
De nieuwe Kia



Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar en span-
nend 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 ontwik-
kelen 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 verwach-
tingen overtreffen. Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze nieuwe Kia Ceed 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.



Zoek jij een auto waarvan je elke dag geniet? Met een uitstraling die past bij jouw 
ondernemende karakter? En vind jij dat een auto die er zelfverzekerd uitziet ook krachtig 
moet rijden? Dan heb je nu gevonden wat je zoekt. De nieuwe Kia Ceed grijpt direct je 
aandacht. Kijk maar naar het uitgesproken design met de krachtige 3D-gevormde tiger 
nose grille. De full-LED koplampen en de ice cube LED-dagrijverlichting. De schitterende 
chromen sierlijsten langs de zijruiten en 17" two-tone lichtmetalen velgen.  
De nieuwe Ceed maakt autorijden weer echt genieten. 

De nieuwe Kia Ceed.
De juiste tijd, de juiste plaats.
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Ons credo: haal alles uit elke trip. Zo is het ook bij de nieuwe Ceed, met 
zijn aerodynamische dakspoiler met hoogglans panelen, krachtige LED 
achterlichten en verchroomde uitlaat. Stuk voor stuk geraffineerde 
verwijzingen naar zijn sportieve hart. Ben jij klaar voor een eerste 
kennismaking?

Stijlvol
tot in de details.
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EXTERIEUR DESIGN

Geef jezelf de ruimte.

Heb jij behoefte aan extra ruimte, extra vrijheid? Dan is dit de auto 
voor jou. De nieuwe Kia Ceed Sportswagon combineert atletisch 
design met een riante bagagecapaciteit en een wegligging waar je 
elke rit weer van geniet. En de standaard dakrails maken hem
nóg veelzijdiger.
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EXTERIEUR DESIGN

Vrijheid op zijn mooist.

De naam Sportswagon krijg je niet zomaar. Dat vereist een perfecte 
balans tussen ruimte en stijl. Tussen praktische eigenschappen en 
oogstrelend design. Tussen functionaliteit en liefde voor details. Kijk 
alleen al naar de subtiele dakspoiler, de krachtige LED-achterlichten 
en de sportieve achterbumper. Zo combineer je functionaliteit en 
dynamiek.
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Jij en je dreamteam.
De cockpit van de nieuwe Kia Ceed is helemaal ontworpen rondom jou, de bestuurder. 
Dat zorgt voor intuïtieve bediening en perfecte controle. De horizontale layout van 
het dashboard geeft een prettig lichte en open sfeer. Zacht aanvoelende materialen 
versterken het exclusieve gevoel van ruimte en vrijheid. En: in de nieuwe Ceed 
gaat stijlvol design hand in hand met innovatieve technologie. Van 8” touchscreen 
navigatie tot volautomatische airconditioning. En nog veel meer... 
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Met de nieuwe Kia Ceed is elke rit genieten. Dat begint al bij het 
instappen, met een stijlvolle entree en alle comfort dat je kunt 
wensen. Optioneel hoogwaardige zwart lederen stoelbekleding en een 
verschuifbare centrale armsteun, eveneens in zwart leder.

Laat je verrassen.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

Integrated Memory System 
(IMS)

De nieuwe Kia Ceed is optioneel leverbaar 

met Integrated Memory System (IMS) op 

de bestuurdersstoel. Zo haal je met één 

druk op de knop jouw favoriete instellingen 

terug.  

Stoelverwarming en –ventilatie voorin, stoelverwarming 
achterin

Hoe koud het buiten ook is: met de stoelverwarming voor- en achterin zit je altijd goed. 

Die werkt snel en geeft je een keuze van 3 verschillende temperatuurniveaus zelfs op 

uitzonderlijk koude dagen comfortabele warmte. Ook stuurwielverwarming hoort tot de 

mogelijkheden. En op zonovergoten zomerdagen? Dan zorgt ventilatie in de voorstoelen 

voor prettige verkoeling.

Smart key

Genieten zonder gedoe: met de Smart Key 

kun je instappen zonder je sleutel uit je zak 

te halen, en starten met een druk op de  

Start/Stop-knop. Klaar voor de start…?  

