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Prijzen en specificaties vanaf 01/08/2021



Prijzen - opties - pack

Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld verbruik
( /100km) WLTP*

CO2-uitstoot
(g/km) WLTP*) € exBTW € BTWi

HYBRID (HEV) 

Pure 1.6 GDi HEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,8 - 5,3 110 22.595 27.340

Navi Edition 1.6 GDi HEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,8 - 5,3 110 24.413 29.540

Pulse 1.6 GDi HEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,8 - 5,3 110 25.736 31.140

Pace 1.6 GDi HEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,8 - 5,3 120 28.752  34.790  

Business Line 1.6 GDi HEV 6DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,8 - 5,3 110 28.752 34.790

PLUG-IN HYBRID (PHEV)

Pulse 1.6 GDi PHEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 1,4 31 31.893 38.590

Pace 1.6 GDi PHEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 1,4 31 34.744  42.040  

Opties Pure Navi Edition Pulse Pace Business Line € exBTW  € BTWi

Metaalkleur 496 600

Parelmoerkleur 579 700

Elektrisch open dak − − 537 650

Pruimkleurig pack − − − 248 300

Rood/Oranje pack − − − 248 300

Pack Pure Navi Edition Pulse Pace Business Line € exBTW  € BTWi

Leder Pack : 
   Lederen zetelbekleding
   Verwarmbare zetels voor- en 

achteraan
   Elektrisch verstelbare bestuurderszetel
   Verwarmbaar stuurwiel

− − S S 1.198 1.450

Uitrusting

PURE 
  Anti-blokkeersysteem remmen (ABS)
  Elektronisch stabiliteitssysteem (ESC)
  Vertrekhulp op oplopende hellingen (HAC)
  Noodremsignaal (ESS)
  Stuurcorrectie (VSM)
  Assistent voor het binnen de rijstrook blijven (Lane 
  Keeping Assist)
  Waakzaamheidsassistent
  Mistlampen vooraan
  LED dagrijlichten en achterlichten
  Automatische koplamp-activering/uitschakeling
  Meetsysteem bandenspanning (TPMS)
   Frontale airbags, uitschakelbare passagiersairbag 
vooraan, gordijnairbags en laterale airbags vooraan, 
knieairbag bestuurderszijde

  In de hoogte regelbare hoofdsteunen
   Automatische airconditioning en ruitenontwaseming van 
de voorruit

  In de hoogte verstelbare bestuurders- en passagierszetel
  In de hoogte en in de diepte regelbare lederen stuurwiel
  Centrale armsteun vooraan met opbergvak
  Centrale armsteun achteraan met bekerhouders
  Stuurbekrachtiging

  Cruise control
  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  Inklapbare sleutel
  Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan
  Elektrisch regelbare en verwarmbare buitenspiegels
  Leeslampjes en (zonne)brilopbergvak
  Zonneklep met make-up spiegeltje en verlichting
  Verlichting bagageruimte, bagage-afdekzeil
  12V-aansluitpunt vooraan, bekerhouders vooraan
  Opbergtas op rugleuning passagierszetel
  Neerklapbare achterzetels (2de rij) in 60/40 verhouding
   Radio RDS + AUX & USB, audiobediening aan het 
stuurwiel, 6 luidsprekers, Bluetooth

   Boordcomputer, ’Supervision’ wijzerplaten  
met 4,2” scherm

  16” Lichtmetalen velgen 
  Bandenherstelkit (geen reservewiel)
  Bumpers, buitenspiegels, deurhandgrepen in 
  koetswerkkleur
  Stoffen zetelbekleding
  Metalen binnendeurhandgrepen en inlegwerk
  Digitale audio (DAB+)

NAVI EDITION  
(Extra uitrusting t.o.v. Pure)

   Automatische noodrem (AEB)
   Adaptive Cruise Control met ’stop&go’ functie
   Navigatiesysteem met 10.25’’ aanraakscherm in 
kleur, TomTom® Live services, Europese kaart, 
achteruitrijcamera, 7 jaar gratis kaartupdate

   Kia Connect (UVO)
   Regensensor
   Elektrische handrem

PULSE  
(Extra uitrusting t.o.v. Pure)

