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1.	 Vol-	en	Halflederen	bekleding	
leverbaar	in	diverse	kleuren

2.	 SeatWear	Interieurset,	leverbaar	
in	drie	kleuren

3.	 Middenarmsteun	met	opbergvak	

4.	 iPadhouder



Comfort
Extra rijplezier in uw Rio
Vergroot	 het	 rijplezier	 in	 uw	 Rio	 met	 één	 van	 deze	
comfortaccessoires.	 Heerlijk	 zitcomfort	 met	 lederen	
bekleding	 of	 een	 Seatwear	 interieurset	 met	 een	
middenarmsteun.	 Laat	 uw	 kinderen	 genieten	 van	
een	 spelletje	 op	 de	 iPad	 die	 zich	 bevindt	 in	 de	 speciale	
iPadhouder.	 Een	 speciale	 pasvormhoes	 is	 leverbaar,	 deze	
is	 in	de	winter	 te	gebruiken	 tegen	vorst	en	sneeuw	of	 in	
de	zomermaanden	tegen	de	zon.	Of	gemakkelijk	parkeren	
met	 een	 parkeerhulp?	 U	 bent	 bij	 uw	 Kia-dealer	 aan	 het	
juiste	 adres.	 Met	 deze	 dashcam	 kunt	 u	 goede	 opnamen	
van	een	rit	maken.	Dit	kan	helpen	met	het	reconstrueren	
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van	 bijvoorbeeld	 ongevallen	 of	 agressie	 in	 het	 verkeer.	
Uw	Kia	van	de	jongste	generatie	kunt	u	nu	omtoveren	tot	
een	echte	Connected	Car.	Via	de	MijnKia	App	krijgt	u	dan	
allerlei	extra	info.
U	bent	bij	uw	Kia	dealer	aan	het	juiste	adres.
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5.	 Pasvormhoes

6.	 Ophanghaakje

7.	 Kledinghanger

8.	 Parkeersensoren

9.	 Dashcam

10.	 Kabelset	elektrisch		
inklapbare	buitenspiegel

11.	 Kia	Connected	Services	kit
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Transport
Achter of op de auto
Uw	veiligheid	en	die	van	anderen	is	van	groot	belang.	De	door	
Kia	 geselecteerde	 accessoires	 voldoen	 aan	 de	 strengste	
kwaliteits-	en	veiligheidseisen	en	bieden	een	oplossing	voor	
elke	transportbehoefte;	in,	achter	of	bovenop	de	auto!

Trekhaak met een demontabele kogel
Met	een	trekhaak	kunt	u	uw	Kia	Rio	ook	gebruiken	voor	het
trekken	van	een	aanhangwagen	of	voor	het	vervoeren	

van	 2	 fietsen	 met	 behulp	 van	 een	 opvouwbare	 Oris	
fietsendrager	of	een	Thule	Euroride	II	fietsendrager.

Type 

Rio

Brandstof Transmissie Geremd aanhangwagen 

gewicht(kg)

Kogeldruk 

(kg)

1.0 Benzine	100PK MT 1000 75

1.0 Benzine	120PK MT 1110 75

1.4 Benzine MT 800 75

1.4 Diesel MT 1110 75

12.	 Trekhaak	met	afneembare	kogel	
+	kabelset

13.	 Verloopstekker	Jaeger	13	polig	>	
7	polig
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14.	 Oris	Traveller	II	fietsendrager	voor	
twee	(elektrische)	fietsen

15.	 Oris	Tourer	fietsendrager	voor	
twee	(elektrische)	fietsen

16.	 Thule	EuroRide	II	voor	twee	
fietsen

17.	 Oprijgoot	aluminium
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Transport
Op het dak
Op	 de	 dakdragers	 zijn	 diverse	 transportaccessoires	
eenvoudig	 te	 monteren,	 zoals	 de	 Thule	 Ranger	 90	 of	
een	 skidrager.	Op	wintersport?	De	Kia	 skidragers	 kunnen	
gebruikt	 worden	 voor	 het	 vervoeren	 van	 ski’s	 en/of	
snowboards.

