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De Kia Rio

Standaard opmerkelijk
Klaar voor úw leven
De Kia Rio heeft een ontwerp dat hoofden doet draaien. Deze
dynamische hatchback heeft naast zijn prachtige uiterlijk veel
te bieden: voor zijn klasse verrassend veel voorzieningen en
comfort en de nieuwste snufjes op het gebied van technologie
en veiligheid gecombineerd met lage gebruikskosten.
Betrouwbaar opwindend
De nieuwe Kia Rio combineert opwinding met ultieme
gemoedsrust. Deze hatchback is zo goed gebouwd dat hij
standaard wordt geleverd met 7 jaar Kia-garantie. Kia biedt
u met trots kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Het is een
belofte die veel verder reikt dan de fabrieksvloer. Kia belooft u
de best mogelijke service te bieden, waardoor u nog jarenlang
van uw Kia kunt genieten.

Grote persoonlijkheid
Laag model, een korte overhang
voor en achter, coupéachtig
silhouet – belangrijke ingrediënten voor het sportieve
karakter van de Rio.

7 jaar Kia-garantie
Kia geeft 7 jaar garantie
op alle modellen.
Uniek in Europa!
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Boordevol karakter
De kenmerkende Kia-grille
geeft het dynamische
uiterlijk van de Rio
iets extra’s.

1 1

Ontwerp

Beweging en emotie
Ontwerp met liefde voor details
Van de kenmerkende grille en de karakteristieke lijn over de zijkant
tot de gespierde achterkant; de nieuwe Kia Rio zit boordevol
opwindende, dynamische details. Hier komen vorm en functie
samen: dagrijverlichting, achterlichten en knipperlichten met LEDtechnologie.

2

1. Koplampen met LED dagrijverlichting
2. Spiegels met geïntegreerde LED knipperlichten
3. LED achterlichten

3
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ZUINIG

Ultieme besparingen
Zuiniger rijden betekent meer geld voor andere dingen.
Dankzij het zuinige brandstofverbruik en de zeer lage CO2uitstoot houdt de Kia Rio de gebruikskosten laag – zonder de
prestaties in gevaar te brengen.
Start/Stop-systeem (ISG)
Waarom zou u brandstof verbruiken terwijl u stilstaat? Als
u stopt bij een verkeerslicht wordt de motor van de Rio
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 handig
wanneer u in de stad rijdt, en het systeem helpt bovendien de
CO2-uitstoot en uw brandstofkosten te verlagen.

>

Stop

Start
(ISG)

ECO schakelindicator
De ECO schakelindicator in het
instrumentencluster geeft aan
wanneer u het beste kunt schakelen
voor een zuinigere rijstijl (bij
modellen met een handmatige
versnellingsbak).
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Natuurlijke schoonheid
De schuimvulling in onze
stoelen is afkomstig van een
duurzame bron: sojabonen.

Ecodynamics en het milieu

Al onze bestemmingen
zijn groen
Meer efficiency + minder uitstoot = meer beloningen
Bij Kia willen we dat elke reis een beloning is. Daarom is de Rio
niet alleen een dynamische hatchback die prettig rijdt. Hij is ook
ontwikkeld om zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te zijn.

Alle modellen met het Start/Stop-systeem
dragen het EcoDynamics label.
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Eco-uitdaging
We zijn er bijzonder trots op u oplossingen te kunnen aanbieden die het klimaat helpen beschermen. Ons ultieme doel is de
schoonste niet-elektrische auto te produceren, met ultralage emissieniveaus en de grootst mogelijke brandstofzuinigheid.
Maar dat is niet alles. In elke stap van het productieproces houden wij ons aan de strengste richtlijnen op het gebied van
milieubescherming en recycling. Aan het einde van de levenscyclus van een auto garanderen wij een milieuvriendelijke
verwerking van het voertuig door strenge recyclingprocessen toe te passen die schadelijk afval tot een minimum beperken.
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Interieur

Beloon uzelf
…met net iets meer
De Kia Rio is ontworpen om te verrassen. Hij heeft een hoog
kwaliteitsniveau, is stijlvol en beschikt over de nieuwste
technologie. Of het nu gaat om slimme technologie die
de bestuurder assisteert, zoals volledig automatische
airconditioning die de temperatuur op het ingestelde niveau
houdt of geavanceerde audiotechnologie die alle passagiers
entertaint – in de Rio reist iedereen comfortabel.

