Kia-kwaliteit

Leuk en
betrouwbaar.
Net als uw
beste vriend.
7 jaar meer zelfvertrouwen en gemoedsrust
De Picanto weet cijfers opwindend te maken: ondanks zijn lengte
van slechts 3,6 meter zit hij boordevol hoogwaardige materialen
en geavanceerde technologie. En daarom leveren wij de nieuwe
Picanto, net als alle andere auto’s van ons merk, met de unieke
7 jaar Kia-garantie. Gebouwd op vertrouwen.
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7 jaar fabrieksgarantie van Kia
Kia levert standaard 7 jaar
garantie op alle modellen.
De eerste 3 jaar geldt geen
kilometerbeperking, daarna
geldt een maximum
van 150.000 km.

De Kia Picanto

Compacte afmetingen,
maar vol persoonlijkheid
Groot in stijl
3,6 meter verfrissende
technologie, verpakt in een
Europees ontwerp.

Vol met karakter
Stijl krijgt de ruimte in de nieuwe Kia Picanto. Deze
opvallende auto biedt een voor zijn klasse ongekend niveau
van raffinement en comfort. En dankzij milieuvriendelijke
motortechnologie met een CO2-uitstoot van slechts 95 g/km
is de Picanto ook nog eens een van de schoonste auto’s in
zijn segment. U zult het zelf zien: deze Kia zit boordevol
opwindende eigenschappen die in de stad gegarandeerd
een sterke indruk achterlaten.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Compact en toch vol ideeën
Een flinke bagageruimte en
60/40 deelbare achterbank in
de sportieve
5-persoons auto.

De 3-deurs Picanto

Verrassend ruim
Binnen in de 3-deurs Picanto
Sportief en compact van buiten, volop energie van binnen: de
3-deurs Picanto zit vol verrassingen. Het gestroomlijnde portier
is royaal, zodat je makkelijk kunt instappen. Verder is de
rugleuning van de passagiersstoel eenvoudig naar voren te
klappen, zodat de achterbank gemakkelijk te bereiken is.
Daar zorgen de comfortabele beenruimte en hoofdruimte
ervoor dat je passagiers net zo van de rit genieten als jij zelf.
Dus waar wacht je nog op?
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Missie volbracht
Hoofdontwerper
Peter Schreyer heeft een
auto neergezet die aan alle
kanten karakter uitstraalt.

1

Exterieur design

Wij presenteren u met trots…
2
… opvallende details
Klein is het nieuwe groot: de kenmerkende Kia-grille is een van
de voorbeelden van het opvallende ontwerp. LED dagrijverlichting
en een sportieve voorbumper zijn een must. De karakteristieke
lijn over de zijkant van de auto, plus geaccentueerde LED
achterlampen en brede schouderlijnen vervolmaken deze goed
uitgebalanceerde verhoudingen. Het resultaat is een stoere en
zelfverzekerde look.

1. Koplampen met LED dagrijverlichting
2.	LED achterlampen
3. Handgrepen in de deuren

3
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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ERGONOMIE VOOR DE BESTUURDER

Van harte welkom
Voel u thuis onderweg
Zelfs voordat u op weg gaat valt er genoeg te bewonderen
aan uw omgeving. Laat uw ogen door het interieur dwalen
en ontdek uiteenlopende prachtige materialen en een
stijlvol ontwerp, gecombineerd met talrijke intelligente en
ergonomische kenmerken. Kleine details zorgen voor een
grootse rijervaring.

U hoeft de smart key slechts bij u te dragen in uw zak
of tas. Hij herkent het voertuig wanneer u de auto
nadert. Om de auto te openen drukt u op de knop op
de handgreep. Om de auto vervolgens te starten
drukt u op de Start/Stop knop op het dashboard.

