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

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar 

en opwindend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar 

je ook heen gaat en wat je ook ontdekt, Kia is bij jou. 

Bij Kia leven we om ons steentje bij te dragen aan een 

betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

auto’s die je helpen om nieuwe horizonten te ontdekken 

en er met volle teugen van te genieten. Auto’s met een 

sensationeel design, geavanceerde technologie en slimme 

oplossingen. Auto’s met onze veelzeggende 7-jarige 

garantie als bewijs dat hun kwaliteit uitstekend is. Wat 

we ook doen, we worden gedreven door één missie: altijd 

jouw verwachtingen overtreffen. Wij noemen het de 

‘kracht om te verrassen’. 

We nodigen je uit een kijkje van nabij te nemen, om je 

te verrassen. 
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Geniet van  
elk moment
Ontwikkeld voor bestuurders die genieten van elk moment, grenzen 

verleggen en het avontuur opzoeken, voegt de Kia Stonic nieuwe 

sensaties en een gevoel van vrijheid toe aan de crossover-ervaring. 

Met zijn gestroomlijnde en gespierde koetswerk, sportief compact 

design, uitzonderlijk rijgedrag en uitstekende prestaties is de 

nieuwe Kia Stonic gemaakt voor wie meer uit het leven wil halen.
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Spring eruit
Vanaf de eerste aanblik is duidelijk dat de Kia Stonic zijn eigen regels 

bepaalt en er niet alledaags uitziet. Zijn dynamische en sportieve 

voorkant dankt hij aan de driedimensionale vorm van de grille, 

de verticale huizen van de mistlampen en de geïntegreerde 

bifunctionele koplampen met scherpe led-dagrijverlichting. 

Met ook nog eens keuze uit 20 tweekleurige en 9 eenkleurige 

koetswerken creëert u een stijl die zegt: “mijn leven… op 

mijn manier”.
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Wees anders dan anders
Met zijn achterkant maakt de wendbare Kia Stonic meteen een 

blijvende indruk. Door zijn brede wielkasten en sterk hellende 

achterruit die verdwijnt onder de spoiler met remlicht ziet de Stonic 

er stoer uit; en dankzij het driedimensionale lijnenspel in de led-

achterlichtunits springt hij helemaal in het oog. Bovendien krijgt 

hij door zijn fraai gestroomlijnde achterklep en aerodynamische 

zilveren bodembeschermplaat die krachtige en toch geruisloze 

urban feel die gegarandeerd de aandacht trekt.
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Blijf trouw aan uw eigen identiteit
Genieten van het leven betekent grenzen opzoeken, en dat is precies wat u van het interieur van 

de nieuwe Kia Stonic mag verwachten. Strakke lijnen trekken meteen de aandacht en zorgen voor 

comfortabel rijplezier. Door het D-vormige stuur blijven uw benen buiten schot, terwijl de andere 

bedieningen zo ontworpen en geplaatst zijn dat u ze blindelings vindt.
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Navigatiesysteem met 7" kleurenscherm Het meertalige 
navigatiesysteem bevat een high-definition 7" TFT LCDscherm 
en een scherm voor de achteruitrijcamera (optioneel bij Easy 
via Navi-pakket, standaard bij Fusion en Sense).

Bluetooth (standaard voor alle uitvoeringen) In de nieuwe Stonic 
heeft u dankzij Bluetooth handenvrije toegang tot uw telefoon en 
geselecteerde functies.

Digital Audio Broadcasting (DAB+) optioneel bij Easy via Navi-pakket, 
standaard bij Fusion en Sense DAB gebruikt een digitaal signaal voor 
optimale helderheid en performantie van de radio. Dit systeem geeft ook 
informatie over het muziekprogramma en de nummers.

Spraakherkenning (standaard voor alle uitvoeringen) Met 
spraakherkenning kunt u navigeren, bellen en gebeld worden, 
tekstberichten beluisteren, het audiosysteem bedienen en nog veel 
meer - allemaal met uw stem.
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1. 3.5” Supervision-instrumentenpaneel Het scherm tussen de snelheidsmeter en de toerenteller geeft informatie 
over de wagen en de audio. Bij een optioneel TFT LCD-scherm zijn meerdere talen en pop-upberichten mogelijk. Als 

optie bij Easy en Fusion via ADAS-pakket en standaard bij Sense

2. Aux- & USB-lader vooraan Met de USB-aansluiting kunt u mobiele toestellen en andere apparaten opladen; accessoires 
voor audio kunnen aangesloten worden met een (analoge) aansluiting van 3,5 mm. (standaard voor alle uitvoeringen)

