
De Kia Stinger GT.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone 
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse 
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in 
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van 
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden 
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw 
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en 
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek het nieuwe Kia.



De Kia Stinger is geboren uit de passie voor rijden die alle echte autoliefhebbers 
delen. Van de lage motorkap tot de gespierde achterkant, de Stinger is in elke 
vezel een pure Gran Turismo. Maar dat is niet alles. Deze adembenemende Kia 
maakt de weg vrij voor een nieuw tijdperk van krachtige stijl, uitzonderlijke 
prestaties en simpelweg de beste rijervaring.

Pure GT-stijl.
Grensverleggende sensatie.



Elke centimeter, elke lijn, elk glanzend oppervlak van de Kia Stinger is 
een voorsmaakje van wat volgt: adembenemende prestaties. Van de 
baanbrekende typische Kia-grille en stoere lijnen tot de strakke achterkant 
ademt deze fastback een en al passie en ambitie.

Hervind uw rijplezier.
Herontdek de Gran Turismo.



Bij een oogverblindende auto draait alles om afmetingen en de juiste 
verhoudingen. Een fluitje van een cent voor de Kia Stinger, met zijn lange 
motorkap, lange wielbasis met korte vooroverhang en lage cabine. Die 
vloeiende contouren vergroten de aerodynamica en zijn perfect voor 
achterwielaandrijving – typisch voor sportieve auto’s en een garantie voor 
sensationeel rijplezier.

Verruim uw horizon.
Vergroot de sensatie.



Puur en toch exclusief. De Stinger is geïnspireerd op de sportieve GT-stijl 
gekoppeld aan de nieuwste technologieën in rijassistentie. Het opvallende 
interieur bevat op de luchtvaart geïnspireerde ventilatieroosters, met 
metaal omringde meters en satijnverchroomde bekleding. Vanuit de lage 
bestuurdersstoel in zacht nappaleder (standaard bij GT) heeft u alle essentiële 
informatie binnen handbereik – dankzij het Supervision-instrumentenpaneel 
of het Head-Up Display. En met het 10,25" navigatiescherm in de 
middenconsole zit u goed voor alle multimedia.

Laat u inspireren.
Welkom in de wereld van het rijplezier.



3-zone klimaatregeling. Een standaard 
volautomatisch dual-zone temperatuur-
controlesysteem met klimaatregeling op 
de achterbank, zodat de chauffeur en alle 
passagiers de temperatuur afzonderlijk kunnen 
regelen. Zo kunnen mensen met verschillende 
temperatuurswensen in alle comfort samen rijden.

Deurstreep. Met de aantrekkelijke deurstreep 
kunt u gemakkelijk vuile schoenen afvegen, 
terwijl de afwerking van de deurdrempel 
beschermd blijft. De metalen afwerking past 
perfect bij de rest van het interieurontwerp en is 
elke keer weer een streling voor het oog.

Schakelpaddles. Met de schakelpaddles 
verandert u snel van versnelling zonder uw 
handen van het stuur te halen. Zo kunt u ook 
moeiteloos dynamisch rijden, omdat u sneller 
het koppel kunt verhogen en toch de controle 
behoudt over de schakelmomenten.

Memory System (IMS). Met het Integrated 
Memory System kunt u twee voorinstellingen 
opslaan voor de bestuurderszetel, de 
buitenspiegels, het HUD (head-up display) en 
het combi-instrument. Zo kunt u de Stinger 
eenvoudig volledig naar wens instellen en 
er tegelijk voor zorgen dat ook een andere 
chauffeur zich meteen prettig voelt.

Geventileerde zetels vooraan. De optionele 
geventileerde zetels vooraan bieden koele en 
kalmerende verluchting op hete zomerdagen en 
efficiënte verwarming wanneer het kouder is. 
Zowel het zitvlak als de rugleuning beschikken 
over luchtgaatjes om optimaal comfort van het 
hele lichaam te garanderen (niet beschikbaar bij 
het suède interieurpakket).

Verstelbare Aircell-zijsteunen. 
Voor maximale zijdelingse 
ondersteuning.

