
De nieuwe Kia 



2 Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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De nieuwe Kia Carens combineert ruimte met een brede toepasbaarheid in een oogstrelend design. 

Daarnaast onderstrepen de allernieuwste technologieën, uitgebreide veiligheidsaspecten en het  

allround comfort dat de nieuwe Carens de ideale reisgenoot is. Werk, ontspanning of een speciaal 

familie-uitje, wat uw plannen ook zijn. 

De nieuwe Kia

Voor een wereld vol  
verschillende bestemmingen 



4 Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Veelzijdig en veelbelovend

Wie had er gedacht dat het bescheiden MPV-segment zich zo stijlvol 

kon presenteren? De nieuwe Kia Carens biedt niet alleen een zee aan 

ruimte en veelzijdigheid, de auto wordt gekenmerkt door prachtig 

ontworpen details, waar je ook kijkt. Van de elegante koplampen tot 

de stoere horizontale achterlichten met de nieuwste LED-technologie.

De LED  
achterlichten  
vouwen zich 
om de koffer-
bak en zij- 
panelen. Een 
krachtig design 
statement

Design



6 Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Ontmoet uw nieuwste familielid: de nieuwe Kia Carens is ontworpen 

om u meer vrijheid te bieden en te genieten van de tijd met uw gezin. 

FAMILIE
Praktisch & plezierig
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Multitalent
Veelzijdigheid is het kenmerk van een MPV. De nieuwe Carens biedt daarom naast een zee aan ruimte 

ook flexibele stoelconfiguraties en slimme opbergoplossingen. En de Carens voegt graag nog wat 

extra’s toe: een verrassend stijlvol uiterlijk.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Rijden met de nadruk op plezier
Een MPV waarin je graag wilt rijden. Deze opdracht leidde tot de ergonomisch ontworpen cockpit die is gefocust op het 

comfort van de bestuurder met intuïtieve vingertopbediening van verschillende geavanceerde functies. Daarnaast zorgen 

de lage positionering van de onderkant van de voorruit en het brede, diepe dashboarddesign voor nog beter zicht.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Voor een dankbare reis
De zevenzits Carens biedt meer dan genoeg indelingsmogelijkheden voor optimale zitflexibiliteit 

en maximale bagageruimte. Voor uw comfort en gemak zijn de buitenste stoelen op de 

tweede rij uitgerust met een inloopfunctie. Met een hendel worden de stoelen  

naar voren geschoven zodat de derde rij makkelijk te bereiken is.

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

Zwarte stof

Zwarte stof met luxepatroon
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7 zitplaatsen

Kleurstellingen
Door het toepassen van soft-touch materialen en chromen accenten in de hele cabine en hoogwaardige bekleding, biedt de Carens 

een stijlvol interieur. Het geheel zwarte interieur creëert een stoer, modern karakter met standaard stof of optionele lederen bekleding en 

bijpassende soft-touch sierstrippen.
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Slimme ruimte voor 
het STADSLEVEN

Voor het vervoeren van grote voorwerpen 

of de wekelijkse boodschappen, de nieuwe 

Kia Carens kan in een handomdraai 

worden aangepast aan uw behoeften.

2e en 3e rij volledig neerklapbaar

Voor ons

1ste rij 
gedeeltelijk en 
2e en 3e rij 
volledig 
neerklapbaar

Voor mij

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Slimme ruimte voor  
het BUITENLEVEN

Met de veelzijdige laadruimte en zitplaatsen van de Carens bent 

u overal klaar voor. 

2e rij gedeeltelijk neerklapbaar  
en 3e rij volledig neerklapbaar 

Voor alles

Stoelen 
individueel 
neerklapbaar

Voor de 
kinderen
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Veel bagageruimte  De buitenste stoelen op de 2e rij zijn uitgerust met een 
inloopfunctie voor gemakkelijke toegang tot de stoelen op de 3e rij. Als de stoelen op 
zowel de 2e als de 3e rij zijn neergeklapt, biedt de Kia Carens een laadruimte tot wel 
1.650 liter.

Bagageveiligheidsscherm  Dit scherm onttrekt uw bagage aan het zicht van 
nieuwsgierige ogen.

Uitklaptafel  De passagiers op de 2e rij kunnen gebruik 
maken van handige uitklaptafeltjes (optioneel) met 
extra bekerhouders die zijn bevestigd aan de 
achterkant van de bestuurders- en bijrijdersstoel.

Bagage onder de laadruimte  Een groot compartiment 
onder de bodemplaat achterin de Carens biedt de ideale 
opbergruimte voor kleinere bagage. 

Bagagecovercompartiment  Als de afdekhoes niet in 
gebruik is, kan deze hier makkelijk worden opgeruimd.

