
De Kia EV6.
Prijslijst januari 2022.



EV6

Batterij Aandrijving Uitvoering
WLTP  
(actie-
radius)

kW (pk) CO2
Netto 

catalogus-prijs BTW BPM Fiscale  
waarde *

Consumenten- 
adviesprijs **

Bijtelling 
per maand 

***

58kWh RWD Air 394 125 (170) 0  € 36.004,13 € 7.560,87  - € 43.565,00 € 44.595,00 € 309,00 

77.4kWh RWD Plus 528 168 (229) 0  € 42.202,48 € 8.862,52  - € 51.065,00 € 52.095,00 € 377,00 

* De fiscale waarde wordt gebruikt voor berekening van de bijtelling. 
**  De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de 

kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. 
*** Bijtellingsbedrag per maand gebaseerd op een belastingtarief van 49,50%.

STANDAARD VOORZIEN VAN O.A.:

19” lichtmetalen velgen Dual Climate control Achteruitrijcamera

Adaptieve Cruise Control 2 Curved 12,3" schermen 
incl. navigatie 

Parkeersensoren  
vóór & achter

Kia Business Approved, dé zakelijke opties tegen de scherpste fiscale waarde

Zoek je een rijke uitvoering met opties die van belang zijn voor de zakelijke rijder?
Ga dan voor Kia Business Approved. Hiermee ben je verzekerd van de belangrijkste
zakelijke opties tegen de laagste bijtelling. Wil je ook genieten van dit aanbod?
Kies dan voor de EV6 Air of Plus, dan rij je Business Approved.

Bijtelling vanaf:

€ 309,-
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Financial Lease
vanaf € 319,- 

7 airbags (voor-, zij-, midden- en 
gordijnairbags)

Autonome noodremassistentie 
inclusief voetganger- en fietserdetectie 
en tegemoetkomend verkeer op 
kruispunten(FCA)

Multi-collision remassistentie (MCB)

Autonome rijbaanvolgassistentie inclusief 
file assistentie (LFA)

Actieve rijbaanassistentie (LKAS)

Adaptieve cruise control met 
navigatieondersteuning (NSCC-C)

Snelwegassistentie (HDA)

Vermoeidheidsherkenning inclusief 
waarschuwing bij vertrekkende voorligger 
(DAW incl. LVDA)

Dodehoekassistentie (BCA)

Kruisend verkeersassistentie achter (RCCA)

Uitstapbeveiliging (SEA)

Intelligente snelheidsbordenassistentie 
(ISLA)

Snelwegassistentie (HDA)

Inzittendensensor achterin (ROA)

Emergency Call (eCall)

12.3“ full map navigatiesysteem met 
Kia Connect en Live Services

12.3” curved cluster

Achteruitrijcamera

Voorbereid voor Apple CarPlay en 
Android Auto

Digitale radio (DAB+)

5 USB-aansluitingen

Bluetooth connectiviteit met 
spraakherkenning

Dual zone climate control

Automatisch dimmende binnenspiegel

Parkeersensoren vóór en achter

Elektrisch bedienbare handrem

Drive Mode Select

Paddle shifters voor regeneratief 
remsysteem

Elektrisch verstelbare, verwarmbare 
en inklapbare buitenspiegels met 
LED-richtingaanwijzer

Buitenspiegels in hoogglans zwart

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Smart key met start-/stopknop

Laadkabel type 2 voor publiek laden 
(5 meter)*

Laadkabel voor laden via wandcontactdoos

LED-koplampen

LED-dagrijverlichting

LED-achterlichten

LED-interieurverlichting

Warmtewerend glas

Privacy glass

Lichtsensor

Regensensor

12V aansluiting bagageruimte

19“ lichtmetalen velgen

Stuurwiel in vegan leder

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

Bekleding in stof/vegan leder combinatie

In hoogte verstelbare voorstoelen

Lendensteunverstelling bestuurdersstoel

Stoelverwarming vóór

Stuurwielverwarming

Batterijverwarming

Flush portiergrepen

Metallic lak (meerprijs € 795,- m.u.v. 
Runway red)

