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

Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en 

boeiend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar u ook 

naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van 

een betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en 

van nieuwe horizonten kunt genieten. Wagens met een 

schitterend design, geavanceerde technologie en intelligente 

oplossingen. Wagens met onze opmerkelijke garantie van 

7 jaar, het bewijs van onze uitstekende kwaliteit. In alles wat 

we doen, staat één ding centraal: altijd uw verwachtingen 

overtreffen. Wij noemen het “The Power to Surprise”. 

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te 

laten verrassen.

3



4



Met zijn jong, amusant en stijlvol imago straalt de 
gloednieuwe Picanto energie uit. Maar er is nog meer, 
want door zijn ruim aanbod aan comfortfuncties, slimme 
manieren om verbonden te blijven en geavanceerde 
veiligheidstechnologieën is hij jong van geest, dit terwijl je er 
als bestuurder toch alle plezier aan beleeft.

Eeuwig jong. 
Plezier gegarandeerd. 
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Met zijn sportieve design valt de gloednieuwe Picanto 
zo in de smaak. Zijn gestroomlijnde contouren en 
stoere accenten zoals de nieuwe, voor Kia typische 
grille en bumper, hebben er een verfijnd model 
van gemaakt dat prima geschikt is om de stad te 
doorkruisen. En omdat u keuze hebt uit maar liefst 
11 opwindende koetswerkkleuren, gaat u voor de 
wagen die perfect voor u is.

Een compacte auto 
met stijl te koop. 
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Met zijn compacte afmetingen, dynamische prestaties 
en verfrissende rijervaring vindt de gloednieuwe Picanto 
zijn weg in elke stad. Maakt niet uit of u nu langs smalle 
steegjes of bochtige wegen moet, hij brengt u altijd veilig op 
uw bestemming.

Op maat gemaakt,
waar u ook gaat.
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De Picanto X-line kan je gewoonweg niet missen. 
Zijn sportieve voorkant en het exclusieve design van 
de achterbumper met dubbele uitlaat in combinatie 
met opvallende 16” aluminium velgen en stijlvolle 
haaienvinantenne beklemtonen zijn aanwezigheid op de 
weg. Binnenin geeft het afgeplatte stuurwiel alle nodige 
aanwijzingen voor de beste prestaties, terwijl het zwevende 
7”-aanraakscherm je zorgeloos op je bestemming brengt.

Lancering van   
de expressieve X-line 
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Het stijlvolle infotainmentsysteem houdt voor u de route in 
het oog, met realtime updates en veel meer.

Navigatiesysteem met 7” zwevend
aanraakscherm (optie op de Fusion,
standaard op de GT-Line en X Line) 

12



Draadloze smartphonelader (optie op de GT-Line en X-Line via ADAS Pack4)
Laad uw compatibele smartphone vlot en draadloos op met de telefoonlader - het laadpad vooraan in de 
middenconsole ligt binnen handbereik.

Handenvrij Bluetooth-systeem met stemherkenning 
(Bluetooth zonder stemherkenning mogelijk op Easy, 
stemherkenning is op Fusion als optie te verkrijgen in het Navi 
Pack, standaard in de GT-Line en X-Line)
Dankzij de ingebouwde Bluetooth® kunt u uw compatibele 
mobiele toestellen koppelen, voor muziekstreaming, handenvrij 
bellen en navigatietoepassingen.

2.6-inch TFT LCD-kleurenscherm (als optie op alle versies  
via het ADAS PACK)
Het LCD-scherm met levendige kleuren waarschuwt wanneer 
de bandendruk te laag zakt en biedt ook andere essentiële 
reis- en route-informatie.

In de wereld van vandaag verliest u niets meer uit het oog. Daarom 
zit de gloednieuwe Picanto tjokvol systemen om contact te houden, 
op de hoogte te blijven en te allen tijde verbonden te zijn.

Altijd 
een stap voor op de anderen. 
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Ons nieuwe navigatiesysteem (Optie op Fusion en Standaard op GT-Line en X-Line) met 
Kia Connected Services powered by TomTom tilt betrouwbare routegeleiding naar een nog 
hoger nauwkeurigheidsniveau. Het houdt u verbonden met de buitenwereld en biedt u meer 
handige informatie dan ooit. Het hart van het systeem is een wifi-functie waarmee het 
navigatiesysteem van de nieuwe Picanto zich via uw smartphone kan verbinden met het internet.*

De innovatieve Hotspot-app van Kia zoekt met de Bluetooth-functie van uw Android telefoon of 
een navigatiesysteem van Kia binnen bereik is. De hotspot wordt ingeschakeld om verbinding te 
maken met de wifi, en weer uitgeschakeld wanneer de Bluetooth-communicatie onderbroken of 
gestopt wordt – zo wordt het nog handiger om Kia Connected Services te gebruiken.

