automatisch over de wielen, rekening houdend met de trekkracht van de motor 
en de rijomstandigheden.

Drive Mode Select (DMS) Met DMS kun je de rijkarakteristieken van motor, 
transmissie, onderstel, besturing en AWD aanpassen. Je kunt er zelfs het 
motorgeluid mee veranderen. Er is keuze uit 5 rij-instellingen: Comfort 
(standaard) voor soepel en comfortabel rijden, Sport voor extra dynamiek, 
Sport+ voor dynamisch rijden zonder ESC, Eco voor extra zuinig rijden en Smart 
voor specifieke aanpassingen in de rijkarakteristiek.

Grip en genieten
altijd en overal
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De beste weg,
de minste
weerstand
De Kia Stinger is ontwikkeld vanaf een blanco 
vel papier. Bron van inspiratie was de klassieke 
Gran Turismo styling, maar feitelijk hadden de 
ontwerpers alle vrijheid. Dat gaf een schat aan 
onvermoede voordelen. Het resultaat: een 
iconische schoonheid die sublieme 
aerodynamica en  perfecte wegligging 
combineert met een comfortabel en fluisterstil 
interieur.

Achterklep met geïntegreerde spoiler Voor 
extra stabiliteit en optimale aerodynamica op 
hogere snelheden is de achterklep van de Stinger 
voorzien van een geïntegreerde spoiler. Een 
functionele toevoeging én een prachtige 
afronding van het markante silhouet.

Noise-Vibration-Harshness (NVH) Bij het ontwikkelen van de Stinger heeft Kia 
zelfs de kleinste geluiden en trillingen weten te voorkomen. Het motor-
compartiment en het dashboard zijn extra geïsoleerd en de verbindingen van de 
carrosserie en raamstijlen dempend bekleed. De buitenspiegels zijn aerodynamisch 
geoptimaliseerd en slimme materialen, een aangepaste uitlaat en stijvere 
dwarsverbindingen maken de Stinger perfect strak en stil.  

Diffuser achter Het diffuser-panel onder de 
achterbumper geleidt de luchtstroom van onder de auto 
soepel naar achteren en beperkt wervelingen rond de 
uitlaat. Daarnaast zorgt het voor extra neerwaartse druk op 
de aangedreven achterwielen. 

Aerodynamische bodembekleding Ook op plekken waar je het niet ziet, is de Stinger 
aerodynamisch zeer verfijnd. Zoals aan de onderzijde, met bodemplaten die de lucht 
soepel onder de auto door geleiden. Stevige gladde platen onder de motor en 
transmissie en rond de achterwielophanging verminderen luchtwervelingen en 
luchtweerstand onder de auto en verlagen het geluidsniveau, zelfs bij rijden op  hoge 
snelheden.

Voorbumper met geïntegreerd luchtgordijn Het 
krachtige gezicht van de Stinger is meer dan alleen 
adembenemend mooi. Het is ook functioneel: het 
geïntegreerde luchtgordijn in de voorbumper loodst de 
rijwind soepel rond de auto. Dat beperkt de 
luchtweerstand, de wervelingen en het windgeruis en 
voert verkoelende rijwind naar de radiateur en 
voorwielremmen. Het slimme design vergroot zelfs de 
koersstabiliteit op hoge snelheid.

22 2323



Uitstapbeveiliging
Deze slimme feature beschermt achterpassagiers tegen uitstappen als er buiten 
gevaar dreigt. Bespeurt  de Stinger bijvoorbeeld een naderende fiets of auto, dan 
geeft het systeem een subtiel licht-  en geluidssignaal.

Dodehoekassistentie
Met radars kijkt dit systeem continu links en rechts schuin naast en achter de auto. 
Bevindt zich daar een medeweggebruiker of obstakel, dan verschijnt een oranje 
waarschuwingslampje in de buitenspiegel en in het head-up display. Stuur je 
ondanks een waarschuwing toch richting het gevaar, dan zal de Stinger met een 
remingreep proberen een botsing te vermijden. De waarschuwingslichtjes in de 
buitenspiegels en head-up display flitsen en een geluidssignaal klinkt.

