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Het leven is wat je ervan maakt. 
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar 

en boeiend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, 

waar u ook naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, 

Kia is erbij. 

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren 

van een betere toekomst. Daarom ontwikkelen en 

bouwen we wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt 

ontdekken en van nieuwe horizonten kunt genieten. 

Wagens met een schitterend design, geavanceerde 

technologie en intelligente oplossingen. Wagens met 

onze opmerkelijke garantie van 7 jaar, het bewijs van 

onze uitstekende kwaliteit. In alles wat we doen, staat 

één ding centraal: altijd uw verwachtingen overtreffen. 

Wij noemen het “The Power to Surprise”. 

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door 

ons te laten verrassen.
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De volledig nieuwe Kia Optima biedt tal van slimme manieren om zijn concurrenten achter zich 

te laten. Met zijn innovatieve voorzieningen, geavanceerde veiligheids- en comforttechnologieën 

en uitgekiende connectiviteit werpt hij zich op als de perfecte partner.

Scherp, intelligent  
en boordevol innovatieve ideeën.
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De geraffineerde, verbeterde en geperfectioneerde nieuwe Kia Optima levert een maximale 
gemoedsrust en een volledig HLstressvrije rijervaring. Van zijn opvallende design tot zijn 

hypergeavanceerde uitrusting: de volledig nieuwe Optima vestigt nieuwe normen in kwaliteit.

Perfectionisme brengt heel wat 
voordelen met zich mee.

7



8



De geraffineerde proporties, het aerodynamische lijnenspel en de nauwgezette aandacht voor elke 
hoek en elk detail geven de nieuwe Kia Optima zijn indrukwekkende stijl. De verlengde wielbasis komt 

zowel de stabiliteit en het rijgedrag als het comfort en het plaatsaanbod ten goede. Tegelijk maken 
details zoals het merktypische radiatorrooster en de led-achterlichten (niet op Lounge) dat hij nergens 

onopgemerkt voorbij rijdt.

Ontworpen voor zaken. En plezier.
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Led-achterlichtblokken (niet op Lounge)

De omhullende led-achterlichten geven de gloednieuwe 
Optima niet alleen zijn typische stijl, maar garanderen 

ook uw zichtbaarheid op de weg.

Zorgen voor een duidelijk zicht.
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Bi-xenonkoplampen (Sense) 

De bi-xenonkoplampen met dynamische 
bochtverlichting en grootlichtassistent verzekeren 
een kristalheldere verlichting voor nog meer 
zichtbaarheid en veiligheid.

Opdat u steeds perfect geconcentreerd zou 
blijven, zorgt de volledig nieuwe Optima ervoor 
dat de weg steeds licht en helder is.
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Het hoofd koel houden is kinderspel in de nieuwe Kia Optima, zelfs op de meest stressvolle dagen. 
De innovatieve comfortuitrusting omvat geventileerde zetels (Sense) om u de nodige verfrissing te bieden, 

een ruim interieur en een bestuurdergerichte cockpit met hoogwaardige, zacht aanvoelende materialen. 
En dankzij de geoptimaliseerde geluidsdemping in het interieur geniet u van een nog geraffineerder weggedrag.

Comfort om op te bouwen.
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De nieuwe comfortzone. 

Meer hoofd-, schouder- en beenruimte achterin. Mooie en comfortabele 
geventileerde en verwarmde zetels (Sense). En alle interieurruimte die u nodig hebt 
om maximaal te genieten van elke rit.
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Verwarmbare en geventileerde 
voorzetels (Sense)
Geniet van verwarmbare voor- en 
achterzetels met een instelbare 
temperatuur. De geventileerde 
voorzetels laten warme of koele 
lucht circuleren om u naargelang uw 
voorkeur behaaglijk of fris te houden.

Elektrisch verstelbare 
voorzetels (Sense)
De in acht richtingen elektrisch 
verstelbare voorzetels 
beschikken ook over een 
verstelbare lendensteun met 
vier richtingen voor de 
bestuurder en twee voor de 
passagier.

Geïntegreerd 
geheugensysteem (IMS) 
(Sense)
Onthoudt de opgeslagen posities 
voor de zetels, het stuur en de 
buitenspiegels voor twee 
verschillende bestuurders.
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Draadloze lader voor mobiele telefoons 
Geniet van het gemak van draadloos laden. 
Plaats telefoons met de QI-technologie of 
geschikte covers rechtstreeks op de 
middenconsole en laad ze op, zonder kabel 
ofmoeite (enkel beschikbaar op DCT versies). 