1. Live verkeersinformatie**
Het navigatiesysteem biedt u zeer nauwkeurige, live 
verkeersinformatie die om de 2 minuten wordt bijgewerkt. U weet 
dus exact waar het verkeer vlot doorstroomt en welke zones u best 
vermijdt. Bij veranderende verkeersdrukte brengt het systeem u 
daarvan op de hoogte en stelt het alternatieve routes voor.

2. Snelheidscontroles**
U wordt gewaarschuwd voor tal van snelheidscontroles, 
waaronder mobiele en vaste, en voor zones waar niet alle verkeer 
is toegelaten. Het systeem kan zelfs rekening houden met zones 
waar veel ongelukken gebeuren, en u voor die gevaarlijke punten 
waarschuwen.

3. Plaatselijke opzoekingen
Een sushibar, een supermarkt of een ontmoetingsplaats zoeken 
doet u eenvoudig met Local Search. In de databank met 500 zoek-
categorieën, 25.000 sleutelwoorden en 250.000 plaatsen vindt u 
zeker wat u nodig hebt. Bovendien kunt u in tien talen zoeken, ook 
wanneer u in het buitenland bent.

4. Weerbericht
Zal u tijdens uw ontspannend weekendje kunnen genieten van de 
zon of worden het stevige plensbuien? Best even het weerbericht 
bekijken. Voer uw bestemming in en u krijgt een overzicht voor 
4 dagen, compleet met minimum- en maximumtemperaturen, 
de windsterkte en de waarschijnlijkheid van zon of regen.

Kia’s Connected Services powered by:

 *Smartphone met data-abonnement nodig om diensten te activeren. 
**Afhankelijk van het land waar deze diensten worden gebruikt, kunnen wettelijke beperkingen gelden.

1

2

3

4

Waar? Wanneer? Hoe? 
Een antwoord op al uw vragen.
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Apple CarPlayTM is een intelligente en veilige manier om uw iPhone te gebruiken tijdens het rijden. 
Het neemt alle dingen in handen die u zou willen doen en plaatst ze op het instrumentenbord van uw 
Picanto, zodat u routebeschrijvingen krijgt, kunt bellen en naar muziek kunt luisteren - terwijl uw blik 
op de weg gericht blijft. 
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Kan compact niet ruim zijn? Toch wel. De gloednieuwe Picanto voelt 
verrassend groot aan en biedt heel wat hoofd-, schouder- en beenruimte, 
zelfs achteraan. 

Een compacte wagen 
met ruimte in overvloed.

Verwarmd stuurwiel (als optie 
op de X-Line via ADAS PACK4)

Verwarmbare zetels vooraan  
(als optie op de X-Line via ADAS PACK4)
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Deze energieke gloednieuwe Picanto is op alles 
voorbereid. Door zijn ruime cabine, neerklapbare 
zetels en fantastische 255 l bagageruimte hebt 
u meer dan voldoende plaats om er elke dag het 
maximum uit te halen.

Meer ruimte.  
Meer avonturen.

In twee delen (60/40) 
neerklapbare achterzetels
Geniet van de flexibiliteit van de 
in twee delen (60/40) neerklap-
bare achterzetels om mensen of 
voorwerpen te vervoeren.

Bagageafdekplaat op dubbel niveau 
(niet verkrijgbaar op de Lounge)
Wanneer de zetels zijn neergeklapt, 
biedt de opbergruimte in de vloer 
voldoende ruimte voor hoge 
voorwerpen.

Handschoenkastje
Het handschoenkastje met 
verschillende compartimenten zorgt 
ervoor dat uw favoriete accessoires 
netjes op hun plaats liggen. 

Dubbele opbergplank
De dubbele opbergplank onder 
de temperatuurknoppen is een 
handige plek om een zonnebril, 
afstandsbediening of audioapparaat 
weg te leggen. 

Bekerhouder vooraan
De dubbele bekerhouder 
vooraan houdt uw 
drankje altijd voor 
u klaar. En wilt u de 
ruimte flexibeler 
benutten, kunt u hem 
met een druk op een 
knop vlot inklappen.

