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Verrijk uw leven
Pure energie en raffinement. De stoere Sorento is aantrekkelijker, levert indrukwekkende prestaties
en zit barstensvol slimme technologie. Ga samen met de Sorento de avonturen aan die het leven te
bieden heeft.
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Klaar voor de stadsjungle
De Sorento is van oorsprong een echte terreinwagen, maar hij heeft
zich inmiddels ontwikkeld tot een auto die ook in de stad
indrukwekkend is. Net als elke andere Kia geldt voor de Sorento
onze unieke 7-jaarsgarantie. Die garantie durven we te bieden
omdat de Sorento volgens de allerhoogste normen wordt
geproduceerd en zeer grondig is getest. Deze uitzonderlijke
bumper-tot-bumpergarantie is, binnen de garantieperiode, volledig
overdraagbaar op volgende eigenaren. Dit maximaliseert de
restwaarde van uw auto, als u hem ooit zou willen verkopen.
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Opvallende stijl
Ons team van internationale ontwerpers heeft een modern en elegant silhouet gecreëerd met opvallende
esthetische details. Neem nou de krachtige chromen grille, geflankeerd door LED-dagrijverlichting, of de
kenmerkende achterlichtunits en de nieuw ontworpen lichtmetalen velgen.
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Klaar voor de start?
De nieuwste technologie, kwalitatief hoogwaardige materialen en een ergonomisch design, gebouwd
rondom de bestuurder. Het zijn de basisingrediënten voor een opwindende en relaxte rijervaring.
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Een ruim toevluchtsoord
De ruime cabine van de Sorento is gul bemeten en bezit uitzonderlijk comfortabele achterstoelen. De gewijzigde ophanging is
voorzien van ARCD-technologie (Advanced Rebound Control Damper) en een verbeterde isolatie voor meer rijcomfort.
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▶ 5-zitter
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Interieurmogelijkheden
Klassiek en modern tegelijk. De kleurencombinaties voor het interieur van de Sorento en de keuze uit
een premium lederen of zachte stoffen bekleding maken dat u zich nog meer thuis voelt in deze SUV.

Stof [LX]
Metallic
inlegelementen

Leer

Stof [EX]

Steel Black Het Steel Black-schema combineert een zwarte interieurbekleding met een ingelegde metallic sierlijst plus stoelen met

een zwarte stoffen bekleding of een zwarte leren bekleding voor een moderne uitstraling.

▶ 7-zitter
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Technologie die helpt en inspireert
De cockpit van de Sorento is uitgerust met een volledige reeks intuïtieve en ergonomisch ontworpen bedieningselementen.
Het sportieve instrumentenpaneel geeft op heldere en subtiele wijze essentiële informatie weer. De uiterst functionele
middenconsole maakt bovendien al uw multimedia- en comfortbehoeften eenvoudig realiseerbaar.

7”-TFT LCD-INSTRUMENTENPANEEL
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Een zeer goed afleesbaar display in het instrumentenpaneel geeft
boordcomputerinformatie grafisch weer over bijvoorbeeld de afstand
die kan worden afgelegd met de nog in de tank aanwezige
brandstofhoeveelheid, het gemiddelde en het actuele brandstofverbruik
en de buitentemperatuur.
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1. Radio + CD + MP3 + RDS + achteruitrijc amera Het stijlvol

geïntegreerde audiosysteem heeft 9 speakers en een subwoofer,
een cd- en mp3-speler. Het display doet dienst als monitor voor de
achteruitrijcamera. Een navigatiesysteem met touchscreen is
standaard.

2. Aux en iPod® Beluister muziek van zo goed als elk apparaat met
ingebouwde audiostreaming, AUX-, USB- en iPod® connectiviteit,
plus HiFi output.
3. Dual Zone Climate Control. De volledig automatische
airconditioning met 8 ventilatorstanden kan zowel door de
bestuurder als de voorpassagier overeenkomstig hun individuele
temperatuurvoorkeur worden ingesteld.
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De essentie van comfort
Of u nu elke dag naar uw werk rijdt of met het hele gezin op vakantie gaat, met de
nieuwe Sorento komt u ontspannen aan op uw bestemming. Dit is te danken aan het
frisse en comfortabele interieur dat is uitgerust met de nieuwste gemaks
technologieën, waaronder airconditioning voor alle drie de stoelrijen.

