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

Het leven is een avontuur. Het is bruisend, onvoorspelbaar 

en opwindend in al zijn aspecten. Wat er ook gebeurt, waar 

u ook heengaat en wat u daar ook ontdekt, steeds staat  

Kia aan uw zijde.

Bij Kia willen we met hart en ziel meebouwen aan een 

betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

auto’s die u in staat stellen om steeds weer nieuwe 

wegen te ontdekken en ervan te genieten. Auto’s met 

een oogverblindend ontwerp, technische hoogstandjes en 

slimme oplossingen. Auto’s met onze verbazingwekkende 

7 jaar garantie, als bewijs van onze uitzonderlijke kwaliteit. 

Bij alles wat we doen worden we gedreven door één missie: 

steeds weer uw verwachtingen overtreffen. ‘The Power to 

Surprise’, noemen we dat.

Neem een kijkje en laat u verrassen.
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Fijn toch als je weet dat je iemand hebt op wie je kunt vertrouwen. 

Iemand die er gegarandeerd voor je is, waar je ook naartoe wilt 

en wat je ook doet. Er spontaan even tussenuit, op avontuur of 

quality time met het gezin. Wat u ook wilt gaan doen, de Kia Venga 

is uw perfecte partner. De superflexibele Venga combineert op 

intelligente manier geslaagd design, een indrukwekkend comfort en 

een zeer ruime veiligheidsuitrusting met de uitgebreidste garantie 

op de markt. Het enige waaraan u dus nog hoeft te denken is uw 

volgende bestemming.

Wie doet beter?
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Praktisch met een stevige portie schitterend.

Hoezo, én stijlvol én praktisch kan niet? Europees design, een 

gespierd postuur, strakke lijnen en een sterke uitstraling geven de 

Kia Venga een karakteristieke stijl. De aandacht voor elk detail en 

subtiele verdere verbeteringen maken het pakket compleet, zodat 

praktisch zijn nooit in de weg komt te zitten van er fantastisch 

goed uitzien.

Koetswerkdesign
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Verfijnd. Nieuw. Fris.

Onze designers vonden met de nieuwe Kia Venga het ideale evenwicht tussen vorm en functie. 

Het zelfverzekerde postuur, de geslaagde nieuwe voorkant, en de schuin aflopende achterkant laten daar 

alvast geen twijfel over bestaan. In het oog springende kop- en mistlampen (niet op Lounge) brengen licht 

in de duisternis. LED achterlichten (Sense) en LED dagrijlichten (niet op Lounge) accentueren de krachtige 

vormgeving. Als kers op de taart van de verfijnde, nieuwe look zijn er tot slot nog de kenmerkende Kia-grille 

en prachtige aluminium velgen. 

Koetswerkdesign
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1. Aluminium velgen (Sense) //  2. Achterlichten met LED technologie (Sense) //   

3. Kia-grille
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Doe alsof u thuis bent.

Een geraffineerde Europese vormgeving, aandacht voor het kleinste detail en extra comfortvoorzieningen maken 

het interieur van de Kia Venga opvallend stijlvol. De inrichting is smaakvol, met tal van nieuwe hoogwaardige 

materialen en afwerkingen. Diverse kleurencombinaties, stoffen en bijpassende bekledingen geven u de vrijheid om 

de voor u ideale look samen te stellen. De prachtig uitgewerkte middenconsole, het in de hoogte en in de diepte 

regelbare stuur en de uitgebreid verstelbare zetels zijn niet alleen mooi om te zien, maar garanderen ook in alle 

omstandigheden een hoog comfort. De automatische airconditioning (niet beschikbaar op Lounge) maakt elke rit 

perfect. Voor nieuwe perspectieven op de buitenwereld is er ten slotte nog het panoramische open dak (optie op 

Mind en Sense).

Interieurdesign
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Ga zitten en geniet.