Slimme extra functie van de Smart Key 

is de Remote Window Control: houd 

je de lock-knop ingedrukt, dan sluiten 

automatisch de geopende zijruiten.

JBL Premium Sound System

Audio in de nieuwe Kia Ceed klinkt 

als een klok dankzij het JBL Premium 

Sound System, met 8 speakers en 

Clari-FiTM technologie. Die verbetert de 

geluidskwaliteit van je MP3’s en geeft een 

verrassend vol en rijk geluid. 

Draadloos opladen

Leg je smartphone met Qi-technologie 

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

Waar? Wanneer? Hoe?
De nieuwe Ceed weet het.

KIA’S CONNECTED SERVICES

1. Live traffic**
Het navigatiesysteem presenteert zeer 

accurate Live Traffic informatie die 

iedere twee minuten geüpdatet 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 alter-

natieve routes.

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. 

6. Brandstofalert  
Is je tank bijna leeg, dan toont het 

systeem de tankstations op je route, 

inclusief de actuele brandstofprijzen.  

Zo kun je altijd op tijd bijvullen en betaal 

je nooit te veel. 

2. Flitsers**
Het systeem waarschuwt je voor flit-

sers, zowel mobiele als vaste, en voor 

milieuzones. Het systeem kan zelfs 

rekening houden met plekken waar veel 

ongelukken gebeuren en je hiervoor 

waarschuwen.

3. 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 zoekcategorieën, 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. 

5. Parkeerinformatie  
Parkeren bij een nieuwe bestemming? 

Het systeem toont je al ruim voordat je 

arriveert of er plek is. Dat baseert hij op 

praktijkcijfers van gemiddelde parkeer-

drukte op de openbare weg ter plaatse, 

en op informatie van P-garages.

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 infor-
matie 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 Ceed, zodat je kunt navigeren, bellen 
en muziek kunt luisteren zonder je aandacht van de weg te 
halen.

Kia Connected Services
Wil je in contact blijven met je Kia? Vraag bij je Kia-dealer 
naar de Kia Connected Services Module. Zo kun je via 
je smartphone zien of je Kia op slot staat en waar deze 

geparkeerd staat, wat je kilometerstand is en hoeveel kilometer 
je nog kunt rijden. De rittenhistorie is een handige tool die jou een 
overzicht geeft van alle ritten die je gereden hebt. 
Handig! 
Kijk op www.kia.com 
voor meer informatie.

Ons nieuwe navigatiesysteem 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 Ceed 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 beëindigd wordt. 
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Actieve rijbaanassistentie

Met actieve rijbaanassistentie raak je nooit meer onbedoeld van 

het rechte pad. Dit innovatieve systeem werkt met een camera in 

de voorruit die de rijbaanmarkering ziet. Merkt het systeem dat je 

ongewild (zonder richting aan te geven) buiten je rijbaan raakt, dan 

geeft het een duidelijk signaal en stuurt het je zo nodig zelf terug 

in het juiste spoor.

Adaptieve cruise control met  
Stop-/startsysteem

Met behulp van een camera en radarsensoren regelt de Adaptieve 

cruise control de snelheid én de volgafstand tot je voorliggers. Het 

systeem handhaaft een veilige ingestelde afstand en past zo nodig 

de eigen snelheid aan. Remt de voorligger af, dan vertraagt ook de 

Ceed, zo nodig zelfs helemaal tot stilstand. Versnelt de voorligger, 

dan versnelt ook de Ceed tot de vooraf ingestelde maximum snel-

heid. Een ideale feature, met name in druk spitsverkeer. 

*  Adaptieve cruise control is uitsluitend beschikbaar voor modellen  

met DCT-automaat.

Vermoeidheidsherkenning

Dit systeem merkt het als je slaperig wordt achter het stuur, door 

te letten op de bediening van stuurwiel, richtingaanwijzers en gas-

pedaal en de totale ritduur. Slaat de vermoeidheid toe, dan geeft 

het een geluidssignaal en verschijnt een pictogram van een kop 

koffie in het instrumentenpaneel: tijd voor een pauze! 

Snelheidsbordenherkenning

Met de Snelheidsbordenherkenning of SLIF (Speed Limit Informa-

tion Function) hoef je nooit meer te twijfelen over de maximums-

nelheid ter plaatse. Een camera in de voorruit herkent snelheids-

borden en eventuele inhaalverboden langs de weg, en toont die in 

de navigatie en in het instrumentenpaneel. 

