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).

SPECIALE SERIE
FIRST EDITION
(Fusion / Business Executive +)
  18” aluminium velgen
  Lederen zetelbekleding
  Verwarmbare voorzetels
  Verwarmd stuurwiel
  Meesturende LED koplampen & High Beam assist
  Zonnegordijn achterruiten
  Aluminium pedalen
  Aluminium deurdrempels
  Elektrisch verstelbare bestuurderszetel (met
geheugenfunctie)
  Automatisch parkeersysteem
  360° camera (Around view monitor)
  Automatische noodrem
  Adaptive Cruise Control (geen snelheidsbegrenzer)
  Panoramisch open dak

Waarde uitrusting
First Edition:

6.100 €

Prijsverschil
First Edition tov Fusion

4.100 €

Uw voordeel:

2.000 €
Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk
en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en
specificaties in deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land.
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren
licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt
u terecht bij uw lokale Kia-dealer.

Verantwoordelijke uitgever: Johan Vanden Bergh – Kia Motors Belgium – Kolonel Bourgstraat 109 – 1140 Evere  (BE 0477.443.106)

Prijzen geldig op 01.05.2017 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische
Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Motors Belgium behoudt zich
het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto’s. C02 en
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatietests in overeenstemming met EU
richtlijn 1999/100/EC. De officiele resultaten kunnen beinvloed 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.

Sportswagon

Sportswagon
Prijslijst vanaf 01/05/2017

UITRUSTING

Sportswagon

Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Lounge / Business Lounge 1.7 CRDi ISG

4 / 1.685

99 / 9 / 135

4,4

113

23.876 28.890

Fusion / Business Executive 1.7 CRDi ISG

4 / 1.685

99 / 9 / 135

4,4

113

27.347 33.090

Fusion / Business Executive 1.7 CRDi 7-DCT ISG

4 / 1.685

99 / 9 / 135

4,6

120

28.835 34.890

First Edition 1.7 CRDi 7-DCT ISG

4 / 1.685

99 / 9 / 135

4,6

120

32.223 38.990

Sense 1.7 CRDi 7-DCT ISG

4 / 1.685

99 / 9 / 135

4,6

120

34.289 41.490

GT Line 1.7 CRDi 7-DCT ISG

4 / 1.685

99 / 9 / 135

4,6

120

35.281 42.690

GT 2.0 T-GDi 6-Auto

4 / 1.998

180 / 11 / 245

8,2

191

34.950 42.290

Opties

Gemiddeld
CO2-uitstoot
verbruik (ℓ/100km)
(g/km)

LOUNGE / BUSINESS LOUNGE

Lounge /
Fusion /
First Edition
Business Lounge Business Executive

Sense

GT Line

GT

€ exBTW

€ BTWi

€ exBTW

€ BTWi

Metaalkleur

●

●

●

●

●

●

537

650

Panoramisch open dak

–

●

S

●

S

S

785

950

Rode lederen zetelbekleding

–

–

–

–

●

●

0

0

Sense

GT Line

GT

€ exBTW

€ BTWi

S

S

S

992

1.200

Voordeelpack

Lounge /
Fusion /
First Edition
Business Lounge Business Executive

Leder pack: lederen
zetelbekleding, verwarmbare
zetels voor- en achteraan,
verwarmbaar stuurwiel, elektrisch
verstelbare bestuurderszetel

–

●

S

  ISG
  ABS, ESC, ESS, HAC en VSM
  7 airbags
  16’’ aluminium velgen
  Elektronische handrem
  Cruise control en snelheidsbegrenzer
  LED daglichten
  Automatische koplamp-activering
  LED mistlampen vooraan
  Buitenspiegels en buitenhandgrepen in koetswerkkleur
  Elektrisch regelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels
  Zijdelingse richtingaanwijzers in de buitenspiegels
  Met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook
  USB (voor- en achteraan)
  Parkeersensoren voor- en achteraan
  Centrale armsteun vooraan
  In de hoogte verstelbare zetels vooraan
  Bestuurderszetel met elektrisch regelbare lendensteun
  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan
  Automatische dual zone airconditioning
  Warmtewerende ruiten
  Waterafstotende ruiten
  Elektrochromatische binnenspiegel
  Ruitenwissers vooraan met regensensor
  7’’ navigatiesysteem met TomTom live services,
achteruitrijcamera en bluetooth
  Radio-MP3 + RDS, 6 luidsprekers
  Audiobediening aan het stuurwiel
  Dakrails

FUSION / BUSINESS EXECUTIVE
(Lounge / Business Lounge +)
  17’’ aluminium velgen
  Xenon koplampen
  Hoeklampen
  4.3” polychrome boordcomputer
  Half leder / half stoffen zetelbekleding
  Rijvakassistent (Lane keeping assist)
  Verkeersbordenherkenning
  LED achterlichten
  Draadloos opladen van smartphone (enkel beschikbaar in DCT)
  Premium digitaal audiosysteem Harman Kardon met
10 luidsprekers
  8’’ navigatiesysteem met TomTom Live services,
achteruitrijcamera en bluetooth
  Smart Key
  Intelligente (handenvrije) elektrisch bediende achterklep
  Privacy ruiten
  Bagagenet in de koffer
  Afscheidingsnet tussen de koffer en de passagiersruimte
  Ladingrails in de koffervloer

SENSE (Fusion / Business Executive +)
  18’’ aluminium velgen
  Lederen zetelbekleding
  Verwarmbare zetels voor- en achteraan
  Geventileerde zetels vooraan
  Verwarmbaar stuurwiel
  Elektrisch verstelbare bestuurderszetel (met geheugenfunctie)
  Elektrisch verstelbare passagierszetel
  Automatisch parkeersysteem
  360° camera (around view monitor)
  Dode hoek waarschuwing
  Rear Cross Traffic Alert
  Meesturende LED koplampen & High Beam assist
  Automatische noodrem
  Adaptive Cruise Control (geen snelheidsbegrenzer)
  Bagagenet in de koffer
  Zonnegordijn achterruiten
  Aluminium pedalen en deurdrempels

GT LINE (Sense +)
  Panoramisch open dak
  Achterlichten met Sport en LED look
  Sportbumpers
  Sportgrille
  Verchroomde dubbele uitlaat
  Lederen ‘Sport’ zetelbekleding
  ‘Sport’ stuurwiel met GT-Line logo en rood borduurwerk
  Echt metalen inlegwerk

GT (GT LINE +)
  Elektrische geluidsopwekking
  Elektrische regeling van de ophanging
  ‘Sport’ ophanging
  Rode remklauwen
  ‘Sport’ stuurwiel met GT logo en rood borduurwerk

Bekom een Fleet
offerte op maat
via uw erkende
Kia-verdeler!
Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op

Voor authentieke klantbeoordelingen, surf naar www.kia.com
JF2

www.accessoires-kia.be

Sportswagon