3. USB-lader achteraan Met een USB-aansluiting op de achterkant van de middenconsole kunnen passagiers op de 
achterbank ook hun apparaten opladen. Standaard bij Fusion en Sense

achter

voor

Elke seconde telt
Wanneer u aan het stuur zit, is informatie essentieel. De nieuwe 

Kia Stonic geeft die precies waar u ze nodig heeft en onderdrukt 

storende elementen. Dankzij Bluetooth heeft u handenvrije 

toegang tot uw telefoon met spraakherkenning, terwijl het state-

of-the-art informatiesysteem met zwevend kleurentouchscreen u 

volledig geïnformeerd en geëntertaind houdt.

1 2
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Waar? Wanneer? Hoe?
Hier komt het antwoord.
Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services powered by TomTom maakt 

betrouwbare route-informatie nog accurater en preciezer. Je blijft verbonden met 

de buitenwereld en beschikt over meer handige informatie dan ooit. Het hart van het 

systeem is een wifi-unit die ervoor zorgt dat het navigatiesysteem van de nieuwe Stonic 

in verbinding staat met het internet, via jouw smartphone.* 

De innovatieve hotspot-app van Kia zoekt met de bluetooth-functie van je Android-telefoon 

of er een Kia-navigatiesysteem binnen bereik is. De hotspot wordt ingeschakeld om verbinding 

te maken met de wifi van de navigatie, en weer uitgeschakeld wanneer de communicatie met 

de auto onderbroken of gestopt wordt. Zo kun je nog handiger gebruikmaken van Kia Connected.

1. Live verkeersinfo**:
Het navigatiesysteem levert zeer nauwkeurige, live 
verkeersinformatie die om de twee minuten bijgewerkt wordt. 
Zo weet je precies waar het verkeer vlot doorstroomt en welke 
zones je best vermijdt. Als de drukte toeneemt, laat het systeem dat 
weten en stelt het alternatieve routes voor.

2. Flitscamera’s**:
Je krijgt ook waarschuwingen voor diverse snelheidscamera’s, zowel 
vaste als mobiele, en voor zones waar niet alle verkeer toegelaten is. 
Het systeem kan zelfs rekening houden met zones waar vaak ongevallen 
gebeuren en je waarschuwen voor die gevaarlijke punten.

3. Lokaal zoeken:
Zoek je een sushibar, supermarkt of specifiek trefpunt, dan kan dat eenvoudig 
met Local Search. De databank bevat 500 zoekcategorieën, 25.000 
sleutelwoorden en 250.000 locaties om te vinden wat je nodig hebt. Je kunt 
bovendien zoeken in tien talen, zelfs in het buitenland.

4. Weerbericht:
Wordt het een zonnig of regenachtig weekendje weg? Best even het weerbericht 
checken. Tik gewoon je bestemming in en je ziet de 4-daagse voorspelling, compleet 
met minima en maxima, de windsnelheid en kans op 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.
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Apple CarPlay™ is een slimme, veilige manier om je iPhone te gebruiken tijdens het rijden. Alle 
functies die je eventueel nodig hebt, komen op het scherm van je Stonic: je krijgt rijaanwijzingen, 
telefoneert en luistert naar muziek en blijft ondertussen toch op de weg gefocust. 
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Deel de ervaring
Bijzondere momenten in het leven zijn leuker als u ze samen met vrienden of familie kan beleven. 

Daarom kunnen tot vijf personen plaatsnemen in het ruime interieur van de nieuwe Kia Stonic 

en is er zelfs dan voldoende ruimte om comfortabel te zitten. En wanneer u onderweg bent of 

even pauzeert, geniet u nog meer door het modernste entertainmentsysteem, de automatische 

airconditioning en de verwarmde voorstoelen.
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1. Inklapbare achterbank: De achterstoelen kunnen zo goed als vlak worden ingeklapt om lange en grote 
voorwerpen in een grotere laadruimte te plaatsen.

2. 60:40 in delen inklapbare achterbank: De achterstoelen kunnen in een verhouding van 60:40 vlak worden ingeklapt 
om u volledige flexibiliteit te geven voor passagiers en ladingen. 