Dodehoekassistentie

Dit systeem kijkt met een radar continu links en rechts naast en 

achter de auto, en waarschuwt je via een symbool in de buiten-

spiegel als er een voertuig in de dodehoek rijdt. Zo helpt de 

dodehoekassistentie je om veilig van rijbaan te wisselen: zet je je 

richtingaanwijzer aan terwijl het systeem een voertuig ziet in de 

dodehoek, dan slaat het alarm met een knipperend lampje in de 

buitenspiegel. 

Autonome noodremassistentie 

De autonome noodremassistentie herkent in de standaarduitvoering 

voorliggers op dezelfde rijbaan, en in de extra uitgebreide uitvoering ook 

overstekende voetgangers. Het werkt met een camera en radarsenso-

ren: die registreren de snelheid en afstand van voertuigen voor de auto. 

Komt een voorligger gevaarlijk dichtbij, dan waarschuwt het systeem de 

bestuurder met een visueel signaal. In de uitvoering met voetgangers-

detectie geeft het systeem ook een voelbare trilling in het stuurwiel. 

Reageert de bestuurder niet, dan remt het systeem automatisch – om 

een ongeval te vermijden of de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. 

VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN

Als je ontspannen kunt rijden, geniet je meer. Daarom helpt de Ceed je 
met slimme en intelligente extra’s. Innovatieve technologie die jou, je 
familie en je vrienden altijd optimaal beschermt. 

De veiligheid van 
intelligente extra’s
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De nieuwe Kia Ceed neemt je veel zorgen uit handen. Hij helpt je met features 
die autorijden veiliger én leuker maken. Files vermijden, hulp bij parkeren of ex-
tra bochtenverlichting bij nachtelijke ritten op onbekend terrein? De Ceed biedt 
het allemaal – en nog veel meer.

Je veilige Personal Assistant 

VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN

Grootlichtassistentie

Dit systeem dimt automatisch je grootlicht als er bij rijden in het 

donker een tegenligger nadert. Het werkt met een camera in de 

voorruit die de koplampen van tegemoetkomend verkeer herkent. 

Zodra de tegenligger is gepasseerd, gaat het grootlicht vanzelf 

weer aan. 

Kruisend verkeersdetectie achter

Als je achteruit een parkeerplaats of oprit uitrijdt, kijkt de kruisend 

verkeersdetectie achter via radarsensors met je mee naar links en 

rechts – als een extra paar ogen in je rug. 

Automatische rijbaanvolgassistentie* (Lane following assist) 

Dit systeem is een grote stap vooruit in de richting van semi-autonoom rijden en maakt level 2 autonoom rijden mogelijk.  Af-

hankelijk van snelheid en richting van de voorligger bedient de automatische rijbaanvolgassistentie de snelheid, de vertraging en 

de besturing en volgt op een vooraf ingestelde veilige volgafstand. Het werkt met een videocamera en radarsensoren en ‘leest’ 

de rijbaanmarkering om de auto netjes in zijn baan te houden. Dit systeem werkt bij snelheden van 0 en 130 km/h. 

* Automatische rijbaanvolgassistentie is uitsluitend beschikbaar voor modellen met DCT-automaat.

Achteruitrijcamera

Deze achterwaarts gerichte camera geeft je via het navigatie-

scherm in het dashboard ruim zicht naar achter de auto. 

Dynamische gidslijnen helpen je om veilig te manoeuvreren, 

bijvoorbeeld een parkeervak in. 
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Houd jij van ruim en krachtig? En van verrassingen? Dan zit je bij de nieuwe Kia Ceed meer dan goed. Die biedt alle 
power en dynamiek die je zoekt, met twee krachtige benzinemotoren en een nieuwe generatie dieselmotor, op-
tioneel gekoppeld aan een 7-traps DCT-automaat met dubbele koppeling, voor ongekend soepel schakelen. 
Alle motoren zijn verder verfijnd en hebben een geoptimaliseerde CO2-uitstoot. Partikelfilters zijn standaard op 
alle turbo-benzinemotoren; de dieselmotoren hebben zelfs een geavanceerd SCR-systeem voor de reductie van 
NOx-uitstoot. Enkele uitvoeringen zijn tevens leverbaar met een Eco Pack met Active Air Flap achter de radiator-
grille. Die optimaliseert de luchtstroom, verlaagt de luchtweerstand en CO2-uitstoot, en helpt de motor sneller op 
bedrijfstemperatuur te komen.  