Centrale armsteun:  
(verkrijgbaar op de GT-Line en X-Line)
De in de vloer gemonteerde 
middenconsole biedt handige extra 
opslagruimte. Door de armsteun 
te verschuiven vindt u ook de juiste 
positie om uw arm op te leggen. 

cargo capacity255 l
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De gloednieuwe Picanto-motoren zijn betrouw-
baar, efficiënt en perfect voorzien op de stad.

Een wagen  
waarop u  
kunt rekenen.

84 pk, 12.4kg.m67 pk, 9.8kg.m

Kappa 1.0 MPI motor
Met een kleptiming van het CVVT-
systeem met centrale OCV koppelt 
de vlotte 1.0-liter MPI motor met 
67 pk efficiëntie en kracht aan 
dynamische prestaties.

Kappa 1.2 MPI motor (Fusion en GT-Line)
De 1.2-liter MPI motor met dubbel 
CVVT-systeem en 84 pk met 
koelstralen en gecoate zuigerveren 
heeft een stevig vermogen, maar 
draait toch stil en efficiënt. 

Manuele transmissie
De manuele vijfversnellingsbak is 
uitgerust op een manier die de 
wrijving beperkt, wat het verbruik 
ten goede komt. En bovendien zet 
u hem probleemloos in de juiste 
versnelling. 

Automatische transmissie
De viertrapsautomaat acteert stil 
en heeft zijn schakelpunten zo 
ingesteld dat de wagen vlot rijdt, 
zelfs wanneer hij in stadsverkeer 
vaak moet remmen en optrekken.

100 pk, 17.5kg.m

Handgeschakelde versnellingsbak
De nieuwe handgeschakelde 
vijfversnellingsbak werd 
geoptimaliseerd voor het hogere koppel 
en de langere transmissieverhouding 
van de 1,0 T-GDI, om snellere 
acceleraties en een hogere topsnelheid 
mogelijk te maken.

Kappa 1.0 T-GDI-motor
De 100 pk sterke 1,0-liter 
turbobenzinemotor met directe 
injectie verenigt een laag verbruik 
met levendige prestaties voor 
uitmuntende allround-prestaties.
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Achteruitrijcamera met dynamische richtlijnen 
(als optie op de Fusion via het Navi Pack en 
standaard op de GT-Line en X-Line)
Zodra u achterwaarts in een parkeerplaats 
rijdt, stuurt de waterdichte parkeercamera 
een beeld naar het 7" zwevende scherm en 
geeft hij ook dynamische richtlijnen om de 
wagen goed te zetten.

RPAS (Reverse Parking Assist System) (als optie op de GT-Line
via ADAS PACK3 en standaard op de X-Line)
Parkeer voortaan in alle rust met RPAS, een systeem met sensoren dat 
een pieptoon produceert naarmate u een wagen of voorwerp nadert.

De actieve veiligheidstechnologieën van de 
gloednieuwe Picanto zorgen ervoor dat u nooit 
de aandacht verliest en al op voorhand een 
waarschuwing binnenkrijgt. Ze helpen u met 
andere woorden om een aanrijding te vermijden, 
maar ook om probleemloos te parkeren.

Veiligheid  
voor alles.
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FCA (Forward Collision-Avoidance Assist)  
(als optie op alle versies via het ADAS PACK)
FCA gebruikt een radar om eventuele aan-
rijdingen verder op uw route te detecteren. 
Indien nodig waarschuwt de technologie de 
bestuurder voor het gevaar en zet ze tijdens 
het remmen ESC in om een aanrijding te 
helpen vermijden. 23



44%

geavanceerd 
ultrasterk staal

67 m

geavanceerde 
verbindingen

De gloednieuwe Picanto bestaat voor meer dan 44% uit 
geavanceerd ultrasterk staal (AHSS), en uit warmgestampte 
componenten in de zones die het felst worden belast. Dit zorgt 
voor een veel treksterkere carrosserie, een betere bescherming 
van de inzittenden en een dynamischere prestatie.

Geavanceerd ultrasterk staal en 
warmgeperst staal (AHSS)

Airbags vooraan, zij-, gordijn- en knieairbags 
Om inzittenden beter te beschermen en 
letsels bij een aanrijding te verminderen is 
de gloednieuwe Picanto vooraan uitgerust 
met airbags voor bestuurder en passagier, 
twee zijairbags en twee gordijnairbags. 
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ESC (Electronic Stability Control)
ESC verzekert een optimale remkracht en houdt de auto 
op koers. Het levert automatisch de juiste hoeveelheid 
remvermogen aan elk wiel, op basis van een evaluatie 
van motorkoppel en rijomstandigheden. 