U een zo hoog mogelijk comfort bezorgen is iets wat hoog staat 

op het prioriteitenlijstje van de Kia Venga. Om elke rit extra 

aangenaam te maken zijn de zetels vooraan voorzien van een 

lendensteun, en is er veel ruimte voor het hoofd en de benen van 

de passagiers op de achterzetels, die verstelbaar zijn en waarvan de 

rugleuning nu een nog groter kantelbereik heeft. 

1. Veel ruimte voor het hoofd en de benen op de achterbank  //   

2. Een maximum aan comfort dankzij achterzetels met armsteunen  //   

3. De achterzetels zijn verstelbaar en dus in alle omstandigheden 

flexibel en comfortabel.

Ergonomie in het interieur
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Plaats voor iedereen, en alles.

Het leven van een gezin zit vaak vol verrassingen. Dat is precies de reden waarom de Kia Venga 

zo perfect veelzijdig werd gemaakt. De afmetingen aan de buitenkant zijn lekker compact en 

vanbinnen is er plaats genoeg voor elk avontuur en elke kans om samen plezier te maken. Wat u 

ook wilt gaan doen, de superruime Kia Venga is er klaar voor.

Veelzijdig
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Flexibel. Aanpasbaar. Ongelooflijk. 

Wat als u een auto zou kunnen hebben die zich perfect aanpast aan wat u nodig hebt. Een auto als de Kia Venga, 

waarmee u superflexibel zowel snel even naar de stad rijdt voor een vergadering als eropuit trekt voor een dag vol 

actie met de kinderen. De hoge daklijn en de ergonomische, lange wielbasis zorgen voor een sterk gevoel van ruimte. 

Het glazen panoramische open dak (optie op Mind en Sense) maakt uw horizon nog breder.

Het ruime interieur biedt iedereen in de wagen veel plaats voor het hoofd en de benen, en maakt in- en uitstappen 

eenvoudig. De koffervloer kan op twee hoogtes worden ingesteld. In de bovenste positie vormt de vloer één vlak met 

de onderrand van de achterklep, waardoor u bagage vlot en gemakkelijk kunt inladen.
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•  De royale, 440 liter grote koffer kan nog worden  

   vergroot wanneer u extra ruimte nodig hebt.

•  Hebt u extra plaats nodig om eropuit te trekken,  

   maar wilt u tegelijk uw passagiers maximaal de ruimte  

   geven, dan zet u de flexibele koffervloer in de onderste  

   positie. Het koffervolume neemt dan toe tot 552 liter.

•  Voor een vlakke laadvloer en een kolossaal maximaal  

   koffervolume van 1.486 liter zet u de vloer in de  

   onderste positie en klapt u de in de verhouding 60/40  

   opgedeelde achterbank neer.

•  Dankzij de bijzonder flexibele, verschuifbare en neerklapbare  

   achterzetels deelt u de ruimte in het interieur in zoals u dat  

   zelf wilt.

Veelzijdigheid
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Overal gemakkelijk bij. Gemakkelijk om weg van te zijn. 

Met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke vormgeving, innoverende technologie en intelligente knoppen 

en hendels maakt de Kia Venga elke rit comfortabel en handig. De cruise control (niet beschikbaar 

op Lounge), de toetsen voor de bediening van het audiosysteem en de Bluetooth-functies (niet op 

Lounge) zitten handig binnen het bereik van de vingertoppen op het stuurwiel. Voor de middenconsole 

is er standaard een audiosysteem en een navigatiesysteem met een groot aanraakscherm van 7” 

(standaard op Sense, optie op Mind). Met de achteruitrijcamera ten slotte wordt parkeren iets wat u 

snel even doet.

Ergonomie van de bestuurder
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1. De achteruitrijcamera maakt kinderspel 

van achteruitrijden en parkeren (in 

combinatie met het navigatiesysteem - 

standaard op Sense en optioneel op Mind).