1. GEVENTILEERDE VOORSTOELEN

1

De zitting en de rugleuning van beide voorstoelen kan
worden uitgerust met ventilatieopeningen voor verkoeling
bij extreem zomerse temperaturen.

2. STOELVERWARMING VOOR DE
EERSTE STOELENRIJ
De stoelen voorin (zitting en rugleuning) hebben
verwarming voor meer comfort op koude dagen.

PANORAMISCH ZONNEDAK

2

Het grote panoramische zonnedak met twee panelen is
optioneel. Het laat u en uw passagiers van de frisse
buitenlucht genieten en geeft u een nog ruimer gevoel.
Het zonnedak wordt geleverd met een elektrisch
bedienbaar scherm dat indien gewenst beschutting
biedt tegen de zon.
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Toon uw wilde kant
Hoewel de Sorento zich heeft ontwikkeld tot een stijlvolle en elegante allrounder, zal hij nooit zijn afkomst vergeten. Hij biedt u
de kracht en verfijnde prestaties waarmee u uw dagelijkse routine moeiteloos inruilt voor een opwindend avontuur.
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Ontworpen om te zijn wat u wilt dat hij is
Als u op zoek bent naar een robuuste en capabele terreinwagen, dan is de Sorento de perfecte
keus. Geeft u de voorkeur aan elegant modern design, geavanceerd comfort en een soepel
rijgedrag? Ook dan kunt u niet om de Sorento heen. Hij is veelzijdig en past bij de meest
uiteenlopende lifestyles.
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Een kracht om rekening mee te houden
De robuuste nieuwe Sorento is van nature een veilige haven. Voor een grotere botsveiligheid is de geheel nieuwe lichtgewicht
constructie voorzien van een zeer stijve carrosserie. Een veelheid aan nieuwe actieve veiligheidsvoorzieningen, zoals een actief
motorkapsysteem dat de kans op hoofdletsel bij voetgangers beperkt, draagt in sterke mate bij aan het voorkomen van botsingen en
het beperken van het risico van letsel bij ongevallen.

1. HAC (Hill Start Assist Control) schakelt automatisch de

remmen in wanneer berg- of heuvelopwaarts wordt gestart.
Hiermee wordt voorkomen dat de auto achteruitrolt.

2. Smart Parking Assist System Ultrasoonsensoren stellen
vast of er voldoende parkeerruimte is en laten de auto
vervolgens automatisch sturen, zodat u gemakkelijk en veilig
inparkeert tussen twee achter elkaar geparkeerde auto's.
1

2
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Hoogwaardig verstevigd staal

Zes airbags

Het chassis van de Sorento bestaat uit platen
laaggelegerd hoogwaardig verstevigd staal ter
verbetering van de structurele sterkte van de auto,
terwijl het totaalgewicht tot een minimum beperkt
blijft. Dit resulteert in een hoge torsiestijfheid, wat
niet alleen meer bescherming biedt bij botsingen
maar ook een positieve invloed heeft op wegligging,
rijkwaliteit en algehele souplesse.

De Sorento biedt u en uw gezin veiligheid op het hoogste
niveau. De front-, zij- en gordijnairbags zijn uitgerust met
nauwkeurig afgestemde sensoren voor de best mogelijke
prestaties. In het geval van een botsing of bij het over de kop
slaan bieden ze een betere bescherming tegen borst-, bekkenen hoofdletsel.
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Doet het hart van de stad sneller slaan
De Sorento geeft het dynamische stadsleven een nieuwe vibe. Hij is perfect geschikt als stijlvolle auto voor woonwerkverkeer maar ook als veelzijdige familievriend is de Sorento een uitstekende keuze. Zijn wendbaarheid en soepele
rijdrag zorgen dat de Sorento ook in de stad prima zijn weg vindt.
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153 g CO2-UITSTOOT*

ENGLISH(GE적용)

Koppel (kg•m)

vermogen (pk)

2.2 dieselmotor Deze snelle, efficiënte
dieselmotor levert een vermogen van
maximaal 197 pk bij 3.800 t/min en een
maximumkoppel van 422 Nm bij 1.8002.500 t/min. De motor voldoet bovendien
aan emissiestandaard Euro 5.