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
TPMS houdt de stijfheid van de wangen en de wielstraal in het 
oog. Zo kan het u via het clusterscherm laten weten of er iets 
mis is met de bandenspanning. 

Remsysteem
Samen met de ABS en de banden verkleinen de remmen de 
remafstand, zodat de remkracht zo hoog mogelijk ligt en de 
wagen op koers blijft. 

Vertrekhulp op hellingen (Hill-start Assist Control) 
Als u stilstaat op een helling, zorgt HAC ervoor dat u niet 
achteruit rolt. Zodra u uw voet van de rempedaal haalt, 
houdt het systeem de rem zachtjes ingedrukt. Dit geeft 
u een beetje tijd om op het gaspedaal te gaan staan.

De gloednieuwe Picanto doet er alles aan om u 
te beschermen. Door zijn geavanceerde actieve 
veiligheidsfuncties en uitstekend oog voor detail 
kunt u met een gerust hart de weg op. 

Bescherming 
zonder weerga.
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De gloednieuwe Picanto heeft alles om je de tijd 
van je leven te bezorgen. En is er een betere 
manier om dat tikje extra fun toe te voegen dan 
met een van onze kleurpakketten uw cabine te 
personaliseren? 

Haal het plezier 
binnen.
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Beschermfolie achterbumper, zwart
Maak u geen zorgen meer wanneer u vaak spullen moet in- of 
uitladen. Door de bescherming bovenop uw achterbumper 
komen daar zeker geen plekken of krassen op.

Led-deurprojectoren met het Kia-logo
Maak in het duister een stijlvolle intrede met de subtiele maar 
toch scherpe lichtstralen die de grond prachtig verlichten en er 
het Kia-logo op projecteren. Automatisch geactiveerd zodra de 
deuren opengaan.

Weerbestendige matten met kleuraccent
Stapt u met natte schoenen vol modder of zand terug in de 
wagen? Geen probleem, deze duurzame en eenvoudig te 
reinigen matten beschermen uw hele vloer. Ze zijn op maat 
gemaakt, dragen het Picanto-logo in twee verschillende 
kleuren, en zijn voorzien van vastzetpunten om ze op hun 
plaats te houden.

Sfeerverlichtingsstrip
Rol een rode loper uit in uw cabine met deze fenomenale touch 
die de vloer vooraan onderdompelt in een sfeervol licht dat aan 
gaat wanneer iemand de deuren ontgrendelt en weer uitdooft 
zodra de motor start. Beschikbaar in stijlvol rood en klassiek wit. 

Carrosseriestylingkit
Maak uw Picanto zo uniek als uzelf. 
Nu kunt u een stijlstatement op de weg 
maken dat niet onopgemerkt zal blijven. 
Voeg met behulp van deze accessoirekit 
buiten langs alle kanten een groot aantal 
opvallende designdetails en kleuraccenten 
toe, zoals side skirts, een sierlijst voor 
de achterklep en buitenspiegelkappen. 
Beschikbaar in elegant zilver, klassiek 
pianozwart en levendig rood. Al deze 
producten worden zowel als kit als 
afzonderlijk aangeboden.

Wilt u een gloednieuwe Picanto waar een hoek af is? 
Ga dan voor de functionele accessoires met stijl. Van 
de geheel eigen opties om uw stijl tot uiting te brengen 
tot praktische manieren om uw wagen te beschermen, 
iedereen vindt wel het accessoire terug dat hem of haar 
op het lijf is geschreven.

Uitgerust met  
stijlvolle accessoires.
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In de gloednieuwe Picanto komt u niets tekort 
– maar door zijn ruim aanbod aan opties stelt 
u hem ook geheel af op uw manier van leven.

Maak het uzelf 
aangenaam.

Audiosysteem (niet verkrijgbaar voor Lounge)
Het optionele, compacte 3.0 audiosysteem met vijf luidsprekers en RDS omvat 
een mono TFT-LCD flatscreen. Naast een radio kan het via zijn AUX- en USB-
poorten worden aangesloten op draagbare apparaten.

Open dak (als optie op de GT-Line en X-Line)
Geniet van een fris windje dankzij het open dak dat u door eenvoudig drukken 
op een knop opent en weer sluit.