Zetelverlenging.  
Om vermoeidheid tegen te 
gaan, kunt u met een optionele 
zetelverlenging de voorkant 
van de bestuurderszetel naar 
voren schuiven voor een 
betere ondersteuning van  
de dijen.

4-voudige Aircell-lendensteun.  
Met de 4-voudige Aircell-lendensteun 
regelt u de rugleuning voor een 
optimale ondersteuning van de 
onderrug en maximaal comfort,  
ideaal voor lange ritten.

Maak u klaar om aan het stuur 
te zitten.
Bij de Kia Stinger staat rijplezier centraal. Alles is dan ook speciaal ontworpen 
voor de bestuurder en passagiers, met extra ondersteunende zetels en 
technologieën die zelfs de langste ritten comfortabel maken.



Sportwagens zijn al lang geen kale racemachines meer. Eén van de pluspunten van de 
lange wielbasis van de Stinger is zelfs het ruime interieur. Alle passagiers zullen zich 
welkom voelen in deze gestroomlijnde en ongedwongen fastback. Bovendien bieden de 
comfortabele en individueel elektrisch verstelbare voorzetels - in 8 richtingen voor de 
bestuurder en 6 richtingen voor de passagier - u alle nodige comfort en ondersteuning.  
Of u nu uw eigen Grand Tour rijdt of op weg bent naar uw werk.

Ontspan & geniet van de rit.

Panoramadak. Een breed schuif- en kanteldak met one touch-
bediening is verkrijgbaar voor alle uitvoeringen. Met één druk op 
de knop laat u zoveel zonlicht en lucht binnen als u zelf wil.

Ruim interieur achteraan. De Stinger heeft veel hoofd-, 
schouder- en beenruimte, zodat passagiers op de achterbank 
lekker ontspannen kunnen zitten.



Elke rit met de Kia Stinger staat garant voor rijplezier. Wij hebben immers jaren 
gesleuteld om deze verbluffende auto te creëren en perfectioneren. Elke perfecte 
bocht of opwindende versnelling is het resultaat van specialistenwerk – van de 
kracht van de achterwielaandrijving over het gewicht voor een gebalanceerd 
chassisbeheer en het aerodynamische design tot, uiteraard, de krachtige motor.

Wijs de weg
naar nieuwe sensaties.



In de Stinger vloeien alle voordelen van achterwielaandrijving ‐ meer 
acceleratie, grotere wendbaarheid en betere controle – samen, met 
verbluffende resultaten. Zelfs bij een laag toerental garandeert de 
achterwielaandrijving een ongeëvenaard sportief rijgedrag. Vierwielaandrijving 
is ook verkrijgbaar, voor nog meer controle op lastige ondergronden, terwijl u 
dankzij de transmissie met 8 versnellingen soepel schakelt.

Versnel uw hartslag.

Automatische transmissie met 8 versnellingen. Snel en soepel 
schakelen is kenmerkend voor de automatische transmissie 
met 8 versnellingen. Terwijl het brandstofverbruik wordt 
geoptimaliseerd, reduceert een Centrifugal Pendulum Absorber 
bijgeluiden en trillingen.

Elektronische parkeerrem (EPB). Een elektronische parkeerrem 
kan snel en veilig worden ingeschakeld en kost heel wat 
minder moeite dan een traditionele handrem. Trek aan de 
parkeerschakelaar op de middenconsole om de parkeerrem in te 
schakelen. Met de modus Auto Hold blijft het voertuig tijdelijk in 
stilstand, zelfs als u de remschakelaar weer uittrekt.

3.3-liter V6 twin-turbo motor. De krachtigste D-CVVT  
V6-benzinemotor met twin-turbo in het Kia-gamma reageert  
en accelereert fantastisch, en levert heel wat koppel over een 
groot toerengebied. Op maat gemaakte inlaat- en uitlaatsystemen 
dragen ook bij aan de uitzonderlijke prestaties.