3. Aanpasbare vloer van de laadruimte: Plaats de bodem van de laadruimte hoger zodat die gelijk ligt met de ingeklapte 
rugleuningen (links) of lager om grotere voorwerpen te kunnen laden (rechts). (standaard bij Fusion en Sense)

Op alle 
fronten thuis
Wanneer routine niet aan u besteed is, is de Kia Stonic de perfecte 

partner om uw plannen en dromen te realiseren. Met een in delen 

neerklapbare achterbank, een ruim interieur en flexibele kofferinhoud 

van 352 liter (zonder reservewiel) tot wel 1.155 liter (zonder reservewiel) 

wordt het makkelijker dan ooit om eropuit te trekken of gewoon te doen 

wat u elke dag doet.

1 3

2

1

2

3

18



4. Hoedenplank: Een hoedenplank achterin 
houdt de lading uit het zicht. De plank is met 
koordjes vastgemaakt aan de achterklep en 
gaat mee naar boven wanneer de klep wordt 
geopend. (standaard voor alle uitvoeringen).

5. Bagagenet Het elastische bagagenet 
zorgt ervoor dat uw bagage of andere lading 
niet begint te schuiven (standaard bij Fusion 
en Sense).

4 5
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Dynamisch in alle opzichten
Als u van elk moment wil genieten, moeten vermogen en precisie hand in hand gaan en dat is 

precies wat u aan het stuur van de Stonic kunt verwachten. U kunt kiezen uit vier motoren - 

drie benzinemotoren en één dieselmotor, voor alle mogelijke toepassingen. In combinatie met 

een soepele handgeschakelde transmissie koppelt elke motor een uitzonderlijk vermogen aan 

aantrekkelijke efficiëntie.
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Handgeschakelde transmissie 

Met de transmissie met 5 of 6 ver snel lingen 
kunt u snel en vlot schakelen. Bovendien 
heeft de transmissie over brengings-
verhoudingen die perfect zijn voor de 
tors iekromme van de motor,  wat 
vermogen en efficiëntie optimaliseert.

Motor 1.0 T-GDi 1.2 MPi 1.4 MPi 1.6 CRDi 
Cilinderinhoud (cc) 998 1.248 1.368 1.582 
Max. vermogen  
(pk@omw/min) 120/6.000 84/6.000 100/6.000 110/4.000 

Max. koppel   
(kgm@omw/min) 17,5/1.500-4.000 12,4/4.000 13,6/3.500 26,5/1.500~2.750 

Gecombineerde 
transmissie 6 M/T 5 M/T 6 M/T 6 M/T

5 M/T 6 M/T
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1. Hill-start Assist Control (HAC). Als u op een steile helling staat, kan het lastig zijn om vanuit stilstand te 
vertrekken. Maar geen nood, het HAC-systeem voorkomt dat de auto in dat geval achteruit rolt.

2. Vehicle Stability Management (VSM). Samen met de door de motor aangedreven stuurbekrachtiging zorgt 
Kia's stabiliteitsregeling VSM ervoor dat de Stonic stabiel blijft wanneer u tegelijk remt en een bocht neemt.

3. Cornering Brake Control (CBC). Het CBC-systeem zorgt ervoor dat u in een bocht op de weg blijft, door tijdens 
het remmen in bochten op elk wiel apart een asymmetrische remkracht uit te oefenen. Zo compenseert het 
eventuele verminderde tractie en blijft u veilig onderweg.

4. Torque Vectoring System (TVBB). Onze nieuwe TVBB-technologie is een extra functie van de geïntegreerde 
elektronische stabiliteitsregeling (ESC). Het zorgt voor een betere controle over de Kia Stonic in bochten en gaat 
onderstuur tegen in scherpere bochten. 

Bescherm de dingen 
waar u van houdt
Waar u ook bent en wat u ook doet, u kunt er zeker van zijn dat de 

Kia Stonic u en de mensen rond u beschermt. De Stonic is immers 

ontworpen om bestuurders te ondersteunen en om de energie die 

vrijkomt bij een botsing te beheersen zodat de schade wordt beperkt.

+1 3 4

2
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AHSS
Dankzij het gebruik van geavanceerd hoogwaardig staal (AHSS) 
beschikt de Stonic over een grotere gemiddelde treksterkte, een 
enorm sterke carrosserie, betere bescherming van de 
inzittenden en dynamische prestaties.