Plus

Omvat alles van Air, plus:

Vehicle-2-Load (V2L)

Stoelverwarming achter

Stoelventilatie vóór

Vegan lederen bekleding

Ambient lighting

Elektrisch verstelbare relax voorstoelen met

geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel

Lendensteunverstelling passagiersstoel

Geheugenfunctie voor buitenspiegels

Slimme automatische achterklep

Flush portiergrepen (auto)

Meridian® Premium Sound System (14

speakers)

Active Sound Design (ASD)

Warmtepomp

UITRUSTING Air

INCLUSIEF 7 JAAR SERVICES:

  Kaartupdate navigatie

  Kia Internationale Wegenhulp

  Kia Connect Live Services

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Bekijk alle (technische) specificaties op kia.com of raadpleeg de EV6 prijslijst.
Op verzoek kunnen eventuele accessoires worden gemonteerd bij de Kia-dealer.
Kijk voor alle voorwaarden op kia.com
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Prijzen 

Afleveropties

Afleverpakket (Gevarendriehoek, EHBO-set, 
twee veiligheidsvestjes, opbergtas, map voor 
boorddocumentatie)

€ 59,50 

Lakbescherming € 198,00

Volle batterij 58kWh € 23,00

Volle batterij 77.4kWh € 31,00

Accessoires
Prijs (incl. 

montage en 
BTW)

Trekhaak met afneembare kogel  
(incl. 7-polige kabelset)  € 1.219,00

Trekhaak met afneembare kogel  
(incl. 13-polige kabelset) € 1.249,00

Fietsendrager voor twee (elektrische) fietsen € 399,00

EV laadkabel 3-fase / type 2 - 32 Amp 7.5 meter € 299,00

Anti-slipbak € 79,00

EV6 MY22

Batterij Aandrijving Uitvoering
WLTP  
actie-
radius

kW (pk) CO2

Netto 
catalogus

prijs
BTW BPM Fiscale  

waarde *
Consumenten- 
adviesprijs **

Bijtelling 
per 

maand ***

58kWh 
RWD Air 394 125 (170) 0 € 36.004,13 € 7.560,87 - € 43.565,00 € 44.595,00 € 309,00

RWD Plus 394 125 (170) 0 € 39.309,92 € 8.255,08 - € 47.565,00 € 48.595,00 € 345,00

77.4kWh

RWD Plus 528 168 (229) 0 € 42.202,48 € 8.862,52 - € 51.065,00 € 52.095,00 € 377,00

RWD Plus 
Advanced 504 168 (229) 0 € 43.359,50 € 9.105,50 - € 52.465,00 € 53.495,00 € 390,00

AWD Plus 506 239 (325) 0 € 44.268,60 € 9.296,40 - € 53.565,00 € 54.595,00 € 400,00

AWD Plus 
Advanced 484 239 (325) 0 € 45.425,62 € 9.539,38 - € 54.965,00 € 55.995,00 € 413,00

RWD GT-Line 528 168 (229) 0 € 46.169,42 € 9.695,58 - € 55.865,00 € 56.895,00 € 421,00

AWD GT-Line 484 239 (325) 0 € 48.235,54 € 10.129,46 - € 58.365,00 € 59.395,00 € 443,00

77.4kWh **** AWD 
Performance GT ~400 430 (585) 0 € 51.706,61 € 10.858,39 - € 62.565,00 € 63.595,00 € 482,00

Opties

Warmtepomp (alleen mogelijk op Air 58kWh) € 822,31 € 172,69  -   € 995,00 € 995,00 € 9,00

20" lichtmetalen velgen (alleen mogelijk op 77.4kWh Plus en GT-Line) € 413,22 € 86,78  -   € 500,00 € 500,00 € 5,00

