De Stonic.

Beweging als inspiratie.
Ontdek de nieuwe Kia.

Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Verbreed je horizon.
Maak jij graag je dromen waar? Dan kan je vast niet wachten om te rijden
in deze droomauto ... uit het Kia Stonic gamma. Ga voor de uitdagende
Stonic Baseline of de uitbundige Stonic GT Line en ontdek zijn eindeloze
mogelijkheden, rit na rit.

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”.

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 ledachterlichtunits 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.

Blijf trouw aan
uw eigen identiteit.
Genieten van het leven betekent grenzen opzoeken, en dat is precies wat u van
het interieur van de 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.

Geniet van
elk moment.
De Kia Stonic GT Line is gemaakt voor pure opwinding en
onvervalste vrijheid, helemaal op maat van chauffeurs die elk
moment met twee handen vastpakken, elke grens verleggen en
genieten van elk avontuur. Let op zijn krachtige, sportieve design
met dynamische grill en personaliseerbare luchtinlaat in dezelfde
kleur als het dak, de zelfzekere dakspoiler en dubbele uitlaat.
In combinatie met uitzonderlijk stuurcomfort en topprestaties,
maken deze gedurfde looks de Kia Stonic GT Line tot de perfecte
auto voor chauffeurs die meer verwachten van het leven.

Duik in elk avontuur.
De Kia Stonic GT Line is niet alleen een stijlvolle verschijning, ook onder de
motorkap heeft hij heel wat te bieden. Hij is dan ook je ideale go-to wanneer
het tijd is voor actie. Neem wat afstand en bewonder de indrukwekkende grill
en personaliseerbare bumper met luchtinlaten in dezelfde kleur als die van het
dak, die jij hebt gekozen. Let ook op de led-mistlampen die perfect ingewerkt
zijn in de sportieve beschermplaat en zijn verbluffende 17” lichtmetalen velgen.
Neem vervolgens ook een kijkje aan de achterkant. De sportieve achterbumper
en de flitsende diffuser met geïntegreerde dubbele uitlaat zijn hier absolute
blikvangers. Net als de oogverblindende spoiler en het kenmerkende GT Line
logo. Kortom, zodra je de Stonic GT Line in het vizier krijgt, weet je dat deze
auto staat te popelen om samen met jou het avontuur tegemoet te rijden.

Personaliseerbare voorbumper. Maak een statement met
de personaliseerbare GT Line voorbumper met zijn drie
opvallende luchtinlaten. Ze worden extra in de verf gezet
doordat ze zijn afgewerkt in dezelfde kleur als het dak, die je
zelf kan kiezen.
GT Line personaliseerbare lichtmetalen velgen. Voor nog
wat extra panache en nog meer jaloerse blikken, wordt je
GT Line geleverd met exclusieve 17” lichtmetalen 8-spakige
velgen in stijlvol zilver met grafietaccenten.
Dubbele uitlaat. Laat een onuitwisbare indruk na met de
dubbele uitlaat van de GT Line, die mooi ingewerkt zit in de
sportieve achterbumper en diffuser.

Ervaar het buitengewone.
Zet jij de hoogst mogelijke standaarden voor je levensstijl? Dan is je het
interieur van de Kia Stonic GT Line een lust voor het oog en een plezier om in
te zitten. Zodra je in de auto stapt, ontdek je tal van speciaal ontworpen extra’s
zoals een D-vormig sportstuur in geperforeerd leder met witte stiksels dat is
afgewerkt met de GT Line badge. Of het fantastische zwarte dashboard in
carbon en de hedendaagse, ergonomische zetels in een combinatie van zwart
textiel en imitatieleder met witte stiksels en zomen. Bovendien kan je rekenen
op een volledig digitale 4.2” instrumentencluster en een 8” schermnavigatie
met achteruitrijcamerascherm, aangevuld met de geavanceerde Kia Connect
(UVO) waardoor je altijd geconnecteerd blijft met je auto.

7 Yeaar Map Update

Elke seconde telt.

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.

Wanneer u aan het stuur zit, is informatie essentieel. De 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 stateof-the-art informatiesysteem met zwevend kleurentouchscreen
u volledig geïnformeerd en geëntertaind houdt.

4.2” Supervisioninstrumentenpaneel.
Het scherm tussen de
snelheidsmeter en de
toerenteller geeft informatie
over de wagen en de audio.
Bij een TFT LCD-scherm zijn
meerdere talen en popupberichten mogelijk.

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.

USB-lader achteraan.
Met een USB-aansluiting
op de achterkant van de
middenconsole kunnen
passagiers op de achterbank
ook hun apparaten opladen.