Geavanceerd Hoogwaardig Staal (AHSS) en warmgeperst 
staal. De Kia Stinger zit boordevol Geavanceerd Hoogwaardig 
Staal (AHSS), waardoor de carrosserie extreem onbuigzaam is. 
Op cruciale plekken zijn onderdelen warmgeperst voor nog meer 
stevigheid, zoals de zones uit één stuk aan portierzijde die helpen 
om botskrachten te verspreiden bij een aanrijding.

7 airbags. Om inzittenden beter te beschermen en letsels bij een 
aanrijding te verminderen, biedt de Stinger standaard frontale 
airbags voor bestuurder en passagier, twee laterale airbags, twee 
gordijnairbags en een knieairbag voor de bestuurder.

Knieairbag. De knieairbag van de bestuurder beperkt bij een 
aanrijding de impact op en letsels aan de knie van de bestuurder.

Active Hood Lift System (AHLS). Om het risico op hoofdletsels 
bij voetgangers in geval van een aanrijding te verminderen, brengt 
de actieve motorkap bij een aanrijding de motorkap automatisch 
omhoog. Dit zorgt voor extra vervormingsruimte, waardoor het 
risico op letsel veel kleiner wordt.

Electronic Stability Control (ESC). Een optimale remwerking en 
controle over het stuur wordt bereikt door automatisch de juiste 
hoeveelheid remvermogen te leveren aan elk wiel, op basis van 
een evaluatie van motorkoppel en rijomstandigheden.

Drive Mode Select (DMS). DMS wijzigt de rijeigenschappen van 
motor, transmissie, ophanging, sturen en AWD. Het kan zelfs 
het motorgeluid aanpassen. Kies uit 5 standen – Comfort, de 
standaardmodus voor soepele acceleratie en comfort, Sport voor 
dynamischer rijgedrag, Sport + voor dynamisch rijgedrag met 
minder stabilisering, Eco om minder brandstof te verbruiken en 
Smart voor intelligente aanpassingen van de rijeigenschappen.

Overwin & controleer 
in alle weersomstandigheden.



Achterklep met spoilereffect. Voor een betere 
stabiliteit en beheersing van de luchtstroom die 
zich bij hoge snelheden achter de Stinger vormt, 
knikt de bovenrand van de achterklep omhoog 
als een spoiler – een fraai uitroepteken achter 
het silhouet van de Stinger.

Noise-Vibration-Harshness (NVH). Elk element 
in en aan de Stinger is ontwikkeld om geluid, 
trillingen en schokken tot een minimum te 
beperken. Het motorcompartiment en dashboard 
zijn extra geïsoleerd, terwijl de verbindingen 
tussen carrosserielijsten en chassis extra 
dempingsmateriaal hebben gekregen. Nieuw 
isolatiemateriaal, een hertekende uitlaat en een 
verstevigde dwarsbalk achteraan maken elke rit 
extra soepel en stil. De buitenspiegels en portieren 
zijn ontworpen om bijgeluiden en weerstand te 
elimineren. Uitvoeringen met achterwielaandrijving 
hebben bovendien een Centrifugal Pendulum 
Absorber om trillingen te verminderen.

Luchtverdeler achteraan. Een geïntegreerde 
luchtverdeler onder de achterbumper helpt bij 
het afvoeren van de luchtstroom en voorkomt 
dat de dubbele twin-uitlaat weerstand creëert 
onder de auto. Het is ook een knipoog naar de 
verdelers in de autosport die de turbulentie 
verminderen die kan ontstaan wanneer 
lagedruklucht van onder de auto in aanraking 
komt met omgevingslucht van hogere druk.

Meervoudige bodemplaten en aerodynamica. 
De aerodynamische aspecten van het silhouet 
spreken voor zich, maar ook aan de onderkant 
pakt de Stinger uit met elementen die de 
weerstand verminderen en de luchtstroom beter 
geleiden. Daarvoor worden een aantal stevige 
bodemplaten gebruikt, onder de motor en de 
transmissie, aan elke kant van de cabine en 
elke kant van de achterophanging. Deze platen 
verminderen de stromingsweerstand aan de 
onderkant van de auto bij hogere snelheden.