Smart key
U hoeft de smart key slechts bij u te dragen in uw zak of tas.
De auto herkent hem wanneer u nadert. Om de auto te
openen hoeft u slechts op de knop op de deurgreep te
drukken. Om de auto te starten drukt u op de Start/Stopknop op het dashboard.

11
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Ergonomie voor de bestuurder

Tijd om te beginnen
Relaxed en alles onder controle
De ergonomisch ontworpen cockpit assisteert de bestuurder
waar mogelijk – zodat u zich kunt concentreren op de
leuke kant van het autorijden: de weg. Het geavanceerde
supervision cluster is uitgerust met een boordcomputer
en het verstelbare stuurwiel is voorzien van veel
afstandsbedieningsfuncties, zodat u uw handen aan het
stuur kunt houden.

1. Cruise control
De cruise control is perfect voor ontspannen rijden op de snelweg
en kan worden ingesteld via knoppen op het stuurwiel.
2 - 6. Boordcomputer
De stijlvolle boordcomputer met achtergrondverlichting in het
midden van het instrumentencluster voorziet u van belangrijke
reisinformatie, zoals de afstand die nog met deze tankinhoud kan
worden gereden en het actuele brandstofverbruik.
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Afstandsbediening van het
audiosysteem aan het stuurwiel
Met uw duim kunt u de
geluidssterkte aanpassen, een
nummer overslaan
of van zender veranderen.

Bluetooth® connectiviteit
Bel anderen en ontvang telefoon
gesprekken volledig hands-free.
Tevens kunt u via de connectiviteit
uw muziek over de luidsprekers
streamen.
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Connectiviteit

Afgestemd op de wereld
Meer keuze, meer aansluitmogelijkheden
De Rio verwent u met zijn vele technologische snufjes.
Denk bijvoorbeeld aan het ultramoderne infotainmentsysteem.
Het geavanceerde audiosysteem speelt uw favoriete muziek
via de cd-speler of via externe media-apparatuur met behulp
van de AUX-, MP3- of iPod-aansluitingen. Voor welk type
media u ook kiest, het audiosysteem zorgt voor een diep
en rijk geluid.

Radio / cd-speler / MP3 / RDS audio
Prachtig geluid dankzij het
ultramoderne audiosysteem.

Aux / USB / iPod-aansluiting
Optimale aansluitmogelijkheden: twee poorten
voor verschillende muziekapparatuur.
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Comfortabel interieur

Kom snel tot rust
De comfortzone van de Rio
U voelt zich direct op uw gemak in de nieuwe Kia Rio.
Dat komt doordat onze ontwerpers een ruim interieur
hebben ontworpen met materialen van hoge kwaliteit.
Terwijl ergonomisch vormgegeven stoelen ultieme
ondersteuning bieden, zorgt het soft touch dashboard
voor een hoogwaardige uitstraling en aangenaam gevoel.
Slimme technologie, zoals de volledig automatische
airconditioning, draagt ook bij aan het hoge comfortniveau.

Volledig automatische airconditioning / cluster ionizer
Kies de gewenste binnentemperatuur en het systeem houdt
automatisch de temperatuur op het ingestelde niveau.
Een cluster ionizer genereert automatisch ionenplasma
om de binnenlucht fris te houden.
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prestaties

Dynamisch ontwerp,
dynamische aard
Fantastische prestaties
De nieuwe Kia Rio is bovenal een bestuurdersauto. Hij brengt
een glimlach op uw gezicht, in elke bocht en op elke weg. U
kunt kiezen uit vier motoren, die stuk voor stuk zeer efficiënt
zijn. Zo kunt u volop van uw ritten genieten.