Dodehoekcamera
Met de dodehoekcamera in de Kia Stinger is de gevaarlijke dodehoek feitelijk verleden 
tijd. Zodra je de richtingaanwijzer naar links of rechts activeert, toont dit systeem in het 
instrumentenpaneel live videobeeld van respectievelijk links of rechts schuin achter de 
auto. Hoezo dodehoek?

Autonome noodremassistentie met voetgangersdetectie
Zelfs als je aandacht even verslapt, blijft de Kia Stinger alert. Komt een voetganger of 
een ander voertuig gevaarlijk dichtbij, dan klinkt een waarschuwing en maakt de Stinger 
zo nodig zelf een noodstop.

Kia Drive Wise technologie biedt een serie intelligente 
veiligheidsinnovaties die de bestuurder helpen bij het zien en 
inschatten van mogelijk gevaar in het drukke hedendaagse verkeer. 
Het maakt autorijden veiliger, meer relaxed én leuker.

Innovatie
die je verder helpt
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Snelwegassistentie
Met dit systeem kun je niet alleen een constante rijsnelheid instellen (cruise control), het volgt 
ook automatisch de eigen rijbaan en vertraagt of versnelt om een veilige  afstand te houden 
tot de voorligger. Het systeem houdt zelfs automatisch rekening met de maximumsnelheid 
ter plaatse.

Snelheidsbordenassistentie
Dit hulpsysteem maakt het makkelijker dan ooit om je aan de maximumsnelheid te houden: 
de ingebouwde camera leest de borden langs de weg en toont ze in het instrumentenpaneel.

Adaptieve cruise control met Stop & Go en navigatie- 
ondersteuning
Dit systeem zelf de snelheid en volg-afstand tot je voorligger. Zodra het 
kan, houdt dit systeem de ingestelde snelheid aan. Waar nodig neemt het 
gas terug of remt het - zelfs tot stilstand, bijvoorbeeld bij filerijden. Door 
navigatie informatie weet de nieuwe Stinger wanneer hij gas terug moet 
nemen voor een naderende bocht.

Actieve rijbaanassistentie
Nooit meer onbedoeld buiten je rijbaan belanden. Zodra dit gebeurt, 
stuurt de rijbaanassistentie je direct terug naar de juiste positie op de weg.

Veiligheid
Drive Wise technieken herkennen mogelijke gevaren al in een 
vroeg stadium dankzij een intelligent systeem van sensors en 
camera’s. Door de bestuurder tijdig te informeren, vergroten ze 
de verkeersveiligheid. 

Gebruiksgemak
Drive Wise technieken zijn ontwikkeld om de rijder precies die 
informatie te geven die hij wil: niet meer en niet minder. Zo weet je 
als bestuurder exact wat er nodig is, voor geconcentreerd en 
ontspannen rijden. 

Efficiency
Drive Wise technieken zijn goed voor onze leefomgeving: ze 
helpen ons om zuiniger en efficiënter te rijden.
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10,25" full map navigatiesysteem met Kia Live Services en UVO Connect. Sierlijk, slank en naadloos vormgegeven multimediasysteem met navigatie zorgt voor 
moeiteloze toegang tot alle informatie die jij wil. Beheer je Harman Kardon sound system met 15 speakers voor de optimale geluidservaring.

Als de horizon lonkt, zorgt de Stinger met zijn knappe en comfortabele technologie dat je 
ontspannen kunt genieten van elke meter. Van het 10,25" navigatiesysteem tot het supervision 
display – alle belangrijke informatie is direct in het zicht en helder gepresenteerd. 