Verwacht meer. 
Geniet meer.

MOTOREN EN TRANSMISSIES

Drive Mode Select*

De extra boost voor je rijplezier. Met Drive Mode Select pas je het rijkarakter van je Ceed aan je stemming aan – simpel-

weg met een druk op de knop naast de pook. In de stand Sport trakteert de Ceed je op extra sportieve prestaties en een 

alertere gasrespons, voor vlot en veilig inhalen. Drive Mode Select zorgt ook voor een directer stuurgevoel. 

* Drive Mode Select is uitsluitend beschikbaar voor modellen met DCT-automaat.

7-traps DCT-automaat

De geavanceerde 7-traps DCT automatische versnellingsbak met 

dubbele koppeling garandeert onder alle rijomstandigheden extra 

sportief en soepel schakelen én optimale brandstofefficiency. 

Handgeschakelde transmissie

Met de handgeschakelde transmissie kies je soepel en trefzeker 

altijd de juiste versnelling, afgestemd op de power en trekkracht 

van de motor. Het resultaat: een perfecte balans tussen kracht en 

spaarzaamheid. 

23



De nieuwe Kia Ceed Sportswagon biedt veel meer dan alleen ruimte voor alle inzittenden. Ook qua 
laadvolume staat hij aan de top in zijn segment. Al die handige bagageruimte is bovendien heel 
praktisch te benutten, dankzij onder meer one-touch omklappen van de achterbank, slim ingedeel-
de extra opbergvakken en een achterklep die handsfree opent. De Ceed Sportswagon zit boordevol 
slimme ideeën.

Slimme automatische achterklep
De ideale gadget, zeker als je je handen vol hebt: zodra je met de Smart Key op zak achter de achterklep van de Ceed 

gaat staan, gaat deze automatisch langzaam open.

Ruim baan voor
alles wat je wilt.

VEELZIJDIGHEID

Bagageruimte

De Ceed Sportswagon biedt maar liefst 625 liter bagageruimte, inclusief twee opbergvakken onder de laadvloer. Slimme 

extra’s zoals bagagehaakjes en vloernetten houden losse items netjes op hun plek. En in een handig vakje onder de 

bagagerolhoes bewaar je ook kleinere items veilig uit het zicht.

40:20:40 gedeelde achterbank

Met de optionele in drie delen neerklapbare achterbank kun je 

de bagageruimte en de zitruimte in je Ceed Sportswagon indelen 

zoals je wilt. Ideaal voor naar de sportclub, voor klussers en voor 

de grote vakantie. 

One-touch ontgrendeling

De Ceed Sportswagon maakt het inladen van grote voorwerpen 

heel eenvoudig: met de comfortabele one-touch ontgrendeling 

klap je de achterbankrugleuning met één knop om. 
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Heldere ideeën 

Aan de voorzijde combineert de nieuwe Kia Ceed zijn sportieve 

genen met een uitgesproken design. Zoals volledig LED-koplampen 

en ‘Ice Cube’ LED-dagrijverlichting, mistlampen en 17” two-tone 

lichtmetalen velgen.

ACCESSOIRES EN EXTRA’S

De nieuwe Ceed verwent je met nieuwe levels van comfort en gebruiksgemak. Hij 
verrast je met luxe features die je normaal alleen in hogere prijsklassen tegenkomt. 
Extra’s zoals stuurwielverwarming en een intelligent 8” full map navigatiesysteem 
maken elke rit prettig en relaxed – een verademing.

Genieten met volle teugen.

Elektronisch bedienbare handrem

Gemak en veiligheid gaan hand in hand. Een sprekend voorbeeld: 

de parkeerrem. Die bedien je voortaan simpel met een druk op de 

knop. 

Stuurwielverwarming 

Van alle verrassende features in de nieuwe Kia Ceed is dit  

’s winters de leukste. Hiermee begint elke rit met een gevoel  

van luxe en behaaglijkheid – zelfs op de koudste ochtend.