Vooruitstrevend
De motortechnologie van de
Rio combineert zuinigheid
met topprestaties.
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Motoren en versnellingsbakopties

Het vermogen in
uw handen
Prestatie en efficiency
Optimaal genot tegen een minimale belasting van
uw budget. De Rio laat zien hoe het moet. Met een
dieselmotor en twee benzinemotoren, variërend van
75 tot 109 pk, behoort de Rio tot de auto’s met een
laag brandstofverbruik. De optimale aerodynamische
eigenschappen en speciale banden maken de Rio nog
zuiniger, doordat de rolweerstand wordt verlaagd.
Versnellingsbakken
De 1.1 dieselmotor is verkrijgbaar met een geavanceerde
handgeschakelde 6-versnellingsbak. De 1.4 benzinemotor
kan worden uitgerust met handgeschakelde 6-versnellingsbak
of een gemakkelijke automatische 4-versnellingsbak.
Bij de 1.2 benzinemotor zorgt een handgeschakelde
5-versnellingsbak voor soepel schakelen.
1.2 CVVT benzinemotor
105 g/km CO2 / 85 pk / 121 Nm
Deze lichte, aluminium viercilindermotor heeft dubbele
continu variabele kleptiming om de CO2-uitstoot en het
brandstofverbruik verder te verlagen.
1.4 CVVT benzinemotor
114 g/km CO2 / 109 pk / 137 Nm
Deze motor levert extra vermogen en het comfort
van een automaat. Hij beschikt over enkelvoudige
continu variabele kleptiming en een stille,
stalen distributieketting.
1.1 CRDi dieselmotor 3.6 l / 100 km
Vanaf 94 g/km CO2 / 75 pk / 179 Nm
Dankzij het bescheiden brandstofverbruik en de lage
CO2-uitstoot houdt de Kia Rio 1.1 CRDi de gebruikskosten
laag. Geavanceerde Dieseltechnologie combineert
zuinigheid met verrassende prestaties.
21

Veiligheid

Actieve veiligheid
Active Safety
Wanneer u te maken heeft met moeilijke
wegsituaties helpt de Rio u potentieel gevaar
te ontwijken. Hij is uitgerust met uiteenlopende
geavanceerde actieve veiligheidstechnologieën, zoals
Electronic Stability Control.

Statische bochtverlichting
Voor een beter zicht springt
de mistlamp aan wanneer
het stuurwiel
ingedraaid wordt.

De nieuwe Rio is door de toonaangevende
Europese veiligheidsorganisatie EuroNCAP
onderscheiden met het maximale aantal van
5 sterren voor veiligheid bij aanrijdingen.
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Parkeersensoren achter
Wanneer u achteruit
inparkeert klinkt een signaal
wanneer u andere auto’s
of het trottoir
te dicht nadert.

1

Passieve veiligheid

Sterk en zorgzaam
Bescherming voor iedereen
De Rio zorgt voor u en uw passagiers. Hoogwaardig verstevigd
staal in de constructie zorgt voor maximale bescherming bij
ongevallen. Het is ontwikkeld om klappen op te vangen bij zowel
frontale botsingen als botsingen van opzij.

2. Zes airbags
De Kia Rio wordt standaard geleverd met dubbele airbags voorin, twee
zijairbags en twee gordijnairbags. Het geavanceerde airbagsysteem
werkt samen met veiligheidsgordelspanners, die in noodgevallen
automatisch worden geactiveerd door sensoren.

25

Interier en specificaties

Goede cijfers alom
Rio specificaties
Motoren

1.2 BENZINE

1.4 benzine A/T

1.248

1.396

1.120

Max. vermogen (pk / tpm)

85 / 6.000

109 / 6.300

75 / 4.000

Max. koppel (Nm / tpm)

121 / 4.000

137 / 4.200

170 / 1.500

Cilinderinhoud (cc)

1.1 Diesel

Unit (mm)
Totale lengte

4.045

Beenruimte (voor)

Totale breedte

1.720

Beenruimte (achter)

Totale hoogte
Hoofdruimte (voor)
Hoofdruimte (achter)

1.112

Lengte kofferbak

684

790

Breedte kofferbak

1.059

1.455

Schouderruimte (voor)1.350

Volume kofferbak

288 l.

1.015

Schouderruimte (achter)1.324

960

Wielbasis

2.570

Black one-tone

Stijlvol en met klasse

* 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.