In contact 
met de wereld

7” Supervision display Het high-definition 7” TFT LCD Supervision display geeft je onder het rijden precies de extra informatie die jij wilt: van brandstofverbruik tot 
heldere navigatie-instructies.

Draadloos opladen Ontdek het gemak van draadloos opladen: leg je smartphone simpelweg op het optionele inductielaadpunt in de middenconsole. Als je bij het 
uitstappen vergeet je smartphone mee te nemen, dan klinkt een zacht geluidssignaal.
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Nuttige plaatsen 
Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of een 
bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel eenvoudig 
in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

Parkeren 
Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming par-
keerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeer-gelegenheid 
op straat en in parkeergarages inclusief locaties, eventuele 
kosten en live beschikbaarheid.

Live Tankstations   
Raakt de tank leeg en komt het einde van je actieradius in 
zicht? Aan de hand van een online database vind je snel de 
dichtstbijzijnde en voordeligste tankstations.

Live Verkeersinformatie 
Het navigatiesysteem geeft naast routeduiding ook TomTom 
verkeersinformatie, elke twee minuten actueel. Zo weet je 
altijd waar het verkeer goed doorstroomt en welke wegen 
je beter kunt mijden. Loopt het echt vast? Dan biedt het 
systeem je snel een alternatief.

Controles en ‘black spots’ 
Met deze functie weet je altijd waar vaste of mobiele flitsers 
of trajectcontroles zijn, of bijvoorbeeld milieuzones. Het 
systeem waarschuwt je ook voor plaatsen waar bovengemi-
ddeld veel ongevallen gebeuren.

Weersverwachtingen 
Met weerberichten zie je de verwachte minimum en max-
imum temperaturen, windverwachting en zon- en neers-
lagkansen op de plaats van bestemming, tot drie dagen 
vooruit.

Kia Live Services

Verzend naar auto  
Stuur je geplande rit of reis via de app draadloos naar het 
navigatiesysteem van je auto.

Last-mile navigatie  
Met deze functie gidst je autonavigatie je naar de par-
keerplaats bij je bestemming, en neemt de navigatie op je 
smartphone het over tot aan de voordeur. 

Openen en sluiten  
Op afstand je portieren ontgrendelen of afsluiten, gewoon 
via de app op je smartphone.

Instellingen uploaden 
In de UVO App kun je op afstand je auto precies naar jouw 
smaak instellen, inclusief bijvoorbeeld sound en audio, en je 
voorkeuren opslaan en doorsturen naar je Kia. Zo kun je die 
later heel simpel weer activeren.

Vind mijn auto  
Vertelt je precies waar je auto staat; ideaal in vreemde 
steden of op grote parkeerterreinen.

Voertuigstatus  
Geeft je altijd actueel een set nuttige informatie over je 
auto, inclusief brandstofreserve, accuspanning en de status 
van verlichting, portieren en vergrendeling.

Mijn ritten  
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief gemi-
ddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke beri-
chten en updates. Een maandelijks voertuigrapport geeft 
je een compleet rittenoverzicht. Daarnaast krijg je ook een 
melding als het autoalarm afgaat, als er ramen of portieren 
open staan, of als de interieursensor beweging registreert op 
de achterbank.

Voertuiginformatie

Meldingen

Diensten op afstand

Deze services zijn gratis beschikbaar voor een periode van zeven jaar, gerekend vanaf de dag dat het voertuig voor het eerst op naam is gesteld, en kunnen in die periode on-
derhevig zijn aan wijzigingen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie over de werking, de mogelijkheden en de gebruiksvoorwaarden en/of kijk op www.kia.com. Voor 
het gebruik van de UVO App is een Android of iOS smartphone nodig met een werkende dataverbinding.

