
De ProCeed.

Prijzen en specificaties vanaf 15/10/2021



Prijzen - opties - packs

Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld verbruik
( /100km) WLTP*

CO2-uitstoot
(g/km) WLTP*) € exBTW € BTWi

GT LINE ESSENTIAL

1.0 T-GDi 120 ISG MT6 3 / 998 88 / 6 / 120 5,7 130 23.959  28.990  

GT LINE

1.0 T-GDi 120 ISG MT6 3 / 998 88 / 6 / 120 5,7 130 25.198 30.490 

1.5 T-GDi 160 ISG MT6 4 / 1.482 117 / 8 / 160 5,8 132 26.438 31.990

1.5 T-GDi 160 ISG DCT7 4 / 1.482 117 / 8 / 160 6,0 138 27.678 33.490

GT

1.6 T-GDi 204 ISG DCT7 4 / 1.591 150 / 9 / 204 7,2 163 31.149  37.690  

Opties GT Line 
Essential

GT Line GT € exBTW  € BTWi

Metaalkleur 455 550

Elektrisch open dak −   702 850

Packs GT Line 
Essential

GT Line GT € exBTW  € BTWi

Drive Assist Pack (DCT) : 
   Smart Cruise Control (SCC)
    Autonoom noodremsysteem met herkenning van voetgangers en 

fietsers (FCA)
    Rijvakassistentie (LFA)
    Dode hoek assistentie met Safe Exit Warning (BCA)
    Intelligent snelheidsbeperkingssysteem (ISLW)
    Parkeerassistentie (PA)
    Snelwegassistent (HAD)

− − 992 1.200

Drive Assist Pack (MT) : 
   Autonoom noodremsysteem met herkenning van voetgangers en 

fietsers (FCA)
    Rijvakassistentie (LFA)
    Dode hoek assistentie met Safe Exit Warning (BCA)
    Intelligent snelheidsbeperkingssysteem (ISLW)
    Parkeerassistentie (PA)

− − 826 1.000

Lounge Pack : 
   Verwarmbaar stuur
   Zetel bestuurder elektrisch regelbaar met geheugen
   Passagierszetel met regelbare lendensteun
   Verwarmbare zetels voor- en achteraan
   Geventileerde zetels vooraan
   Achterbank neerklapbaar 40:20:40
   JBL Audio System
   Lederen zetelbekleding

− − 1.653 2.000

Meer informatie

omtrent de beschikbare

accessoires op  

www.accessoires-kia.be

Voor authentieke
klantbeoordelingen,

surf naar
www.kia.com

Bekom een Fleet 
offerte op maat via 

uw erkende  
Kia-verdeler!

Uitrusting

GT LINE ESSENTIAL 
   LED dagrijlichten
  Verdonkerde zijruiten achteraan en achterruit
  Cruise Control
  Hulp om rijstrook aan te houden (LKA)
  Automatische noodrem met voetgangersherkenning (FCA)
  Electrisch regelbare en ontdooibare buitenspiegels
  Kofferplank
  Zetels vooraan regelbaar in de hoogte
  Zetelbekleding stof / leder
  Pedalen in metaal
  Lichtmetalen 17” velgen
  Smart Key
  Parkeersensoren achteraan

  Achteruitrijcamera
   Navigatie 10,25”
   7 jaar gratis kaartupdates (bij de concessiehouder)
   KIA Connect (UVO)
  Bluetooth
  Electrische handrem
  Electro-chromatische binnenspiegel
  Regensensor
  Mistlichten
  Automatische airconditioning
  Inductieladen van de smartphone
  Electrisch inklapbare buitenspiegels

GT LINE 
(Extra uitrusting t.o.v. GT Line Essential)

   LED koplampen
   Digitaal dashboard 12,3”
   Electrische opening en sluiting van het kofferdeksel



Uitrusting

GT  
(Extra uitrusting t.o.v. GT Line)

  Lichtmetalen 18” velgen
   Zetel bestuurder elektrisch regelbaar met geheugen
   Passagierszetel met regelbare lendensteun
  Zetelbekleding in alcantara
  Adaptatieve snelheidsregelaar (SCC)
  Dode hoek assistentie met Safe Exit Warning (BCA)
  Rijvakassistentie (LFA)
  Snelwegassistent (HDA)
  Verwarmbaar stuur
  Achterbank neerklapbaar 40:20:40
  Verwarmbare voorruit
  Verwambare zetels voor-en achteraan
  Audio Systeem JBL

