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De Kia
Prijzen en specificaties vanaf 01/08/2018

PRIJZEN - OPTIES

VOORDEELPACKS
Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld verbruik
(ℓ/100km) NEDC *

CO2-uitstoot
(g/km) NEDC *

€ exBTW

EASY
1.2

4 / 1.248

62 / 7 / 84

5.3 - 5.6

122 - 128

13.339

16.140

FUSION
1.2

4 / 1.248

62 / 7 / 84

5.3 - 5.6

122 - 128

14.207

17.190

1.4 6AT

4 / 1.368

74 / 8 / 100

5.9 - 6.4

136 - 147

15.942

19.290

3 / 998

74 / 6 / 100

4.8 - 5.1

109 - 117

15.570

18.840

1.0T 100hp

Opties

Easy

Fusion

Easy

Fusion

€ exBTW

€ BTWi

Advanced Driving Assistance Pack 1: AEB (automatische noodrem) + LKAS (rijvakassistent)
+ ‘Supervision’ cluster + cruise control & snelheidsbegrenzer

●

–

455

550

Advanced Driving Assistance Pack 2: AEB (automatische noodrem) + LKAS (rijvakassistent)
+ ‘Supervision’ cluster

–

●

372

450

Navigation Pack (Easy): Navigatiesysteem met 7’’ aanraakscherm in kleur + TomTom Live
services + Apple Carplay™ + 7 jaar gratis kaartupdate + DAB radio + 15’’ Aluminium velgen

●

–

413

500

Navigation Pack (Fusion): Navigatiesysteem met 7’’ aanraakscherm in kleur + TomTom
Live services + Apple Carplay™ + 7 jaar gratis kaartupdate + DAB radio

–

●

289

350

Luxury Design Pack: Lederlook zetelbekleding, met leder bekleed dashboard,
verwarmbare zetels, verwarmd stuurwiel, LED achterlichten, LED mistlichten achteraan
+ 17’’ Aluminium velgen

–

●

785

950

€ BTWi

€ exBTW

€ BTWi

Metaalkleur

●

●

372

450

Elektrisch bediend open dak

–

●

413

500

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

Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op

www.accessoires-kia.be

Voor authentieke
klantbeoordelingen,
surf naar

www.kia.com

UITRUSTING
EASY
  ISG
  ABS, ESC + SLS, HAC, ESS en VSM
  6 Airbags
  In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
  In de diepte regelbaar stuurwiel
  In de hoogte regelbare hoofdsteunen voor en achteraan
  Stuurbekrachtiging
  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  12V-aansluitpunt
  7” LCD touchscreen radio en 6 luidsprekers
  AUX + USB
  Audiobediening aan het stuurwiel
  Automatische koplamp-activering/uitschakeling

FUSION (Easy +)
  Bumpers in koetswerkkleur
  Buitenspiegels in koetswerkkleur
  Deurhandgrepen in koetswerkkleur
  Stalen velgen met 185/65 R15 banden en wieldeksels
  Tijdelijk reservewiel
  Manuele airconditioning
  Elektrisch bediende ruiten vooraan
  Elektrisch regelbare buitenspiegels
  Verwarmbare buitenspiegels
  Zonnebrilopbergvak vooraan
  Bluetooth
  Achteruitrijcamera
  Parkeersensoren achteraan

Zwart Standaard

Grijs Optioneel

  Automatische airconditioning
  Regensensor
  Automatische ruitenontwaseming
  Elektrisch bediende ruiten achteraan
  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  Richtingaanwijzers geïntegreerd in de buitenspiegels
  Zwarte tijgerneus grille met verchroomde omlijning
  Mat verchroomde binnendeurhandgrepen
  Privacy ruiten
  Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook
  Cruise control
  Snelheidsbegrenzer

Zwart Standaard

15” Stalen velgen met 185/65 banden
en wieldeksels

15” Aluminium velgen met 185/65 banden
(met Navi Pack)

Grijs Optioneel

15” Aluminium velgen
met 185/65 banden

17’’ Aluminium velgen met 205/45 banden
(met Luxury Design Pack)

KOETSWERKKLEUREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Motor
Cilinderinhoud (cc)
Max. vermogen kW (pk) / t/min
Max. koppel (Nm / t/min)
Boring x slag (mm)
Injectiesysteem