Smart key
De traditionele sleutel behoort
tot het verleden.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Motor Start/Stop knop
U heeft slechts een smart
key nodig. De motor start
met één druk op de knop.
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iPod-, AUX- en USBaansluitingen
Sluit uw mp3-speler
aan en geniet onderweg
van uw muziek.
Speakersysteem
Voor het beste geluid onderweg:
er kunnen tot 4 speakers in
het interieur
worden geplaatst.
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Van alle gemakken voorzien…
Het met leer beklede stuurwiel is voorzien
van handige duimsteunen die ergonomisch
geplaatst zijn voor een optimale grip.
Audiosysteem
Een compacte auto
met een multifunctioneel
audiosysteem.

2

1

Afstandsbediening
audiosysteem
Zet het geluid
harder, zachter, kies
een ander kanaal en
sla nummers over.
En dat allemaal met
uw handen op
het stuurwiel.

1

2

Aansluitmogelijkheden

Blijf op de hoogte,
waar u ook bent
Bluetooth® hands-free
Met behulp van
Bluetooth®technologie en de
knoppen op het
stuurwiel kunt u
bellen, gesprekken
beëindigen en het
geluidsniveau van een
mobiele
telefoon regelen.

Intelligente technologie binnen handbereik
Ook als u op zoek bent naar moderne technische snufjes, is de
Kia Picanto de juiste auto voor u. Hij is groot in audiotechnologie,
met een radio/cd-speler plus aansluitmogelijkheid voor
een mp3-speler en iPod. Regel de geluidssterkte via de
afstandsbediening op het stuurwiel en regel telefoongesprekken
met behulp van hands-free Bluetooth®. De Kia Picanto zit vol
technologie die u helpt en entertaint.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Comfortabel interieur

Strek uw benen en
droom er rustig op los
Volop ruimte voor een comfortabele rit
Met verfrissende ideeën kom je ver. Door te kiezen
voor een langere wielbasis hebben de ontwerpers van
Kia een interieur gecreëerd die volop beenruimte biedt.
De ergonomisch ontworpen stoelen kunnen naar uw eigen
smaak worden bekleed met hoogwaardige materialen met
diverse stijlvolle afwerkingen. En om echt op te vallen, kunt
u er wat kleur aan toevoegen.

Bestuurdersstoel
Het zijkussen van de
bestuurdersstoel is
vergroot en heeft
verschillende
gradaties van
stevigheid voor de
beste zijwaartse
ondersteuning.

Nog meer verrassingen
De Picanto biedt een voor deze
klasse verrassend niveau van
kwaliteit en comfort.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Standaarduitvoering
Picanto packs

De Picanto wordt standaard geleverd met bekledingsstof
‘Woven’, in combinatie met Ebony Black interieurkleur.

Groot in stijl –
met wat hulp van
onze ontwerpers
Hoogwaardige afwerkingen
Het Picanto interieur is zorgvuldig
afgestemd op de kleuren van het
exterieur. De hoogwaardige materialen
zorgen voor een luxueus gevoel.

Ebony black

Meeruitvoering
Kiest u voor de BusinessLine of ExecutiveLine dan kiest u voor
bekledingsstof ‘Tricot’, in combinatie met Ebony Black interieurkleur.

Ebony black
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de
standaard- en meeruitrusting.
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Stof

Dashboardafwerking

Hoge kwaliteit is
standaard
ongeacht het gekozen
uitrustingsniveau

Stof

Dashboardafwerking
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Prestaties

Alles voor opvallende
prestaties
Motoren die de standaard verleggen
De Picanto houdt zich niet in als het gaat om een gezonde mix
van prestaties en zuinigheid. Zijn energieke motoren behoren
tot de schoonste in het segment.

Zuiver succes
Geavanceerde motortechnologie
maakt een lage CO 2 -uitstoot
beginnend bij slechts
95 g/km mogelijk.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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EcoDynamics
Vergroot de efficiency en
reduceert de CO2-uitstoot.

Motoren en aandrijving

Klein, maar vol
krachtige ideeën
Milieuvriendelijke motorprestaties
De Picanto kan worden geleverd met keuze uit twee
geavanceerde lichte benzinemotoren: het 1.0 liter
model met 69 pk en het 1.2 liter model met 85 pk.
Beide houden het brandstofverbruik en de
CO2-uitstoot laag, terwijl ze zorgen voor een
soepele, rustige rit.