Navigatiesysteem met 8” kleurenscherm. Het meertalige navigatiesysteem bevat een highdefinition 8” TFT LCD scherm en
een scherm voor de achteruitrijcamera.

Blijf verbonden. Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden scheppen om
grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar u ook bent en wat u ook
zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia Connect (UVO)-app en de on-board Kia
Connect (UVO) services. Die houden uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos
informatie over uw reis. Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en
realtime info over het verkeer maar ook over tankstations, parkings, het weer en points of
interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via de Kia Connect (UVO)-app
krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile navigatie, valet parkeermodus, find my
car, deurbediening en vele andere functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit
een beter moment om van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO)
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo,
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en tankstations
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien
alles handsfree. Open uw smartphoneagenda op uw
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app
op uw smartphone een simpele en handige manier om tijd
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en
onder my trips staan uw vorige ritten samengevat.

* Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).

Ontdek de mogelijkheden van geconnecteerd rijden. Zelfs
als je niet met de auto onderweg bent, biedt Kia Connect
(UVO) je alle nodige informatie via de smartphoneapp. Zo
blijf je steeds van alles op de hoogte. Dankzij Vehicle Status
krijg je een uitgebreid overzicht over je auto vooraleer je de
weg op gaat, zoals de raamvergrendeling, het brandstof- of
accuniveau en andere belangrijke diagnostische informatie.
Tik op Door Control om de deuren van je auto op afstand
te ontgrendelen of vergrendelen. Controleer of je ramen en
motorkap goed gesloten zijn. Met User Profile Transfer kun je
bovendien al je opgeslagen auto-instellingen herstellen, zelfs
als iemand anders met de auto gereden heeft.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende
meldingen op afstand. Het anti-theft alarm waarschuwt u
voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm verwittigt
als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de parkeerstand
staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia
Connect (UVO) on-board services.
Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

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 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.

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.

Aanpasbare vloer van de laadruimte. Plaats de bodem van
de laadruimte hoger zodat die gelijk ligt met de ingeklapte
rugleuningen of lager om grotere voorwerpen te kunnen laden.
(De vloer van de laadruimte op de MHEV-versies is altijd in
lage stand).

Inklapbare achterbank. De achterstoelen kunnen zo goed als
vlak worden ingeklapt om lange en grote voorwerpen in een
grotere laadruimte te plaatsen.

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.

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 twee benzinemotoren. In combinatie met een soepele
handgeschakelde transmissie koppelt elke motor een uitzonderlijk vermogen
aan aantrekkelijke efficiëntie.

Automatische transmissie. Geniet van soepel accelereren,
naadloos schakelen en een lager brandstofverbruik met de
transmissie met dubbele koppeling en 7 versnellingen (7DCT).

Manuele transmissie. Met de efficiënte manuele transmissie
met 5 of 6 versnellingen kunt u snel en vlot schakelen.

Voor wie denkt aan de toekomst.
De Stonic is uitgerust met een EcoDynamics+ Mild Hybrid-aandrijfsysteem
dat telkens opnieuw garant staat voor een lagere uitstoot. Door de slimme
combinatie van de nieuwste 1.0 T-GDi benzinemotor en een lithium-ionbatterij
van 48 volt worden het brandstofverbruik en de uitstootcijfers aanzienlijk
teruggeschroefd. Meer nog, het geïntegreerde ‘e-systeem’ recupereert
kinetische energie tijdens het remmen en levert extra koppel bij het optrekken.

Start.

Extra koppel.

Cruising.

Vrijloop.

Energierecuperatie.

Stop & Start.

De motor wordt door het
‘e-systeem’ ingeschakeld voor
een snelle en vlotte start.

Bij acceleraties of bergopwaarts
rijden levert het ‘e-systeem’’
extra koppel door energie uit de
batterij te halen om de motor te
ondersteunen.

Als u aan een constante
snelheid rijdt, herlaadt de
verbrandingsmotor deels de
batterij bij een laag laadniveau.

De Mild Hybrid met
iMT is voorzien van een
‘vrijloopfunctie’.

Tijdens het vertragen of remmen
wordt de energie die door de
beweging van het voertuig
wordt gegenereerd, omgezet
in elektrische energie voor het
opladen van de batterij.

Als u de wagen langzaam laat
uitrollen tot stilstand, schakelt de
verbrandingsmotor automatisch
uit tijdens vertragen en remmen
in een versnelling om brandstof
te besparen.

Vrijloop Modus. Als de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt en de wagen in vrijloop laat zonder te versnellen, schakelt
de motor naadloos en vlot uit om brandstof te besparen. Zodra hij het gaspedaal weer indrukt, neemt de motor het meteen weer
over. De afstand die met een uitgeschakelde motor wordt afgelegd, is afhankelijk van de rijomstandigheden en de snelheid van
de wagen.