Voorbumper met geïntegreerd luchtgordijn. 
De adembenemende voorkant van de Stinger 
heeft een duidelijk doel; het in de voorbumper 
geïntegreerde luchtgordijn voert de luchtstroom 
af, vermindert de weerstand en verdeelt 
koellucht naar de radiateur en de remmen 
vooraan. Op dezelfde manier voeren de onderste 
openingen de luchtstroom naar de wielkuipen, 
wat de weerstand vermindert en de remmen 
afkoelt. Naast besparing van brandstof en 
geluidsreductie is de voorkant ook belangrijk 
voor de stabiliteit van de auto.

Laat u meevoeren.
Beweeg met gemak door de lucht.
Beginnend met een schone lei en geïnspireerd door de klassieke Gran 
Turismo-stijl konden we bij het ontwerpen van de Kia Stinger alle kanten 
op. Het resultaat combineert iconische schoonheid aan de nieuwste 
ontwikkelingen op het vlak van aerodynamica en geluidsreductie. Terwijl de 
buitenkant ontworpen is met het oog op minimale weerstand en maximale 
stabiliteit en controle, moeten de structuur en binnenkant de passagiers 
beschermen tegen bijgeluiden en trillingen.



Safe Exit Warning (SEW). Voorkomt dat 
achterpassagiers het voertuig verlaten 
wanneer het systeem naderende gevaren 
registreert. In dit geval vergrendelt het systeem 
de deuren en geeft een auditief en visueel 
waarschuwingssignaal.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). 
Wanneer u van rijstrook wil veranderen, 
detecteert het Blind-Spot Collision- Avoidance 
Assist-systeem voertuigen in uw dode hoek en 
verschijnt er een waarschuwingssignaal in uw 
achteruitkijkspiegel en op de head-up display 
in de auto. Als er zich tijdens het veranderen 
van rijstrook al een voertuig in uw dode hoek 
bevindt, gaat de Stinger automatisch op de 
rem staan om een aanrijding te vermijden. De 
waarschuwingssymbolen op de buitenspiegel 
en het HUD gaan knipperen en er wordt een 
hoorbaar signaal weergegeven.

Blind-Spot View Monitor (BVM). Wanneer 
u links of rechts knippert, detecteren speciaal 
ontwikkelde zijcamera‘s eventuele obstakels in uw 
dode hoek. Uw combi-instrument geeft dan het 
zicht op de weg in uw dode hoek weer. Knipper 
links en u krijgt de linkerachterkant te zien, 
knipper rechts en u krijgt de rechterkant te zien.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). 
Met behulp van camera's en sensoren detecteert 
FCA voertuigen of voetgangers op uw route en 
grijpt in om aan aanrijding te vermijden. Als het 
systeem een kans op een botsing detecteert, 
waarschuwt het de bestuurder of remt het zelfs 
automatisch om de schade te beperken.

DriveWise-technologieën zijn een combinatie van 
Kia ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), 
een reeks intelligente veiligheidsinnovaties die 
helpen om de gevaren en stress van het rijden op 
de wegen van vandaag te beperken. Uiteindelijk 
leidt dat tot meer veiligheid op de weg en 
zorgeloos en comfortabel rijden.

Laat u leiden
door intelligentie.



Highway Driving Assist (HDA). HDA houdt zich 
aan de snelheid ingesteld door de bestuurder of 
aan de snelheidslimiet op de weg. Tegelijkertijd 
stuurt, versnelt en vertraagt het systeem in 
uw rijstrook en houdt het de wagen op een 
veilige afstand van voorliggers. Het past de 
snelheid automatisch aan aan de snelheidslimiet 
op de weg die wordt gedetecteerd door het 
navigatiesysteem.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLA). Met 
deze functie houdt u zich makkelijker aan de 
snelheidslimiet. Met behulp van de camera in 
de voorruit leest het systeem snelheidslimieten 
en inhaalverboden en geeft deze informatie 
duidelijk weer op het navigatiescherm en het 
instrumentenbord.