Het geavanceerde, bestuurdergerichte interieur van de nieuwe Optima toont zich modern 
en geraffineerd en omvat tal van toonaangevende voorzieningen om uw concentratie te 
bevorderen. Alles wat u nodig hebt, bevindt zich gewoon binnen handbereik. 

‘Supervision’-instrumentenbord met 4,3"-lcd-scherm (vanaf Fusion)  
Het krachtig gelijnde supervision-instrumentenbord met twee cilinders is uitgerust met een 4,3" groot  
lcd-kleurenscherm die aanpasbare gegevens weergeeft, van het gemiddelde brandstofverbruik tot de 
buitentemperatuur. De Lounge versie beschikt over een 3,5" groot monochroom tft lcd-scherm.

Boordcomputer met 4,3"-lcd-kleurenscherm Boordcomputer met 3,5" monochroom lcd-scherm

Intelligente technologie om  
u te beschermen.
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Hoogwaardig soundsysteem van Harman/Kardon 
(niet beschikbaar op Lounge)  Dit geavanceerde systeem 
telt tien luidsprekers en een 8”-subwoofer met een externe 
versterker voor een klank van topniveau. Handenvrij 
Bluetooth-systeem   Een ingebouwde microfoon maakt 
verbinding met uw Bluetooth-compatibele telefoon om 
u te allen tijde bereikbaar te houden.  

Navigat ie  (7" ,  AVN 2.0)  (Lounge)   Het 
gemonteerde 7" Audio-Visual Navigation 
2.0-systeem omvat een RDS-tuner (Radio Data 
System), mp3, Bluetooth, een parkeercamera, 6 
jaar gratis kaartupdates en ondersteuning voor 
de wifi-services van TomTom.  Navigatie (8", AVN 
2.0) (Fusion en Sense)  Het 8" Audio-Visual 
Navigation 2.0-systeem omvat een RDS-tuner 
(Radio Data System), mp3, Bluetooth, een 
parkeercamera, 6 jaar gratis kaartupdates en 
ondersteuning voor de wifi-services van TomTom. 
Behalve het grotere 8"-scherm omvat het ook het 
hoogwaardige soundsysteem van Harman/Kardon.
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1. Live verkeersinformatie**:
Het navigatiesysteem biedt u zeer nauwkeurige, live 
verkeersinformatie die om de 2 minuten wordt bijgewerkt. 
U weet dus exact waar het verkeer vlot doorstroomt 
en welke zones u best vermijdt. Bij veranderende 
verkeersdrukte brengt het systeem u daarvan op de 
hoogte en stelt het alternatieve routes voor. 

2. Snelheidscontroles**:
U wordt gewaarschuwd voor tal van snelheidscontroles, 
waaronder mobiele en vaste, en voor zones waar niet alle 
verkeer is toegelaten. Het systeem kan zelfs rekening 
houden met zones waar veel ongelukken gebeuren, en u 
voor die gevaarlijke punten waarschuwen.

3. Plaatselijke opzoekingen:
Een sushibar, een supermarkt of een ontmoetingsplaats 
zoeken doet u eenvoudig met Local Search. In de databank 
met 500 zoekcategorieën, 25.000 sleutelwoorden 
en 250.000 plaatsen vindt u zeker wat u nodig hebt. 
Bovendien kunt u in tien talen zoeken, dus ook wanneer u 
in het buitenland bent.

4. Weerbericht:
Gaat u tijdens uw ontspannend weekendje kunnen 
genieten van de zon of worden het stevige plensbuien? 
Best even het weerbericht bekijken. Voer uw bestemming 
in en u krijgt een overzicht voor 4 dagen, compleet met 
minimum- en maximumtemperaturen, de windsterkte en 
de waarschijnlijkheid van zon of regen. 

Ons nieuwe navigatiesysteem met TomTom-diensten tilt betrouwbare routegeleiding naar 
een nog hoger nauwkeurigheidsniveau. Het houdt u verbonden met de buitenwereld en biedt u 
meer handige informatie dan ooit. Het hart van het systeem is een wifi-functie waarmee het 
navigatiesysteem van de Optima zich via uw smartphone kan verbinden met het internet.*

1 3

42

*Smartphone met data-abonnement nodig om diensten te activeren.
*Afhankelijk van het land waar deze diensten worden gebruikt, kunnen wettelijke beperkingen gelden.

