De Kia
Stonic

Haal alles
uit het leven.

Het leven is prachtig. Het bruist, het zindert. Het inspireert en verrast. En waar je
ook gaat of wat er ook gebeurt, Kia staat altijd aan je zijde.
Bij Kia werken wij elke dag hard aan een prachtige, gezonde en duurzame
toekomst. Daarom ontwikkelen wij auto’s waarmee je je grenzen kunt verleggen,
veilig en verantwoord. Waarmee je nieuwe werelden kunt verkennen en

Welkom in
de wereld van Kia.
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onvergetelijke herinneringen opdoen. Auto’s die schitterend zijn om te zien. Met
alle denkbare smart-hightech en extra’s. Plus zeven jaar garantie dankzij pure
kwaliteit. Onze missie is: altijd jouw verwachtingen overtreffen.
Kom verder, lees meer, kijk je ogen uit. Laat je verrassen!
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Geniet
van elk
moment
De Kia Stonic is gemaakt voor mensen die willen genieten
van elk moment. Die hun grenzen verleggen en houden
van avontuur. De Stonic geeft je nieuwe energie, nieuwe
inspiratie. Zo heb je crossover nog nooit ervaren. Een
slanke maar toch krachtige bouw, strakke styling, prettige
handling en uitstekende prestaties: de Kia Stonic blijft je
verrassen, elke dag.
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Ontsnap
aan het
alledaagse
Al bij de eerste aanblik weet je: de Kia Stonic gaat
zijn eigen weg. Zijn styling is fris en gedurfd. Zijn
geïntegreerde Bi-functionele projectiekoplampen
met scherpe LED-dagrijverlichting geven ‘m een
dynamische en sportieve aanblik. Niet te missen zijn de
driedimensionaal gevormde grille en de scherpe verticale
lijnen rond de mistlichten voor. Tel daarbij op de two-tone
lakuitvoering - met body en dak in spannende contrasten
- en je weet: dit is iets heel bijzonders.
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Net even
anders
Ook van achteren gezien maakt de Kia Stonic een
sterke indruk. De scherp hellende achterruit en de
brede wielkasten geven hem een gespierde uitstraling.
Geraffineerde 3D-graphics in de LED-achterlichtunits
getuigen van karakter en een fijn oog voor detail. De
vloeiende lijn van de achterklep en de zilverkleurige
skidplate aan de onderzijde maken het beeld compleet:
dit is een design dat bekijks trekt.
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Alles
onder
controle
Leven in het moment - dat kan perfect in de nieuwe
Kia Stonic. De soepele lijnen zijn een lust voor het oog,
de hoogwaardige materialen geven je een gevoel van
premium kwaliteit en luxe. Alle bedieningsinstrumenten
en displays zijn naar de bestuurder gericht en het ‘D-cut’
stuurwiel met afgeplatte onderrand is voorzien van
gripvaste duimgrepen. Zo heb jij perfecte controle.
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Vier
het
leven
Haal jij graag het uiterste uit elke dag, uit elke rit, uit elk
moment? Dan is de Stonic GT-Line jouw perfecte match.
Hij inspireert vanaf de eerste aanblik en met elk detail.
Zoals zijn gespierde design en indrukwekkende front
grille. Z’n heldere mistlampen, subtiel meegevormd in
de sportieve skid plate. En de speels geaccentueerde
luchtinlaten in dezelfde accentkleur als het dak. Imposante
17” lichtmetalen velgen maken de zelfverzekerde looks
compleet. Als je meer wilt halen uit het leven, dan is dít
jouw auto!
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Stoer en
avontuurlijk
Het ondernemende karakter van de Stonic GT-Line zie je terug in alle finesses. De rake lijnen, de gespierde proporties, de geprononceerde
wielkasten. Heb je de geraffineerde dakreling en de brutale dakspoiler al gespot, en de stoere grijs-metallic diffusor achter met geïntegreerde
dubbele uitlaat? Aan alles zie je: deze Stonic GT-Line gaat graag met jou op avontuur. Kies maar: waar wil je heen?

