
De Kia 
ProCeed



Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar en 
spannend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar je ook heen 
gaat en wat je ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. Daarom 
ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee jij de wereld kunt 
verkennen, dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s met 
geavanceerde technologieën en slimme oplossingen. Auto’s met onze 
unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs van onze buitengewone 
kwaliteit. Bij alles wat we doen staat altijd maar één doel centraal: 
jouw verwachtingen overtreffen. 

We nodigen je uit om deze Kia ProCeed eens goed te bekijken. Zodat 
wij je opnieuw kunnen verrassen.

Het leven is wat je er zelf van maakt.
  Welkom in de wereld van Kia.



DURF TE DROMEN
Soms, heel soms, verschijnt er een nieuwe auto die de wereld verrast. Die anders is dan alle andere: 
eigenzinnig, gedurfd. Een auto die de grenzen van design en styling verlegt. Die nieuwe wegen 
ontdekt tussen ruimte en veelzijdigheid. En die je nieuwe ideeën geeft over dynamiek en rijplezier. 
Die je hart raakt en je ogen streelt. Welkom bij de Kia ProCeed en zijn twee spannende uitvoeringen: 
de dynamische GT-Line en de vurige GT. 

… ZOALS JIJ DAT WILT
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… VOLG JE GEVOEL
GELOOF JE OGEN

De Kia ProCeed is een elegante en gedurfde auto. Het eerste wat 
je opvalt is de prachtige uitdagende uitstraling. Die combineert de 
dynamiek en luxe van een slanke coupé op geraffineerde wijze met 
de praktische ruimte van een Sportswagon. Kijk je langer, dan ontdek 
je de laag aflopende contouren rond de gespierde proporties: rake 
lijnen die de ProCeed zijn sportieve karakter en zijn onweerstaanbare 
uitstraling geven – gecompleteerd met schitterende 18" (optioneel) 
lichtmetalen velgen.
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BEWONDER DE KRACHT
… VAN ZIJN SPORTIEVE DESIGNWaar hij ook gaat, de Kia ProCeed maakt overal een overtuigende 

indruk. Door zijn krachtige lijnen, maar net zo goed door de unieke led-
dagrijverlichting, die perfect aansluit op het gespierde silhouet van zijn 
body. En wat dacht je van de horizontaal gewelfde achterbumper en de 
dubbele uitlaat? Die maken de ProCeed heerlijk om te zien.
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Goed design herken je aan de details: elke lijn, elke welving is precies 
raak. Laat je ogen glijden over de tiger nose grille met zwarte 3D 
honingraat. Zie de krachtige frontspoiler en de subtiele GT-badge, en 
volg de scherpe lijnen van de led-koplampen met ‘Ice Cube’  
led-dagrijverlichting en de nieuw ontworpen multispaak lichtmetalen 
velgen. De Kia ProCeed is één en al karakter.

… TOT IN ELK DETAIL
VOEL HET KARAKTER 11



Met de Kia ProCeed hoef je geen compromis meer te sluiten tussen looks 
en ruimte. Hij biedt een gastvrij welkom aan jou en je passagiers, en heeft 
met 594 liter een van de grootste laadvolumes in zijn klasse. Tel daarbij op 
de veelzijdigheid van zijn bijzondere 40:20:40 (optioneel) gedeelde en van 
achteruit neerklapbare achterbank plus de slimme automatische achterklep 
en al die andere praktische details en je weet: de ProCeed is ook ideaal voor 
dagelijks gebruik.

… DIE ECHTE RUIMTE BRENGT

GENIET VAN DE VRIJHEID 13



Next level genieten – dat biedt de Kia ProCeed voor de bestuurder én passagiers. 
Zowel voorin als achterin verrast hij je met een interieur van bijzondere klasse. Stijlvol 
zwarte suède/lederen stoelen met een contrasterende en versterkende stiknaad in 
het midden. In de GT-Line uitvoering zijn die afgewerkt met decente grijze stiksels, 
in de GT met krachtige rode stiknaden en een stoer rood gestikt GT-logo. Zittend 
achter het stuur gaat het genieten verder, met een sportief-elegant D-cut stuurwiel 
met schakelflippers (alleen bij DCT7) en een dashboard met naadloos ingebouwd 
10,25” touchscreen display inclusief navigatie. De volledig automatische climate 
control toont op een digitaal display de actuele temperatuur in de cabine. 
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LAAT JE VERLEIDEN 
… TOT NIEUWE AVONTUREN  