Metallic lak (m.u.v. Runway red) € 657,02 € 137,98  -   € 795,00 € 795,00 € 8,00

* De fiscale waarde wordt gebruikt voor de berekening van de bijtelling.
**  De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de 

kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer.
*** Bijtelling per maand gebaseerd op een belastingtarief van 49.50%. Bijtelling van de opties berekend o.b.v. 22% bijtelling.
****  Verwachte levering EV6 GT is vanaf 4e kwartaal 2022. Alle vermelde technische gegevens zijn in afwachting van de officiële homologatie en kunnen afwijken.
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Uitrusting 

EV6 MY22

Batterij Aandrijving Uitvoering
WLTP  
actie-
radius

kW (pk) CO2

Netto 
catalogus

prijs
BTW BPM Fiscale  

waarde *
Consumenten- 
adviesprijs **

Bijtelling 
per 

maand ***

58kWh 
RWD Air 394 125 (170) 0 € 36.004,13 € 7.560,87 - € 43.565,00 € 44.595,00 € 309,00

RWD Plus 394 125 (170) 0 € 39.309,92 € 8.255,08 - € 47.565,00 € 48.595,00 € 345,00

77.4kWh

RWD Plus 528 168 (229) 0 € 42.202,48 € 8.862,52 - € 51.065,00 € 52.095,00 € 377,00

RWD Plus 
Advanced 504 168 (229) 0 € 43.359,50 € 9.105,50 - € 52.465,00 € 53.495,00 € 390,00

AWD Plus 506 239 (325) 0 € 44.268,60 € 9.296,40 - € 53.565,00 € 54.595,00 € 400,00

AWD Plus 
Advanced 484 239 (325) 0 € 45.425,62 € 9.539,38 - € 54.965,00 € 55.995,00 € 413,00

RWD GT-Line 528 168 (229) 0 € 46.169,42 € 9.695,58 - € 55.865,00 € 56.895,00 € 421,00

AWD GT-Line 484 239 (325) 0 € 48.235,54 € 10.129,46 - € 58.365,00 € 59.395,00 € 443,00

77.4kWh **** AWD 
Performance GT ~400 430 (585) 0 € 51.706,61 € 10.858,39 - € 62.565,00 € 63.595,00 € 482,00

Opties

Warmtepomp (alleen mogelijk op Air 58kWh) € 822,31 € 172,69  -   € 995,00 € 995,00 € 9,00

20" lichtmetalen velgen (alleen mogelijk op 77.4kWh Plus en GT-Line) € 413,22 € 86,78  -   € 500,00 € 500,00 € 5,00

Metallic lak (m.u.v. Runway red) € 657,02 € 137,98  -   € 795,00 € 795,00 € 8,00

Air

7 airbags (voor-, zij-, midden- en 
gordijnairbags)

Autonome noodremassistentie inclusief 
voetganger- en fietserdetectie en 
tegemoetkomend verkeer op kruispunten 
(FCA)

Multi-collision remassistentie (MCB)

Autonome rijbaanvolgassistentie (LFA)

Actieve rijbaanassistentie (LKAS)

Adaptieve cruise control met 
navigatieondersteuning (NSCC-C)

Grootlichtassistentie (HBA)

Vermoeidheidsherkenning inclusief 
waarschuwing bij vertrekkende voorligger 
(DAW incl. LVDA)

Dodehoekassistentie (BCA)

Kruisend verkeersassistentie achter (RCCA)

Uitstapbeveiliging (SEA)

Intelligente snelheidsbordenassistentie 
(ISLA)

Snelwegassistentie (HDA)

Inzittendensensor achterin (ROA)

Emergency Call (eCall)

12.3“ full map navigatiesysteem met Kia 
Connect en Live Services

12.3” curved cluster

Achteruitrijcamera 

Voorbereid voor Apple CarPlay en Android 
Auto

Digitale radio (DAB+)

5 USB-aansluitingen 

Bluetooth connectiviteit met 
spraakherkenning

Dual zone climate control

Automatisch dimmende binnenspiegel

Parkeersensoren vóór en achter

Elektrisch bedienbare handrem

Drive Mode Select

Paddle shifters voor regeneratief 
remsysteem 

Elektrisch verstelbare, verwarmbare 
en inklapbare buitenspiegels met 
LED-richtingaanwijzer