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.

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.

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.
Torque Vectoring System (TVBB). Onze nieuwe TVBBtechnologie 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.

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 HACsysteem voorkomt dat de auto in dat
geval achteruit rolt.

AHSS-staal voor een sterkere carrosserie en betere
bescherming van de inzittenden. 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.
98 meter lijmverbindingen voor minder geluiden. Door
meer gebruik te maken van lijmverbindingen is de Kia Stonic
niet alleen sterk en licht, maar worden bijgeluiden en trillingen
ook perfect onderdrukt
8 warmgeperste zones voor extra sterkte. 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.

6 airbags. 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.

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

Rear Cross-Traffic Collision Warning
(RCCW) & Rear Cross-Traffic Collision
Avoidance Assist (RCCA). Wanneer u
achteruitrijdt uit een parkeerplaats of
oprijlaan waarschuwt het radargebaseerde
RCCWsysteem u voor aankomend verkeer
op uw pad of in de rijstrook die u op rijdt. Het
RCCA-systeem zal automatisch remmen om
een aanrijding met een ander voertuig op uw
pad te vermijden

Forward/Reverse Parking Distance
Warning (PDW) with Switch On/Switch Off
button. PDW is ideaal om in alle vertrouwen
te parkeren en waarschuwt via ultrasone
sensoren op de bumpers voor voor- of
achterliggende obstakels wanneer u de
auto een parkeerruimte in loodst. De biepen
kunnen aan- of uitgeschakeld worden.

High Beam Assist (HBA). Op basis
van het licht van andere auto's en de
wegomstandigheden schakelt de grootlicht
assistentie (HBA) automatisch en tijdelijk het
grootlicht uit om andere bestuurders niet te
verblinden.

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.

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.

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 binnen handbereik.
Elke rit en elk avontuur brengen zowel plezier als uitdagingen mee. Daarom is
de Kia Stonic voorzien van innovatieve en spitstechnologische snufjes die het
voor en uw passagiers zo veilig mogelijk moeten houden, waar of hoe u ook
rijdt. Dus spannende roadtrip of uitstapje naar de stad, u kunt er altijd van op
aan dat er aan jullie veiligheid wordt gedacht.

Lane Following Assist (LFA). Het systeem
gebruikt camera- en radarsensoren om
een veilige afstand te bewaren ten opzichte
van het voertuig voor u en monitort de
wegmarkeringen om uw auto in het midden
van het rijvak te houden.

Smart Cruise Control (SCC). Dankzij een
ingebouwde radar regelt de Smart Cruise
Control zowel de snelheid van de Stonic als
de afstand tot de auto vóór u. Het systeem
behoudt de afstand tot het voorliggend
voertuig door automatisch de snelheid van
uw auto aan te passen. Als het voertuig
vóór u vaart mindert en de vooraf bepaalde
veilige afstand niet behouden kan blijven,
zal het systeem de snelheid verminderen.
Wanneer het voertuig vóór u een versnelling
hoger schakelt, zal de Stonic versnellen tot de
ingestelde snelheid.

Lane Keeping Assist (LKA). Wanneer u
begint af te wijken van uw baanvak, geeft
LKA u een waarschuwing en stuurt bij zodat
u in uw baanvak blijft.

Blind-Spot Collision Warning (BCW) & Blind-Spot Collision -Avoidance Assist (BCA). Wanneer u van rijstrook wil veranderen,
detecteert het BCW-systeem voertuigen in uw dode hoek, verschijnt een waarschuwingssignaal in uw achteruitkijkspiegel en op
het centrale scherm en hoort u een geluidssignaal. Als u van baanvak verandert terwijl er zich een auto in uw dode hoek bevindt,
zal het BCA-systeem van de Stonic automatisch remmen om een aanrijding te vermijden.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW).
Intelligent Speed Limit Warning geeft
u alle nodige informatie zodat u de
snelheidslimieten niet overschrijdt. De camera
in de voorruit detecteert de toegestane
snelheden en borden met een inhaalverbod,
en geeft de informatie duidelijk weer op het
navigatiescherm en het instrumentenbord
zodat u het nodige kunt doen.

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”.

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.
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* Niet metaalkleur

Geniet van elk detail.
Zwarte kunstlederbekleding
(optie op Pulse met Leather
Pack). 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.

Zwart interieur met stoffen
zetelbekleding (standaard
op Urban Edition Plus en
Pulse). 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.

Tweekleurige grijze
kunstlederbekleding
(optie op Pulse met
Leather Pack). 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.