Toerental (t/min.)

197 pk - 422 Nm.
*
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(2WD/handgeschakeld; gecombineerd verbruik)

Superieur in kracht, prestatie
en efficiëntie
Of u nu over landweggetjes rijdt, aan terreinrijden doet of uw weg zoekt door de stad, de
twee hypermoderne, zuinige motoren van de Sorento (een diesel en een benzinemotor)
met keuze uit een automatische of handmatige transmissie met zes versnellingen,
bieden een snelle en soepele rijervaring. Het geavanceerde AWD-systeem (All-Wheel
Drive) geeft u extra vermogen wanneer u dat nodig heeft, op elk wegoppervlak en onder
alle weersomstandigheden.

2WD
FWD
ENGLISH(GE적용)

Part-time
Full time
AWD (4H)
(4H)
AWD

2

AWD tiempo
completo (4H)

FWD de tiempo
completo

2. Handmatige transmissie met zes versnellingen.
Deze handgeschakelde versnellingsbak is de
sportieve keuze. Deze versnellingsbak biedt u
directe controle, zorgt voor een uitstekende
acceleratie en soepele en zuinige gangwissels.

ENGLISH(GE적용)
3

FWD

AWD
Koppel (kg•m)

3. 2.4 GDI-benzinemotor. Deze benzinemotor met
directe inspuiting en D-CVVT (Dual-Continuous
Variable Valve Timing) gebruikt een technologie op
basis van een variabel inducties ysteem voor
betere prestaties en een efficiënt
brandstofverbruik. De motor levert een vermogen
van maximaal 192 pk bij 6.300 t/min en een
maximumkoppel van 242 Nm bij 4.250 t/min.

plein temps
AWD (4H)

plein temps
FWD

vermogen (pk)

1
1. Automatische transmissie met zes versnellingen.
Deze automatische transmissie garandeert soepel
en schokvrij schakelen en een efficiënter brand
stofverbruik. De Sportmatic ® biedt de keuze
tussen automatisch en halfautomatisch schakelen,
voor een sportievere rijbeleving.

AWD
AWD

Full-time
Full
time
FWD
2WD

Toerental (t/min.)

2.4 GDI benzinemotor

25

Vijf of zeven stoelen voor
optimale flexibiliteit
3de rij
gedeeltelijk neergeklapt

3de rij
neergeklapt

2de en 3de rij
neergeklapt

De vele stoelvariaties van de Sorento, die ontstaan door een rij stoelen gedeeltelijk
of volledig neer te klappen, voorzien niet alleen in comfort voor passagiers, maar
zijn ook handig bij het transport van lange of volumineuze ladingen en sport- en
vrijetijdsuitrusting.

Afstandsbediening op het stuurwiel De

Zonnescherm De handbediende zonne
schermen voor de tweede stoelenrij bieden
bescherming tegen felle zon en houden het
interieur koel tijdens hete zomerdagen.

Deurgreepverlichting Om de auto 's nachts
eenvoudiger toegankelijk te maken schakelt
de smart key automatisch de verlichting onder
de deurgrepen in wanneer u de auto nadert.

Sfeerverlichting Led-strips stralen een

Middenconsole De nieuw ontworpen

Bekerhouder achter Voor de achter

Kaartenvak in de deur Kaarten en docu
menten kunnen binnen handbereik van de
bestuurder en de voorpassagier worden
opgeborgen. Het vak heeft ook een uitsparing
waarin flessen rechtop kunnen worden gezet.

Handschoenenkastje Het ruime hand
schoenenkastje kan worden afgesloten om
persoonlijke items veilig te bewaren, en is
verlicht zodat de daarin opgeborgen zaken
ook in het donker snel te vinden zijn.

afstandsbediening van het audiosysteem is
zo geplaatst dat u uw ogen op de weg kunt
houden terwijl u het volume regelt,
nummers selecteert, schakelt tussen modi
en het geluid dempt.

middenconsole is uitgerust met flexibele
bekerhouders met een inklapbaar deksel,
een groot opbergvak in de armsteun en een
extra vakje voor kleine zaken zoals sleutels
of munten.
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2de en 3de rij
gedeeltelijk neergeklapt

passagiers zijn in de middenarmsteun twee
bekerhouders aangebracht.

subtiele rode gloed uit die in het interieur een
warme sfeer creëert, wat bijdraagt aan de
luxueuze uitstraling van het Sorento-interieur.