De Kia ProCeed is avontuurlijk, stijlvol, comfortabel en veelzijdig tegelijk. Zijn gedurfde design biedt volop ruimte en gebruiksgemak – waar 

jij en je passagiers ook heen gaan. Met ruimte bedoelen we niet alleen de riante 594 liter standaard bagageruimte (tot zelfs 1.545 liter met 

de achterbank volledig neergeklapt). We bedoelen ook het comfort van verwarmbare voorstoelen en de als optie verwarmbare zittingen 

achterin. Plus de volledig vlak neerklappende achterbankdelen en de slimme automatische achterklep – ideaal bij het inladen van zware 

spullen. Of de vele handige opbergvakjes. De ProCeed heeft altijd een praktische oplossing. 
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Ruimte was nog nooit zo elegant, comfortabel, praktisch én sportief als in de Kia ProCeed. 
Of je nu in stijl wilt komen voorrijden op een bijzonder feest, of met een auto vol naar huis 
gaat na een lange dag shoppen: de ProCeed verrast je altijd door zijn combinatie van stijl 
en praktisch gebruiksgemak.

VERWARMDE STOELEN
Wat voor weer het ook is, met de ProCeed reis je altijd in 

aangenaam comfort. Op koude winterdagen kun je de zitplaatsen 

voor- en achterin verwarmen tot drie temperatuurniveaus. 

ONE-TOUCH ONTGRENDELING
Inladen van grote voorwerpen gaat extra gemakkelijk: met een 

hendel in de bagageruimte kun je in één beweging de achterbank 

neerklappen.

40:20:40 (OPTIONEEL)NEERKLAPBARE 
ACHTERBANK
Dankzij de in ongelijke delen neerklapbare achterbank kun je de 

bagageruimte in de ProCeed precies aanpassen aan je behoefte. 

Hoeveel passagiers gaan er mee, en hoeveel ruimte heb je nodig 

voor bagage? 
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TALTIJD VERBONDEN
 … MET DE WERELD OM JE HEEN

DRAADLOOS OPLADEN
Nooit meer gedoe met kabeltjes: leg gewoon je smartphone met 

Qi-technologie op het draadloze oplaadpunt. 

JBL PREMIUM SOUND SYSTEM
Geluidsweergave van concertzaal-kwaliteit biedt de ProCeed 

dankzij het JBL Premium Sound System. Met acht speakers en 

geavanceerde Clari-Fi muziekhersteltechnologie verbetert die zelfs 

de kwaliteit van mp3’s tot high-definition. 

Onderweg en toch altijd verbonden. In de Kia ProCeed werkt de moderne technologie volstrekt moeiteloos. Kies 
je bestemming op het naadloze 10,25" navigatie-touchscreen - altijd actueel dankzij de 7 jaar gratis kaartupdates. 
Laad je smartphone draadloos op, bedien via voice control allerlei handige functies en gebruik Bluetooth voor het 
weergeven van je telefoongesprekken en je favoriete muziek.
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UVO App
Deze superslimme nieuwe app, speciaal door Kia ontwikkeld voor Android en 
Apple smartphones, vertelt je alles wat je wilt weten over je auto, de actuele 
status en je gemaakte ritten. En, nog mooier: je kunt er veel zaken zelfs op 
afstand mee uitlezen of bedienen.

Kia Live
Deze nieuwe dienst werkt na activatie via de geïntegreerde  
SIM-kaart in het infotainmentsysteem. Deze ontvangt live data 
voor verschillende services. Zo heb jij onderweg altijd actuele 
informatie van buitenaf, direct op je navigatiedisplay.

Voel...    
   de verbondenheid

Nuttige plaatsen  
Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of 
een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel 
eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

Parkeren  
Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming 
parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeerplaatsen 
op straat en in parkeergarages. Inclusief locaties, details, 
kosten en live beschikbaarheid.

Brandstof info 
Wanneer je brandstof bijna op is. Toont UVO Connect je 
de dichtstbijzijnde benzinestations en (met behulp van een 
online TomTom-database) de huidige prijzen, zodat je je 
tankbeurten kunt plannen.