EcoDynamics
EcoDynamics helpt brandstof te besparen en reduceert
de CO2-uitstoot. Het omvat naast de standaard banden
met lage weerstand, een schakelindicator en het Start/
Stop-systeem (ISG).

De Picanto motoren:

1.0 CVVT
69 pk / 6.200 tpm / 95 g/km CO2 (met ISG)
1.2 CVVT
85 pk / 6.000 tpm / 100 g/km CO2 (met ISG)

1.2 CVVT

1.0 CVVT
120
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90

110

60

60
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40
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30
Koppel (Nw)
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0
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50
0
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Toerental (tmp)

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
18

1

2

1. & 2.
Handmatige/automatische
versnellingsbak
Kies tussen een handgeschakelde
5-versnellingsbak of een
automatische 4-versnellingsbak om
soepel en stil te schakelen.
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De groene kracht van de Picanto
Start/Stop-systeem (ISG)
Stop bij een verkeerslicht en de intelligente Start/Stop-technologie neemt de leiding over in de Picanto. De motor wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer de versnelling in neutraal staat en u uw voet van het koppelingspedaal neemt. Zodra u
weer gaat rijden, wordt de motor weer gestart. Dat is niet alleen in de stad handig. Het systeem helpt brandstof te besparen
en bovendien de CO2-uitstoot te verlagen.
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Ideeën voor een groenere toekomst
Ons onderzoekscentrum houdt zich
continu bezig met de ontwikkeling
van schone hybride voertuigen en
brandstofcelvoertuigen.

EcoDynamics en het milieu

Grote stappen richting
een schonere wereld
Oplossingen die een verschil maken
Of u nu glas in de glasbak gooit of in een schonere auto rijdt,
u kunt op vele manieren een steentje bijdragen aan een beter
milieu. Bij Kia zijn we er bijzonder trots op u oplossingen te
kunnen aanbieden die het klimaat helpen beschermen.
In elke stap van het productieproces houdt Kia zich aan de
strengste richtlijnen op het gebied van milieubescherming en
recycling. En wanneer uw auto het einde van zijn levenscyclus
bereikt, garanderen wij een milieuvriendelijke verwerking van
het voertuig door strenge recyclingprocessen toe te passen
die schadelijk afval tot een minimum beperken.

Alle modellen met het Start/Stop-systeem dragen het
EcoDynamics label.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Veiligheidstechnologie

Kordaat genoeg om de
wereld aan te kunnen
Groot in veiligheid voor bestuurder en passagier
De Picanto is ontworpen om indruk te maken - in elk
opzicht. Daarom zit hij boordevol veiligheidsopties die
ongeëvenaard zijn door een auto in deze klasse en die u
en uw passagiers beschermen.

Airbags voorin / zijairbags / gordijnairbags
De Picanto is standaard voorzien van airbags voorin voor de
bestuurder en bijrijder, zijairbags en gordijnairbags.

Carrosserieconstructie
De verstevigde carrosserieconstructie en het geraamte zorgen voor
optimale stijfheid en stuurstabiliteit. De energieabsorberende
structuren bieden bescherming in het geval van een botsing.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Kofferbakcapaciteit (mm)
Lengte: 535
Breedte: 1.002
Hoogte: 557

Veelzijdigheid en bergruimte

Compact, maar
vol verrassingen
Meer ruimte om flexibel te zijn
Het leven kan niet eenvoudiger zijn dan met de Kia Picanto.
Met een 200 liter kofferbak heeft u volop ruimte om op reis
te gaan. En met de 60/40 deelbare achterbank kunt u grotere
spullen vervoeren en heeft u nog steeds plek voor een passagier
op de achterbank. Of klap de hele bank naar beneden om een
platte laadruimte te creëren. Er zijn tal van mogelijkheden en
zelfs nog meer opbergideeën voor al uw kleinere spullen.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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1.	Ruime 200 liter kofferbak
2. 9,6 liter dashboardkastje
3.	Opbergvak in de deur
4.	Opbergruimte onder de stoelen
5.	Opbergzakken achter de stoelen
6.	Opbergbak in de middenconsole
7.	Roterende bekerhouder voor twee bekers
8. Vak onder de vloer
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Uitrustingsopties