Custom voorbumper

Geïntegreerd dubbel uitlaatsierstuk

Jouw eigen Stonic GT-Line herken je direct aan de speelse kleuraccenten in de custom

Breed, sportief en woest aantrekkelijk: het geïntegreerde

voorbumper: de smalle luchtinlaten in de neus kun je laten uitvoeren in dezelfde tint

dubbele uitlaatsierstukin de diffusor geeft de GT-Line een

als het dak.

indrukwekkende uitstraling.

.
GT-Line lichtmetalen velgen
Exclusieve 17” acht-spaaks lichtmetalen velgen in stijlvol
metaalzilver met grafiet accenten geven de Stonic
GT-Line extra karakter en maken ‘m onweerstaanbaar.
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Voel
de
vooruitgang
Jij houdt van kwaliteit, in elk opzicht. Daarom voel jij je
in de Stonic GT-Line helemaal thuis. Laat je verrassen
en inspireren door het prachtige design en de logische
lay-out. Zie en voel de kwaliteit van de hoogwaardige
materialen. Leg je handen rond het sportieve
geperforeerd lederen D-cut stuurwiel met GT-Line badge
bekleding en witte stiksels. Ervaar het comfort en merk
hoe intuïtief de bediening is. Het oogstrelende dashboard
is uitgevoerd in zwart carbon, de sportief-ergonomische
voorstoelen zijn bekleed met een hoogwaardige
stof/kunstleder-combinatie met witte stiksels. Het
4,2” digitale instrumentenpaneel en het 8” full colour
navigatiesysteem met achteruitrijcameraweergave
en UVO Connect presenteren je alle informatie die je
nodig hebt, helder en overzichtelijk. En houden je altijd
connected.
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Geniet
van iedere
seconde

7 Jaar kaartupdates
Als onderdeel van onze uitgebreide
kwaliteitsbelofte krijgt elke nieuwe Kia
Stonic met navigatie vanaf het eerste jaar
zes keer gratis een jaarlijkse kaartupdate:

In het drukke verkeer van tegenwoordig mag je niets missen. Daarom biedt de Kia Stonic

8" full map navigatiesysteem

alle informatie die je nodig hebt én helpt hij afleiding te vermijden. Met Apple CarPlay &

Dit snelle en zeer nauwkeurige navigatiesysteem biedt

Android Auto kun je handsfree met spraakbesturing bellen. En intussen biedt een state-

tevens toegang tot alle handige functies van UVO

of-the-art multimediasysteem met zwevend touchscreen je alle info- en entertainment

Connect én toont video van de achteruitrijcamera

die je wilt.

inclusief gidslijnen voor achteruit inparkeren.

een unieke service waarmee jouw
routegids 7 jaar lang altijd up-to-date is.

4.2" Supervision display
Helder, overzichtelijk en naar wens instelbaar biedt het digitale scherm in
het instrumentenpaneel een schat aan nuttige informatie, zoals ritgegevens,
voertuiginformatie, buitentemperatuur en vorstwaarschuwing.
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USB-oplader voorin

USB-oplader achterin

Met deze USB-poort kun je je smartphone en andere

Handig USB-aansluiting in de middenconsole achterin,

apparaten opladen en aansluiten via de 3,5 mm jack.

onder handbereik voor alle achterpassagiers.
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Welkom in een
connected wereld
Met UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, opent Kia voor jou een wereld aan informatie en mogelijkheden - in de auto en
daarbuiten. Na activatie van de simkaart in het infotainmentsysteem krijg je via Kia Live een schat aan informatie ter beschikking die je
toegang geeft tot handige diensten en services en die je intuïtief bedient via het multimediascherm. De UVO App brengt allerlei
praktische en veilige informatie en mogelijkheden voor je auto naar je Android of Apple smartphone. En, goed om te weten: UVO
Connect voldoet volledig aan de EU-normen voor privacy, transparantie en veiligheid.