 -staal voor een sterkere carrosserie en betere bescherming van de inzittenden

8  
De Stonic heeft warmgeperste onderdelen in acht zones die het hardst 
worden belast, voor een nog stijvere en sterkere carrosserie die nog 
beter beschermt bij ongevallen.

warmgeperste zones voor extra sterkte98meter
Door meer gebruik te maken van lijmverbindingen is de nieuwe Kia Stonic niet 
alleen sterk en licht, maar worden bijgeluiden en trillingen ook perfect onderdrukt.

lijmverbindingen voor minder geluiden

6airbags
De bescherming omvat airbags vooraan voor de bestuurder en de 
voorpassagier, 2 airbags aan de zijkanten en twee gordijnairbags die 
over het hele interieur lopen.

23



Verruim uw horizon
Nieuwe plaatsen en dingen ontdekken wordt heel wat makkelijker met 

behulp van de nieuwste Kia Stonic-technologie. Die zal u niet alleen 

inspireren en helpen bij het vinden van wat u zoekt, maar ook elk onderdeel 

van uw rijervaring net dat tikkeltje spannender maken.
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1. Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW). Het RCCW-systeem, dat gebruikmaakt van sensoren, 
waarschuwt u voor dwarsverkeer op de weg die u wilt oprijden, wanneer u achteruit een parkeerplaats of oprit 
verlaat. Standaard bij Sense

2. Blind-Spot Collision Warning (BCW). Met sensoren die de zij- en achterkant van de auto in de gaten houden, 
waarschuwt BCW u met audiovisuele signalen voor voertuigen in de dode hoek, waardoor u eenvoudiger en veiliger van 
rijstrook verandert. Standaard bij Sense

3. Lane Departure Warning (LDW). LDW controleert met behulp van een camera op de voorruit de wegmarkeringen 
en waarschuwt u als uw auto afwijkt van de rijstrook wanneer de richtingaanwijzer niet werd geactiveerd. Als optie bij 
Easy en Fusion via ADAS-pakket en standaard bij Sense

4. High Beam Assist (HBA). Op basis van het licht van andere auto's en de wegomstandigheden schakelt de 
grootlichtassistentie (HBA) automatisch en tijdelijk het grootlicht uit om andere bestuurders niet te verblinden. Als optie bij 
Easy en Fusion via ADAS-pakket en standaard bij Sense 

5. Driver Attention Warning (DAW). Om afleiding of vermoeidheid van de bestuurder te voorkomen, controleert DAW 
signalen van bestuurder en auto. Als het systeem merkt dat de aandacht verslapt, klinkt er een geluid en geeft het Supervision-
instrumentenpaneel een waarschuwing. Als optie bij Easy en Fusion via ADAS-pakket en standaard bij Sense

Verwacht het  
onverwachte
Dankzij de Drive Wise-technologie wordt rijden met de Stonic nog aan-

genamer. Tijdens het parkeren, in smalle straatjes van het centrum, op de 

snelweg of gewoon tijdens het cruisen, houden de Drive Wise-functies een 

oogje in het zeil, waarschuwen u en grijpen zelfs in om u veilig te houden.

1 2
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Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Door 
een combinatie van radar- en cameragegevens 
activeert het FCA-systeem de remmen wanneer het 
merkt dat de voorligger plots remt. Bij snelheden tot 
60 km/u kan het de auto volledig stoppen. Als de FCA 
een voetganger voor u waarneemt, wordt u 
gewaarschuwd. Als u niet reageert, zal het systeem 
voor u remmen om een aanrijding te voorkomen of 
de gevolgen ervan te beperken. Als optie bij Easy en 
Fusion via ADAS-pakket en standaard bij Sense. 

DRIVE WiSE gebruikt de nieuwste technologieën van het Advanced Driver Assistance 
System (ADAS) om op elk moment de veiligheid van inzittenden en voetgangers te 
garanderen, zonder in te boeten aan rijplezier.

VEILIGHEID GEBRUIKSGEMAK EFFICIËNTIE

27



28



Maak keuzes die  
ertoe doen
Nu u weet welke geweldige dingen de Stonic allemaal kan, is het tijd voor 

een aantal belangrijke beslissingen. En het goede nieuws is dat u uit 

meer dan 100 verschillende mogelijkheden kunt kiezen. U kan dus zo 

persoonlijk worden als u zelf wil! Kies uw kleur, materialen en opties en 

laat iedereen weten: “deze Stonic, dat ben ik”.
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Clear White _ UD*

B4S 
(4SS-ABP)

BUR 
(URG-ABP)

AUR 
(URG-ARG)

GUR 
(URG-EGR)

RUD 
(UD-BEG)

BUD 
(UD-ABP)