Vergroot uw potentieel
Verfraai uw Picanto met nog meer verfrissende ideeën
Of u nu houdt van luxe en comfort, zoals automatische
klimaatregeling, veiligheidstechnologie of praktische opties –
hier heeft u de kans om de Picanto af te stemmen op
uw behoeften.
1.	Automatische klimaatregeling
2. Kantelbaar stuurwiel met stuurbekrachtiging
3. Derde remlicht (LED)
4.	Elektrisch bedienbare ramen met veiligheidsfunctie
(bestuurderskant)
5.	Isofix bevestigingspunt voor een kinderzitje
6.	Elektrische, inklapbare zijspiegels
7. Knipperlichten opzij in de buitenspiegels

6

7

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Lak, wielen en specificaties

Volledig uitgerust op weg
Kies uit stijlvolle exterieuropties
Een motor naar uw smaak, de perfecte kleur, de wielen om
het helemaal af te maken – bij de Kia Picanto draait het om
uw wensen.

Picanto specificaties

165 / 60R 14

Motoren

1.0 CVVT

1.2 CVVT

Motor

3 cilinders

4 cilinders

Cilinderinhoud (cm3)

998

1.248

Max. vermogen (pk /tpm)

69 / 6.200

85 / 6.000

Max. koppel (Nm /tpm)

94 / 3.500

118 / 4.000

820

Exterieur lengte

3.595

Overhang (voor)

700

Beenruimte (achter)

Exterieur breedte

1.595

Overhang (achter)

510

Hoofdruimte (voor)

Exterieur hoogte

1.480

Interieur lengte

1.729

Hoofdruimte (achter)

Wielbasis

2.385

Interieur breedte

1.335

Schouderruimte (voor)

Spoorbreedte (voor)

1.415

Interieur hoogte

1.247

Schouderruimte (achter)

1.280

Beenruimte (voor)

1.070

Minimale draaicirkel

9.800

Spoorbreedte (achter) 1.418

1.002
962
1.290

* Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van de auto’s
zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. Neem voor actuele
informatie contact op met uw Kia-dealer.

1.480

Picanto exterieur afmetingen (mm)

1.424

1.421
1.595

700
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2.385
3.595

Uw keuze, uw Picanto
Volop mogelijkheden om uw Kia
de stijl te geven die bij u past.

510

3D_Bright Silver (Metal)

L7G_Lemon Grass (Metal)

ABB_Alice Blue (Solid)

BEG_Signal Red (Metal)

Z1_Galaxy Black (Metal)

IM_Titanium Silver (Metal)

UD_Clear White (Solid)

M9Y_Milky Beige (Metal)
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KIA MOTORS CORPORATION
Kia maakt deel uit van een dynamisch, krachtig en modern
wereldconcern dat garant staat voor een productie van ruim vier
miljoen auto’s per jaar. Kia kent als een van de weinige Zuid-Koreaanse
fabrikanten een historie van meer dan een halve eeuw. Na de productie
van fietsen en motorfietsen werd in de jaren zeventig een begin
gemaakt met de productie van auto’s. De ontwikkelingen volgden

elkaar vanaf dat moment in hoog tempo op, met als resultaat het
brede modellengamma dat Kia vandaag de dag aanbiedt. Daar blijft
het echter niet bij, gezien een veelvoud aan activiteiten die in de nabije
toekomst nog op de agenda staan. Naast veel nieuwe modellen,
presenteert Kia met regelmaat ook concept cars. Deze auto’s geven
een juiste indruk van wat Kia in de toekomst kan gaan brengen.