Ontdek een wereld aan nieuwe mogelijkheden
De Sorento is ontworpen als een bijzonder praktische auto. Hij is bijzonder ruim en zelfs als alle zeven
stoelen bezet zijn, profiteert u van een overvloed aan creatieve opbergmogelijkheden en doordachte
accessoires. Zo zijn de stoelen op de tweede rij voorzien van een walk-in-systeem, verstelbare
rugleuningen en een middenarmsteun. De derde rij biedt een comfortabele hoofdruimte van 906 mm.
De beenruimte is vergroot tot 804 mm.

Start-stopsysteem met drukk nop
bediening Met het veilige startsysteem

Sleutelvrije deurontgrendeling op afstand

Opbergcompartiment in de vloer In de

Bagageafdekking De automatisch terug
glijdende bagageafdekking schermt uw
persoonlijke eigendommen af van
nieuwsgierige blikken. De bagageafdekking
beschermt voorwerpen in de kofferbak
bovendien tegen direct zonlicht.

van de Sorento start u de motor simpelweg
met een druk op de knop, mits u de smart
key in uw zak of tas hebt.

kofferbak bevindt zich een afgedekt opberg
compartiment in de vloer voor essentiële
gereedschappen of andere persoonlijke items
die u uit het zicht wilt houden.

Om u het zoeken naar uw sleutels te
besparen, ontgrendelt de smart key de
deuren op het moment dat u de
deurgreep aanraakt.
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Schoonheid die nooit uit de mode raakt
De nieuwe Sorento bakent zijn territorium af met het dynamische Kia-design, dat wordt gekenmerkt door
zuivere, duidelijke lijnen.

Carrosseriekleuren
De Sorento is verkrijgbaar in een groot aantal
lakkleuren, zodat er voor elke smaak een
passende kleur is, waaronder een unikleur, een
metallic kleur, vier parelmoerkleuren en vier
parelmoer-metallic kleuren.
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Snow White Pearl (SWP)

Clear White (UD)

Bright Silver (3D)

Golden Beat (K3N)

Mahogany Brown (NBM)

Temptation Red (K3R)

Velgen
U kunt kiezen uit twee nieuw ontworpen lichtmetalen velgen voor
een unieke Sorento-uitstraling.

235/65R 17"
lichtmetalen velgen

235/55R 19"
(gepolijst)

Specificaties (mm)
Lengte

4.685

Overhang (achter)

Breedte

1.885

Hoofdruimte (1

Hoogte (met dakrails)

1.700 (1.735)

ste

Beenruimte (1

ste

1.040
996 / 995 / 906

/ 2 / 3 rij)
de

de

1.048 / 985 / 804

/ 2 / 3 rij)
de

de

2.700

Schouderruimte (1ste / 2de / 3de rij)

1.506 / 1.491 / 1.045

Spoorbreedte (voor)

1.621

Heupruimte (1ste / 2de / 3de rij)

1.431 / 1.421 / 1.128

Spoorbreedte (achter)

1.618

Brandstoftank (liter)

Wielbasis

Overhang (voor)

945

70

Max. dakbelasting (kg)

100

Glittering Metal (K3G)

Sage Green (EAB)
ENGLISH(GE적용)
ENGLISH(GE적용)
ENGLISH(GE적용)

1.700 (1.735 met dakrails)

Afmetingen (mm)

1,621
1,885

Cosmic Blue (UAA)

Aurora Black (ABP)

1,618

945

2,700

1,040

4,685

※ Alle gegevens en illustraties zijn gebaseerd op beschikbare informatie ten tijde van publicatie en kunnen
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer.
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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.nl vindt u meer informatie. Of vraag uw Kiadealer om de brochure

10 x 12

* Kijk voor de algemene voorwaarden en prospectus op www.kia.nl. 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.

SORENTO 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.
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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, 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.

Partenaire Officiel

Partenaire Officiel