R4S 
(4SS-BEG)

RAB 
(ABT-BEG)

A4S 
(4SS-ARG)

AAX 
(ABT-ARG)

G4S 
(4SS-EGR)

GAB 
(ABT-EGR)

Silky Silver _ 4SS Platinum Graphite _ ABT Urban Green _ URG

AUD 
(UD-ARG)

GUD 
(UD-EGR)

Hou het spannend
U bent niet graag gewoontjes, de Stonic ook niet. En dus kunt u kiezen uit geruststellend krachtige en levendige kleuren die het lijnenspel 

accentueren en uw gevoel van vrijheid onderstrepen. U kunt uw Stonic zelfs een persoonlijke touch geven met een koetswerk in twee 

kleuren, door één van de speciale kleuren voor het dak te kiezen (optie bij Fusion en Sense).

* Niet metaalkleur30



BBE 
(BEG-ABP)

BEU 
(EU3-ABP)

BSE 
(SEN-ABP)

BMY 
(MYW-ABP)

UBE 
(BEG-UD)

UEU 
(EU3-UD)

Signal Red _ BEG Smoke Blue _ EU3 Deep Sienna Brown _ SEN Most Yellow _ MYW

Aurora Black Pearl _ ABP TWEEKLEURIG KOETSWERK

UD 4SS ABT URG  BEG EU3 SEN MYW ABP

   Clear White (UD) - - - - - - -
   Aurora Black (ABP) - -
   Tan Orange (ARG) - - - - -
   Signal Red (BEG) - - - - - -
   Electric Green (EGR) - - - - -

DA
KK

LE
U

R
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Oranje interieur

Tweekleurig grijs interieur  
(optie bij Sense)

Tweekleurige stoelen in grijze stof 
en kunstlederbekleding met 
opvallende stiknaden in hetzelfde 
felle oranje als de bekleding van het 
dashboard en de middenconsole. De 
armsteunen van de portieren zijn in 
een lichter grijs.

Groen interieur

Tweekleurig grijs interieur  
(optie bij Sense)

Tweekleurige stoelen in grijze stof 
en kunstlederbekleding met 
opvallende stiknaden in hetzelfde 
heldere groen als de bekleding van 
het dashboard en de 
middenconsole. De armsteunen van 
de portieren zijn in een lichter grijs.

Geef kleur aan uw leven
Kleuren zeggen veel over hoe u in het leven staat. En dus is de Stonic verkrijgbaar in opwindende kleurencombinaties om uw stempel te drukken. 

Geweldig frisse kleurpakketten voor het interieur vervolledigen het plaatje, met fraai bijpassende stiknaden, patronen op de rugleuningen en 

bekleding van dashboard en console – en bij elke combinatie hoort ook het stijlvolle D-vormige stuur met gekleurde stiknaden.
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Bronzen interieur

Eenkleurig zwart interieur  
(optie bij Sense) 

Zwarte kunstlederen stoelen met 
stiknaden in dezelfde bronzen 
kleur als de bekleding van de 
middenconsole, het dashboard en 
de armsteunen van de portieren.

Grijs interieur

Tweekleurig grijs interieur  
(optie bij Sense) 

Tweekleurige stoelen met grijze 
stof en kunstlederbekleding met 
opvallende stiknaden in hetzelfde 
lichtere grijs als de bekleding van 
het dashboard en de 
middenconsole. De armsteunen van 
de portieren zijn in een lichter grijs.
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Geniet van elk detail
Of uw stijl nu urban dan wel outdoor is, accentueer uw persoonlijkheid in uw Stonic-interieur en druk uw 

persoonlijke stempel. U kunt kiezen uit een aantal smaakvolle en tijdloze kleuren en stoffen die schreeuwen 

(of fluisteren) wie u echt bent.

Tweekleurig grijs interieur:

EX tweekleurige grijze 
kunstlederbekleding 
(optie bij Fusion via ADAS-pakket 
2 en optie bij Sense)

De grijze kunstlederbekleding heeft 
subtiele diagonaal geplaatste 
microperforaties om alles te laten 
ademen. En door de bijpassende 
bekleding van de portieren en het 
dashboard baadt het interieur in 
een warme sfeer.