18.	 Dakdragers

19.	 Kia	skidrager

20.	Fietsdrager

21.	 Thule	Ranger	90	opvouwbare	
dakkoffer
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Styling
Geef uw Rio met dit Design Pack een eigen gezicht
Deze	Body	styling	kit	maakt	uw	Rio	even	uniek	als	u	bent.	
Nu	 kunt	 u	 uw	 eigen	 stijl	 laten	 zien	 op	 de	 weg.	 U	 kunt	
opvallende	 ontwerpdetails	 en	 kleuraccenten	 aan	 uw	 Rio	
toevoegen.	Hieronder	 vallen	 side	 skirts,	 de	 spiegelkap	 en	
een	 achterkleplijst.	 Verkrijgbaar	 in	 klassiek	 piano	 zwart,	
levendig	rood	en	elegant	zilver.	Al	deze	producten	worden	
aangeboden	in	een	Design	Pack.	

22.	Design	Pack	zwart	bestaand	uit:	
Side	skirts	(A),	Spiegelkappen	(B)	
en	een	Achterkleplijst	(C).		
Deze	accessoires	zijn	ook	in	losse	
delen	verkrijgbaar.
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23.	Design	Pack	rood	bestaand	uit:	
Side	skirts	(A),	Spiegelkappen	(B)	
en	een	Achterkleplijst	(C).

	 Deze	accessoires	zijn	ook	in	losse	
delen	verkrijgbaar.
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24.	Design	Pack	silver	bestaand	uit:	
Side	skirts	(A),	Spiegelkappen	(B)	
en	een	Achterkleplijst	(C).

	 Deze	accessoires	zijn	ook	in	losse	
delen	verkrijgbaar.
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Styling
Geef uw Rio een eigen gezicht
U	 kunt	 met	 de	 speciaal	 ontworpen	 en	 kwalitatief	
hoogwaardige	stylingaccessoires	uw	Rio	de	stijl	en	klasse	
geven	die	bij	u	past.	Als	u	uw	Rio	nog	sportiever	wilt	maken	
is	er	een	speciale	sport	striping	leverbaar	in	de	kleur	zwart	
en	 wit,	 een	 ovaal	 uitlaatsierstuk	 maakt	 het	 geheel	 af.	
Aluminium	 look	 instaplijsten	 zorgen	 voor	 een	 exclusieve	
uitstraling.

25.	Sport	striping	zwart

26.	Sport	striping	wit

27.	 Sport	striping	buitenspiegel	zwart

28.	Instaplijsten	aluminium

29.	Uitlaatsierstuk	ovaal
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30.	Design	sierlijsten	met	inleg.	
Kleurstelling	rood	en	zilver.
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Styling
Geef	uw	Rio	met	deze	design	sierlijsten	een	eigen	gezicht.
Deze	design	sierlijsten	met	rood	of	zilveren	inleg	maken	uw	
Rio	even	uniek	als	u	bent.	U	kunt	opvallende	ontwerpdetails	
en	kleuraccenten	toevoegen	aan	de	zijkant	van	uw	Rio.	De	
sierlijsten	zijn	verkrijgbaar	in	levendig	rood	en	elegant	zilver.

LED voetruimte-verlichting
Geef	 uzelf	 een	 rode	 loper	 gevoel	 met	 LED	 verlichting	 in	
uw	 auto.	 De	 verlichting	 verlicht	 de	 voorste	 voetruimte	
wanneer	 de	 deuren	 geopend	 worden.	 De	 LED	 verlichting	
gaat	 geleidelijk	 uit	 wanneer	 de	 motor	 start.	 De	 LED	
verlichting	is	beschikbaar	in	modieus	rood	en	klassiek	wit.	
De	 tweede	 rij	 kan	 alleen	 in	 combinatie	met	 de	 eerste	 rij	
worden	geïnstalleerd.
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31.	 Witte	LED-verlichting	voetruimte	
voorzijde

32.	Witte	LED-verlichting	voetruimte	
achterzijde

33.	Rode	LED-verlichting	voetruimte	
voorzijde

34.	Rode	LED-verlichting	voetruimte	
achterzijde

35.	Witte	LED	in-	en	uitstapverlichting
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36.	Standaard	mattenset	vierdelig