2. De toetsen van de cruise control (niet 

beschikbaar op Lounge), de bediening van het 

audiosysteem en de Bluetooth-functies (niet 

op Lounge) zitten handig binnen het bereik van 

de vingertoppen. Op kille winterdagen kan het 

stuur worden verwarmd (Sense).

3. Het Supervision-instrumentenbord en 

de gebruiksvriendelijke boordcomputer 

in de middenconsole houden u op de 

hoogte van zaken als het gemiddelde en 

huidige brandstofverbruik, het aantal 

gereden kilometer, het rijbereik en de 

buitentemperatuur.

1

2

3
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Hou contact.

Onderweg contact houden met de buitenwereld is supersimpel. Qua amusement wordt u verwend 

met een hoogwaardig audiosysteem met 6 luidsprekers, een radio met RDS, een cd-speler 

(geen cd-speler met navigatiesysteem), en USB-aansluitingen voor uw mp3-speler. Dankzij 

Bluetooth (niet op Lounge) kunt u onderweg verder blijven babbelen aan de telefoon, en met het 

navigatiesysteem (standaard op Sense, optie op Mind) geraakt u zonder probleem op zelfs de 

meest afgelegen bestemming. 

Connectiviteit
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7-Year Map Update:
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).

3

4

1. Audiosysteem met radio en cd-speler  Altijd uw favoriete muziek  

    bij de hand. (Geen cd-speler met navigatiesysteem)

2.  USB- en AUX-aansluitingen  Inpluggen en rocken maar.

3.  Navigatiesysteem (standaard op Sense, optie op Mind)  Nooit meer aan 

iemand de weg vragen. 

4.  Bluetooth (niet op Lounge)  Bellen en gebeld worden wanneer u maar wilt. 

Een gesprek hoeft nooit te stoppen.
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"Is het nog ver?", iets wat u niet meer te horen zult krijgen.

De Kia Venga is gemaakt om actief te zijn. En u zult snel begrijpen waarom. 

Bijspringen met de kinderen of gewoon een eindje rijden. Snel even de stad in of helemaal naar de andere 

kant van het land. Wat u ook doet, het kan zonder probleem, met plezier en in alle comfort.

Rijdynamiek
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Ergens naartoe rijden: iets om al net zoveel van 
te genieten als op de bestemming aankomen. 

De Kia Venga maakt van elke rit een absoluut plezier. Actieve rijtechnologie ondersteunt de 

wendbaarheid en de stabiliteit zodat u met alle vertrouwen de weg op kunt. Een geavanceerde 

MacPherson-ophanging en een geavanceerde ophanging achteraan zorgen voor een uitstekend 

weggedrag en een hoog rijcomfort

Rijdynamiek
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De krachtige motoren van de Kia Venga werden ontwikkeld om uw tempo bij 

te houden. Met vier pittige 1.4- en 1.6-diesel- en benzinemodellen die 90 tot 

115 pk sterk zijn, kiest u exact de hoeveelheid animo die u wilt.

Wie gaat voor diesel, krijgt de nieuwste Common Rail-dieseltechnologie van 

de 2de generatie. Het 1.6-liter-model is bovendien voorzien van een turbo met 

variabele geometrie voor maximale prestaties.

De benzinemotoren ontwikkelen een hoog vermogen dankzij CVVT-technologie 

(continu variabele kleppentiming) en elektronische brandstofinjectie. 

Motoren
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Veiligheid? Hebben we voor gezorgd!

U wilt uiteraard al wie u dierbaar is, zo goed mogelijk beschermen. Wij ook. Exact de reden waarom veiligheid zo'n 

belangrijke plaats krijgt in de Kia Venga. Het arsenaal aan technologie die de actieve veiligheid verhoogt, omvat 

een ABS (Anti-lock Braking System), dat voorkomt dat de wielen blokkeren tijdens het remmen, en BAS (Brake 

Assist System), dat zorgt voor voldoende remkracht in noodsituaties. De stuurcorrectie VSM (Vehicle Stability 

Management) houdt in combinatie met de elektrische stuurbekrachtiging de auto stabiel wanneer in een bocht 

geremd wordt, vooral op natte of gladde ondergrond en op wegen in slechte staat. De vertrekhulp op hellingen 

HAC (Hill Start Assist Control) maakt ten slotte kinderspel van vertrekken op steile hellingen. 