Buitenspiegels in hoogglans zwart

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter 

Smart key met start-/stopknop

Laadkabel type 2 voor publiek laden 
(5 meter)*

Laadkabel voor laden via wandcontactdoos

LED-koplampen

LED-dagrijverlichting

LED-achterlichten

LED-interieurverlichting

Warmtewerend glas

Privacy glass

Lichtsensor

Regensensor

12V aansluiting bagageruimte

19“ lichtmetalen velgen

Stuurwiel in vegan leder

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom 

Bekleding in stof/vegan leder combinatie

In hoogte verstelbare voorstoelen

Lendensteunverstelling bestuurdersstoel

Stoelverwarming vóór

Stuurwielverwarming

Batterijverwarming

Flush portiergrepen

Runway red metallic lak

Plus

Omvat alles van Air, plus:

Vehicle-2-Load (V2L)

Stoelverwarming achter

Stoelventilatie vóór

Vegan lederen bekleding

Ambient lighting

Elektrisch verstelbare relax voorstoelen met 
geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel

Lendensteunverstelling passagiersstoel

Geheugenfunctie voor buitenspiegels

Slimme automatische achterklep

Flush portiergrepen (auto)

Meridian® Premium Sound System (14 
speakers)

Active Sound Design (ASD)

Warmtepomp

Plus Advanced

20” lichtmetalen velgen

Glazen schuif-/kanteldak (type: wide)

GT-Line

Omvat alles van Plus, plus:

GT-Line bumpers

Glazen schuif-/kanteldak (type: wide)

Wielkastrandafwerking in exterieurkleur

Aluminium pedalen

Luxe instaplijsten

Bekleding in suède/vegan leder combinatie

Draadloos oplaadstation voor smartphone

Matrix LED-koplampen

Intelligent koplampsysteem (IFLS)

Dynamische LED-knipperlichten

Snelwegassistentie inclusief rijbaanwisseling 
(HDA2)

Autonome noodremassistentie inclusief  
voetganger- en fietserdetectie incl. 
tegemoetkomend en kruisend verkeer op 
kruispunten (FCA-JX)

Intelligente parkeerassistentie achter (PCA)

(Op afstand bedienbare) slimme 
parkeerassistentie (RSPA)

360°-camera (AVM)

Dodehoekcamera (BVM)

Head-up display met augmented reality

Zwarte hemelbekleding

GT-Line AWD:

20” lichtmetalen velgen

GT

Omvat alles van GT-Line, plus:

GT-bumpers

Elektronisch adaptief onderstel (ECS)

Elektronisch sperdifferentieel (LSD)

21“ lichtmetalen velgen 

Performance remmen met remklauwen in 
neongroen

Sportstoelen in suède handmatig 
verstelbaar excl. stoelventilatie

Luxe kofferbakafwerking in aluminium

* De laadkabel voor publiek laden betreft een standaard meegeleverde accessoire.
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Uitrusting 

UITRUSTING (vervolg) Air  Plus Plus 
Advanced GT-Line GT

VEILIGHEID & TECHNIEK
ABS Antiblokkeersysteem s s s s s
ESC Elektronische stabiliteitscontrole s s s s s
HAC Hellingproefassistentie s s s s s
TPMS Bandenspanningscontrolesysteem s s s s s
ISOFIX bevestigingspunten Buitenste zittingen s s s s s
Kinderslot Elektronisch s s s s s
Startblokkering s s s s s
Veiligheidshamer s s s s s

Airbags 7 (voor-, zij-, midden- en gordijnairbags) GT 
beschikt niet over middenairbag s s s s s

MULTIMEDIA
Meridian® 14 speakers - s s s s

USB-aansluitingen

2x USB-C aansluitingen aan zijkant voorstoelen (GT: 
middenconsole) s s s s s

2x USB-C aansluitingen vóór s s s s s
1x USB-A aansluiting (data / Apple CarPlay / 
Android Auto) s s s s s