Gekoeld handschoenenkastje  Het 8-liter hand-
schoenenkastje heeft een koelfunctie, handig voor het 
koelen van drankjes of snel bedervende producten 
tijdens langere reizen.

Vak onder de vloer  Nog meer laadruimte onder uw 
voeten: het vak onder de vloer van de 2e rij.

Middenconsole  Veilige houder voor twee flesjes of 
blikjes binnen handbereik. Een middenconsole met 
opbergruimte onder de middelste armsteun biedt 
ruimte voor uw persoonlijke eigendommen.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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U hebt misschien niet altijd alle stoelen nodig, maar mocht dit 

wel zo zijn dan zult u er ook volop van genieten omdat ze zijn 

ontworpen voor optimaal comfort.

Ga lekker zitten, 
ontspan en geniet 

Neerklapbare rugsteun  De rugsteun van de bijrijdersstoel kan handig 
worden neergeklapt voor nog meer ruimte in de cabine om extra bagage te 
vervoeren met een lengte tot wel 2,15 meter. 

Verschuifbare 2e rij  Alle drie de stoelen op de tweede rij kunnen 
afzonderlijk naar voren en naar achteren worden geschoven voor extra 
persoonlijk comfort en veelzijdige laadopties. De buitenste stoelen 
kunnen optioneel ook verwarmd worden. 
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Slimme technologie voor een ontspannen 
rijervaring 

Satellietnavigatie en een hoogwaardig 
geluidssysteem 
Een groot aantal intelligente oplossingen en intuïtief ontworpen 
bedieningen bieden parkeerassistentie,  de laatste 
verkeersinformatie en entertainment. Het systeem is uitgerust 
met een groot 7-inch LCD touchscreen dat wordt ondersteund 
met een achteruitrijcamera, stemherkenning en een Bluetooth 
handsfree-functie. Muziekliefhebbers zullen genieten van het 
hoogwaardige 6-speaker geluidssysteem met aparte subwoofer 
en externe 8-kanaalsversterker.

Achteruitrijcamera Een optionele 7-inch achteruitrijcameradisplay 
helpt u veilig en handig parkeren, zelfs in krappe parkeerplaatsen.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Parkeersensoren achter
De achterkant van de Carens kan worden uitgerust met 
sensoren die tijdens het parkeren objecten detecteren. Een 
geluidssignaal versterkt in volume zodra uw voertuig 
dichterbij het object komt, zodat u makkelijk kunt inparkeren.

Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van u en uw familie. Daarom introduceren wij 

een hele reeks innovatieve technologieën om ongelukken te helpen voorkomen. Onze 

ingenieurs hebben daarnaast uitgebreide computersimulaties en botsproeven uitgevoerd 

om ervoor te zorgen dat inzittenden te allen tijde maximaal beschermd worden. 

De zorgzame Carens

HAC (Hill start Assist Control) 
Perfect voor het wegrijden op een steile helling.  
HAC verhindert dat u naar achter rolt. De rem wordt twee 
seconden lang bediend, tot u accelereert. 

Bochtverlichting
Wanneer u uw stuur draait, wordt er een extra lamp  
ingeschakeld voor meer licht in de bochten.

6 airbags 
De airbags voor de bestuurder en 
bijrijder en de voor- en zijairbags 
minimaliseren het risico  
op ernstige verwondingen  
bij een botsing.

ESC (elektronische stabiliteitscontrole) 
Als u plotseling moet remmen, zorgt ESC voor de juiste 
hoeveelheid remkracht op ieder wiel. Daarnaast neemt het 
motorvermogen af zodat u meer controle behoudt en uw 
Carens terug op koers kan brengen.

5-star target

BAS (Brake Assist System)
BAS detecteert een noodstop afhankelijk van hoe snel u op het rempedaal trapt en zet direct alle 
remkracht in om zo de totale remafstand te minimaliseren. 
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ISG schakelt automatisch de motor uit als uw voet de koppeling loslaat en de 
versnellingsbak in neutraal staat. Zodra u uw reis hervat, herstart de motor. 
Zo zorgt het voor minder brandstofverbruik en uitlaatgassen.

Start/stop-systeem (ISG)

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Kies tussen één diesel- en twee benzinemotoren die zijn ontworpen volgens de strengste richtlijnen met innovatieve technologieën 

zonder dat er wordt ingeboet aan kracht of rijgedrag.

Rijkelijk zuinig

Door een lichtgewicht aluminium  
blok en continu variabele kleptiming  
biedt deze directe injectiemotor de  
ideale combinatie tussen kracht en 
rendement.

Deze technologisch geavanceerde 
turbomotoren met variabele geometrie 
leveren een schoon, stil en zeer zuinig 
rijgedrag met maximaal koppel en kracht.