Audiobediening op het stuurwiel (niet 
verkrijgbaar voor Lounge)
Met de knoppen op het stuur bedient u 
uw audiosysteem - en dit terwijl u uw 
ogen strak op de weg gericht houdt.

Automatische temperatuurcontrole (GT-Line en X-Line)
Comfortabele automatische temperatuurcontrole met één druk op de knop. 
U stelt gewoon in hoe warm u het wilt hebben en het automatische systeem 
houdt de temperatuur aan tot u deze verandert of annuleert.

Manuele temperatuurcontrole (Easy en Fusion)
Kies de gewenste temperatuur en luchtstroom via de eenvoudige toepassing 
en stel deze naar wens bij. Door de oplichtende pictogrammen kunt u ook in 
het donker de huidige instellingen nog zien.

Automatische cruise control 
(verkrijgbaar op GT-Line en X-Line  
via het ADAS PACK) 
Knoppen bij de hand om het 
automatische systeem in te stellen, 
aan te passen of te annuleren.
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Tweeters (Fusion, GT-Line en X-Line)
Tweeterluidsprekers aan weerskanten van het 
dashboard zorgen voor een meer geraffineerd 
geluid in de wagen.

MDPS met in de hoogte verstelbaar stuur 
Motor-Driven Power Steering geeft een betere 
respons bij het draaien. En omdat de stuurkolom in 
de hoogte verstelbaar is, wordt het ook makkelijker 
om in en uit te stappen.

AUX- en USB-aansluitingen
Sluit muziekdragers en mobiele toestellen aan 
via USB of mini-RCA-stekkers om naar muziek 
te luisteren.

Lichtmetalen pedalen (GT-Line en X-Line)
De lichtmetalen racepedalen geven nog meer 
rijplezier. De rubberen antislipkussentjes zorgen 
voor een vaste voet.

'Segmented cluster' LCD-scherm
Houd belangrijke informatie vooraan in het midden 
in het oog op het segment cluster LCD-scherm 
tussen de cilindrische wijzerplaten.

Automatische verlichting
Zet de hendel op Auto en de voor- en achterlichten 
gaan automatisch aan wanneer het donker wordt.

Buitenspiegels in koetswerkkleur
Ga voor een meer luxueuze look met de buitenspiegels in koetswerkkleur. 
Mogelijk verwarmd (vanaf Fusion), inklapbaar (GT-line) en met zijdelingse 
richtingaanwijzers (GT-line).

Hoog geplaatst remlicht 
Het remlicht dat ingebouwd zit in de bescheiden spoiler boven de achterruit 
laat bestuurders achter u duidelijk merken wanneer u remt.
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Interior Fusion

Zwarte stoffen bekleding (Standaard) Grijze stoffen bekleding (Optie)

Interior Lounge & Easy

Zwarte stoffen bekleding (Standaard) Grijze stoffen bekleding (Optie)
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GT-Line

X-Line

Zetelbekleding in imitatieleer met rode inserts (enkel bij de zetels vooraan)

Zetelbekleding in grijs imitatieleer met lime inserts (enkel bij de zetels vooraan) Optie: Zetelbekleding in imitatieleer met rode inserts (enkel bij de zetels vooraan)
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De laatste details.
Kies voor een subliem resultaat. De gloednieuwe Picanto biedt een aantal pakketten, wieluitvoeringen en verlichtingsopties, en 
heeft een ruime keuze aan koetswerkkleuren - sommige heel subtiel, andere dan weer feller.

Projectiekoplampen met DRL 
(GT-Line en X-Line)

Led-achterlichtunits 
(GT-Line en X-Line)

Achterlichtunits met gloeilampenMFR-koplampen

Verchroomde buitenhandvaten (Fusion, GT-Line en X-Line) Buitenhandvaten in koetswerkkleur (Lounge en Easy)

Velgen

14" aluminium velgen 
(Fusion)

14" wielkappen 
(Lounge en Easy)

16" aluminium velgen  
(X-Line)

16" aluminium velgen type B 
(GT-Line)
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Lounge - Easy - Fusion
Koetswerkkleuren

Aurora Black 
(ABP)*

Alice Blue 
(ABB)

Milky Beige 
(M9Y)*

Shiny Red 
(A2R)*

Celestial Blue 
(CU3)*

Pop Orange 
(G7A)*

Honey Bee 
(B2Y)*

Lime Light 
(L2E)*

Clear White 
(UD)