Waar? Wanneer? Hoe? 
Een antwoord op al uw vragen.
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De volledig nieuwe Kia Optima is ontworpen om u een maximale 
gemoedsrust te verzekeren. Met een 50 procent sterker koetswerk 

en een gamma met geavanceerde actieve veiligheids technologieën 
kunt u er zeker van zijn dat we tot het uiterste gegaan zijn.

Autonome noodremhulp (AEB) (Sense)

De autonome noodremhulp detecteert zowel voorliggers 
als voetgangers die de weg oversteken. Met behulp van 
sensoren en een camera om de nabijheid en snelheid van 
voertuigen te meten, waarschuwt het de bestuurder 
voor potentiële aanrijdingen. Als de bestuurder niet 
reageert, remt de wagen automatisch af om ongevallen 
te vermijden of af te wenden.

Geavanceerde, intelligente snelheidsregelaar (ASCC) 
(Sense)

De Advanced Smart Cruise Control gebruikt radar sensoren 
vooraan om de afstand tot voorliggers te meten. Als de 
voorgeprogrammeerde veiligheidsafstand niet wordt 
gerespecteerd, remt het systeem de wagen af, indien 
nodig zelfs tot stilstand, tot de voorligger weer versnelt.

Intuïtieve intelligentie.
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Speed Limit Information Function (SLIF) (Fusion en 
Sense)

De Speed Limit Information Function gebruikt een 
camera om snelheidsborden te lezen en de snelheid 
weer te geven naast de effectieve snelheid van de auto. 
Het systeem houdt ook rekening met het uur van de dag 
en de weersomstandigheden.

Dodehoekdetectie (BSD) (Sense) 

Met radarsensoren die uw dode hoeken in het oog houden 
en u waarschuwen met een lampje in de betreffende 
spiegel houdt de dodehoekdetectie al uw hoeken 
nauwlettend in de gaten.

Rijstrookwaarschuwing (LCA) (Sense)

Met behulp van de buitenspiegel en het dashboardscherm 
detecteert en waarschuwt de rijstrookwaarschuwing u voor 
voertuigen die tot 70 meter achter u rijden op de 
betreffende rijstrook.

Rijstrookassistent (LKAS) (Fusion en Sense)

Onbedoeld van uw rijstrook afwijken behoort definitief 
tot het verleden. De rijstrookassistent waarschuwt u en 
stuurt zelfs tegen om u op de gewenste rijstrook 
te houden.
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In de nieuwe Kia Optima wordt u nooit betrapt op 
verstrooidheid. Met zijn innovatieve voorzieningen 

die u bijstaan in het verkeer heeft de gloednieuwe 
Optima alles in huis om u te informeren en uw 

veiligheid te optimaliseren.

Omgevingscamera (AVM) (Sense) 

Bij snelheden tot 20 km/u combineert de 
omgevingscamera de beelden van vier 
breedhoekcamera's vooraan, achteraan en op de 
flanken om een vogelperspectief te creëren van de 
zone rond uw wagen. 

Intelligent parkeerhulpsysteem (SPAS) (Sense)

Het intelligente parkeerhulpsysteem gebruikt sensoren 
in de flanken om de auto in een parkeerplaats parallel 
met of haaks op de weg te sturen. De exitfunctie helpt u 
bovendien om uit een parallelle parkeerplaats te rijden.

Een beetje hulp maakt  
soms een groot verschil.
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Adaptieve koplampen (AFLS) (Sense)

Voortaan rijdt u nooit meer in het donker. De AFLS-
koplampen laten de dimlichten meedraaien met het 
stuur om bochten beter te verlichten in het donker. Het 
systeem past zich aan de rijsnelheid, het gewicht en de 
stuurhoek aan.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (Sense) 

Elimineer onaangename verrassingen bij het 
achteruitrijden uit een parkeerplaats of oprit. Rear 
Cross Traffic Alert waarschuwt u voor dwarsverkeer op 
de weg die u wilt oprijden. 

Grootlichtassistent (HBA) (Sense)

Een camera in de voorruit detecteert voorliggers en de
grootlichtassistent schakelt automatisch over tussen 
groot- en dimlichten naargelang de juiste 
rijomstandigheden.
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Het krachtige dieselmotor heeft een soepel, geraffineerd en 
zuinig rijgedrag. De dieselmotor kan desgewenst worden 

gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele 
koppeling voor een nog sportiever – en meeslepender – 

rijgedrag.