Stuurwielbediening Voor audio en bluetooth s s s s s
EXTERIEUR

19" lichtmetalen velgen 235 / 55 R19 GT-Line met zwarte afwerking (RWD/
AWD) s s - s / - -

20" lichtmetalen velgen 255 / 45 R20 Alleen op 77.4kWh (RWD/AWD) - o s o / s -
21" lichtmetalen velgen 255 / 40 R21 - - - - s

Details bumpers
Zwart s - - - -
Hoogglans zwart - s s s s

Afwerking wielkastranden
Zwart s - - - -
Hoogglans zwart - s s - -
In exterieurkleur - - - s s

Flush portiergrepen
Geïntegreerd s - - - -
Geïntegreerd met auto-functie (automatisch 4cm 
naar buiten) - s s s s

INTERIEUR

12 Volt aansluiting
Vóór s s s s s
Bagageruimte s s s s s

Mobiliteitskit s s s s s
Safety functie elektrisch 
bedienbare ramen Ramen vóór inclusief safety functie s s s s s

Dashboard-/armsteunafwerking
Stoflook s - - - -
Geonic - s s s s

Bediening stuur- en 
stoelverwarming/ventilatie

Knopbediening stoelverwarming vóór & 
stuurwielverwarming s - - - s

Touchbediening stoelventilatie - & stoelverwarming 
vóór & stuurwielverwarming - s s s -

Hoogglans zwarte afwerking Deurpanelen en details middenconsole - s s s s
Bagagevloer Luxe stevige laadvloer s s s s s
Vloermatten s s s s s
STOELEN

Bekleding

Stof / vegan leder combinatie s - - - -
Vegan leder - s s - -
Suède / vegan leder combinatie - - - s -
Suède sportstoelen (type: bucket seats) - - - - s

Achterbank
Neerklapbaar (60:40 inclusief skiluik) s s s s s
Verstelbare rugleuning achterbank s s s s s

s: standaard; o: optie; -: niet leverbaar
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Technische gegevens 

TECHNISCHE GEGEVENS 58kWh 77.4kWh 77.4kWh AWD 77.4kWh AWD GT

MOTOR Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor
Positie elektromotor Achteras Achteras Achter- & vooras Achter- & vooras
Max. vermogen (kW / pk) 125 (170) 168 (229) 239 (325) 430 (585) 
Max. koppel (Nm) 350 350 605 740

TRANSMISSIE
Versnellingsbak Traploze transmissie Traploze transmissie Traploze transmissie Traploze transmissie

BATTERIJ

Type Li-ion (Lithium-ion 
batterij)

Li-ion (Lithium-ion 
batterij)

Li-ion (Lithium-ion 
batterij)

Li-ion (Lithium-ion 
batterij)

Voltage (Volt): 522,7 697 697 697
Capaciteit (Ah): 111,2 111,2 111,2 111,2
Energie (kWh): 58,0 77,4 77,4 77,4
Gewicht (kg): 370 477,1 477,1 486,7

LADEN
Maximaal laadvermogen AC (kW) 11 11 11 11
Maximaal laadvermogen DC (kW) 180 240 240 240
Laadtijd / 3-fase 16 ampère (0% - 100%) ~ 6u ~ 8u ~ 8u ~ 8u
Laadtijd DC-snellader (10% - 80%) bij 
350kW snellader: ~ 18min ~ 18min ~ 18min ~ 18min

GEWICHT
Leeggewicht (kg): 1.775 1.885 1.990 2.081
Maximale toegestane gewicht (kg): 2.340 2.425 2.530 2.600
Maximum daklast (kg) 80 80 80 80
Maximaal aanhangwagen gewicht (kg):
- geremd 750 1.600 1.600 1.600
- ongeremd 750 750 750 750
Kogeldruk (kg) 100 100 100 100