Planting for a better life KIA AUTOLEASE
Kia Motors Europe ondersteunt via haar “Planting for a Better Life”programma, het Jatropha-project in Mali van de Trees for Travel
stichting. Malinese boeren planten 6 miljoen Jatropha-struiken ter
bescherming van hun akkers. De lokale gemeenschap profiteert
hiervan door hogere landbouwopbrengsten, extra inkomen voor de
boerenfamilies en de productie van biodiesel.
De 14 aangesloten Kia importorganisaties in Europa, waaronder Kia
Motors Nederland, doneren 6 struiken per nieuw verkochte auto. Dit
integrale onderdeel van haar beleid voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen wordt voor Kia uitgevoerd via het ‘Trees for All’ programma
van Trees for Travel. Deze Nederlandse stichting heeft ruime ervaring
bij de ontwikkeling van Jatropha-projecten en startte in 2007 al een
samenwerking met de Kia-importeurs in Nederland en Zweden.
Er staan inmiddels al 2,3 miljoen struiken op de akkers, er zijn 51 Jatropha
veldscholen opgezet die meer dan 5000 boeren hebben geleerd hoe zij de
Jatropha het beste kunnen planten en de oogsten van pinda’s, gierst en maïs
kunnen maximaliseren. Door deze overeenkomst biedt Kia Motors Europe
aan nog meer boerenfamilies een betere toekomst. Door zich te verbinden
aan het Jatropha-project in Mali helpt Kia te zorgen dat de lokale boeren een
eerlijk inkomen krijgen. De Jatropha is een struik die goed tegen de droogte
kan en die tal van voordelen heeft. De plant is giftig voor dieren en beschermt
als haag de akkers. Het helpt erosie voorkomen en vanaf het vijfde jaar
produceert een struik circa 3,5 kilo klimaatnoten. Voldoende om een halve
liter biodiesel te produceren en zo de inkomsten van de boeren te vergroten.
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Autolease

Uw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om leaseoplossingen op individueel niveau. Kia Autolease biedt een breed en
gevarieerd pakket van producten bestaande uit Full Operational Lease
en Netto Operational Lease.

KIA FINANCE

Finance

Kia Finance heeft diverse oplossingen op het gebied van financiering,
zoals huurkoop of een doorlopend krediet.* Zo kan altijd de best passende
financieringsmogelijkheid voor u op maat gerealiseerd worden.
Interesse in of vragen over de producten van Kia Finance en Kia
Autolease? Op www.kia.com vindt u meer informatie. Of vraag uw Kiadealer om de brochure

10 x 12

* Kijk voor de algemene voorwaarden en prospectus op www.kia.com. Uw aanvraag wordt getoetst bij
het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar worden ook uw gegevens en aanvraag geregistreerd.
Kia Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer
Finance Benelux B.V. heeft een vergunning voor het aanbieden van consumentenkrediet en is
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011170.

STANDAARD 7 JAAR KIA GARANTIE
Uniek in Europa: Kia Motors levert nu elke nieuwe Kia met een
garantietermijn van 7 jaar. Naast de scherpe prijzen en rijke
standaarduitrusting, kiest u met een Kia nu ook voor extra zekerheid.
Doe ons dat maar eens na!

Hoe het komt dat Kia deze onovertroffen garantie kan bieden? Heel
simpel: Kia heeft zoveel vertrouwen in haar eigen productiekwaliteit
dat ze elke auto een garantie van 7 jaar durft te geven. Elk van onze
modellen wordt geleverd met een uitgebreide fabrieksgarantie van
7 jaar. Zonder verborgen kleine lettertjes of verrassingen achteraf.

7x VRAAG EN ANTWOORD
Op welke auto is de 7 jaar Kia garantie van toepassing?
Op elke nieuwe Kia die verkocht en geregistreerd wordt na 1 januari 2010.
Gelden er beperkingen voor de kilometrage?
Gedurende de eerste drie jaar gelden er geen beperkingen voor de
kilometrage onder de garantie. Over de volledige periode van de garantie
is de beperking voor de kilometrage 150.000 km.
Zijn er onderdelen die niet onder de 7 jaar garantie vallen?
Sommige onderdelen zijn aan normale slijtage onderhevig. Denk bijvoorbeeld
aan banden, remblokken, ruitenwisserbladen en bougies. Deze onderdelen
vallen daarom niet onder de 7 jaar garantiedekking, maar moeten bij regulier
onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten van tijd tot tijd vervangen
worden. De Kia-dealer kent vaste prijzen voor onderhoud en de meest
voorkomende reparaties, dus ook daarmee weet u vooraf waar u aan toe
bent. Kijkt u voor meer informatie over de garantie voor dit specifieke
model onderaan deze pagina.
Hoe zit het met carrosserie?
De carrosserie van al onze auto’s is gedekt voor minimaal 7 jaar/150.000 km.
Er zijn zelfs modellen met een dekking van 10 en 12 jaar. De autolak is
maximaal gegarandeerd voor 5 jaar/150.000km.