Titanium Silver 
(IM) *

Sparkling Silver 
(KCS)*

EX

GT LINE

X-LINE

1,403 (15 )

1,403 (16 )

1,403 (16 )

1
,5
0
0

1,394 (16 )
1,625

710 5602,400
3,670

675 5202,400
3,595

675 5202,400
3,595

1
,4
8
5

1,394 (15 )
1,595

1
,4
8
5

1,394 (16 )
1,595

Base Line Specificaties:
Eenheden (mm)

Beenruimte (vooraan)

Beenruimte (achteraan)

Hoofdruimte (vooraan)

Hoofdruimte (achteraan)

Schouderruimte (vooraan)

Schouderruimte (achteraan)

Min. grondspeling

Bagageruimte (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255
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GT-Line
Koetswerkkleuren

Aurora Black (ABP)*  
+ rood accent

Alice Blue (ABB)  
+ metalen accent

Milky Beige (M9Y)*  
+ metalen/zwart accent

Shiny Red (A2R)*  
+ metalen accent

Celestial Blue (CU3)*  
+ metalen accent

Pop Orange (G7A)*  
+ metalen accent

Honey Bee (B2Y)*  
+ metalen accent

Lime Light (L2E)*  
+ metalen accent

Clear White (UD)  
+ rood accent

Titanium Silver (IM) * 
+  rood accent

Sparkling Silver (KCS)*  
+ rood accent

EX

GT LINE

X-LINE

1,403 (15 )

1,403 (16 )

1,403 (16 )

1
,5
0
0

1,394 (16 )
1,625

710 5602,400
3,670

675 5202,400
3,595

675 5202,400
3,595

1
,4
8
5

1,394 (15 )
1,595

1
,4
8
5

1,394 (16 )
1,595

GT-Line Specificaties:
Eenheden (mm)

Beenruimte (vooraan)

Beenruimte (achteraan)

Hoofdruimte (vooraan)

Hoofdruimte (achteraan)

Schouderruimte (vooraan)

Schouderruimte (achteraan)

Min. grondspeling

Bagageruimte (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255
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X-Line
Koetswerkkleuren

Aurora Black (ABP)*  
+ lime accent

Alice Blue (ABB)  
+ metalen accent

Milky Beige (M9Y)*  
+ metalen accent

Shiny Red (A2R)*  
+ metalen accent

Celestial Blue (CU3)*  
+ metalen accent

Pop Orange (G7A)*  
+ metalen accent

Honey Bee (B2Y)*  
+ metalen accent

Lime Light (L2E)*  
+ metalen accent

Clear White (UD)  
+ lime accent

Titanium Silver (IM) * 
+ lime accent

Sparkling Silver (KCS)*  
+ lime accent

EX

GT LINE

X-LINE

1,403 (15 )

1,403 (16 )

1,403 (16 )

1
,5
0
0

1,394 (16 )
1,625

710 5602,400
3,670

675 5202,400
3,595

675 5202,400
3,595

1
,4
8
5

1,394 (15 )
1,595

1
,4
8
5

1,394 (16 )
1,595

X-Line Specificaties:
Eenheden (mm)

Beenruimte (vooraan)

Beenruimte (achteraan)

Hoofdruimte (vooraan)

Hoofdruimte (achteraan)

Schouderruimte (vooraan)

Schouderruimte (achteraan)

Min. grondspeling

Bagageruimte (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

141

255
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De Kia-garantie van 7 jaar
De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst 
bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).

7 jaar garantie 
Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/
150.000 km (tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 150.000 km vanaf het 4de jaar). 
De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en is overdraagbaar naar volgende 
eigenaars, op voorwaarde dat de auto regelmatig wordt onderhouden volgens het 
onderhoudsschema.

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten  
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige bescherming en blijvende glans. 
Hij krijgt ook een uitstekende bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar 
tegen roesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt 
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com.  Lees alles over Kia en onze nieuwe 
modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van 
alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas en de hybride en brandstofceltechnologie. 
Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van zowel de 
UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering  
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die optimaal is 
afgestemd op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.

Nog meer gemoedsrust.
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Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen van het 
drukprocédé kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de effectieve kleuren. 
Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest recente gegevens. CO2 en 
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatie tests in 
overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. De officiële resultaten kunnen beïnvloed 
worden door de wisselstukken en de gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van 
de wagen, de rijstijl, de klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

17.000814 JA1 dut-be November 2017 
(MY18)

www.kia.com

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of 
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, 
tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).