VERBRUIK
Actieradius (volgens WLTP-norm): 394 528 (20" velgen: 504) 506 (20" velgen: 484) ~400
Gemiddeld verbruik (kWh/100km): 16,6 16,5 (20" velgen: 17,2) 17,2 (20" velgen: 18,0) 21,9

PRESTATIES
Maximumsnelheid (km/u): 185 185 188 260
Acceleratie 0-100 km/u (s): 8,5 7,3 5,2 3,5

AFMETINGEN EN INHOUDEN
Exterieur lengte / breedte / hoogte 
(mm): 4.680 (GT-Line: 4.695) / 1.880 (GT-Line: 1.890) / 1.550 4.695 / 1.890 / 1.545

Wielbasis (mm): 2.900
Spoorbreedte voor (mm): 1.628 (20" velgen: 1.623)
Spoorbreedte achter (mm): 1.637 (20" velgen: 1.632)
Grondspeling (mm): 160 155
Maximaal aantal inzittenden: 5
Inhoud frunk (l) (opbergruimte vóór) 52 20
Inhoud bagageruimte (l) (VDA 
meetmethode): (stoelen rechtop, 
gemeten tot ramen / stoelen 
neergeklapt, gemeten tot aan dak)

511 (480 vanaf EV6 Plus) / 1.291 (1.260 vanaf EV6 Plus) 480 / 1.260

Alle vermelde technische gegevens voor de GT zijn in afwachting van de officiele homologatie en kunnen afwijken.
Onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/
bagage en topografische omstandigheden.
Getoonde laadtijden zijn in optimale omstandigheden en kunnen afwijken door o.a. batterijtemperatuur, batterijleeftijd en het vermogen van de laadpaal.
De vermelde verbruiksgegevens zijn gemeten volgens de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 715/2007 in 
de versie die geldig is voor de typegoedkeuring van het desbetreffende voertuigmodel.
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Kia Totaalgarantie

✔	 7   jaar volledige fabrieksgarantie incl. hoogspanningsbatterij (max. 150.000 km)  
Eerste 3 jaar: volledige fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking

✔	 5  jaar lakgarantie (max. 150.000 km)
✔	 12 jaar carrosseriegarantie zonder kilometerbeperking
✔	 3  jaar audiogarantie (max. 100.000 km)
✔	 7   jaar Kia Internationale Wegenhulp (K.I.W.), indien jaarlijks verlengd bij je Kia-dealer
✔	 2  jaar accessoires zonder kilometerbeperking

Bandenlabels

Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia. De Europese Unie heeft een nieuwe 
etikettering ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en 
biedt jou meer transparantie. 

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia EV6? 
Scan dan de QR-code met je smartphone.

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.

Bijtellingscategorieën

•  16%: 0 gr/km CO2 uitstoot (bij een fiscale waarde van meer dan € 35.000 geldt een bijtelling van 22% over de 
volledige fiscale waarde boven de € 35.000 in het geval van een EV)

• 22%: ≥ 1 gr/km CO2 uitstoot

BPM regeling vanaf 1 januari 2022

De BPM wordt per 1 januari 2022 bepaald op grond van de volgende differentiaties:

1. BPM starttarief van € 376 ,- voor auto's met een CO2 uitstoot ≥ 1 gram
2. BPM op basis van CO2 uitstoot per gram

De eventuele voortvloeiende bedragen op grond van de BPM-wetgeving zijn reeds verwerkt  
in consumentenadviesprijzen. 

Het kan voorkomen dat, als gevolg van een aanpassing in de berekeningsmethode van de overheid of wijzigingen in specificaties van de auto, een in deze prijslijst genoemde 
CO2 uitstoot en/of energielabel niet overeenkomt met de door het RDW gebruikte waarde. Dit kan tot gevolg hebben dat het vastgestelde BPM-bedrag op het moment 
van tenaamstelling van het kenteken afwijkt van het in deze prijslijst genoemde bedrag. Kia Nederland B.V. en haar verkooporganisatie zijn in dat (eventuele) geval niet 
aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. Mogelijke verschillen zijn te allen tijde voor rekening van de koper.