Soepel, stil en zuinig.
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Dieselmotor (U2 1.7 VGT)   
Max. vermogen 141 pk bij 4.000 t/min 

Energierecuperatiesysteem  
Het stop-startsysteem Idle Stop&Go is even geruststellend voor uw portefeuille als voor het milieu. De optie omvat 
het energierecuperatiesysteem, dat zijn werk doet telkens u de voet van het gaspedaal haalt. Het energie recuperatie-
systeem gebruikt de kinetische energie om de batterij op te laden, waardoor het verbruik en de uitstoot dalen.
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 Tandheugelstuur met   
 elektrische bekrachtiging (R-MDPS) 

Geniet van een stevig, robuust en gecentreerd stuurgevoel en een 
nooit geziene stuurrespons met innovatief tandheugelstuur met 
elektrische stuurbekrachtiging op de dieselmodellen.

 PLD-schokdempers (Pre-loaded Linear-

valve Dampers)
Voor nog meer rijcomfort laten de standaard gemonteerde PLD-
schokdempers de kleppen erg snel openen en sluiten voor een betere 
demping van de wielen. De innovatieve zuigergeometrie reduceert het 
geluidsniveau en dempt koetswerktrillingen voor nog meer comfort op 
de weg.

Het chassis, dat werd aangepast met het oog op een nog soepeler rijgedrag en 
nog responsievere manoeuvres, stelt u in staat om de wagen steeds onder 

controle te houden, ongeacht de omstandigheden. Tegelijk zorgen de robuuste 
voorwiellagers en de grotere dubbele onderste controlearmen achteraan voor een 

echt verfijnd rij- en weggedrag.

Blijf steeds  
in controle.
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 Zeven airbags 

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

Wat uw veiligheid en die van uw passagiers betreft, vestigt de volledig 
nieuwe Optima nieuwe normen. Enkele verbeteringen aan het 
passagierscompartiment zijn het beter uitgekiende gebruik van metalen 
en lijmstoffen en de grotere aandacht voor kritieke details.

 Intelligent lijmgebruik 

Dankzij het gebruik van 119 meter structuurlijm (560 procent meer dan in 
het vorige model) kan de volledig nieuwe Optima prat gaan op een hogere 
structurele stijfheid en een lager NVH-niveau (lawaai, trillingen en 
schokken).

 Bij hoge temperatuur geperste onderdelen 

Bij hoge temperaturen geperste onderdelen worden gebruikt op zestien 
plaatsen die onderhevig zijn aan zware krachten, een toename met 320 
procent. Die stijvere koetswerkstructuur draagt in aanzienlijke mate bij tot 
de bescherming bij ongevallen, het rijgedrag en de bedrijfsstilte.

 Geavanceerd ultrasterk staal (AHSS) 

De volledig nieuwe Optima bestaat voor meer dan 50 procent uit AHSS-
staal (Advanced High-Strength Steel). Dat is een toename met 150 procent 
in vergelijking met het vorige model. De nieuwe, ringvormige sectie 
definieert de kofferopening achter de achterzetels onder de 
bagageafdekking en tilt de koetswerkstijfheid naar een veel hoger niveau.

Uitgekiende ideeën  
en briljante materialen.
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Handenvrije kofferopening (niet op Lounge)
Geniet van een gebruiksvriendelijke handenvrije  
kofferopening zodra u de wagen nadert: sta gewoon gedurende drie seconden 
in de juiste zone met uw smart key en de koffer gaat automatisch open.

Afstandsbediening voor de 
ruiten (vanaf Fusion)
Open of sluit alle ruiten 
met de afstandsbediening 
door de toets gedurende 
drie seconden in te drukken. 
Omvat een veiligheidsstop.

Led-mistkoplampen
De stijlvolle en praktische 
led-mistkoplampen 
verlichten de weg voor de 
wagen wanneer het zicht 
beperkt is. 

'Smart Welcome Light' 
systeem (Fusion en Sense) 
De buiten- en 
binnenverlichting worden 
gesynchroniseerd met uw 
smart key en lichten op om 
u terug te verwelkomen in 
uw auto.

Led-kaartlampjes 
Heldere, duurzame 
led-kaartlampjes op de 
plafondconsole houdt de 
dingen perfect duidelijk. 
Inbegrepen in het 
panoramische zonnedak.

Bij de ontwikkeling van de volledig nieuwe Optima werd heel wat 
aandacht besteed aan elk detail en elke afwerking, zodat hij kan bogen 

op tal van ingenieuze voorzieningen. En wie nog meer wil genieten van 
elke rit, kan daarvoor terecht bij diverse verleidelijke opties.