37.	 Rubberen	mattenset		vierdelig	
met	grijs	logo	

38.	Rubberen	mattenset	vierdelig	met	
rood	logo	

39.	Anti-slipmat	(omkeerbaar)

40.	Anti-slipmat	(omkeerbaar)

41.	 Anti-slipbak

42.	Bagagenet
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Protection
Houd het netjes
U	heeft	gekozen	voor	de	nieuwe	Kia	Rio.	Niet	alleen	omwille	
van	 zijn	 prestaties	 maar	 ook	 voor	 de	 uitstraling.	 Het	 is	
uiteraard	van	cruciaal	belang	dat	uw	Rio	er	van	binnen	en	
van	 buiten	 onberispelijk	 uit	 blijft	 zien.	 Deze	 accessoires	
zijn	 ontwikkeld	 om	 uw	 nieuwe	 Rio	 te	 beschermen	 tegen	
dagelijkse	slijtage.

Kia	 biedt	 u	 accessoires	 waarmee	 u	 uw	 bagage	 veilig	 en	
netjes	kunt	vervoeren.	Rubberen	matten	zijn	erg	handig,	er	
komt	geen	modder	of	andere	nattigheid	op	de	vloermatten	
en	ze	zijn	gemakkelijk	schoon	te	houden.	

Met	 deze	 speciale	 anti-slipbak	houdt	u	 uw	bagageruimte	
droog	en	netjes	en	voorkomt	u	het	eventueel	schuiven	van	
uw	bagage	in	uw	kofferbak.	

Bescherm	 uw	 portieren	 met	 deze	 speciaal	 ontworpen	
stootlijstenset.	Handgreepfolie	en	bumperfolie	beschermen	
uw	portier	en	bumper	tegen	onnodige	krassen.	Spatlappen	
beschermen	 uw	 auto	 tegen	 opspattend	 water	 en/of	
steentjes.

43.	Stootlijstenset	zwart	vierdelig

44.	Spatlappenset	achter

45.	Handgreep	beschermfolie

46.	Dorpelbeschermfolie	zwart

47.	 Dorpelbeschermfolie	transparant

48.	Achterbumper	beschermfolie	
zwart

49.	Achterbumper	beschermfolie	
transparant
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Lichtmetalen velgen
Toon uw klasse
U	 heeft	 de	 juiste	 kleur	 gekozen	 en	 u	 heeft	 uw	 voorkeur	
uitgesproken	wat	betreft	het	interieur.	Hoog	tijd	dus	voor	
de	 afwerking.	 Maak	 uw	 Rio	 uniek!	 Er	 zijn	 geen	 betere	
accessoires	dan	aluminium	velgen	om	het	uiterlijk	van	uw	
nieuwe	Rio	naar	uw	smaak	te	veranderen.

50.	Lichtmetalen	velgen	Asang	zwart	
gepolijst	15	inch

51.	 Lichtmetalen	velgen	Iksan	zilver	
15	en	16	inch

52.	Lichtmetalen	velgen	Ansan	zilver	
gepolijst	17	inch

53.	 Lichtmetalen	velgen	Osan	
antraciet	gepolijst	17	inch	met	
banden

54.	Wielslotenset

55.	 Sneeuwkettingen

56.	Thuiskomer	compleet	met	krikset
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Kia.com
Veel	van	onze	diensten	zijn	voor	u	als	Kia-rijder	gratis	en	daar-
mee	belonen	wij	uw	loyaliteit.	Om	te	zorgen	dat	u	altijd	van	
uw	gratis	services	gebruik		kunt	maken,	introduceren	wij	de	
Kia	Family	Card.	Een	persoonlijke	pas	waarmee	u	definitief	tot	
de	Kia-	familie	toetreedt.	Met	alle	voordelen	die	daarbij	horen!	
U	ziet	het:	inclusief	de	gratis	APK	kan	uw	voordeel	oplopen	tot	
maar	liefst	€	185,-	En:	u	mist	nooit	meer	een	actie	of	aanbieding.