Veiligheidstechnologie
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De stevige koetswerkstructuur van de Venga en de zorgvuldig ingeplante kreukelzones helpen 

de schok te absorberen wanneer het er echt op aan komt, net als de zes airbags. Tot slot is er 

voor een maximale veiligheid een driepuntsveiligheidsgordel voor elk van de vijf zitplaatsen.

1. Airbags  Zes airbags (twee frontale airbags, zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags 

over de volledige lengte van het interieur) beschermen u en uw passagiers.

2. Actieve hoofdsteun  De voorzetels van de Venga zijn voorzien van een actieve hoofdsteun die 

het hoofd en de nek maximaal ondersteunt bij een aanrijding.

3. Meetsysteem bandenspanning  Met het meetsysteem voor de bandenspanning hebt u alles 

onder controle, voor nog meer zorgeloos rijden.

4. Elektronisch stabiliteitssysteem ESC  Het ESC zorgt ervoor dat de wagen stabiel op koers blijft 

door overstuur of onderstuur tegen te gaan. Het remt volautomatisch afzonderlijke wielen af en 

grijpt in op het motorvermogen tot de wagen weer helemaal onder controle is. 
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Keuzemogelijkheden om blij  
van te worden. 

De Kia Venga afstemmen op uw persoonlijke smaak is fun, 

dankzij een assortiment hoogwaardige materialen en verfijnde 

afwerkingen. Afhankelijk van de versies kunt U kiezen uit 

twee stijlvolle stoffen en een combinatie van leder en stof 

om uw Venga iets van uw eigen persoonlijkheid mee te 

geven. Afhankelijk van de gekozen materialen krijgt de 

prachtig uitgewerkte middenconsole een stijlvol zilveren of 

glanzend zwarte afwerking. 

Interieurs

Versie Lounge 

Zetelbekleding in een smaakvolle pied-

de-poule-/zwarte stof, gecombineerd 

met een middenconsole met geslaagde 

zilverkleurige afwerking.
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Versie Mind

Zetelbekleding in een stof met 

opvallend en eigentijds zwart 

reliëfmotief gecombineerd met een 

effen zwarte stof en zilverkleurige 

biezen. Middenconsole met 

zilverkleurige afwerking.
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Versie Sense

Zetelbekleding met een stijlvol en schitterend uitgevoerd 

zwart bamboemotief gecombineerd met elementen in 

zwart leder. Middenconsole met zwarte afwerking.
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Nog meer om van te genieten.

De veelzijdige Venga maakt rijden nog aangenamer met tal van extra's, van kleine verwennerijen 

tot superhandige systemen.

1. Automatische zesversnellingsbak (beschikbaar op Mind en Sense) Het ultieme gebruiksgemak  //  

2. Manuele versnellingsbak  De ultieme controle  //  3. Automatische airconditioning (niet op Lounge) 

Te warm? Te koud? Precies goed. Just right  //  4. Elektrisch bediende ruiten met antiknelbeveiliging 

vooraan (Sense) Deze slimme ruiten stoppen automatisch als een hindernis wordt gedetecteerd  //  5. 

Gekoeld handschoenkastje (Sense) Gemakkelijk, gekoeld en bij de hand  //  6. Opbergruimte onder de 

koffervloer  Alle extra ruimte die u nodig hebt.

Extra's
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Alle schakeringen van fantastisch. 