On-board Services
Kia’s Online Navigation haalt via cloudservers constant de meest actuele en

UVO App

volledige informatie binnen over drukte en filekansen. Daardoor biedt de Kia

Met deze veelzijdige app, speciaal door Kia ontwikkeld voor Android

Online Navigatie altijd de meest accurate routeinstructies én de meest betrouwbare

en Apple smartphones, sta je nooit voor vervelende verrassingen. Hij

verwachte aankomsttijd.

vertelt je alles wat je wilt weten over de status van je auto en de ritten
die je maakt. Extra handig: je kunt diverse info en functies zelfs op

Dankzij de Online Spraakbesturing, ondersteund door server-technologie, kun

afstand uitlezen of bedienen.

je met gesproken commando’s bijvoorbeeld nuttige plaatsen zoeken, nieuwe
bestemmingen invoeren, de weersverwachting checken of tekstberichten versturen.

Voertuiginformatie
Vind mijn auto
Vertelt je precies waar je auto staat; ideaal in vreemde

Kia Live Services
Live Verkeersinformatie

Nuttige plaatsen

Het navigatiesysteem geeft naast routeduiding ook

Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of

TomTom verkeersinformatie, elke twee minuten actueel. Zo

een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel

weet je altijd waar het verkeer goed doorstroomt en welke

eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

wegen je beter kunt mijden. Loopt het echt vast? Dan biedt
het systeem je snel een alternatief.

Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming

Controles en ‘black spots’

parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeer-

Met deze functie weet je altijd waar vaste of mobiele

gelegenheid op straat en in parkeergarages inclusief

flitsers of trajectcontroles zijn, of bijvoorbeeld milieuzones.

locaties, eventuele kosten en live beschikbaarheid.

Het systeem waarschuwt je ook voor plaatsen waar
bovengemiddeld veel ongevallen gebeuren.

Live Tankstations
Raakt de tank leeg en komt het einde van je actieradius in

Weersverwachtingen

zicht? Aan de hand van een online database vind je snel de

Met weerberichten zie je de verwachte minimum en

dichtstbijzijnde en voordeligste tankstations.

maximum temperaturen, windverwachting en zon- en
neerslagkansen op de plaats van bestemming, tot drie
dagen vooruit.
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Parkeren

steden of op grote parkeerterreinen.

Diensten op afstand

Voertuigstatus

Verzend naar auto

Geeft je altijd actueel een set nuttige informatie over je
auto, inclusief brandstofreserve, accuspanning en de
status van verlichting, portieren en vergrendeling.
Mijn ritten
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief
gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

Meldingen
Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke

Stuur je geplande rit of reis via de app draadloos naar het
navigatiesysteem van je auto.
Last-mile navigatie
Met deze functie gidst je autonavigatie je naar de
parkeerplaats bij je bestemming, en neemt de navigatie op
je smartphone het over tot aan de voordeur.
Openen en sluiten
Op afstand je portieren ontgrendelen of afsluiten, gewoon
via de app op je smartphone.

berichten en updates. Een maandelijks voertuigrapport

Instellingen uploaden

geeft je een compleet rittenoverzicht. Daarnaast krijg je

In de UVO App kun je op afstand je auto precies naar jouw

ook een melding als het autoalarm afgaat, als er ramen of

smaak instellen, inclusief bijvoorbeeld sound en audio, en

portieren open staan, of als de interieursensor beweging

je voorkeuren opslaan en doorsturen naar je Kia. Zo kun je

registreert op de achterbank.

die later heel simpel weer activeren.

Deze services zijn gratis beschikbaar voor een periode van zeven jaar, gerekend vanaf de dag dat het voertuig voor het eerst op naam is gesteld, en kunnen in die periode
onderhevig zijn aan wijzigingen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie over de werking, de mogelijkheden en de gebruiksvoorwaarden en/of kijk op www.kia.com.
Voor het gebruik van de UVO App is een Android of iOS smartphone nodig met een werkende dataverbinding.
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Beleef
het
samen
Mooie momenten in je leven zijn nog mooier als je ze
kunt delen met familie en vrienden. Daarom biedt de
Kia Stonic gastvrij plaats voor vijf personen plus bagage.
Prettig rijden en reizen is gegarandeerd dankzij de riante
ruimte, het eigentijdse infotainment, de auto-matische
airco en de comfortabele stoelverwarming. Waar het
leven je ook brengt en wie je ook meeneemt - in de Kia
Stonic geniet je samen!
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Overal
voor
in
Ben jij ook altijd in voor leuke dingen? De Kia Stonic inspireert jou om al jouw plannen
en ideeën op gang te brengen. Met handige neerklapbare zitplaatsen achterin, met een
ruim interieur en met een heel flexibele laadruimte - van 352 tot maar liefst 1.155 liter.
Wat de dag ook brengt, jouw Stonic is er klaar voor.

