DE VEELZIJDIGE KIA VENGA

Stelt u zich eens voor dat u de
perfecte ruimte zou mogen
ontwerpen. Wij hebben dat gedaan.
Iedereen houdt van ruimte. Dus waarom zouden we
die niet optimaal benutten? De Kia Venga doet dit
uitstekend. Met zijn moderne, dynamische uiterlijk,
hoge daklijn en ongebruikelijk lange wielbasis, heeft
u een zeer veelzijdige auto die u het gevoel geeft dat
ook de lucht van u is. Wij hebben onze gedachten de
vrije loop gelaten toen wij de Kia Venga creëerden.
De Venga is voorzien van nog veel meer slimme
ideeën, die wachten om door u ontdekt te worden.

Lange wielbasis
en korte overhang
vormen ingrediënten
voor een compacte,
dynamische auto.

LAAT DE
WERELD BINNEN
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DESIGN

Geboren, gebouwd
en geliefd in Europa
De Kia Venga beschikt over alle ingrediënten om een
internationaal stijlicoon te zijn. Hij werd ontworpen
door ons Europese ontwerpteam in Frankfurt en heeft
de kenmerkende Kiagrille. Onder aanvoering van het
ontwerpteam heeft de Venga strakke, gespierde lijnen, een
zelfverzekerde houding en een opvallende middenconsole
gekregen – wat hem uniek en opvallend maakt.

Het gezicht van Kia
– opvallend, maar
typisch Kia

STRAK ONTWERP,
FANTASTISCHE LOOK,
ECHT EUROPEES
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EXTERIEUR

Staren mag
Of u hem nu van veraf of van dichtbij bekijkt, u ontdekt
vanuit elke hoek stijlvolle details. Onze ontwerpers
hebben een echt functionele auto ontwikkeld en zijn er
toch in geslaagd om de Venga plezierig in het gebruik
en aantrekkelijk te maken. Dat is te zien, van de grote
koplampen tot de opvallende achterlichten – de finishing
touch van de dynamische, schuin toelopende achterzijde.
De Venga is bovendien zeer aërodynamisch, wat brandstof
bespaart en de hanteerbaarheid verbetert.
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KWALITEIT

Ga verder met
minder zorgen
De Kia Venga wordt standaard geleverd met gemoedsrust
dankzij onze ongeëvenaarde 7 jaar garantie (max. 150.000 km).
De eerste 3 jaar geldt er zelfs geen kilometerbeperking.
En wist u dat u ook een 12 jaar lange carrosseriegarantie op
de Venga krijgt? Wij bieden u deze royale service simpelweg
omdat we dat kunnen. Onze auto’s zijn zo goed gebouwd
dat u waarschijnlijk nooit gebruik hoeft te maken van deze
buitengewone garanties.

De Kia Venga
wordt gebouwd
in onze nieuwe
Europese fabriek

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

U HEEFT NU 7 JAAR
OF 61.320 UUR OM
U MINDER ZORGEN
TE MAKEN EN MEER
TE GENIETEN

Raadpleeg het prijsen specificatieblad voor de standaard en meeruitrusting.
8

9

DE DYNAMIEK VAN HET RIJDEN

Onderzoek elke bocht
De Kia Venga is niet alleen een auto waarin u van
de ruimte kunt genieten. Hij is ontworpen voor
de weg – of u nu in de stad rijdt, of daarbuiten.
Voor uitstekende beweeglijkheid en stabiliteit is de
Venga uitgerust met actieve rijtechnologie, waaronder
Antilock Braking System (ABS), Brake Assist System
(BAS), Elektronisch Stabiliteits Programma (ESC) en
Hill Start Assist Control (HAC). In combinatie met
volledig onafhankelijke voor en achtervering heeft
u alle ingrediënten voor een comfortabele rit.

Geniet van
uitstekende
hanteerbaarheid
met de actieve
rijtechnologie
van de Venga.

HET GEHEIM VAN
BEWEEGLIJKHEID?
MET VIER WIELEN
OP DE GROND
BLIJVEN
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ERGONOMIE VOOR DE BESTUURDER

Doe veel door heel
weinig te doen
Vooruit kijken heeft prioriteit wanneer u rijdt.
Daarom hebben we belangrijke functies op het stuurwiel
aangebracht, om ervoor te zorgen dat u uw ogen op de weg
kunt houden. U kunt op het stuurwiel het volume van de
radio aanpassen, de cruise control instellen, of de Bluetooth
connectiviteit activeren.
De middenconsole biedt ruimte aan een handige draai/druk
bedieningsunit voor het audiosysteem voor u en de bijrijder.
Als u kiest voor het navigatiesysteem met kaartweergave,
kunnen alle functies, waaronder het audiosysteem,
worden bediend met behulp van het gebruikersvriendelijke
touchscreen. U heeft dan ook de beschikking over een
achteruitrijcamera. Deze geeft een beeld van de ruimte
achter de auto weer, om u foutloos te helpen parkeren.