Live verkeersinformatie 
Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate 
verkeersinformatie van TomTom, die elke twee minuten wordt 
ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed doorstroomt 
en welke wegen je beter even kunt mijden. Loopt het verkeer 
echt vast? Dan suggereert het systeem je snel een alternatieve 
route naar je bestemming.

Controles en ‘black spots’  
Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk waar je 
vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag verwachten, of 
bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem waarschuwt je ook voor 
plaatsen waar bovengemiddeld veel ongevallen gebeuren.

Weersverwachtingen 
Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen, zon- 
en neerslagkansen je op de plaats van bestemming mag 
verwachten, tot vier dagen vooruit. Zo weet je precies wat je 
moet inpakken: een warme jas, of toch de strandspullen?

Vind mijn auto  
Vertelt je de laatst bekende locatie van je auto – ideaal voor 
het terugvinden van je auto in een onbekende stad of een 
groot parkeerterrein.

Voertuigstatus  
Biedt je een actueel overzicht van alle belangrijkste aspecten 
van je auto, zoals portiersloten. Voor een EV is ook de 
accustatus en het oplaadniveau beschikbaar in het overzicht.

Mijn ritten  
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief 
gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd. 

Upload naar auto  
Handig: via de app stuur je ook draadloos en moeiteloos je 
volgende bestemming of route vanaf je smartphone naar het 
navigatiesysteem van je auto.

Portiervergrendeling  
Twijfel je of je auto wel op slot staat? Je ziet het direct in 
de UVO Connect app. Je kunt hem zelfs op afstand ont- en 
vergrendelen.

Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke 
berichten en updates zodra er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als 
het alarm afgaat. Of als er onderhoud nodig is. Je kunt zelfs 
instellen dat je maandelijks een overzicht krijgt van al je 
ritten.

Diensten op afstand

Meldingen

Voertuiginformatie

KIA UVO CONNECT 
Met de nieuwe dienst UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, stap je in de toekomst van verbonden autorijden. 
Allereerst brengt de nieuwe Kia Live service nuttige real-time rit- en omgevingsinformatie naar je navigatiesysteem. Daar 
bovenop brengt de nieuwe UVO app relevante data over je auto naar je Android of Apple smartphone. Extra goed om te 
weten: deze nieuwe technologie is ontwikkeld conform de EU-normen voor privacy, transparantie en security.
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Ontspannen rijden en reizen staat of valt met je gevoel van veiligheid. 
Daarom biedt de Kia ProCeed allerlei innovatieve features en 
rijhulpsystemen die jou en je passagiers rondom beschermen.

… VOOR ONTSPANNEN RIJDEN 

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL* MET STOP-/STARTSYSTEEM
Met behulp van een camera en radarsensoren regelt de Adaptieve cruise control de snelheid en de volgafstand tot je 

voorliggers. Het systeem handhaaft een veilige ingestelde afstand en past zo nodig de eigen snelheid aan. Remt de 

voorligger af, dan vertraagt ook de ProCeed, zo nodig zelfs helemaal tot stilstand. Versnelt de voorligger, dan versnelt 

ook de ProCeed tot de vooraf ingestelde maximum snelheid. Een ideale feature, met name in druk spitsverkeer. 

* Adaptieve cruise control is uitsluitend beschikbaar voor modellen met DCT-automaat.

VERMOEIDHEIDSHERKENNING
Dit slimme systeem merkt het als je slaperig wordt achter het stuur, door te letten op de manier waarop de 

bestuurder het stuurwiel, de richtingaanwijzers en het gaspedaal bedient, plus de totale ritduur. Slaat de 

vermoeidheid toe, dan geeft het een geluidssignaal en verschijnt een pictogram van een kop koffie in het 

instrumentenpaneel: tijd voor een pauze
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AUTONOME RIJBAANVOLGASSISTENTIE* (LANE FOLLOWING ASSIST) 
Dit systeem is een grote stap vooruit in de richting van semi-autonoom rijden en maakt level 2 autonoom rijden mogelijk.  Afhankelijk van 

snelheid en richting van de voorligger bedient de autonome rijbaanvolgassistentie de snelheid, de vertraging en de besturing en volgt op een 

vooraf ingestelde veilige volgafstand. Het werkt met een videocamera en radarsensoren en ‘leest’ de rijbaanmarkering om de auto netjes in zijn 

baan te houden. Dit systeem werkt bij snelheden van 0 en 130 km/h. 