Achterbank met 60:40 
opdeling
Met achterzetels die zich in 
delen laten neerklappen om 
een maximaal koffervolume 
te creëren, maakt u 
moeiteloos extra ruimte vrij 
voor passagiers of bagage. 

Geen enkel detail  
is te klein.
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Zonnescherm voor achterruit 
(Sense)
Het uittrekbare zonnescherm 
helpt u om uw passagiers en 
bagage koel te houden op 
warme dagen.

Elektronische parkeerrem 
(EPB)
Parkeer met één druk op de 
knop. De elektronische par-
keerrem geeft aan of ze al 
dan niet correct vergrendeld 
is, zodat u uw wagen met een 
gerust gemoed verlaat.

Stopcontact achterin
Met USB- en 
12V-aansluitingen op de 
middenconsole achteraan 
hebben uw passagiers geen 
enkele moeite om hun 
toestellen op te laden.

Zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (DCT)  Met 
behulp van een tweede koppeling om de even versnellingen te 
bedienen staat de zeventraps-DCT borg voor vloeiende en 
onmiddellijke schakelovergangen.  Handgeschakelde 
zesversnellingsbak  De zuinige handgeschakelde 
zesversnellingsbak geeft u toegang tot een hoog koppel voor 
acceleraties en sportieve prestaties.

Automatische ontwaseming
Maak uw ruiten snel vrij in 
vochtige of koude klimaten 
zodat u steeds kunt genieten 
van een ongehinderd uitzicht. 

Verwarmbaar stuurwiel 
(Sense)
Maak koude winterdagen 
minder bijtend met het 
optionele verwarmbare 
stuurwiel.

Panoramisch zonnedak   
Het brede, driedelige panoramadak voegt een luchtige en heldere dimensie toe aan uw 
reizen en met de elektrische toetsen kunt u het eenvoudig openen en sluiten. Als optie 
verkrijgbaar op Fusion en Sense.

Schakelhendels aan het stuur  Met de schakelhendels aan uw 
vingertoppen schakelt u gegarandeerd bliksemsnel (enkel 
voor DCT versies).

Audiobedieningsknoppen op het stuurwiel  Regel het volume, 
verander van zender en houd uw handen op het stuur met de 
handige afstandsbediening voor het audiosysteem.

Volautomatische temperatuurregeling met twee zones
Om ieders comfort te verzekeren biedt de standaard 
gemonteerde volautomatische temperatuurregeling twee 
afzonderlijke zones voor bestuurder en passagiers. 

Bijkomende USB-verbindingen
Sluit verscheidene toestellen 
(flashdrives, enz.) aan via de 
handige USB-poort.
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Eenkleurig zwart interieur

Rijk maar subtiel Saturn Black met een eenkleurig dashboard, zwarte lederen 
zetels en metaalaccenten.

Lounge : zwarte stoffen zetelbekledingFusion : zwarte halflederen /
halfstoffen zetelbekleding

Sense en optie Fusion : zwarte lederen zetlebekleding

Elke beslissing zal een  
goede beslissing zijn.
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Tweekleurig beige interieur Tweekleurig grijs interieur

 Rustgevende beige lederen zetels met een beige afwerking van de deurpanelen, het 
onderste instrumentenbord en de consolearmsteun, een zwart bovendashboard en 
deurdrempels, zwarte voetruimtes, een zwarte onderconsole en onderkant van de 
deuren en metaalaccenten.

Rustgevende grijze lederen zetels met een grijze afwerking van de 
deurpanelen, het onderste instrumentenbord en de consolearmsteun, een 
zwart bovendashboard en deurdrempels, zwarte voetruimtes, een zwarte 
onderconsole en onderkant van de deuren en metaalaccenten.

Optie Fusion en Sense : beige lederen 
zetlebekleding

Optie Fusion en Sense : grijs lederen 
zetlebekleding

Optie Fusion : grijs halflederen /
halfstoffen zetelbekleding

Optie Lounge : grijs stoffen 
zetelbekleding

Optie Fusion : beige halflederen /
halfstoffen zetelbekleding

Optie Lounge : beige stoffen 
zetelbekleding

Maak uw keuze uit de geraffineerde interieurkleuren, materialen en bekledingen van 
de Optima. Met drie verschillende, geavanceerde interieuruitvoeringen kunt u 
simpelweg niet verkeerd kiezen.
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De frisse, opwindende en dynamische 
kleurcombinaties voor koetswerk en interieur geven u 

de kans om uw stempel te drukken op de manier dat u 
het wilt.