    Automatische noodrem (AEB)
    File-assistent
    Mistlampen vooraan
    Parkeersensoren achteraan
    Parkeersensoren vooraan 
    Adaptive Cruise Control met ’stop&go’ functie
    Smart key
    Elektrische handrem
    Elektrisch inklapbare buitenspiegels
    Elektrochromatische binnenspiegel
    Achteruitrijcamera (RVM)
    Regensensor
    12V-aansluitpunt achteraan
    Opbergvak onder de laadvloer
    Navigatiesysteem met 10.25’’ aanraakscherm in 
kleur, TomTom® Live services, Europese kaart, 
achteruitrijcamera, 7 jaar gratis kaartupdate

   Kia Connect (UVO)
    Draadloze oplader voor smartphone
    Reservewiel (normale afmetingen) (enkel op HEV)
    Verdonkerde ruiten achteraan
    Buitenspiegels in koetswerkkleur en zwarte hoogglans
    Zijdelingse richtingaanwijzers in de buitenspiegels
    Verchroomde deurhandgrepen
    Dakrails
    Halflederen / halfstoffen zetelbekleding
    Verchroomde binnendeurhandgrepen
    Zwart hoogglanzend inlegwerk
    Lederen versnellingspook
    Aluminium deurdrempels

Meer informatie

omtrent de beschikbare

accessoires op  

www.accessoires-kia.be

Voor authentieke
klantbeoordelingen,

surf naar
www.kia.com

Bekom een Fleet 
offerte op maat via 

uw erkende  
Kia-verdeler!



Uitrusting

BUSINESS LINE  
(Extra uitrusting t.o.v. Pulse)

   JBL audiosysteem, 8 luidsprekers, subwoofer en 
versterker, haaienvin-antenne

   Dodehoekwaarschuwing (BCW)
   Achterzijde kruisend verkeer waarschuwing (RCTA)
   Waarschuwingsfunctie snelheidsbeperking (herkenning 

snelheidsborden)
   LED koplampen
   Bestuurderszetel met elektrisch verstelbare 

lendensteunregeling
   Elektrisch verstelbare bestuurderszetel

   Bestuurderszetel met geheugenfunctie
   Opbergtas op rugleuning bestuurderszetel
  Bagagenet in de koffer
   Lederen zetelbekleding
   Verwarmbare zetels voor- en achteraan en verwarmbaar 

stuurwiel
   Geventileerde zetels vooraan
   ’Supervision’ wijzerplaten met 7,0’’ scherm
   Aluminium pedalen

Zwarte halflederen / halfstoffen zetelbekleding (standaard op Pulse)Zwarte stoffen zetelbekleding (standaard op Pure en Navi Edition)

Zetelbekleding

PACE  
(Extra uitrusting t.o.v. Pulse)

    JBL audiosysteem, 8 luidsprekers, subwoofer en 
versterker, haaienvin-antenne 

   Dodehoekwaarschuwing (BCW)
   Achterzijde kruisend verkeer waarschuwing (RCTA)
   Waarschuwingsfunctie snelheidsbeperking (herkenning 

snelheidsborden)
   LED koplampen
   Bestuurderszetel met elektrisch verstelbare 

lendensteunregeling
   Elektrisch verstelbare bestuurderszetel

   Bestuurderszetel met geheugenfunctie
   Opbergtas op rugleuning bestuurderszetel
   Bagagenet in de koffer
   18’’ lichtmetalen velgen (enkel op HEV)
   Lederen zetelbekleding
   Verwarmbare zetels voor- en achteraan en verwarmbaar 

stuurwiel
   Geventileerde zetels vooraan
   ’Supervision’ wijzerplaten met 7,0’’ scherm
   Aluminium pedalen

Zwarte lederen zetelbekleding (standaard op Pace en Business Line,  
optie via Leder Pack op Pulse)

Zwarte lederen zetels met rood/oranje stiksels (optie op Pace  
en Business Line)

Pruimkleurig lederen zetelbekleding (optie op Pace en Business Line)

Grijze lederen zetelbekleding met blauwe stiknaden (gratis optie op 
Pace en Business Line)



Afmetingen (mm)

Koetswerkkleuren

** Metaalkleur      *** Parelmoerkleur

Technische specificaties
NIRO HEV NIRO PHEV

Benzine motor 1.6 GDi HEV 6DCT 1.6 GDi PHEV 6DCT
Cilinderinhoud (cc) 1.580
Max. vermogen kW (pk) / t/min 77.2 (105) / 5.700
Max. koppel (Nm / t/min) 147 / 4.000
Boring x slag (mm) 72 x97
Injectiesysteem GDI (injection directe)