8" full map navigatiesysteem 

Dit gebruiksvriendelijke navigatiesysteem met 8” full colour 

TFT LCD touchscreen laat je genieten van Digital Audio Broadcast 

(DAB+) ontvangst, smartphone connectiviteit via Android Auto® 

en Apple CarPlay® en fungeert tevens als display voor de 

achteruitrijcamera.

USB- en AUX-aansluitingen

Blijf verbonden, waarheen je ook gaat. Via de USB- en AUX-

poorten in de middenconsole voorin kun je je telefoon of tablet 

aansluiten om muziek af te spelen of om ze onderweg op te laden.
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Kies de Ceed die bij je past

UITVOERINGEN

ComfortLine (LX) 

De Ceed ComfortLine is rijk uitgerust voor 

jouw veiligheid en comfort. Hij verrast je met 

standaard onder meer actieve rijbaanassistentie 

en noodremassistentie. Z’n heldere koplampen 

met ice cube LED-dagrijverlichting zijn prachtig 

om te zien én de ingebouwde grootlichtas-

sistentie zorgt voor veilig rijden in de nacht. 

Bluetooth en een zwevend 5” LCD-scherm 

zorgen voor ultiem bedieningsgemak. Lichtsen-

sor, vermoeidheidsherkenning en standaard ele-

ktrische raambediening voor- en achterin maken 

deze uitvoering echt heel compleet.

Vanaf DynamicLine (EX) 

Zoek jij vooral stijl en comfort, kies dan een van 

de completere uitvoeringen. Binnen geniet je van 

de volautomatische airconditioning, het unieke 

stoeldessin en 8" navigatie. Aan de buitenkant 

onderscheidt de EX zich met een 3D-grille, LED 

achterlichten en elektrisch inklapbare buiten-

spiegels met LED knipperlicht.
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INTERIEURUITVOERINGEN 

Kwaliteit zit diep van binnen: in de prachtige interieurs met zorgvuldig geselecteerde materialen 
en smaakvolle designdetails. Daarvan geniet je elke rit opnieuw. Welke kies jij: een van de twee 
prachtige zwarte interieurs in stof? Een zwart interieur in stof/lederlook? Of zo’n bijzonder chique 
interieur in zwart leder? Met de Kia Ceed kan het allemaal.

Je eigen smaak, 
tot in elk detail

Interieur in zwart leder (EX)
Zachte gevoerde stoelen in zwart leder bieden exclusief comfort; een perfecte 

match met de hoogglans zwarte afwerking en satijnchromen accenten in het 

dashboard.  

Meeruitvoering in zwart stof/lederlook  
combinatie (EX)
Stijlvol zwart interieur, uitgevoerd in een hoogwaardige  

stof/kunstleder-combinatie, inclusief hoogglans zwarte afwerking  

met satijnchromen accenten in het dashboard. 

Standaard interieur zwart (LX)
Standaard zwart interieur met stoffen bekleding en donker 

gelakte metalen details in het dashboard. 

Luxe stoffen interieur zwart (EX)
Luxe interieur met hoogwaardige zwarte stoffen bekleding.  

Het dashboard is afgewerkt met donker gelakt metaal dat 

subtiel past bij de bekleding.
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Een unieke verschijning 

VELGEN EN CARROSSERIEKLEUREN

Met keuze uit 11 unieke carrosseriekleuren en drie krachtige velgdesigns is er 
altijd een Ceed die precies past bij jouw karakter.

2,650

4,310
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1,800
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1,800 

1,567 / 1,573

Afmetingen (mm)

Cosmo Blue (CB7)

Copper Stone (L2B)

Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G) Sparkling Silver (KCS)

Track Red (FRD) Infra Red (AA9) Deluxe White (HW2)

Black Pearl (1K) Cassa White (WD)

Lakkleuren

Blue Flame (B3L)

16" staal 16" lichtmetaal 17" lichtmetaal met 
diamond-cut afwerking 

(two-tone)

Velgen
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PEACE OF MIND 

7 jaar garantie 

Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en 

duurzaamheidstests kunnen we op de Kia Ceed, 

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 heel 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.

35



kia.com

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

ZKCDX5SX050JUN18  182872