Bij	aankoop	van	een	nieuwe	Kia	of	occassion	is	de	Kia	Family	
Card	het	1e	jaar	gratis	en	wordt	onder	bepaalde	voorwaarden	
gratis	verlengd	door	uw	Kia-dealer	of	Kia-reparateur.	Voor	niet	
Kia	Family	Card	houders	kost	de	Kia	Family	Card	het	1e	jaar		
€	39,-	incl.	btw	en	wordt	onder	bepaalde	voorwaarden	gratis	
verlengd	door	uw	Kia-dealer	of	Kia-reparateur.	Kijk	voor	de	
voorwaarden	op	kia.com

•Gratis APK
•Gratis Zomer en Winter Fitness Check
•Gratis Kia Internationale Wegenhulpgarantie
•Gratis controle MijnKia Testdag

Kia Family Card

Kia Family Card T.w.v. Met  
Family Card

Zonder 
Family Card

Altijd	online	toegang	tot	uw	MijnKia-gegevens ✔ ✔

Simpel	online	afspraken	maken ✔ ✔

Iedere	maand	de	MijnKia	nieuwsbrief ✔ ✔

Altijd	op	de	hoogte	van	de	laatste	acties	en	aanbiedingen ✔ ✔

Transparantie	reparatie-	en	onderhoudstarieven ✔ ✔

Herinneringsmelding	voor	APK,	onderhoud,	Kia	Internationale	Wegenhulpgarantie	en	einde	garantie ✔ ✔

Gratis	APK	(i.c.m.	een	onderhoudsbeurt.	Exclusief	milieu-	en	administratiekosten) 	 €	 29,50 ✔ ✗

Persoonlijk	onderhoudsschema ✔ ✔

Eerste	3	jaar	gratis	Kia	Internationale	Wegenhulpgarantie ✔ ✔

Gratis	Kia	internationale	Wegenhulpgarantie	bij	het	laten	uitvoeren	van	een	onderhoudsbeurt 	 €	 100,-	p.j. ✔ ✗

Gratis	deelname	MijnKia	Testdag 	 €	 19,95 ✔ ✔

Gratis	ViaKia	Magazine 	 €	 4,95 ✔ ✗

Sparen	voor	verlenging	van	de	Kia	Family	Card ✔ ✗

Gratis	Zomer	en	Winter	Fitness	Check	 	 €	 30,- ✔ ✗

Ga naar MijnKia.nl  
en regel het meteen!

Acties	en	aanbiedingen	op	vertoon	van	uw	kaart

Kia.com



Niet correct? Corrigeer uw klantgegevens op mijnkia.nl  |  Belangrijke KIW info z.o.z.

U	kunt	ons	bereiken	op	het	centrale	hulpverleningsnummer:

+	31	(0)	888	542	542				+	31	(0)	888	KIA	KIA

De heer J. Test
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN UT

Alstublieft: de MijnKia Klantenkaart, uw bewijs voor de Kia Internationale Wegenhulp

Geachte heer Test,

Onlangs is uw persoonlijke klantendossier aangemaakt of gewijzigd op www.mijnkia.nl. Als extra service vindt u
onderaan deze brief de handige MijnKia Klantenkaart. Deze kaart bevat de belangrijkste gegevens van uw Kia en
uw Kia-dealer / Kia-reparateur. Verder treft u op deze kaart alle informatie over de KIW, die u bij de hand moet
hebben, mocht u onverhoopt stranden. Uw dekking staat beschreven, dit kan een Basis of Uitgebreide dekking
zijn. Daarnaast kan er ook nog gekozen worden voor een aanhangerdekking (bv voor de caravan).
Tenslotte staan op de MijnKia Klantenkaart zeer belangrijke gegevens, zoals de datum waarop uw Kia APK
gekeurd moet zijn, de afloop van de KIW en niet te vergeten de datum of kilometerstand waarop wij uw Kia
verwachten voor de volgende Onderhoudsbeurt.

Wij verzoeken u onderstaande gegevens te controleren en indien nodig te corrigeren via www.mijnkia.nl of via
onze werkplaatsreceptie. U kunt de MijnKia Klantenkaart uit deze brief drukken en in het bijgeleverde hoesje
schuiven (aan de binnenkant van de zonneklep aan bestuurderskant). Zo heeft u altijd de MijnKia Klantenkaart bij
de hand!