Gedeeld neerklapbare achterbank
Met de in ongelijke delen (60:40) omklapbare rugleuningen varieer je makkelijk het
aantal zitplaatsen én de bagageruimte.
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Boordevol
dynamiek
Als je maximaal wilt genieten van elk moment, moeten power en controle hand in hand gaan.
Dat is precies wat de Kia Stonic biedt. Met keuze uit drie motoren - twee benzine en een
diesel - krijg je altijd de dynamiek die bij jou past. Gekoppeld aan een van onze soepel
werkende transmissies is elke uitvoering verrassend pittig én spaarzaam.

Handgeschakelde versnellingsbak

Automatische transmissie

Met de manuele 6-versnellingsbak kies jij zelf de

Geniet van een soepele acceleratie, snel schakelen en

gewenste overbrenging - soepel en trefzeker. Zo bepaal

een laag brandstofverbruik met de zeventrapsautomaat

jij toerental, trekkracht en vermogen van je Stonic. Voor

met dubbele koppeling.

optimale prestaties en maximale efficiënte onder alle
rijomstandigheden.
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Voor de
bewuste
bespaarders
De nieuwe Kia Stonic is de eerste Stonic met de bijzondere EcoDynamics Mild Hybrid
(MHEV) aandrijving. Dit is een nieuw type hybride met een superefficiënte 1.0 T-GDi
benzinemotor en een 48-volt lithium-ion accu, voor de laagst denkbare verbruiksen emissiewaarden. Heel slim: het geïntegreerde e-systeem wint zo veel mogelijk
Vereenvoudigde weergave van de Mild Hybrid iMT coasting-functie

remenergie terug, om die later weer te kunnen gebruiken bij het accelereren.
Coasting

Wanneer de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt en de auto laat uitrollen zonder te accelereren of te remmen, schakelt
de motor, afhankelijk van het laadniveau van de 48-volt accu, naadloos en soepel uit, wat resulteert in een efficiëntere rit.
Zodra het gas- of rempedaal wordt ingedrukt, neemt de motor het direct over. De coasting-functie en de afgelegde afstand
met uitgeschakelde motor zijn afhankelijk van de rijomstandigheden en de voertuigsnelheid.

Energiestroom

Rijsituatie

Start

Extra trekkracht

Kruissnelheid

Coasting

Energieterugwinning

Rijdende Stop & Start

Elke rit begint elektrisch, voor
stille en soepele prestaties vanaf
de eerste meters.

Bij versnellen of heuvelop rijden
werken beide systemen samen:
de elektromotor ondersteunt de
brandstofmotor met stroom uit

Bij rijden op constante
snelheid doet de efficiënte
brandstofmotor al het
werk. Zo nodig laadt die
ook de accu’s verder bij.

De Stonic Mild Hybrid met iMT
heeft tevens een coastingfunctie. Daarmee kan de auto
bij uitrollen de motor tijdelijk
uitschakelen om brandstof te
besparen. Zie ook hierboven.

Bij vertragen of afremmen werkt
de elektromotor van de Stonic
Mild Hybrid als een dynamo: hij
zet de bewegingsenergie om in
stroom voor de accu.

Vertraag je, of rem je af tot stilstand
met de transmissie in de versnelling,
dan schakelt de verbrandingsmotor
automatisch uit om brandstof te
besparen.

de accu.
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Bescherm
wat je
lief is

GEAVANCEERD HOOGWAARDIG STAAL
De carrosserie bestaat voor een groot deel uit Advanced High
Strength Steel (AHSS). Dat maakt de body van de Stonic
uitzonderlijk sterk: de beste basis voor optimale botsveiligheid
en een goede wegligging.