Navigation-based Smart Cruise Control-
Curve (NSCC-C). Als u te snel een bocht ingaat, 
kan dit voor grote problemen zorgen. Maar met 
NSCC-C houdt u altijd de contarole over uw auto. 
Het systeem maakt gebruik van gegevens van 
het navigatiesysteem om naderende bochten te 
beoordelen en vermindert dan uw kruissnelheid 
tot u uit de bocht bent. Daarna wordt opnieuw 
de vooraf ingestelde snelheid bereikt.

Lane Following Assist (LFA). Kia’s autonome 
rijsysteem niveau 2 vormt een grote stap naar 
semiautomatisch rijden. In samenwerking 
met Smart Cruise Control controleert LFA het 
versnellen, remmen en sturen op basis van uw 
voorliggers. Dat maakt filerijden makkelijker 
en veiliger. Het systeem gebruikt camera- en 
radarsensoren om een veilige afstand te 
bewaren ten opzichte van het voertuig voor u en 
monitort de wegmarkeringen om uw auto in het 
midden van het rijvak te houden. LFA is actief 
tussen 0 en 180 km/u.

Veiligheid. DriveWise-technologieën herkennen gevaren in een vroeg 
stadium dankzij een intrinsiek systeem van sensoren en camera's. 
Het is ontworpen om de veiligheid te vergroten door de risico's op 
ongevallen te elimineren.

Gebruiksgemak. DriveWise-technologieën zijn ontwikkeld om zoveel 
informatie te geven als u wil, en zo weinig als nodig is om comfortabel 
te rijden. U behoudt de controle en kunt zich concentreren op 
belangrijke zaken in plaats van op vervelende taken.

Efficiëntie. DriveWise-technologieën vergroten de levenskwaliteit 
door tijdens het rijden brandstof en tijd te besparen.



10,25" Navigatiescherm. Het elegante navigatiesysteem heeft een zwevend 10,25" groot touchscreen waarop u ook alle  
multimedia bedient. Het houdt voor u de route in het oog, met real-time updates en veel meer. En het is ook nog eens verbonden  
met het audiosysteem.

Wanneer de open weg lonkt, helpt de Stinger u met zijn gesofisticeerde en 
gebruiksvriendelijke technologie om te genieten van de rit. Van het 10,25" 
navigatiescherm tot het Supervision-instrumentenpaneel - alle informatie is 
binnen handbereik en intuïtief in gebruik.

Blijf verbonden met uw wereld.
7" Supervision-instrumentenpaneel. Het high-definition 7" TFT LCD-scherm in het Supervision-instrumentenpaneel geeft aanpasbare 
basisgegevens weer – van gemiddeld brandstofverbruik tot navigatie-instructies.

Draadloze oplader smartphone. Laad uw compatibele smartphone vlot en draadloos op met de draadloze telefoonlader in de 
middenconsole. Hij waarschuwt u zelfs als er nog een apparaat op de lader ligt wanneer u uit de Stinger stapt.



Blijf verbonden. Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden scheppen om 
grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar u ook bent en wat u ook 
zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia Connect (UVO)-app en de on-board Kia 
Connect (UVO) services. Die houden uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos 
informatie over uw reis. Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en 
realtime info over het verkeer maar ook over tankstations, parkings, het weer en points of 
interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via de Kia Connect (UVO)-app 
krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile navigatie, valet parkeermodus, find my 
car, deurbediening en vele andere functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit 
een beter moment om van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto  
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app 
op uw smartphone een simpele en handige manier om tijd  
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my  
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus 
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en 
onder my trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO) 
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en 
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste 
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo, 
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd 
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect 
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare 
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en tankstations 
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien 
alles handsfree. Open uw smartphoneagenda op uw 
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Ontdek de mogelijkheden van geconnecteerd rijden. Zelfs 
als je niet met de auto onderweg bent, biedt Kia Connect 
(UVO) je alle nodige informatie via de smartphoneapp. Zo 
blijf je steeds van alles op de hoogte. Dankzij Vehicle Status 
krijg je een uitgebreid overzicht over je auto vooraleer je de 
weg op gaat, zoals de raamvergrendeling, het brandstof- of 
accuniveau en andere belangrijke diagnostische informatie. 
Tik op Door Control om de deuren van je auto op afstand 
te ontgrendelen of vergrendelen. Controleer of je ramen en 
motorkap goed gesloten zijn. Met User Profile Transfer kun je 
bovendien al je opgeslagen auto-instellingen herstellen, zelfs 
als iemand anders met de auto gereden heeft.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven 
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende 
meldingen op afstand. Het anti-theft alarm waarschuwt u 
voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm verwittigt 
als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de parkeerstand 
staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services.  
 
Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).



Harman Kardon® Premiumaudiosysteem met 15 speakers. 
Geniet van geluid van de bovenste plank, met het 720 watt 
Harmon Kardon®-audiosysteem met 15 speakers, waarbij Kia 
voor het eerst subwoofers onder de voorstoelen plaats. Digitale 
audio klinkt nog scherper dankzij Clari-FiTM, terwijl de nieuwste 
QuantumLogicTM Surround Sound-technologieën van uw auto een 
opwindende concertzaal of intieme luisterkamer maken.

Met de Gran Turismo geniet u in stijl van het rijden. Dankzij de perfecte 
soundtrack – met het Harman Kardon®-audiosysteem – en baanbrekende 
technologie zoals het Head-Up Display waardoor u uw ogen op de weg  
kunt houden.

Zet de sensatie op maximum.
Head-Up Display (HUD). Houd uw ogen tijdens het rijden op de weg, met het in hoogte verstelbare 8" Head-Up Display (HUD), dat de 
belangrijkste rij-informatie in kleur op de voorruit projecteert. Het geeft onder meer informatie over uw snelheid, navigatie-instructies, 
cruise control, en dode hoeken.



Het interieur van de Stinger ademt Gran Turismo 
met zijn rijke en krachtige interieurkleuren. 
Nappaleder, contrasterende stiknaden en 
accenten in aluminium of hoogglans geven die 
klasse nog dat tikkeltje meer.

Zet de toon  
voor uw  
Stingersensatie.

Zwart suede Kleurpakket (optie). Echt leder & suede interieur 
met rode stiknaden en veiligheidsgordel

Afwerking bovenkant console. Eenkleurig zwart interieur. Echt zwart nappaleder Kleurpakket Red (optie). Echt rood nappaleder



Koetswerkkleuren

Velgen Afmetingen (mm)

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)

19" Lichtmetalen velgen



Gerust onderweg.
Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen 
vandaag maar ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia exclusieve uitgebreide 
garanties. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer 
te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar 
aardgas, en de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum 
momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van zowel  
de UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die optimaal  
is afgestemd op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.

Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een 
garantie van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 
4 jaar 150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie 
is gratis en overdraagbaar op volgende eigenaars, op 
voorwaarde dat de auto regelmatig wordt onderhouden 
volgens het onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) 
of Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat 
onze batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom 
bieden we u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving 
of 150.000 km, afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor 

batterijen met een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride 
elektrische Kia-wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie voor 
een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht 
het aantal kilometers op de teller. Dit betekent dat u jarenlang 
kunt genieten van ons milieuvriendelijk assortiment, elke dag 
opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten 
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 

roesten van binnenuit.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), 
hybride elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens 
(PHEV) zijn ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan 
vergezeld van een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving 
of van 150.000 km, wat er ook eerst komt. Voor batterijen met 
een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride elektrische wagens 
(MHEV) geldt de Kia-garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de 
eerste inschrijving, ongeacht het aantal kilometers op de teller. Voor 
EV’s en PHEV’s garandeert Kia een batterijcapaciteit van 70%. Een 
vermindering van de batterijcapaciteit in HEV’s en MHEV’s wordt niet 
gedekt door de garantie. Om een capaciteitsvermindering tot een 
minimum te beperken, raadpleegt u de handleiding. Meer informatie 
over de Kia-garantie op www.Kia.com.
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Kia Belgium NV
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.

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.


