kia.com

NIEUW!

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).

Kia Motors 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.

Verantwoordelijke uitgever: Johan Vanden Bergh – Kia Motors Belgium – Kolonel Bourgstraat 109 – 1140 Evere  (BE 0477.443.106)

Prijzen geldig op 01.09.2017 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische
Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Motors Belgium behoudt zich
het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto’s. C02 en
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatietests in overeenstemming met EU
richtlijn 1999/100/EC. De officiele resultaten kunnen beinvloed 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.

Prijslijst vanaf 01/09/2017

UITRUSTING

NIEUW!

Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld
verbruik (ℓ/100km)

CO2-uitstoot
(g/km)

€ exBTW

€ BTWi

4 / 1.248
4 / 1.582
4 / 1.368
4 / 1.582
3 / 998
4 / 1.582

62 / 7 / 84
81 / 9 / 110
74 / 8 / 100
81 / 9 / 110
88 / 6 / 120
81 / 9 / 110

5,2
4,2
5,5
4,2
5,0
4,2

118
109
125
109
115
109

14.620
17.017
16.851
18.504
18.917
19.826

17.690
20.590
20.390
22.390
22.890
23.990

€ exBTW

€ BTWi

Opties

Easy

Fusion

Sense

Metaalkleur

●

●

●

372

450

Elektrisch bediend open dak

–

–

●

413

500

Kleur interieur pack (Brons, Oranje, Groen of Grijs)

–

–

●

0

0

Easy

Fusion

Sense

€ exBTW

€ BTWi

Navi Pack: Navigatiesysteem met TomTom Live® Services +
Apple CarPlay™ + DAB (digitale radio) + 7 jaar gratis kaartupdate
+ 15” Aluminium velgen

●

–

-

496

600

Advanced Driving Assistance Pack 1: AEB (automatische noodrem)
+ ‘Supervision’ wijzerplaat + Cruise Control + Snelheidsbegrenzer
+ LDWS (Lane Departure Warning Sensor) + HBA (High Beam Assist)
+ DAW (Driver’s Attention Warning)

●

–

–

661

800

Advanced Driving Assistance Pack 2: AEB (automatische noodrem)
+ ‘Supervision’ Cluster + LDWS (Lane Departure Warning Sensor)
+ HBA (High Beam Assist) + DAW (Driver’s Attention Warning)
+ Verwarmbare zetels vooraan + verwarmbaar stuurwiel +
kunstlederen zetelbekleding

–

●

-

826

1.000

Voordeelpack

Bekom een Fleet
offerte op maat
via uw erkende
Kia-verdeler!

Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op

www.accessoires-kia.be

  ISG
  ABS, ESC + SLS, HAC, ESS en VSM
  TVBB (Torque Vectoring Brake Based)
  6 Airbags
  In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
  In de hoogte en diepte regelbaar stuurwiel
  In de hoogte regelbare hoofdsteunen voor- en achteraan
  Stuurbekrachtiging
  Manuele airconditioning
  Elektrisch bediende ruiten vooraan
  Radio 7’’ lcd + RDS
  Bluetooth
  6 Luidsprekers
  AUX + USB
  Projectiekoplampen met bochtverlichting
  Led-dagrijlichten en positioneringslicht
  Parkeersensoren achteraan
  Achteruitrijcamera
  Lederen stuurwiel en versnellingspook
  Automatische koplamp-activering/uitschakeling
  Audiobediening aan het stuurwiel
  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  Stalen velgen met 185/65 R15 banden en wieldeksels
  Tijdelijk reservewiel

Voor authentieke
klantbeoordelingen,
surf naar

www.kia.com
BC1

EASY 1.2 ISG
EASY 1.6 CRDi ISG
FUSION 1.4 ISG
FUSION 1.6 CRDi ISG
SENSE 1.0 T ISG
SENSE 1.6 CRDi ISG

EASY

FUSION (Easy +)
  Aluminium velgen met 205/55 R17 banden
  Navigatiesysteem
  Automatische airconditioning
  Regensensor
  Elektrisch bediende ruiten achteraan
  LED-achterlichten
  Privacy ruiten
  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  Zijdelingse LED-richtingaanwijzers in de buitenspiegels
  Dakdrager
  Elektrochromatische binnenspiegel
  Cruise control
  Snelheidsbegrenzer
  Centrale armsteun vooraan met opbergvak
  USB-oplaadaansluiting achteraan
  Mistlampen vooraan
  Verchroomde gordellijn
  Binnendeurhandgrepen in gesatineerd chroom
  Grille in Glossy Black en Satin Chrome
  Bagageafdekking
  Bagagenet in de koffer

SENSE (Fusion +)
  AEB (Autonomous Emergency Brake), automatische
noodrem
  LDWS (Lane Departure Warning System), rijvakassistent
  HBA (High Beam Assist), automatische grootlichten
  DAW (Driver’s Attention Warning), waakzaamheidsassistent
  BSD (Blind Spot Detection), dodehoekwaarschuwing
  Supervision’ wijzerplaat
  Kunstlederen zetelbekleding
  Verwarmbare zetels vooraan
  Verwarmbaar stuurwiel
  Smart Key
  Aluminium pedalen