Waar je ook rijdt en wat je ook doet - de Kia Stonic beschermt jou en je passagiers
optimaal. Hij helpt je om eventuele gevaren voor te zijn of uit de weg te gaan. En als het
toch eens mis gaat, helpt hij je effectief om de schade te beperken.

Cornering Brake Control (CBC)

Hill-start Assist Control (HAC)

Cornering Brake Control (CBC) is ontwikkeld om je te helpen bij het stabiel remmen in

De handige hulp voor elke hellingproef. Hill-start Assist

bochten. Afhankelijk van snelheid en grip verdeelt CBC de remkracht over de binnenste

Control houdt de rem voor je vast, zodat je niet achteruit

en buitenste wielen. Zo blijft de Stonic ook bij het remmen in bochten stabiel op koers.

rolt.

Torque Vectoring by Braking (TVBB)

Vehicle Stability Management (VSM)

is een extra functie binnen het geïntegreerde elektronische stabiliteits-systeem van

Samen met de Motor Driven Power Steering (MDPS) helpt

de Stonic. Dreigt een aangedreven wiel in een bocht door te slippen doordat de

VSM je elke rijsituatie onder controle te houden, zelfs bij

bestuurder te veel gas geeft, dan voorkomt TVBB dat via een bliksemsnelle, gedoseerde

ongelijke grip links en rechts.

98 METER AAN HIGHTECH LIJMEN EN KITTEN

8 ZONES MET EXTRA STERK HEETGEPERST STAAL

Waar mogelijk zijn in de Stonic hightech lijmsoorten en kitten
gebruikt: voor sterkere én geluiddempende verbindingen.

Om de Stonic zo sterk en veilig mogelijk te maken, gebruikt Kia
voor verschillende delen van de carrosserie diverse
perstechnieken, waaronder heetpersen. Zo is hij sterk, veilig en
toch zo licht mogelijk.

6 AIRBAGS
De Kia Stonic beschermt je met voor- en zijairbags voor de
bestuurder en de voorpassagier, plus twee gordijnairbags links
en rechts over de volle lengte van de cabine.

remingreep.
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Verwacht het
onverwachte
De slimme Kia DRIVE WiSE technologie maakt Stonic-rijden veiliger én leuker. Of je nu
wilt parkeren, manoeuvreren door drukke steden of lekker opschieten op de snelweg:
DRIVE WiSE helpt je om risico’s tijdig te signaleren, en kan zelfs actief ingrijpen om
ongevallen te voorkomen.

Kruisend-verkeersdetectie achter (RCTA)
Wil je achteruit een parkeerplaats of uitrit uit rijden, dan
kijkt dit systeem met behulp van radar of er kruisend
verkeer aankomt. Als een tweede paar ogen.

Parkeersensoren voor/achter, uitschakelbaar
Jouw handige gids voor zelfverzekerd inparkeren, ook in
krappe en onoverzichtelijke situaties. Geeft een heldere
pieptoon zodra je een obstakel nadert. Hoef je geen hulp?
Dan zet je het geluid gewoon uit!
Grootlichtassistent (HBA)
Als je in de Kia Stonic rijdt met grootlicht aan, ‘ziet’ dit
systeem de koplampen van tegenliggers en schakelt het
grootlicht zo nodig tijdelijk even uit om verblinding van
andere weggebruikers te voorkomen.

Autonome noodremassistentie (FCA)

Vermoeidheidsherkenning (DAW)
Monitort de input van de bestuurder en merkt het zodra

Veiligheid

Gebruiksgemak

Efficiency

de bestuurder vermoeid is of afgeleid raakt. Dan klinkt
een audiosignaal en verschijnt er een alert-melding op
het beeldscherm: tijd voor een pauze!
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Kia DRIVE WiSE combineert de nieuwste en slimste rijhulpsystemen voor
de veiligheid van alle inzittenden en medeweggebruikers, met behoud
van maximale vrijheid en rijplezier.