Algemeen
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Particulier

Zakelijk

Als Kia-rijder kun je een financiering afsluiten bij Kia Finance. Kia Finance biedt 
goede, betrouwbare service en scherpe rentetarieven. Zo profiteer je als  
Kia-rijder van lage kosten en maandlasten én van hoge kwaliteit en service. 
Je hoeft de showroom van de Kia-dealer niet te verlaten voor het financieren van 
jouw nieuwe Kia. De Kia-dealer regelt dit rechtstreeks voor je met Kia Finance. 

Voorbeeld 
Consumenten 
Adviesprijs / 
Contante waarde

Inruil & 
Aanbetaling

Totale 
kredietbedrag

Slot-
termijn

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Debet 
rentevoet op 

jaarbasis (vast)
Termijnbedrag 

per maand
Duur Krediet-
overeenkomst 

in maanden

Totale door de 
consument te 

betalen bedrag

€ 15.000 € 5.250 € 9.750 € 6.681 4,99% 4,99% € 119 36 € 10.965

€ 20.000 € 7.000 € 13.000 € 8.894 4,99% 4,99% € 159 36 € 14.618

€ 40.000 € 14.000 € 26.000 € 17.750 4,99% 4,99% € 319 36 € 29.234

€ 15.000 € 5.250 € 9.750 € 5.025 4,99% 4,99% € 129 48 € 11.217

€ 20.000 € 7.000 € 13.000 € 6.858 4,99% 4,99% € 169 48 € 14.970

€ 40.000 € 14.000 € 26.000 € 13.663 4,99% 4,99% € 339 48 € 29.935

€ 15.000 € 5.250 € 9.750 € 3.692 4,99% 4,99% € 129 60 € 11.432

€ 20.000 € 7.000 € 13.000 € 4.448 4,99% 4,99% € 179 60 € 15.188

€ 40.000 € 14.000 € 26.000 € 9.506 4,99% 4,99% € 349 60 € 30.446

Model
Vanaf 

prijs excl. 
BTW

Inruil & 
Aanbetaling

Totale 
krediet-
bedrag

Slot-
termijn

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Debet 
rentevoet 

op jaarbasis 
(vast)

Termijn-
bedrag 

per 
maand

Duur Krediet-
overeenkomst 

in maanden

Totale door 
de consument 

te betalen 
bedrag

EV6 58kWh € 36.855 € 12.855 € 24.000 € 8.989 4,99% 4,99% € 319 60 € 28.129

EV6 Plus 77.4kWh € 43.054 € 15.054 € 28.000 € 10.702 4,99% 4,99% € 369 60 € 32.842

Kia Finance 

De voordelen op een rijtje: 
✔  Scherp financieringsaanbod 
✔   Méér Kia voor een paar euro per 

maand 

✔  Aantrekkelijk laag maandbedrag 
✔   Rechtstreeks regelen via de 

Kia-dealer 

✔  Transparante voorwaarden

Speciaal voor de zakelijke rijder: 
✔  Investeren zonder liquiditeitsverlies
✔  Geen extra administratie- en afhandelingskosten

✔  Eenvoudig af te sluiten via de Kia-dealer
✔ Transparante voorwaarden

Het aanbod betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, merk-en handelsnaamvan Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. 
Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. Uw Kia-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Kia Finance en uw Kia-
dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Rekenvoorbeeld kan 
afwijken van genoemde uitvoering. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties 
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 afbeeldingen voorzien 
zijn van opties, zoals de getoonde audio-apparatuur, die niet leverbaar zijn 
op de Nederlandse markt. Alle genoteerde prijzen en als standaard vermelde 
uitrustingen zijn VRIJBLIJVEND en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd, hetgeen dus inhoudt, dat pas op de dag 
van aflevering de prijs en de uitrusting definitief worden vastgesteld. Neem 
voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en 
zetfouten voorbehouden.
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