Met UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, opent Kia voor jou een wereld aan informatie en mogelijkheden - in de auto en 

daarbuiten. Na activatie van de simkaart in het infotainmentsysteem krijg je via Kia Live een schat aan informatie ter beschikking die 

je toegang geeft tot handige diensten en services en die je intuïtief bedient via het multimediascherm. De UVO App brengt allerlei 

praktische en veilige informatie en mogelijkheden voor je auto naar je Android of Apple smartphone. En, goed om te weten: UVO 

Connect voldoet volledig aan de EU-normen voor privacy, transparantie en veiligheid.

UVO App
Met deze veelzijdige app, speciaal door Kia ontwikkeld voor 
Android en Apple smartphones, sta je nooit voor vervelende 
verrassingen. Hij vertelt je alles wat je wilt weten over de status 
van je auto en de ritten die je maakt. Extra handig: je kunt diverse 
info en functies zelfs op afstand uitlezen of bedienen.

Kia Live
Deze nieuwe dienst werkt na activatie via de geïntegreerde  
SIM-kaart in het infotainmentsysteem. Deze ontvangt live data 
voor verschillende services. Zo heb jij onderweg altijd actuele 
informatie van buitenaf, direct op je navigatiedisplay.

UVO CONNECT

Welkom in een connected wereld
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De Kia Stinger laat je met volle teugen genieten. 
Met de sportieve sound van de auto, een high-end 
Harman Kardon® sound system en 
grensverleggende technologie zoals het Head-Up 
Display. Zo wordt elke rit onvergetelijk.

Elke rit intens 
genieten

Met het 8”full colour Head-Up Display heb je de belangrijkste rij-informatie altijd in het zicht, ook als je je blik gewoon op de weg houdt. Het projecteert 
je rijsnelheid, navigatie-instructies, cruise control instellingen, maximum snelheid en dodehoek-waarschuwingen van binnen op de voorruit.

Head-Up Display

Wil jij heerlijk wegdromen 
bij jouw favoriete muziek, 
met een geluidskwaliteit 
van concertzaalniveau? 
Dat kan in de Stinger met 
het 720 Watt Harman 
Kardon® sound system 
met vijftien luidsprekers 
en subwoofers onder de 
voorstoelen. Clari-FiTM 

technologie zorgt voor 
sprankelende digitale 
audiokwaliteit; dankzij 
QuantumLogicTM  
Surround Sound is het 
geluid op alle zitplaatsen 
akoestisch optimaal. 

Harman 
Kardon® 
Premium sound 
system met  
15 luidsprekers 

Tweeter Tweeter 

Tweeter Tweeter 

Midden
speaker

Midden
speaker

Midden
speaker

Midden
speaker

Deur
woofer

Deur
woofer

Deur
woofer

Deur
woofer

Subwoofer 
onder de 

stoel

Subwoofer 
onder de 

stoel

Centrale speaker

32 3333



Zwart suède met leder, rood stiksel 
en rode veiligheidsgordels.

Het interieur van de Stinger ademt een klassiek-moderne 
combinatie van stijl, dynamiek en compromisloze topkwaliteit.  
De GT heeft standaard sportzetels met soepel nappaleder, de 
GT-Line heeft standaard lederen stoelbekleding. 
Contrasterende stiksels en aluminium details maken de 
geraffineerde sfeer compleet.

Zet de toon
in je eigen stijl

GT uitvoering: Nappaleder zwart GT PRO uitvoering: zwart suède sportstoelen gecombineed met leder.

GT uitvoering: Nappaleder roodAfwerking middenconsole
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Afmetingen

19" lichtmetalen velgen

Exterieurkleuren

Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS)

Ceramic Silver (C4S)

Panthera Metal (P2M)

Aurora Black Pearl (ABP)

Neon Orange (N2O)

Hi Chroma Red (H4R)

Micro Blue (M6B)

Deep Chroma Blue (D9B)

Ascot Green (ACG)
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JAAR GARANTIE

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

7 jaar garantie
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests kunnen we op de Kia Stinger,  
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.

Met Kia heb je veel
om naar uit te kijken

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking, 
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

38 3939



ZKCKPE050FEB21 
210240
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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.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.