Eenkleurig zwart interieur:

EX zwarte kunstlederbekleding 
(optie bij Fusion via ADAS-pakket 
2 en standaard bij Sense)

De zwarte kunstlederbekleding 
heeft subtiele diagonaal 
geplaatste microperforaties om 
alles te laten ademen. En door de 
luxueuze diepzwarte bekleding 
van de portieren en het 
dashboard baadt het interieur in 
een elegante sfeer.
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Eenkleurig zwart interieur:

EX standaard stof (Fusion) 

Een aangename combinatie van 
zacht tricot en geweven 
bekledingsmateriaal in een zacht 
patroon die comfort en 
ondersteuning biedt. De portieren 
en het dashboard zijn uitgerust 
met een bekleding en geschilderd 
metaal in kleuren die perfect 
samengaan met de tinten van de 
stoffen bekleding.

Eenkleurig zwart interieur:

LX standaard stof (Easy)

Het interieur is bekleed met een 
combinatie van zacht tricot en 
geweven stof in een zacht 
donkergrijs patroon. De bijpassende 
bekleding van de portieren en het 
dashboard creëert een aangename 
en ontspannende omgeving.
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Hondenrek   
Dit robuuste rek is ideaal om uw hond of een grote hoeveelheid materiaal te vervoeren. Makkelijk te installeren en past perfect tussen de rugleuning van de 
achterstoelen en het dak, waardoor alles goed op zijn plaats blijft zitten, zonder het zicht van de bestuurder te belemmeren. 

Verwacht meer
Ware stijl is weten wat u wil en uitpakken met uw persoonlijkheid. Daarom kunt u voor de 

Kia Stonic kiezen uit een hele reeks accessoires, van oogstrelende sierlijsten voor de zijkanten 

en de achterklep tot opvallende buitenspiegelkappen en nog veel meer. Hier is alvast een 

kleine greep uit het aanbod waarmee u uw Stonic echt uniek kan maken.
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Instaplijsten Een eerste indruk is altijd belangrijk 
en deze roestvrijstalen instaplijsten geven uw 
passagiers een oogverblindend voorsmaakje van de 
ervaring die hen te wachten staat. 

Achterbumperbescherming, geborsteld aluminium Past perfect en 
beschermt optimaal: wanneer u zware voorwerpen of bagage in- of uitlaadt, 
beschermt deze robuuste en toch stijlvolle roestvrijstalen strip uw achterbumper 
tegen lakschade. 

Sierlijst zijkant, geborsteld aluminium Met hun ongeëvenaarde elegantie 
geven deze geborstelde stalen lijsten de zijkanten van uw Stonic net dat ietsje 
meer sensatie en verwachting.

Buitenspiegelkappen, geborsteld aluminium Als 
oog voor detail een must is, ademen deze 
geborstelde roestvrijstalen buitenspiegelkappen 
helemaal stijl en functionaliteit uit. 

Sierlijst achterklep, geborsteld aluminium  
Maatwerk, fraai werk: geef uw achterklep een 
verfijnd randje met deze blinkende sierlijst in 
geborsteld roestvrij staal. 

Alle stylingaccessoires in geborsteld aluminium zijn ook verkrijgbaar in chroomafwerking.
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Bodembeschermplaat Een 
achterspoiler verbetert de luchtvortex 
rond de C-stijl voor een grotere 
aerodynamica en meer neerwaartse 
kracht op de achterbanden.

Elektrisch inklapbare spiegels met 
richtingaanwijzers opzij standaard 
bij Fusion en Sense De 
buitenspiegels kunnen met een simpele 
druk op de knop in- en uitgeklapt 
worden. 

Dakrails standaard bij Fusion en Sense Met een ruime capaciteit van 70 kg 
kunt u bagage, sportartikelen of zware voorwerpen veilig op het dak 
bevestigen. Zo bespaart u binnenruimte en komt er geen vuil of vocht aan 
de bekleding.

Bifunctionele koplampen (standaard 
voor alle uitvoeringen) Bifunctionele 
projectiekoplampen verlichten gerichter, 
waardoor u obstakels en de weg voor u 
beter ziet.

Led-achterlichtunits standaard bij 
Fusion en Sense Led-achterlichtunits 
gaan meteen branden en geven de 
achterkant een modern en hightech 
karakter.

Dakconsole met lamp en opbergvak 
voor zonnebril Met een dakconsole 
houdt u alles opgeruimd en vindt u uw 
zonnebril altijd terug, terwijl u uw ogen 
op de weg houdt.

Centrale console in de armsteun 
standaard bij Fusion en Sense  De 
comfortabele verschuifbare armsteun 
heeft dezelfde kleur als de 
interieurbekleding en bevat een 
console met twee bekerhouders en 
een opbergvak.