GEEN GEPRIEGEL
MEER, GRAAG!
HET LEVEN IS AL
MOEILIJK GENOEG
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Stel de cruise
control in (met
handige knoppen
op het stuurwiel).

Gemakkelijk parkeren
met optionele
achteruitrijdcamera.

Het stuurwiel
kan op uw hoogte
worden ingesteld
en gekanteld.

Perfect klimaat:
met volledig
automatische
airconditioning.

De boordcomputer
laat o.a. de buiten
temperatuur en het
brandstofverbruik zien.

Het audiosysteem
beschikt over RDS
radio, cd-speler,
AUX-, MP3- en
iPod-aansluitingen.

Vind snel uw
bestemming met
het 6.5’’ touchscreen
navigatiesysteem
met kaartweergave.
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ERGONOMIE VOOR PASSAGIERS

Standaard met
tevreden passagiers
Of u nu alleen even snel naar de winkel rijdt, of verder gaat,
de Kia Venga is ontworpen om alle reizen zo plezierig
mogelijk te maken. Terwijl de personen voorin comfortabele
stoelen hebben, genieten de passagiers achterin ook een
sterrenbehandeling. De hoofd en beenruimte achterin is
uitstekend. Om deze zelfs nog verder te vergroten, kunt u
een stoel naar achteren schuiven, of laten kantelen, zodat u
zich kunt ontspannen.

Slim interieurontwerp
maakt uw verblijf
in de Venga zeer
comfortabel.
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MODULAIRHEID & OPBERGMOGELIJKHEDEN

Maatwerk
Zoals u kunt verwachten van een MPV is de Kia Venga een
expert op het gebied van veelzijdigheid – maar ook op dit
gebied zal hij u nog verrassen. Ondanks zijn compacte
buitenafmetingen biedt hij volop ruimte voor allerlei
doeleinden, om te beginnen met de kofferbak met een inhoud
van 440 liter. Om de kofferbakruimte te vergroten biedt de
Venga een aantal opties: de 60:40 deelbare achterbank, die plat
kan worden weggeklapt om een vlak oppervlak te creëren.
Of de flexibele dubbele kofferbakvloer, die het mogelijk maakt
een lager vloerniveau te gebruiken, waardoor de totale inhoud
570 liter wordt. Nog een klein (of groot wanneer u het nodig
heeft) voorbeeld van het veelzijdige ontwerp van de Venga.

Door de veelzijdige
opbergoplossingen
is er voor veel
dingen ruimte.
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CONNECTIVITEIT

Voeg vier wielen toe aan
uw muziekcollectie
Neem plaats, het concert gaat bijna beginnen. Kies
uw apparaat, en de Venga speelt uw muziek af via het
hoogwaardige audiosysteem. Het beschikt over een
RDS radio en een ingebouwde cdspeler, plus AUX en
USBaansluitingen voor uw iPod of MP3 speler. Voor een
fantastisch surroundgeluid zijn zes speakers van hoge
kwaliteit op verschillende plekken in het interieur geplaatst.

Hoogwaardig
geluidsysteem met
zes speakers en AUX/
USBaansluitingen om
eenvoudig uw iPod
en MP3 te kunnen
aansluiten.

NET ALS THUIS:
COMPLEET MET
EEN GEMAKKELIJKE
STOEL, EEN
FANTASTISCHE
STEREO EN UW
FAVORIETE MUZIEK
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CONNECTIVITEIT

De wereld binnen handbereik
De Kia Venga helpt u met anderen in contact te blijven,
zelfs wanneer u onderweg bent. Dankzij Bluetooth ® kunt u
profiteren van handsfree bellen. Het audiosysteem biedt u
ook toegang tot uiteenlopende technologieën, met AUX en
USBaansluitingen om verschillende externe apparaten te
kunnen aansluiten. En als u een geheugenstick aanbrengt,
kan het audiosysteem tot 30 GB muziek voor u opslaan.