Met radar en een naar voren gerichte videocamera
signaleert dit systeem eventuele obstakels voor de auto.
Remt een voorligger plotseling hard af, dan kan FCA bij
snelheden tot 60 km/u een noodstop maken. Ziet FCA een
voetganger, dan waarschuwt het de bestuurder en remt zo
nodig automatisch.
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Zo slim en veilig
kan jouw auto zijn

Actieve rijbaanassistentie (LKAS)
Dit systeem leest de strepen op de weg met een camera
in de voorruit, ter hoogte van de binnenspiegel. Het
attendeert je subtiel zodra je onbewust buiten je rijbaan

Elke rit heeft zijn eigen moois - en zijn eigen gevaren! Of het nu gaat om je dagelijkse ritje

dreigt te raken.

door druk spitsverkeer. Om spontane weekendtrips naar avontuurlijke bestemmingen.
Of om urenlange ritten over eindeloze snelwegen. Daarom beschermt én helpt de
nieuwe Kia Stonic jou en je inzittenden met de slimste snufjes. Zo reis je altijd veilig en
relaxed.

Adaptieve cruise control (SCC)
Met Adaptieve cruise control maakt Kia autorijden extra
ontspannend. Hiermee kun je je snelheid instellen en
automatisch afstand houden. Nader je een voorligger,
dan ziet de Adaptieve cruise control die met radar en
videocamera, past de snelheid aan en volgt op veilige
afstand. Het systeem kan zelfs remmen tot stilstand en
weer optrekken, bijvoorbeeld bij files. Is de weg weer
vrij, dan versnel je weer tot de ingestelde snelheid - heel
relaxed!

Autonome rijbaanvolgassistent (LFA)
Dodehoekassistent (BSD)

Snelheidsbordenherkenning (SLIF)

Autonome rijbaanvolgassistentie betekent een grote stap

De Blind-Spot Collision Warning (BCW) kijkt met radar continu links en rechts naast

Hoe hard mag je hier ook alweer? De Intelligente

richting semi-autonoom rijden. Dit systeem handhaaft

en achter de auto en waarschuwt je als er een voertuig in de dode hoek rijdt. Zo kun

snelheidsbordenherkenning vertelt je dat direct. Een

automatisch de ingestelde snelheid en houdt de auto

je veilig van rijbaan wisselen.

videocamera achter de voorruit ‘leest’ de snelheidsborden

met subtiele koerscorrecties veilig in het midden van de

langs of boven de weg en toont steeds de actuele limiet

rijbaan. In sommige modellen kan dit systeem tevens

in het instrumentenpaneel en in het navigatiescherm. Zo

zelf door middel van remmen en gasgeven voldoende

rijd je nooit meer onbedoeld te snel.

volgafstand houden van voorliggers. In uitvoeringen met
File-assistentie kan LFA in druk spitsverkeer vertragen
en afremmen tot stilstand als dat nodig is, en weer
optrekken zodra er ruimte is.
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Kies het
lekker
zelf
Heb je een goede indruk gekregen van wat de Kia Stonic
allemaal voor je kan doen? Dan is het nu tijd om kleur te
bekennen en te kiezen. Het goede nieuws: er zijn vele
verschillende opties om ’m precies naar jouw smaak
aan te kleden. Selecteer je favoriete carrosseriekleur, de
materialen en de extra’s en je Stonic is echt helemaal de
jouwe.
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Blijvend
verrassend
Jij houdt van kleur en vrolijkheid, net als de Kia Stonic. Daarom is hij er in een groot aantal frisse, uitgesproken tinten die precies passen
bij jouw karakter. Sterker nog: je kunt de Stonic helemaal naar jouw smaak uitvoeren, inclusief two-tone carrosserie met het dak in een
sprankelende contrastkleur.
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Baseline & GT Line

Baseline

Clear White _ UD

Silky Silver _ 4SS

Perennial Gray _ PRG

Signal Red _ BEG

Sporty Blue _ SBP

Most Yellow _ MYW

Urban Green _ URG

Smoke Blue _ EU3

BUD

B4S

BPR

BBE

BSP

BMY

UUR

BEU

AUD

A4S

APX

RUD

R4S

RPR

USP

MUD

M4S

MPR

UBE

Aurora Black Pearl _ ABP

AUR
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Geniet van
elk detail
Houd jij vooral van het bruisende stadsleven, of van ongerepte natuur? Ook het interieur
van de Kia Stonic kun je precies kiezen zoals jij het wilt. Kijk maar: al deze opties hebben
een eigen karakter, stuk voor stuk met oog voor detail gemaakt van topklasse materialen
en stoffen.