1.0 T benzine

1.2 benzine

1.4 benzine

100 pk

84 pk

100 pk

998

1248

1368

74 (100) / 4500

62 (84) / 6000

74 (100) / 6000

171.5 / 1500~4000

121.6 / 4000

133.3 / 4000

71.0 x 84.0

71.0 x 78.8

Turbo GDI (Directe injectie)

72.0 x 84.0
MPI (Multi Point injection)

Versnellingsbak
Type

Clear White (UD)**

Silky Silver (4SS)

5MT

5MT

6AT

Ophanging

Smoke Blue (EU3)

Vooraan

Type Mac Pherson

Achteraan

C.T.B.A type (Coupled Torsion Beam axle)

Stuurinrichting

Stuurbekrachtiging gemonteerd op de stuurkolom

Remmen
Vooraan
Achteraan

Remschijven
Trommelremmen (Easy)
Remschijven (Fusion)

Remschijven

Remschijven

Afmetingen
Totale lengte / breedte / hoogte (mm)

4065 / 1725 / 1450

Wielbasis (mm)

Signal Red (BEG)

Platinum Graphite (ABT)

Deep Sienna Brown (SEN)

2.580

Vooroverhang / achteroverhang (mm)

830 / 655

Spoor vooraan (mm)

1518 (185/65R15, 15“ STL) / 1518(185/65R15, 15“ AL) / 1512(205/45R17, 17“AL)

Spoor achteraan (mm)

1524 (185/65R15, 15“ STL) / 1524(185/65R15, 15“ AL) / 1518(205/45R17, 17“AL)

Grondspeling (mm)

140

Draaicirkel (m)

5,1

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

300 / 1078

Inhoud brandstoftank (ℓ)

45

Gewicht
Leeggewicht (max.) (kg)

Aurora Black Pearl (ABP)

Urban Green (URG)

1155 ~ 1228

1110 ~ 1198

1158 ~ 1246

Maximaal toegelaten laadvermogen (kg)

1.600

1.560

1.600

Sleepvermogen (geremd) (kg)

1.000

910

800

450

450

450

7.3 - 7.8

Sleepvermogen (ongeremd) (kg)
** Niet-metaalkleur

AFMETINGEN (MM)

Brandstofverbruik (NEDC)***
In de stad (ℓ / 100 km)

5.5 - 5.9

6.4 - 6.5

Buiten de stad (ℓ / 100 km)

4.3 - 4.6

4.7 - 5.1

5.2 - 5.6

Gemengd (ℓ / 100 km)

4.8 - 5.1

5.3 - 5.6

5.9 - 6.4

CO2 emissies gecombineerd (g/km)

109 - 117

122 - 128

136 - 147

Emissieniveau

Euro6d temp

1,450

Brandstofverbruik (WLTP)
Gemengd (ℓ / 100 km)

5.5 - 6.0

5.8 - 6.4

6.3 - 7.0

CO2 emissies gecombineerd (g/km)

126 - 137

132 - 146

144 - 159

Emissieniveau

Euro6d temp

Prestaties

830

2,580
4,065

655

1,518
1,725

Topsnelheid (km/u)

188

173

183

Acceleratie 0 - 100 km/u (s)

10.7

12.9

12.9

1,524
*** Tot eind 2020 zullen alleen NEDC waarden gebruikt worden voor belastingsdoeleinden

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).
Prijzen geldig op 01/08/2018 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.
*  De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, voor de CO2 uitstoot en voor het elektriciteitsverbruik 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.
De vermelde waarden voor de CO2 uitstoot en voor het brandstofverbruik zijn de “NEDC 2.0 Waarden” in de zin van de
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1153 en de Bijlage XII van de Verordening (EU) nr. 692/2008.
De vermelde waarden voor het elektriciteitsverbruik zijn bepaald op basis van de Verordening (EU) nr. 692/2008.
Aarzel niet om de erkende KIA distributeur van uw keuze te contacteren of de website van de Federale
overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
https://www.energivores.be/CO2_Car_Finder.aspx?lang=NL te raadplegen voor meer informatie.
Vanaf 1 september 2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com
dut-be July 2018 (YB2-19MY)

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)

kia.com