Elektrische motor en batterij
Type Synchroonmotor, met permanente magneten
Accu Lithium-ion polymeer
Max. vermogen kW (pk) / t/min 32 (43.5) / 1.798~2.500 44.5 (60.5) / 1.798~2.500
Max. koppel (Nm / t/min) 170/ 0~1.798
Spanning (V) 240 360
Capaciteit (Ah) 6,5 24,7
Capaciteit (kWh) 1,56 8,9
Maximale snelheid in elektrische modus (km/u) 120
Maximaal rijbereik in elektrische modus (km) (WLTP) 0 49

Ingebouwde lader Max. capaciteit (kW) na 3,3

Laadprestaties Snelle laadtijd (230V) (u) - 2u15 min.

Gecombineerd hybride systeem
Max. vermogen kW (pk) / t/min 103.6 (141) / 5.700
Max. koppel (Nm / t/min) 265 /1.000~2.400

Versnellingsbak 6DCT

Aandrijving Tweewieldaandrijving

Ophanging
Vooraan MacPherson veerpoot
Achteraan Compacte multilink-achteras

Stuurinrichting MDPS (elektronische stuurbekrachtiging)

Remmen vooraan / achteraan Geventileerde schijven / Volle schijven

Afmetingen
Totale lengte / breedte / hoogte (mm) 4.355 / 1.805 / 1.535 (1.545 met dakrails)
Wielbasis (mm) 2.700
Vooroverhang / achteroverhang (mm) 870 / 785
Grondspeling (mm) 160
Draaicirkel (m) 5,3
Inhoud koffer ( ) (VDA methode) (alle zetels rechtop / tweede rij plat) 344 /1.342 324 /1.322
Inhoud brandstoftank ( ) 45 43

Gewicht 
Leeggewicht (max.) (kg) 1.425~1.512 1.519~1.576
Maximaal toegelaten laadvermogen (kg) 1.930 2.000
Sleepvermogen (geremd) (kg) 1.300 1.300
Sleepvermogen (ongeremd) (kg) 600 600
Verticale last (kg) 100 100

Brandstofverbruik (WLTP)
Gemengd (  / 100 km) 4,8 - 5,3 1,4
CO2 emissies gecombineerd (g/km) 110-120 31
Emissieniveau Euro 6d Final

Brandstofverbruik (NEDC)

Gemengd (  / 100 km) 3,7 - 4,3 1,3

CO2 emissies gecombineerd (g/km) 86 - 99 29

Emissieniveau Euro 6d Final

Prestaties
Topsnelheid (km/u) 162 172
Acceleratie 0 - 100 km/u (s) 11,5 10,8

18” Lichtmetalen velgen 
met 225/45 R18 banden
(standaard op Pace HEV)

16” Lichtmetalen velgen 
met 205/60 R16 banden 

(standaard op Navi Edition, Pulse,  
Pace PHEV en Business Line)

16” Lichtmetalen velgen met  
wieldeksel en 205/60 R16 banden

(standaard op Pure)

Velgen

Aurora Black Pearl (ABP)***

Gravity Blue (B4U)**Horizon Blue (BBL)**

Snow White Pearl (SWP)***Clear White (UD) Interstellar Gray (AGT)**

Steel Grey (KLG)** Deep Cerulean Blue (C3U)**

Runway Red (CR5)** Orange Delight (DRG)**
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Kia Belgium SA
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.

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: K

ia
 B

el
gi

um
 -

 K
ol

on
el

 B
ou

rg
st

ra
at

 1
0

9 
-

 1
14

0
 E

ve
re

 (B
E 

0
47

7.
4

4
3.

10
6)

   
 d

ut
-b

e 
A

ug
us

tu
s 

20
21

 (D
E5

-M
Y

22
)

1) 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 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).

Prijzen geldig op 01.08.2021 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van  
Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium 
behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.  
Niet-contractuele foto’s.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen 
verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van 
onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van 
de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie 
van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben 
op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend 
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen 
volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en 
van de CO2-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto’s is beschikbaar op de website 
energievreters, www.schoneauto.be
Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen.
Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.
Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