Rio exterieur afmetingen (mm)

Fabric

Fabric

26

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

1

Veelzijdigheid en bergruimte

Om u heen gevormd
Compact maar toch ruim
Wat uw plannen ook zijn, de Rio biedt ruimte voor
uw levensstijl. Om te beginnen heeft de Rio een
kofferbak van 288 liter voor uw spullen. Of klap de
60/40 deelbare achterbank neer om meer ruimte
te creëren. Voor kleinere spullen zijn er tal van
opbergplekken waar alles veilig maar toch bij de
hand kan worden bewaard.

2

1. 60/40 deelbare achterbank
Voor meer flexibiliteit en grotere ladingen.
2.	Verschuifbare armsteunconsole
Stel hem in naar gelang uw rijstand.
3. 15 l. dashboardkastje

3

Houdt uw drankjes koel.
4. Bagagenet
Zet uw spullen in de kofferbak vast.

4
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3 DEURS
De ultieme uitdrukking
van sportiviteit
Voor wie van starende blikken houdt: de sportieve Rio 3-deurs
maakt beslist indruk met zijn dynamische postuur en lage,
langgerekte profiel. Onder zijn pittige lijnen gaan dezelfde
zuinige motoren en toonaangevende voorzieningen schuil als bij
de 5-deurs uitvoering.
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Handige instap achterin
De rugleuning van de passagiersstoel vóór
klapt moeiteloos naar voren en biedt een
ruime instap naar de ruime achterbank.

Het sportieve silhouet van de Rio 3-deurs en zijn stijlvolle, markante designkenmerken
doen u boven de massa uitstijgen. Tegelijk pakt hij uit met de binnenruimte, de
passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen en high-techkenmerken die u
eerder van een auto uit het hogere segment zou verwachten.

31
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Kies voor talent
Ongeacht wie u bent of waar u naartoe gaat, er is zeker een Rio die het beste uit u naar boven haalt. U
hoeft geen compromissen meer te doen op het vlak van stijl wanneer u die perfecte combinatie van
comfort, zuinigheid en functionaliteit zoekt. U hoeft alleen te kiezen of u voor de stijlvolle 5-deurs of de
sportieve 3-deurs gaat.

33
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Uitrustingsopties

Meer comfort,
meer veiligheid,
meer Rio-plezier.
Als het om voorzieningen gaat is de Rio royaal.
Hij is standaard uitgerust met een reeks voor zijn klasse
onverwachte voorzieningen. Maar er is natuurlijk altijd ruimte
voor meer – kijk maar eens naar deze selectie standaard en
optionele oplossingen.
1.		Stoelvulling van biologisch schuim
		Het schuim in de stoelen is gemaakt van milieuvriendelijke sojabonen.
2.		Elektrisch bedienbare ramen met veiligheidsfunctie
(bestuurderskant)
		Beweegt automatisch naar beneden wanneer hij merkt dat handen

7

bekneld raken.
3.		Automatisch ontwasemsysteem
		Een sensor bespeurt het beslaan van de ruit en schakelt automatisch
de ventilatoren in zodat u snel weer goed zicht heeft.
4.		Zonwerend glas
		Vermindert de UV-straling en koelt het interieur.
5.		Aeroblade ruitenwisser
		Houdt de ruitenwisser dichter tegen de ruit bij hoge snelheden.
6.		Handgrepen buitenzijde
		In carrosseriekleur voor een prachtige look.
7.	Verstelbaar stuurwiel
		Kan worden ingesteld voor een gemakkelijke houding van de
bestuurder.
8. LED dagrijverlichting en LED achterlichten
		Zorgt voor een stijlvol uiterlijk en extra veiligheid.

8
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Wielen en lak
De juiste keuze voor u.
Uiteenlopende kleuren en stijlvolle wielen: u hoeft alleen nog
maar de Rio uit te kiezen die bij u past.

Velgen

15” sierdeksels
185/65R

15” lichtmetalen velgen
185/65R

Eye-catcher
Buitenspiegels in
carrosseriekleur voor een
luxe uitstraling.

17” lichtmetalen velgen
205/45R
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Exterieurkleuren

White (UD)

Bright Silver Metallic (3D)

Fresh Beige Metallic (FDP)

Signal Red Metallic (BEG)

Wendy Brown Metallic (DBS)

Electric Blue Metallic (FBD)

Deep Blue Metallic (BLA)

Graphite Metallic (ABT)

Black Metallic (ABP)
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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.

RIO 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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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.
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