Onderhoud op Maat
Op basis van het aantal kilometers dat u per jaar rijdt, hebben we een persoonlijk onderhoudsschema voor u
samengesteld. Zorg ervoor dat u deze beurten op tijd laat uitvoeren. Zo weet u zeker dat uw Kia voldoet aan het
voorgeschreven Onderhoud. Ook het onderhoudsschema kunt u uit de brief drukken en in het bijgeleverde hoesje
schuiven (aan de binnenkant van de zonneklep of in het dashboardkastje). Zo heeft u een helder overzicht en
weet u precies wanneer uw Kia toe is aan Onderhoud.

Wij wensen u veel veilige en plezierige kilometers.

Met vriendelijke groet,

Autobedrijf Wolters V.O.F.
Het After Sales Team

P.S.: Op weg in de winter? Kom bij ons langs
voor een uitgebreid assortiment aan accessoires 
om comfortabeler met uw Kia door de winter te gaan

Uw Persoonlijk Onderhoudsschema op basis van 30.000 km per jaar
Onderhoudsinterval: 12 maanden of 30.000 km

Onderhoudsbeurten Datum Km-stand

Kleine 02-01-2015 30.000

Grote 02-01-2016 60.000

Kleine 02-01-2017 90.000

Rijdt u meer of minder kilometers per jaar, geef dit dan door aan uw
Kia-dealer of Kia-reparateur en haal een nieuw Persoonlijk Onderhoudsschema op.

Datum: 20-01-2014 *UITGEBREIDE DEKKING
Auto:
Kenteken
Chassisnr.
Model
Motor
Olie
Km-stand
Activiteit
Afloop KIW
Afloop APK

: 5TBP12
: U5YHN513AEL105966
: CEE D
: 1.6 B
: 5W30
: 10

: 02-01-2015
: 02-01-2018

Dealergegevens
Autobedrijf Wolters
V.O.F.
030 68 82 056
Klantgegevens
J. Test
test@kia.nl

Test

030		12		34		123

Autobedrijf	Voorbeeld

012	34	56	789

01-01-2021
01-01-2024

01-01-2019

01-01-2021

01-01-2022

01-01-2023

		

Met	Kia	Connected	Services	ontsluit	u	een	bron	
van	leuke,	nuttige	én	veilige	informatie.	Op	
uw	smartphone	is	dan	altijd	live	te	zien	hoe-
veel	brandstof	er	nog	in	de	tank	zit,	hoe	ver	
daarmee	nog	gereden	kan	worden	en	wat	het	
gemiddelde	verbruik	is.	Ook	is	live	te	zien	of	uw	
auto	op	slot	is,	of	de	bandenspanning	oké	is	en	
of	hij	op	de	handrem	staat.	U	kunt	zelfs	direct	
de	GPS-positie	en	de	route	naar	uw	auto	zien,	
in	heel	Europa.
Bovendien	kunt	u	via	Notificaties	instellen	dat	u	
een	push-berichtje	krijgt,	wanneer	uw	Kia	niet	

op	slot	staat	of	wanneer	de	accuspanning	of	
bandenspanning	terugloopt.	Daarnaast	kunt	u	
via	de	App	uw	Kia	Family	Card	account	behe-
ren,	werkplaatsafspraken	maken,	persoonlijke	
gegevens	inzien	en/of	uw	instructieboekje	raad-
plegen.	Tot	slot	is	de	MijnKia	Rittenhistorie	een	
handige	tool	die	u	een	overzicht	geeft	van	alle	
ritten	die	u	gereden	heeft.