* Autonome rijbaanvolgassistentie is uitsluitend beschikbaar voor modellen met DCT-automaat.

GROOTLICHTASSISTENTIE
Dit systeem dimt automatisch je grootlicht als er bij rijden in het 

donker een tegenligger nadert. Het werkt met een camera in de 

voorruit die de koplampen van tegemoetkomend verkeer herkent. 

Zodra de tegenligger is gepasseerd, gaat het grootlicht vanzelf 

weer aan. 

KRUISEND VERKEERSDETECTIE ACHTER
Als je achteruit een parkeerplaats of oprit uitrijdt, kijkt de kruisend 

verkeersdetectie achter via radarsensors met je mee naar links en 

rechts – als een extra paar ogen in je rug. 

VEILIG RIJDEN
De Kia ProCeed is ontwikkeld om rijden zo heerlijk én zo veilig mogelijk te 
maken. Daarom biedt hij verrassend slimme features voor in druk verkeer, voor 
in- en uitparkeren en voor veilig bochten rijden in het donker. Dat rijdt extra 
ontspannen, waar je ook gaat. 

… GEMAKKELIJKER DAN OOIT

ACTIEVE RIJBAANASSISTENTIE
Met actieve rijbaanassistentie raak je nooit meer onbedoeld van 

het rechte pad. Dit innovatieve systeem werkt met een camera in 

de voorruit die de rijbaanmarkering ziet. Raak je onbedoeld (zonder 

richting aan te geven) buiten je rijbaan, dan geeft het systeem een 

duidelijk signaal en stuurt het je zo nodig zelf terug in het juiste 

spoor.

AUTONOME NOODREMASSISTENTIE
De autonome noodremassistentie herkent voorliggers op dezelfde 

rijbaan, en voertuigen voor de auto. Komt een voorligger gevaarlijk 

dichtbij, dan waarschuwt het systeem de bestuurder met een 

visueel signaal. Reageert de bestuurder niet, dan remt het systeem 

automatisch – om een ongeval te vermijden of de gevolgen zo veel 

mogelijk te beperken. 
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Een verrukkelijke wegligging, soepele topprestaties en altijd power achter de hand: die 
combinatie maakt rijden in de Kia ProCeed zo heerlijk meeslepend.  
De leverbare motoriseringen zijn afgestemd op optimale prestaties, passend bij het 
responsieve onderstel. Met de schakelflippers (optioneel) aan het stuurwiel kies je in 
elke situatie moeiteloos de juiste versnelling, letterlijk met de tip van één vinger en 
zonder je hand van het stuur te hoeven halen. De dubbele sportuitlaten (op de GT) 
maken het feest van puur rijplezier compleet.

… VAN PURE PRESTATIES

VOEL DE KICK 27
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… EN GENIET MEER!

De Kia ProCeed voelt zich perfect thuis in de stad en op bochtige buitenwegen, 
maar ook tijdens lange reizen op de autosnelweg. Dat is te danken aan het grote 
team van experts die het onderstel ontwikkelden én aan zijn krachtige benzine- en 
dieselmotoren. Deze zijn te combineren met een handgeschakelde versnellingsbak 
of met een 7-traps DCT-automaat met dubbele koppeling, die is voorzien van 
schakelflippers aan het stuur en Drive Mode Select voor extra sportieve rijinstellingen. 
In de Sport-stand reageert de ProCeed sneller op het gaspedaal, zowel vanuit 
stilstand als tijdens inhaalmanoeuvres. Alle aandrijflijnen zijn speciaal afgestemd om 
te voldoen aan de jongste Europese emissienormen. 

SCHAKELFLIPPERS AAN HET STUUR*
Met de schakelflippers links en rechts achter het stuur kies je snel 

en trefzeker de juiste versnelling zonder je handen van het stuur 

te hoeven halen. Daardoor rijd je nog vlotter en intuïtiever, met 

volledige controle. 

7-TRAPS DCT-AUTOMAAT
De geavanceerde 7-traps DCT automatische versnellingsbak met 

dubbele koppeling garandeert onder alle rijomstandigheden extra 

sportief en soepel schakelen én optimale brandstofefficiency. 