Koetswerkkleuren

De Kia Venga is verkrijgbaar in tal van prettige en pittige kleuren. Maak uw Venga echt 

helemaal de uwe met het schitterende gamma koetswerkkleuren, velgen en motoren. 

Casa White (WD) *

Infra Red (AA1) 

Sirius Silver (AA3)

Black Pearl (1K) 

Planet Blue (D7U) Dark Gun Metal (E5B)

Sparkling Silver (KCS)

Sand Track (D5U) 

* Niet-metaalkleur
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Afmetingen

Totale lengte 4,075 mm Beenruimte (vooraan) 1,080 mm Grondspelling (mm) 156 mm
Totale breedte (excl. spiegels) 1,765 mm Beenruimte (achteraan) 901 mm Inhoud koffer (l) 440/1.486
Totale hoogte 1,600 mm Schouderruimte (vooraan) 1,388 mm Inhoud brandstoftank (l) 50 mm
Hoofdruimte (vooraan) 1,020 mm Schouderruimte (achteraan) 1,367 mm
Hoofdruimte (achteraan) 980 mm Wielbasis 2,615 mm

Motoren 1.4 BENZINE
90 kW

1.6 BENZINE
125 kW

1.4 CRDi DIESEL  
90 kW

1.6 CRDi DIESEL  
115 kW

Type motor CVVT vier-cylinders CVVT vier-cylinders WGT vier-cylinders VGT vier-cylinders
Cilinderinhoud (cc) 1.396 1,591 1,396 1,582
Max. vermogen (kW/tpm) 90 / 6,000 125 / 6,300 90 / 4,000 115 / 4,000
Max. koppel (Nm/tpm) 137.3 / 4,000 156.0 / 4,200 240 / 1,500~2,500 260 / 1,500~2,750
Max. snelheid (km/u) 168 178 167 182

Transmissies

Manueel 5-versnellingen N/A 6-versnellingen 6-versnellingen
Automatisch N/A 6-versnellingen N/A N/A

Specificaties Venga

specificaties

SENSE 
16" aluminium velgen  
met 205/55R-banden

LOUNGE - MIND 
15" stalen velgen  

met 195/65R-banden en wieldeksels
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7 jaar garantie
Elke nieuwe Kia geniet van een 7 jaar/150.000 km garantie 

(niet beperkt in km tot 3 jaar, vanaf 4 jaar beperkt tot 

150.000 km). Deze all-in garantie is gratis en kan overgedragen worden op nieuwe eigenaars. 

Voorwaarde is dat de wagen regelmatig onderhouden wordt volgens het onderhoudsschema.

5 jaar garantie op de lak & 12 jaar garantie op doorroesten
De hoogkwalitatieve lak garandeert uw nieuwe Kia langdurige bescherming en glans. 

Daarbovenop krijgt u een uitstekende bescherming tegen corrosie en 12 jaar garantie tegen 

doorroesten van binnenuit.

Blijf in contact met Kia
Bezoek www.kia.com voor de laatste nieuwtjes. Ontdek meer over Kia en ons 

opwindend gamma. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond alternatieve 

brandstof zoals vloeibaar gas, hybride en brandstofceltechnologie, of ontdek waaraan 

we werken in ons milieuonderzoekscentrum. 

We zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van 

UEFA en FIFA. We sponsoren ook de Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Financiering
Uw lokale Kia-dealer kan u helpen met een financieringsplan op maat. 

Vraag om meer informatie.

Een partner waarop u kunt vertrouwen.

Autorijden zonder zorgen
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7 jaar garantie

Elke nieuwe Kia geniet van een 7 jaar/150.000 km garantie (niet beperkt in km tot 3 jaar, vanaf 4 jaar beperkt tot 

150.000 km). Deze all-in garantie is gratis en kan overgedragen worden op nieuwe eigenaars. Voorwaarde is dat de 

wagen regelmatig onderhouden wordt volgens het onderhoudsschema.
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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

15.001233 dut-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/

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).