Zwart interieur met stoffen
zetelbekleding (standaard
op Urban Edition, Pure
en Business Line). Een
aangename combinatie van
zacht tricot en geweven
bekledingsmateriaal in een
grijs 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.

Tweekleurig grijs interieur
(standaard op Black
Edition). 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.

Zwarte stof en
kunstlederbekleding
(standaard op GT Line)
Het verbluffende interieur
dat speciaal werd ontworpen
voor de GT Line omvat een
GT Line logo op het stuur,
een dashboard in carbon
en een D-vormig stuur in
geperforeerd leder met witte
stiksels. Daarnaast zijn er ook
de ergonomische zetels in
zwart textiel en kunstleder
met witte stiksels en zomen
voor een extra dynamisch
stijlaccent.

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.

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

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.

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.

Koffermat. Hoe nat, modderig of smerig het ook wordt,
met deze op maat gemaakte koffermat is uw kofferruimte
beschermd. Hij is duurzaam, antislip en waterbestendig, met
opstaande randen. Voorzien van het Stonic-logo.

Matten voor alle weersomstandigheden met grijs accent.
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. Ook beschikbaar
met een rood accent.

Beschermfolie voor de deurdorpels.
Na verloop van tijd kunnen de voeten van de
bestuurder en passagiers slijtage veroorzaken
aan de deurdorpels. Deze duurzame
beschermfolie biedt de nodige bescherming.
Beschikbaar in zwart en transparant.

Laat niets aan

Verwarmd stuur. Op koude ochtenden zult u
genieten van het aangename en makkelijker
vast te nemen verwarmde stuurwiel

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.

Smart Key & startknop. Als u de Smart Key op zak heeft, kunt
u gewoon instappen en uw auto met een simpele druk op de
knop starten.

Achteruitrijcamera met dynamische
richtlijnen. De achteruitrijcamera projecteert
dynamische en buigende richtlijnen op het
beeld van het 7" dashboardscherm om u te
begeleiden.

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.

Regensensor. Wanneer de regensensor
regendruppels detecteert op de voorruit,
worden de ruitenwissers geactiveerd.

Full-ledkoplampen. Ogen op de weg … De Kia Stonic is uitgerust met gloednieuwe, stijlvolle koplampen Verwarmde voorstoelen
met 4 lichten die mooi opgaan in de fraai gestroomlijnde, golvende motorkap. En dankzij hun geavanceerde lichtbrontechnologie
leveren de full-ledkoplampen een krachtiger licht zodat alles helderder en duidelijker wordt op de weg en u obstakels nog beter
kunt zien.

Verwarmde voorstoelen. 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.

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

Spring eruit.

Gerust
onderweg.

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.

Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we
dat u zich helemaal één voelt met uw wagen.
Niet alleen vandaag maar ook de komende
jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia
exclusieve uitgebreide garanties.

Velgen

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.
15” lichtmetalen velgen

16” lichtmetalen velgen

Pure

Pulse - Business Line

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.

17” lichtmetalen velgen

17” zwarte lichtmetalen velgen

17” lichtmetalen velgen

Inbegrepen in Leather Pack op Pulse

Black Edition

GT Line

Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een
garantie van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 4
jaar 150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is gratis
en overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde
dat de auto regelmatig wordt onderhouden volgens het
onderhoudsschema.

Afmetingen

Interieur

Totale lengte (mm)

4,140

Totale breedte (mm)

1,760

Totale hoogte (mm)
zonder dakrail

1,485 (15" & 16")
1,505 (17")

Wielbasis (mm)

2,580

Overhang voor (mm)

830

Overhang achter (mm)

Brandstoftank (liter)

45

Bagageruimte (VDA)

352

Afmetingen (mm)
*met dakrails

730

Vooraan

Achteraan

Hoofdruimte (mm)

996

975

Beenruimte (mm)

1,070

850

Schouderruimte (mm)

1,375

1,355

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV)
of Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat
onze batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom
bieden we u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving
of 150.000 km, afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor
batterijen met een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride
elektrische Kia-wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie voor
een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht
het aantal kilometers op de teller. Dit betekent dat u jarenlang
kunt genieten van ons milieuvriendelijk assortiment, elke dag
opnieuw.
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.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische
(EV), hybride elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische
wagens (PHEV) zijn ontworpen om lang mee te gaan.
Deze batterijen gaan vergezeld van een garantie van 7 jaar
vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, wat er ook
eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de
Kia-garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste
inschrijving, ongeacht het aantal kilometers op de teller.
Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een batterijcapaciteit
van 70%. Een vermindering van de batterijcapaciteit in
HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om
een capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken,
raadpleegt u de handleiding. Meer informatie over de Kiagarantie op www.Kia.com.

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.

Kia 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.
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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.