Metalen pedaalbekleding standaard 
bij Sense Geef uw interieur een 
sportieve look-and-feel met roestvrije 
metalen pedaalbekledingen.

ISG (Idle Stop & Go) (standaard voor 
alle uitvoeringen) Het ISG-systeem 
is ontworpen om het brandstof- en 
energieverbruik te verminderen door 
de motor uit te schakelen wanneer de 
auto stilstaat.

Elektrisch bedienbare ruiten  Met 
elektrische bedieningen voor de ruiten 
van de achterportieren bepalen de 
passagiers achteraan zelf hoeveel 
lucht er binnenkomt.

Aerodynamische ruitenwisserbladen  
De aerodynamische 
ruitenwisserbladen blijven zelfs bij 
hoge snelheden op de voorruit.

Laat niets aan het toeval over
Korte ritjes? Woon-werkverkeer? Weekendje weg? Avontuur op onbekend terrein? Wat u ook nodig heeft, alleen u 

beslist wat uw auto voor u betekent en wat erin hoort. Daarom heeft de Stonic een schat aan opties om u te laten 

voelen dat hij vanaf het begin speciaal voor u is gemaakt.
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Smart Key & startknop standaard 
bij Sense  
Als u de Smart Key op zak heeft, kunt 
u gewoon instappen en uw auto met 
een simpele druk op de knop starten.

Audiobediening aan het stuur 
standaard voor alle uitvoeringen 
Bedien het audiosysteem met enkel uw 
duim, voor meer veiligheid tijdens 
het rijden.

Snelheidsbegrenzer / automatische 
cruise control als optie bij Easy via 
ADAS-pakket 1 en standaard bij 
Fusion en Sense De automatische 
cruise control activeert u via bedienings-
knoppen op het stuurwiel, waardoor u 
makkelijk uw snelheid kunt instellen.

Verwarmd stuur als optie bij Fusion 
via ADAS-pakket 2 en standaard bij 
Sense Op koude ochtenden zult u 
genieten van het aangename en 
makkelijker vast te nemen verwarmde 
stuurwiel.

Verwarmde voorstoelen als optie bij 
Fusion via ADAS-pakket 2 en standaard 
bij Sense Met 3 regelbare standen warmen 
de voorstoelen en rugleuningen snel op. 
Zodra ze de gewenste temperatuur 
hebben bereikt, houden ze die aan, voor 
een maximum aan comfort en veiligheid.

Automatische temperatuurregeling 
standaard bij Fusion en Sense Met 
automatische temperatuurregeling kunt 
u de temperatuur en aanjagersnelheid 
instellen voor maximaal comfort.

Manuele A/C standaard bij Easy De 
manuele airconditioning is uitgerust met 
soft-touchknoppen en schakelaars om de 
temperatuur snel en met een minimum aan 
afleiding te regelen, en bevat ook opties voor 
aanjagersnelheid, ontdooien en recirculatie.

Parkeersensoren achteraan 
(standaard voor alle uitvoeringen)  
Wanneer u achteruit een parkeerplaats 
inrijdt, wijzen piepsignalen u op 
mogelijke obstakels achter u.

Achteruitrijcamera met dynamische 
richtlijnen (standaard voor alle 
uitvoeringen)  De achteruitrijcamera 
projecteert dynamische en buigende 
richtlijnen op het beeld van het 7" 
dashboardscherm om u te begeleiden.

Regensensor (standaard bij Fusion 
en Sense) Wanneer de regensensor 
regendruppels detecteert op de 
voorruit, worden de ruitenwissers 
geactiveerd.

Elektrochromatische binnenspiegel 
(standaard bij Fusion en Sense) De 
elektrochromatische binnenspiegel dimt 
automatisch de felste lichten in de 
spiegel, zodat u alles goed blijft zien.

Verlichtingslampjes in de zonneklep 
(Standaard bij Fusion en 
Sense) Smaakvolle ledlampen naast de 
make-up spiegel op de zonneklep van de 
bestuurder zullen oplichten als u nog 
even in de spiegel wil kijken.