Zetelbekleding in leder / Alcantara met rood borduurwerk (standaard op GT)

Halflederen / halfstoffen zetelbekleding (standaard op GT Line) Zetelbekleding in leder (via Lounge Pack op GT Line)

Zetelbekleding

18” lichtmetalen velgen
met 225/40 banden 
(standaard op GT)

17” lichtmetalen velgen
met 225/45 banden  

(standaard op GT line)

Velgen



Afmetingen (mm)

** Niet-metaalkleur
*** Beschikbaar vanaf november

Deluxe White (HW2)Cassa White (WD)** 
(Niet beschikbaar op GT)

Infra Red (AA9) Orange Fusion (RNG)

Blue Flame (B3L)Penta Metal (H8G) Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CSS)

Experience Green (EXG)***

Koetswerkkleuren

Benzine

Motor 1.0 T  1.5 T  1.5 T DCT  1.6 T DCT

Type

3 cilinders met  
directe injectie 

Turbocompressor  
12 kleppen

4 cilinders in lijn met directe injectie
16 kleppen

4 cilinders in lijn  
met directe injectie 

16 kleppen

Cilinderinhoud (cc) 998 1.482 1.591

Max. vermogen kW (pk) / t/min 88,3 (120) / 6.000 117 (160) / 5.500 150 (204) / 6.000

Max. koppel (Nm / t/min) 172 / 1.500~4.000 253 / 1.500~3.500 265 / 1.500~4.500

Boring x slag (mm) 71 x 84 71,6 x 92 77 x 85,44 

Versnellingsbak

Type MT6 MT6 DCT7 DCT7

Ophanging

Vooraan Onafhankelijk, met Mc Pherson veerpoot

Achteraan Onafhankelijk, met compacte multilink ophanging 

Stuurinrichting Elektrisch

Remmen vooraan / achteraan Schijfremmen

Afmetingen

Totale lengte / breedte / hoogte (mm)  4.605 / 1.800 / 1.422

Wielbasis (mm)  2.650 

Spoor vooraan (mm) 1.559 (225/45R-17“ alu velgen) / 1.555 (225/40R-18“ alu velgen)

Spoor achteraan (mm) 1.567 (225/45R-17“ alu velgen) / 1.563 (225/40R-18“ alu velgen)

Interieur lengte / breedte / hoogte (mm) 1.826 / 1.511 / 1.163

Grondspeling (mm) 135

Draaicirkel (m) 5,3

Inhoud koffer ( ) (VDA methode) (alle zetels 
rechtop / tweede rij plat) 594 / 1.545

Inhoud brandstoftank ( ) 50

Gewicht 

Leeggewicht mini / maxi (kg) 1.285 / 1.391 1.323 / 1.424 1.350 / 1.451 1.363 / 1.465

Max. gewicht (kg) 1.820 1.850 1.880 1.900

Sleepvermogen (geremd - niet geremd) (kg) 1.200 - 600 1.410 - 600 1.410 - 600 1.410 - 600

Max. dakbelasting (kg) 80

Brandstofverbruik (WLTP) 

Gemengd ( / 100 km) 5,7 5,8 6 7,2

CO2 emissies gecombineerd (g/km) 130 132 138 163

Emissieniveau  Euro 6d Final

Brandstofverbruik (NEDC)

Gemengd ( / 100 km) - - - -

CO2 emissies gecombineerd (g/km) - - - -

Emissieniveau  Euro 6d Final

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 190 210 210 225

Acceleratie 0 - 100 km/u (s) 11,3 8,6 8,8 7,5

Technische specificaties
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Kia Belgium SA
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be 
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land.
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke  kleuren. Voor  de  meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.

1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij 
elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Prijzen geldig op 15.10.2021 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van 
Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium 
behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.  
Niet-contractuele foto’s.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen 
verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van 
onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van 
de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie 
van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben 
op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend 
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen 
volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en 
van de CO2-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto’s is beschikbaar op de website 
energievreters, www.schoneauto.be
Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.
Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