Black One-Tone Interieur

Black One-Tone Interieur
Luxe stoffen bekleding
(DynamicLine, DynamicPlusLine)
Een stijlvolle combinatie van zacht tricot en geweven
stof met een patroon in geraffineerd donkergrijs. De slim
daarop afgestemde details in portieren en dashboard
maken het geheel fris en relaxed.

GT-Line interieur
(GT-Line, GT-PlusLine)
Het zinnenprikkelende GT-Line interieur herken je direct.
Aan de prachtige carbon-afwerking in het dashboard.
Standaard stoffen bekleding (ComfortLine)

Aan het ‘D-cut’ stuurwiel met geperforeerd leder, witte

Een prettige combinatie van zacht tricot en geweven stof maakt de stoelen mooi om te

stiksels en GT-Line logo. En natuurlijk aan de sportief-

zien én prettig om te voelen. De portieren en het dashboard zijn afgewerkt met gelakt

ergonomische voorstoelen in zwarte stof/kunstleder-

metaal dat subtiel past bij de tinten van de bekleding.

combinatie met witte bies. Pure dynamiek, tot in elk
detail.
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Overal voor in,
op alles
voorbereid
Korte ritjes? Woon-werk verkeer? Weekendjes weg of grote avonturen? Wat je plannen

Stuurwielverwarming

Achteruitrijcamera met dynamische gidslijnen

ook zijn, met de juiste opties en extra’s is jouw Kia Stonic altijd op alles voorbereid. De

Voor extra comfort, betere grip en prettiger sturen, met

De naar achteren gerichte videocamera toont live beeld

keuze is enorm. Zo kun je ’m precies naar jouw smaak en wensen aankleden. Alsof hij

name op koude ochtenden.

inclusief dynamische, bewegende gidslijnen op het 7"

vanaf het allereerste begin op maat voor jou is gemaakt.

display.

Plafondverlichting met zonnebrilhouder

Regensensor

Praktische extra opbergruimte, precies waar je wilt: zo

Een sensor signaleert regendruppels op de voorruit en

is je zonnebril altijd binnen handbereik en kun je die

activeert zo nodig automatisch de ruitenwissers.

blindelings vinden.

Full-LED koplampen

Smart Key & Start-knop

Scherp, helder en krachtig: de full-LED koplampen van de Kia Stonic maken diepe

Met de Smart Key in je binnenzak hoef je je Stonic niet te

Stoelverwarming

Middenarmsteun

indruk, al bij de eerste aanblik. De vier heldere lichten, perfect in lijn met de motorkap,

ontgrendelen: je kunt direct instappen. En starten gaat

Met drie standen biedt dit systeem in zitting en rugleuning

Comfortabel, verschuifbaar en geïntegreerd in de

geven dankzij hun geavanceerde techniek optimaal effectieve lichtopbrengst. Zo zie

met één druk op de knop.

snel de gewenste extra behaaglijkheid. En blijft daarna

middenconsole met twee bekerhouders en een extra

op een prettig warm en comfortabel niveau.

opbergvak, passend bij het gekozen interieur.

jij achter het stuur nog beter wat er voor je opdoemt - overdag, in de schemering en
zelfs bij nacht en ontij.
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Durf op
te vallen

Autorijden in
harmonie met de natuur

Met zijn markante lijnen en gespierde contouren is de Kia Stonic in elke uitvoering een
lust voor het oog. Nog mooier wordt hij als jij zelf jouw specifieke accenten zet. Met
jouw keuze uit deze lichtmetalen velgen, koplampen, achterlichten en andere details.