DRIVE MODE SELECT*
De extra boost voor je rijplezier. Met Drive Mode Select pas je het 

rijkarakter van je ProCeed aan je stemming aan, simpelweg met 

een druk op de knop naast de schakelhendel. In de stand Sport 

trakteert de ProCeed je op extra sportieve prestaties en een 

verrukkelijk alerte gasrespons, voor vlot en veilig inhalen. Drive 

Select Mode zorgt ook voor een directer stuurgevoel.

* Uitsluitend beschikbaar voor modellen met DCT-automaat.

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE
Met de handgeschakelde versnellingsbak kies je soepel en 

trefzeker altijd de juiste overbrengingsverhouding.  

Het resultaat: kracht en spaarzaamheid in een perfecte balans. 
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DE PROCEED GT-LINE
Als je zoekt naar een auto met een gedurfd 

sportief design, de ranke lijnen van een coupé en 

de ruimte en veelzijdigheid van een Sportswagon, 

dan is de ProCeed GT-Line precies wat je wilt. 

Binnen biedt hij een zeer compleet en verzorgd 

interieur met navigatie en audiosysteem, een 

sportief gripvast D-cut stuurwiel, schakelpeddels 

aan het stuur voor het feilloos kiezen van de 

juiste versnelling (DCT), ergonomische stoelen 

met in accentkleur gestikt GT-Line logo en volop 

ruimte voor jou, je passagiers en al jullie bagage. 

Voeg daar bij de stijlvolle details zoals het design 

van een dubbele sportuitlaat en 17" lichtmetalen 

velgen en elke rit wordt puur genieten! 

DE PROCEED GT
Houd jij vooral van gewaagde sportstyling, 

innovatieve details en ronduit gespierde 

prestaties, dan doet de ProCeed GT jouw hart 

sneller kloppen. Van de tiger nose grille met 

GT-logo tot de Ice Cube led-koplampen via 

de glooiend aflopende daklijn tot de brede 

led-achterlichten en de twee sportuitlaten – 

deze auto vraagt erom te rijden en te worden 

bewonderd. Het interieur is al net zo spannend 

als het uiterlijk: met top of the line JBL premium 

sound system, rode remklauwen, 18" lichtmetalen 

GT velgen en ergonomische stoelen met gestikt 

GT-logo.  

De ProCeed GT is een feest voor je ogen en al je 

andere zintuigen. 

… VAN KEUZE
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GT
De ProCeed GT verwent je standaard met zwart suède/lederen bekleding met rode stiksels en rode meegestikte GT-logo’s.

JE EIGEN SMAAK

GT-LINE
De GT-Line meeruitvoering biedt zwart suède/lederen stoelen met grijze stiksels en meegestikte grijze GT-Line logo’s.

… TOT IN DE DETAILS
Kwaliteit zit diep van binnen: in de prachtige interieurs met zorgvuldig geselecteerde materialen 
en smaakvolle designdetails. Daarvan geniet je elke rit opnieuw. Kies je voor de GT-Line uitvoering, 
of voor de markante rode stiksels en GT-logo’s in de GT-uitvoering? 
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Orange Fusion (RNG)

JE EIGEN SMAAK
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GT-Line 17" 
lichtmetalen velgen 

GT-PlusLine 18"
lichtmetalen velgen 
(Alleen voor DCT7)

GT 18" 
lichtmetalen velgen 

VELGEN

CARROSSERIEKLEUREN

Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G) Sparkling Silver (KCS)

Deluxe White (HW2)

Black Pearl (1K) Casa White (WD)

Blue Flame (B3L)

Met keuze uit acht carrosseriekleuren voor de ProCeed GT en maar liefst tien voor 
de ProCeed GT-Line, en drie schitterend ontworpen typen lichtmetalen velgen kun jij 
precies de ProCeed kiezen die past bij jouw stijl en karakter.

… IN VELGEN EN KLEUREN

AFMETINGEN (MM)

Infra Red (AA9)

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. 

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

De nieuwe regelgeving (EU) 
2020/740 is van toepassing 
voor energielabels van de 
banden met ingang van 1 mei 2021.
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PEACE OF MIND 

7 jaar garantie 
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en 
duurzaamheidstests kunnen we op de Kia Ceed, 
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 ook 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
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.

Zekerheid 
waar je blij van wordt.

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

JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T
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KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
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 de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.