1.7 CRDi Dieselmotor
115 pk - 260 Nm - 120 g/km CO2 (ISG)   

2.0 GDi motor
166 pk - 210 Nm - 166 g/km CO2 (ISG)

Dit is de krachtigste keus. Deze licht- 
gewicht benzinemotor met directe 
injectie biedt optimale prestaties.

1.6 GDi motor
135 pk - 165 Nm- 149 g/km CO2 (ISG)

6-traps automatische versnellingsbak
Deze onafhankelijk ontwikkelde 
versnellingsbak heeft een lichtgewicht, 
compact ontwerp voor een verbeterde 
schakelkwaliteit en duurzaamheid. 

6-traps manuele versnellingsbak
Korte schakelbewegingen zorgen voor 
sneller en preciezer schakelen.

Staand gaspedaal
Het staande gaspedaal beweegt op 
dezelfde natuurlijke manier als uw 
voet voor meer comfort, vooral 
tijdens langere reizen.



22 Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Draagbare zaklamp Deze handige uitneembare 
zaklamp laadt zich automatisch op als hij op het 
oplaadpunt wordt aangesloten en dient ook als 
binnenverlichting voor de bagageruimte.

Verwarmd stuur Met de knoppen op uw stuur kunt u 
uw radiovolume aanpassen, handsfree bellen met 
Bluetooth of de Cruise Control aanzetten.

Meer ruimte voor 
slimme ideeën

De nieuwe Carens is groots in ruimtelijkheid en nog groter in  

detail. Elke centimeter van deze stijlvolle MPV onthult aangename  

verrassingen die uw reis zo prettig mogelijk maken.  

Mistlampen De mistlampen zijn geïntegreerd in de 
voorbumper en combineren veiligheidsaspecten met een 
esthetisch uiterlijk. 

Ventilatie achterin De passagiers achterin kunnen 
ook genieten van koele of warme lucht dankzij ventila-
tieroosters aan de achterkant van de middenconsole. 

Flex Steering Pas de stuurbekrachtiging aan aan uw 
persoonlijke rijstijl: er is een modus Comfort voor een 
stedelijke omgeving, de modus Normaal, en de modus 
Sport voor op de snelweg.

Zijspiegel De elektrisch inklapbare zijspiegels zijn 
uitgerust met LED knipperlichten. en uitstapverlichting 
voor extra veiligheid en gemak.

Dual Zone Climate Control De bestuurder en bijrijder 
kunnen ieder een eigen temperatuur instellen voor de 
airconditioning. 

Automatisch ontwasemingssysteem Een sensor 
begint automatisch een ontwasemingsproces als er 
condens wordt gedetecteerd op de ruiten en zorgt 
zo voor een optimaal zicht.
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* Inferno Red is verkrijgbaar halverwege 2013

Newport Blue (KU9)*Inferno Red* (AJR)*

Clear White (1D) Bright Silver (3D)* Galaxy Brown (K7N)*Celestial Silver (K3Y)*

Titanium Silver (IM)* Black Cherry (9H)*

Schoonheid die nooit verveelt
De nieuwe Carens bakent zijn territorium af met het dynamische Kia-design, dat wordt gekenmerkt door 
zuivere, duidelijke lijnen.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Schouderruimte  
(1ste / 2de / 3de rij)

Overhang (achter) 

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

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

Grondspeling

Brandstoftank (liter)

    835

1.075/940/707

1.035/1.002/867

151

58

2.750 

4.525

1.805

1.610

1.573

1.586

   945

Wielbasis 

Lengte

Breedte

Hoogte

Spoorbreedte (voor)

Spoorbreedte (achter)

Overhang (voor) 

 
1.438/1.440/1.313

Carrosseriekleuren
De nieuwe Carens is verkrijgbaar in een groot 
aantal lakkleuren, zodat er voor elke smaak een 
passende kleur is.

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

VELGEN

SpECIfICATIES (mm)

AfMETINGEN (mm)

※ Alle gegevens en illustraties zijn gebaseerd op beschikbare informatie ten tijde van publicatie en zijn 
onderworpen aan wijzigingen. Vraag uw Kia-dealer voor meer informatie.

1,
61

0

1.805
1.573 (16" wiel)

205/55R 16" 
stalen velgen (met sierdeksels)

205/55R 16" 
lichtmetalen velgen

1.525
1.586 2.750940 835

* Metaallak
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pLANTING foR A BETTER LIfE

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 

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. 

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. 

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 AUToLEASE

KIA 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 

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. 

Autolease

Finance
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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.

CARENS 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. 

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).

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!
 

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.

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.

7x VRAAG EN ANTWooRD



Partenaire Officiel Partenaire Officiel

www.kia.com

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

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 audio-
apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie 
contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

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

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