Als jij werkelijk geeft om het milieu, en graag kiest voor

Precies wat jij wilt.

een leven met een betere balans tussen mens en natuur,
dan heb je in Kia Motors je soulmate gevonden.
Milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid staan bij Kia hoog op de agenda. Dat blijft niet bij
mooie woorden. Ons submerk EcoDynamics, opgericht
in 2009, levert de meest milieubewuste uitvoeringen van
elke Kia-modelrange, met innovatieve energiebesparen-

Velgen

de en emissiebeperkende technieken. Zoals elektro-hybride en elektrische aandrijving, en zelfs voertuigen met
waterstof-brandstofcel.
Daarnaast werken we hard aan een wereldwijd
schoon productiesysteem op basis van de principes
van de circulaire economie. We passen steeds meer
milieuvriendelijke materialen toe, die we kiezen op basis
van hun kwaliteit, hun samenstelling, hun herkomst en
hun bio-afbreekbaarheid. Om onze carbon footprint

15" stalen velg

15" lichtmetalen velg

16" lichtmetalen velg

17" lichtmetalen velg
(enkel als accessoire
verkrijgbaar)

verder te verkleinen, vervangen we producten uit
aardolie steeds vaker door kwalitatief minstens zo sterke
plantaardige materialen.
Zoals je ziet is Kia Motors vastbesloten om fundamentele
oplossingen te vinden om ons energieverbruik nog te

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia.
De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en biedt jou meer transparantie.

verlagen, en zo klimaatverandering te beperken. Als jij

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia Stonic?
Scan dan de QR-code met je smartphone.

aan een betere wereld voor de volgende generaties, dan

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.
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dat ook belangrijk vindt, en samen met ons wilt werken
hebben wij precies de juiste auto voor jou.
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Met Kia heb je heel veel
om naar uit te kijken
7 jaar garantie
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests kunnen
we op de Stonic, net als op alle andere Kia-modellen, met trots een
garantietermijn van zeven jaar aanbieden. Uniek in de branche. Elke nieuwe
Kia profiteert van deze garantie van zeven jaar of 150.000 km op een
nieuwe auto (onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000
km vanaf jaar vier). Kijk voor de volledige garantievoorwaarden in het
garantieboekje. Deze volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar
op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de
voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden. Hierdoor
blijft de restwaarde van de auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor
toekomstige kopers.
5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
De hoogwaardige lak zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig
beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is de auto voorzien van
superieure corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst twaalf jaar
garantie bieden tegen doorroesten van binnenuit.
Blijf op de hoogte van Kia
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer over
Kia en over onze spannende nieuwe auto’s. Lees alles over nieuwe
technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals vloeibaar
gas, hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons
milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.
We zijn tevens actief in de sportwereld: Kia is officieel partner van
zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de Australian Open en
toptennisser Rafael Nadal.
Kia Finance
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De hogespannings lithium-ion accu’s die Kia gebruikt voor elektrische

kilometrage. Voor EV-accu’s garandeert Kia ook na 7 jaar minstens

auto’s (EV), hybrides (HEV) en plug-in hybrides (PHEV) zijn gemaakt om

65% van de oorspronkelijke capaciteit bij eerste tenaamstelling.

jarenlang probleemloos te werken. Ook daarvoor geldt de beroemde

Capaciteitsafname van PHEV-, HEV- en MHEV-accu’s valt niet onder de

7 jaar garantie vanaf eerste tenaamstelling of 150.000 km. Voor

garantie. Om de conditie van deze accu’s tijdens de levensduur optimaal

lagespannings accu’s (48V en 12V) van mild-hybrides (MHEV) geldt

te houden, volg altijd de instructies in het serviceboekje.

een garantie van 2 jaar vanaf eerste tenaamstelling, ongeacht het

Kijk voor meer informatie over Kia-garanties op www.kia.com.

Kia zeven jaar garantie
JAAR GARANTIE

P U R E K WA L I T E I T

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

De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een
financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer om meer informatie.
Kia Autolease
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om individuele
leaseoplossingen. Kia Autolease biedt een breed en gevarieerd pakket van
producten, zowel Full Operational Lease als Netto Operational Lease.
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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 de 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
kia.com
info@kia.nl
ZKYBCX050MEI21
210525