Tweeters (standaard voor alle 
uitvoeringen) Hoogwaardige speakers 
voor hoge tonen zijn strategisch 
geplaatst voor helderheid en balans 
met de andere speakers.
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Velgen

17" lichtmetalen velg 
Standaard bij Fusion en Sense

15" lichtmetalen velg  
Optie bij Easy via Navi-pakket

15" stalen velg  
Standaard bij Easy

Afmetingen (mm) 

*gebaseerd op 17" banden / **met dakrails

Unit (mm)

Totale lengte 4,140 Overhang (voor/achter) 830/730

Totale breedte 1,760 Beenruimte (voor/achter) 1,070/850

Totale hoogte **1,520 Hoofdruimte (voor/achter) 996/975

Wielbasis 2,580 Schouderruimte (voor/achter) 1,375/1,355

Spoorbreedte (vooraan/achteraan) *1,532/1,539 Bodemvrijheid *183

2,580830 730

4,140

1,532

1,760

1,539

**1
,5

2
0

Spring eruit 
Met zijn opvallende silhouet en gespierde lijnen zal de Stonic altijd bewonderende blikken 

oogsten. Maar u kunt daar uw eigen persoonlijkheid aan toevoegen door speciale wielen, 

koplampen, achterlichten en sierlijsten te kiezen. U bent immers de enige die weet wat  

u wil uitdrukken.
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Of u er nu graag op uit trekt in de volle natuur of er gewoon van geniet om in een duurzamer evenwicht met het ecosysteem 

te leven, u heeft een soulmate gevonden in Kia Motors.

Bij Kia Motors is het verzorgen van onze planeet en zijn bewoners een topprioriteit en we stellen dan ook alles in het werk om 

dat engagement dag na dag om te zetten in tastbare acties. Ons submerk EcoDynamics, dat in 2009 werd gelanceerd, geeft de 

meest milieuvriendelijke versies van elk Kia-model aan. Het zet ook onze nieuwste brandstofbesparende en emissiereducerende 

technologieën in de verf, zoals hybridewagens, elektrische wagens en waterstofaandrijvingen.

We werken ook aan de uitbouw van een schoon productiesysteem, we verhogen de recuperatiegraad van grondstoffen en we 

ontwerpen auto’s met de ontmanteling ervan in het achterhoofd. Tegelijk evolueren we naar alsmaar milieuvriendelijkere materialen 

in onze auto’s en maken we waar mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare en biologisch geïnspireerde technologie. Om bijvoorbeeld 

onze ecologische voetafdruk te verkleinen, vervangen wij materialen op basis van olie waar mogelijk door plantaardige materialen.

U ziet, wij bij Kia verbinden ons ertoe fundamentele oplossingen te vinden om het energieverbruik te reduceren en de klimaatverandering te 

bestrijden. Denkt u hetzelfde over milieubehoud en het verzekeren van een betere toekomst voor iedereen? Dan hebben we de ideale auto voor u.

Voertuigen in harmonie met de natuur
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7 jaar garantie
Elke nieuwe Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/150.000 km (tot 3 jaar 

onbeperkt; 150.000 km vanaf het 4e jaar). Deze garantie van bumper tot bumper is gratis en 
overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto regelmatig onderhouden wordt 

volgens het onderhoudsschema.

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten
Hoogwaardige lakken zorgen ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd is en blijft glanzen. Hij krijgt 

ook een superieure bescherming tegen corrosie en 12 jaar garantie tegen roesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen bij Kia  

Surf naar www.kia.com voor alle nieuws, vers van de pers. Je komt er meer te weten over Kia en onze 
spectaculaire nieuwe modellen. Blijf op de hoogte van onze verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve 

brandstoffen zoals vloeibaar gas, en hybride en brandstofceltechnologie. Of ontdek waarop ons Environment 
Research Centre zich toelegt. 

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

Financiering 
Jouw plaatselijke Kia-dealer kan je helpen met een financieringsplan dat optimaal afgestemd is op jouw noden. Hij of zij 

geeft je graag meer informatie.

Alle gemoedsrust  
die u nodig heeft.

De 7-jarige garantie van Kia
7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst 
bereikt wordt, zonder kilometer beperking gedurende  
de eerste 3 jaar) 
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Official Partner

www.kia.com

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).

Alle informatie, afbeeldingen en specificaties zijn correct bij het ter perse gaan van deze 
brochure en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De modellen en 
specificaties die in deze brochure worden voorgesteld, kunnen verschillen van de modellen 
die in uw markt beschikbaar zijn. Als gevolg van de beperkingen van het drukproces, 
kunnen de carrosseriekleuren op foto enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. Neem 
voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer. De uitrustingen kunnen variëren 
naargelang de versie.

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

17.000848 dut-be
December 2017 (MY18 - BC1)

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/
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