Meer informatie is terug te vinden op de Kia 
website: www.kia.com/nl/service/onderweg/
connected-services/

MijnKia Onderhoudskaart
Altijd	alle	belangrijke	gegevens	van	uw	Kia,	
uw	dealer	en	uzelf	bij	de	hand.	U	treft	op	uw	
kaart	de	gegevens	aan	die	u	moet	weten	over	
de	Kia	Internationale	Wegenhulp,	de	datum	
	waarvoor	uw	auto	APK	gekeurd	dient	te	wor-
den	en	de	afloopdatum	van	de	K.I.W.	Op	de	
onderhoudskaart	kunt	u	ook	uw	persoonlijke	
onderhoudsschema	bekijken,	gebaseerd	op	het	
aantal	km’s	dat	u	per	jaar	rijdt	en	het	onder-
houdsinterval	van	uw	Kia.

Op	uw	persoonlijke	webpagina	bent	u	24/7	welkom	om	alle	gegevens	van	uw	Kia	in	te	zien.		
Hier	vindt	u	ook	de	laatste	aanbiedingen	en	het	laatste	Kia	nieuws.

De voordelen van MijnKia:
U vergeet nooit meer onderhoud of APK
MijnKia	herinneringshulp	meldt	u	per	e-mail	
wanneer	de	noodzakelijke	onderhoudsbeur-
ten	en	de	APK	keuringen	van	uw	Kia	moeten	
gebeuren.

Online werkplaatsafspraak maken
Op	MijnKia.nl	kunt	u	een	afspraak	maken	in	de	
werkplaats	van	uw	Kia-dealer	of	Kia-reparateur.	
Dit	kunt	u	24/7	doen	wanneer	het	u	uitkomt,	op	
uw	gemak	en	helemaal	online.	U	ontvangt	een	
prijsopgave	voor	de	uit	te	voeren	werkzaamhe-
den	en	een	bevestiging	per	e-mail	met	de	datum	
en	het	tijdstip.	Natuurlijk	kunt	u	daar	ook	repa-
ratie-	en	onderhoudstarieven	bekijken.	U	weet	
dan	altijd	waar	u	aan	toe	bent.

Altijd en overal uw Kia gegevens bij de hand
Op	MijnKia.nl	heeft	u	altijd	en	overal	de	gegevens	
van	uw	Kia		bij	de	hand.	Dit	is	handig	en	over-

zichtelijk.	Of	u	nu	thuis	bent	of	op	reis,	u	kunt	uw	
gegevens	altijd	inzien.

Op de hoogte blijven van aanbiedingen, 
informatie en acties
Op	MijnKia	vindt	u	informatie,	acties	en	speciale	
aanbiedingen	voor	u	als	Kia	rijder.	Tevens	ont-
vangt	u	automatisch	en	geheel	vrijblijvend	per	
mail	onze	MijnKia	nieuwsbrief.

Makkelijk gegevens wijzigen
Wanneer	 u	 verhuist	 kunt	 u	 gemakkelijk	
via	MijnKia	zelf	uw	nieuwe	adresgegevens	
doorgeven.

Als eerste op de hoogte van evenementen
Op	MijnKia.nl	en	via	de	MijnKia	nieuwsbrief	wordt	
u	als	eerste	geïnformeerd	over	de	verschillende	
evenementen	die	Kia	organiseert.

Altijd contact met uw Kia?
Met Kia Connected Services kan dat!



Alle	gegevens	en	illustraties	in	deze	brochure	zijn	gebaseerd	op	de	specifi-
caties	van	de	auto’s	zoals	die	van	toepassing	waren	bij	het	ter	perse	gaan	
van	deze	brochure.	De	modellenreeks,	technische	specificaties	en	uitrusting		
kunnen	van	markt	tot	markt	verschillen	en	kunnen	zonder	voorafgaande	
kennisgeving	gewijzigd	worden.	Bovendien	kunnen	de	auto’s	op	de	afbeel-
dingen	voorzien	zijn	van	opties	die	niet	leverbaar	zijn	op	de	markt.	Neem	
voor	actuele	informatie	contact	op	met	uw	Kia-dealer.	Accessoires	kennen		
afwijkende	garantievoorwaarden,	vraag	uw	dealer	om	meer	informatie.

kia.com

Kia	Motors	Nederland	B.V.
De	Corridor	25
3621	ZA	Breukelen
Tel.:	0346	-	753	800
	
Internet:	www.kia.com
E-mail:	info@kia.nl
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