Hoe is het mogelijk dat Kia als enige autofabrikant
7 jaar garantie /150.000 km garantie geeft?
De hoge productiekwaliteit van onze fabrieken in Europa en elders geeft
Kia het vertrouwen om deze bijzondere garantie te geven, die uniek is op
de Europese markt.
Is de garantie overdraagbaar op de volgende bezitter?
Ja, zonder probleem. De garantie is 100% overdraagbaar op de volgende
eigenaren. Hierdoor blijft de restwaarde van de auto hoog en is de auto
zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.
Is er objectief bewijs voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van Kia?*
Kia auto’s zijn grondig getest door autojournalisten uit heel Europa. Zo
voerde het Duitse toonaangevende tijdschrift “Auto Bild*” een 100.000 km
duurproef uit met een Kia cee’d. De cee’d kreeg de best mogelijke
beoordeling (A), waardoor de cee’d in de Top 5 staat van alle auto’s die
door AutoBild ooit aan een duurproef zijn onderworpen.
* AutoBild is de Duitse tegenhanger van het Nederlandse blad AutoWeek.

PICANTO ZEKERHEDEN
7 jaar fabrieksgarantie
Kia staat garant voor kwaliteit. Daarom bieden wij op uw nieuwe Kia
maar liefst 7 jaar volledige fabrieksgarantie (max. 150.000 km). Dat is
uniek in Europa! De eerste drie jaar geldt zelfs géén kilometerbeperking.

3 jaar audiogarantie
Zelfs op het audiosysteem, navigatie- en entertainmentsysteem heeft
u bij Kia garantie. Kia geeft hierop 3 jaar garantie (max. 100.000 km). Zo
kunt u dus gegarandeerd lang blijven genieten van uw favoriete muziek!

5 jaar lakgarantie
Wat mooi is moet mooi blijven. De hoogwaardige lakkwaliteit van alle
Kia-modellen wordt gegarandeerd door de hoge houdbaarheid en dikte
van de gebruikte laklaag. Door de langdurige bescherming van de laklaag
hoeft u zich geen zorgen te maken. Om dit te bewijzen krijgt u 5 jaar
lakgarantie (max. 150.000 km).

Kia internationale wegenhulpgarantie
Bovenop alle andere garanties van Kia, krijgt u 24 uur per dag, 7 dagen
per week internationale wegenhulpgarantie in Nederland en de rest
van Europa. De wegenhulpgarantie biedt u hulp ter plekke én (indien
nodig) vervangend vervoer of een overnachting. Bovendien wordt
u bij de alarmcentrale altijd in het Nederlands te woord gestaan. Met
de internationale wegenhulpgarantie van Kia wordt uw mobiliteit
gegarandeerd, waar en wanneer u het ook nodig mocht hebben. De
eerste drie jaar zijn er geen beperkingen aan deze garantie verbonden,
daarna geldt dat uw Kia regelmatig en in overeenstemming met het
onderhoudschema is onderhouden bij een officiële Kia-dealer. Vraag uw
Kia-dealer naar de voorwaarden.

12 jaar carrosseriegarantie
Ook op de carrosserie geeft Kia een uitstekende garantie van maar liefst
12 jaar (max. 150.000 km). Hiermee onderstreept Kia de hoogwaardige
kwaliteit van de carrosserieën.
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www.kia.com

De eerste 3 jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
www.kia.com
E-mail: info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De
modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, zoals de getoonde audioapparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie
contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

Official Partner

Official Partner