Radiatorrooster

Verlichting

Velgen

Het radiatorrooster beschikt over 
een geraffineerde, glanzend zwarte 
afwerking.

Led-achterlichtblokken (Fusion en 
Sense).

Achterlichtblokken met klassieke 
lampen (Lounge)

Het radiatorrooster werd bij hoge 
temperaturen geperst met chroom 
voor een sportievere look.

Dubbele projectiekoplampen (Fusion 
en Sense).

Enkele projectiekoplamp met  
led-dagrijlichten (Lounge)

LOUNGE 
16” lichtmetalen velgen 
‘Light Gray’ met 215/60 
R16-banden

FUSION 
17” lichtmetalen velgen 
‘Hyper Metallic Silver’ 
met 215/55 R17-banden

SENSE 
18” lichtmetalen velgen 
met 235/45 R18-banden

Snow White Pearl [SWP]* Moss Grey [M5G]*

Clear White [UD] Temptation Red [K3R]*

Silky Silver [4SS]* Gravity Blue [B4U]*

Aurora Black Pearl [ABP]* Pluto Brown [G4N]*

Platinum Graphite [ABT]*

Koetswerkkleuren

Pluk de vruchten van de brede 
keuze aan koetswerkkleuren, 
waaronder een standaardkleur, 
twee parelmoerkleuren en zes 
metaalkleuren. Drie volledig nieuwe 
metaalkleuren geven u nog 
meer keuze.

Fusion en Sense Lounge

Geef uw koetswerk een 
bijzondere toets.

* Metaalkleuren
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Afmetingen (mm) _ * 18" - wiel-basis Specificaties (mm)

Wie met een Kia rijdt, maakt deel uit van een nieuwe 
beweging om milieuvriendelijkere manieren te vinden om 

te leven op onze planeet.

Bij Kia Motors is het verzorgen van onze planeet en zijn bewoners 
een topprioriteit en we stellen dan ook alles in het werk om dat 
engagement dag na dag om te zetten in tastbare acties. Ons 
submerk EcoDynamics, dat in 2009 werd gelanceerd, geeft de 
meest milieuvriendelijke versies van elk Kia-model aan. Het zet 
ook onze nieuwste brandstofbesparende en emissiereducerende 
technologieën in de verf, zoals hybridewagens, elektrische wagens 
en waterstofaandrijvingen. 

We werken ook aan de uitbouw van een schoon productiesysteem, 
we verhogen de recuperatiegraad van grondstoffen, we 
ontwerpen auto’s met de ontmanteling ervan in het achterhoofd 
en we verhogen de energie-efficiëntie. Tegelijk evolueren we 
naar alsmaar milieuvriendelijkere materialen en maken we 
waar mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare en biologisch 
geïnspireerde technologie. 

Op die manier kunnen we het energieverbruik reduceren en 
de klimaatverandering bestrijden. Denkt u hetzelfde over 
milieubehoud en het verzekeren van een betere toekomst voor 
iedereen? Dan hebben we de ideale auto voor u.

Totale lengte 4,855

Totale breedte 1,860

Totale hoogte 1,465

Wielbasis 2,805

Spoor (vooraan/achteraan) 1,597/1,604

Hoofdruimte (vooraan/achteraan) 1,020/970

Beenruimte (vooraan/achteraan) 1,155/905

Schouderruimte (vooraan/achteraan) 1,475/1,432

Heupruimte (vooraan/achteraan) 1,423/1,422

Benzinetank capaciteit (l) 70
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Auto's die voor 
u zorgen.
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7 jaar fabrieksgarantie
Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 
7 jaar/150.000 km (tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 
150.000 km vanaf het 4de jaar). De garantie geldt voor 
de hele auto, is gratis en is overdraagbaar naar volgende 
eigenaars, op voorwaarde dat de auto regelmatig wordt 
onderhouden volgens het onderhoudsschema.

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.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.be. 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.
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Unieke garantie
De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km  
(wat het eerst bereikt wordt, zonder 
kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
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Official Partner
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Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen van het 
drukprocédé kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de effectieve kleuren. 
Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest recente gegevens. CO2 en 
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatie tests in 
overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. De officiële resultaten kunnen beïnvloed 
worden door de wisselstukken en de gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van 
de wagen, de rijstijl, de klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

15.001257 fre-be November 2015 
(MY16)

www.kia.com

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

Official Partner

1) De 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 Motors 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).