Blijf verbonden
met Bluetooth ®
connectiviteit.
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INTELLIGENT STOP & GO SYSTEEM

Stop & Bespaar
Om brandstof te besparen en schadelijke uitstoot
te beperken, worden alle Venga motoren met
handgeschakelde versnellingsbak uitgerust met het
Intelligent Stop & Go Systeem (ISG). Deze technologie
schakelt de motor eenvoudigweg uit wanneer de auto
stationair draait en u uw voet van het koppelingspedaal
haalt, bijvoorbeeld bij een verkeerslicht. Wanneer u verder
rijdt, wordt de motor automatisch weer ingeschakeld.
U zult het verschil merken, vooral wanneer u in stedelijk
gebied rijdt. ISG kan een brandstofbezuiniging tot 15%
opleveren, en vermindert de uitstoot van CO 2 aanmerkelijk.

Bespaar brandstof
en beperk de
emissies.

MET AL HET GELD
DAT U MET BEHULP
VAN ISG BESPAART
OP BRANDSTOF,
KUNT U UZELF OP
EEN CADEAUTJE
TRAKTEREN

GPL
GPL
Raadpleeg het prijsen specificatieblad voor de standaard en meeruitrusting.
22

23

VEILIGHEID

Sterke verdediging, slimme tactiek
De Kia Venga is goed uitgerust om gevaarlijke situaties te
voorkomen. Als onderdeel van het actieve veiligheidsarsenaal
beschikt de MPV over Antilock Braking System (ABS) en
Brake Assist System (BAS) om ervoor te zorgen dat in een
noodsituatie voldoende remkracht wordt uitgeoefend.
Ook is Elektronisch Stabiliteits Programma standaard
om de stabiliteit te waarborgen. Het systeem remt
de individuele wielen van de auto automatisch om
overstuur en onderstuur op te vangen. Het stuurt ook
het motorvermogen aan totdat de auto weer onder
controle is. Hill Start Assist Control (HAC) maakt het
gemakkelijker om de auto op een steile heuvel te starten.
In geval van een botsing biedt de Venga uitstekende
bescherming dankzij een stijve carrosserie en zorgvuldig
gepositioneerde kreukelzones. Deze absorberen energie
tijdens een botsing, waardoor de impact gedempt wordt.
De Venga wordt standaard uitgerust met zes airbags:
twee airbags voorin, zijairbags voorin, en gordijnairbags
over de hele lengte om alle passagiers te beschermen. De
stoelen voorin hebben actieve hoofdsteunen om hoofd en
nekletsel bij botsingen achterop de auto te voorkomen.
Alle vijf de zittingen zijn uitgerust met 3punts gordels.

Bij een botsing
achterop de auto
bewegen de actieve
hoofdsteunen naar
boven en naar voren
om uw hoofd en nek
te beschermen.
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VERMOGEN & PRESTATIES

Alle pit die u nodig heeft
De Kia Venga biedt keuze uit twee pittige 1.4 en 1.6 liter benzinemodellen, variërend van 77 pk tot 128 pk. De benzinemodellen
werken met CVVT (Continuous Variable Valve Timing) technologie en elektronische brandstofinjectie voor verbeterde prestaties.
De 1.6 liter benzine is ook leverbaar met automotische transmissie.

Verkrijgbaar in vele smaken
“Venga” betekent in het Spaans “kom op, laten we gaan”. Hierbij bent u uitgenodigd om u te laten gaan en creatief te zijn.
De interieuropties zijn echt inspirerend en af te stemmen op uw individuele smaak.

Lederen versnellingspook
26

Automatische transmissie

Inklapbare sleutel

Climate Control

Elektrisch bedienbare ramen voor en achter

Lederen stuurwiel
27

Carrosseriekleuren

EconomyLine

Space Blue Metallic (J3U)

Sand Track Metallic (D5U)

Infra Red Metallic (AA1)

Casa White Solid (WD)

Zwarte stoffen bekleding “View”

ExecutiveLine
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Machine Silver Metallic (9S)

Sirius Silver Metallic (AA3)

Darc Gun Metal Metallic (E5B)

Black Pearl Metallic (1K)

Zwarte stoffen bekleding “Beat” met grijze piping

Metallic dashboard afwerking

15” sierdeksels met 195 / 65 R15 banden

Metallic dashboard afwerking

15” sierdeksels met 195 / 65 R15 banden
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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 ZuidKoreaanse
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 Jatrophaproject in Mali van de Trees for Travel
stichting. Malinese boeren planten 6 miljoen Jatrophastruiken 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 Jatrophaprojecten en startte in 2007 al een
samenwerking met de Kiaimporteurs 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 Jatrophaproject 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 lease
oplossingen 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 Kia
dealer 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 Kiadealer 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.

VENGA 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
Kiamodellen 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 Kiadealer. Vraag uw
Kiadealer 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
Email: 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 Kiadealer.
Wijzigingen, druk en zetfouten voorbehouden.
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