
Nya Kia



Nya Kia Stinger föddes ur en passion för bilkörning, djupt rotad i 
hjärtat av sanna motorentusiaster. En äkta Gran Turismo rakt 
igenom och vinnare av EyesOn Design Award 2017. Varje 
kvadratcentimeter av helt nya Kia Stinger utstrålar stil och kraft. 

I KLASSISK ANDA
B A N B R Y TA N D E  S P Ä N N I N G
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Varje millimeter och varje polerad yta ger en föraning om vad nya Kia 
Stinger har att erbjuda: en fantastisk prestanda. Modellen är designad 
med ingenting annat än passion och ambition i åtanke.

Ä L S K A  B I L K Ö R N I N G 
UPPTÄCK GRAN TURISMO
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FÖRFINA DIN
K Ö R G L Ä D J E

Utformningen av nya Kia Stinger präglas av passion, där varje 
designelement förvandlas till ren körglädje. Med finess och 
iögonfallande detaljer tar Kia Stinger både sportighet och 
exklusivitet till högsta nivå.

Ytterbackspeglar med mörk krom-finish För en mer atletisk 
framtoning. Bakre kombinationsljus i LED och fyra synliga avgasutblås 
(endast GT) Eleganta bakre LED-ljus och ovalt utformade utblås. 19" 
aluminiumfälgar med mörk krom-finish (endast GT) Iögonfallande 19" 
aluminiumfälgar designade för att tilltala den moderna GT-entusiasten. 

Brembo® röda bromsok Standard för GT-versionen och en klassisk detalj 
för en sportigare design.   LED-strålkastare med mörka ramar i krom  
Strålkastarna består av det senaste inom LED-tekniken och de mörka 
kromramarna bidrar till bilens distinkta utseende.
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Stilren och exklusiv, Stinger får sin inspiration från den sportiga GT-stilen. På utsidan har den både 

attityd och elegans, insidan är tyst och byggd med en hantverkares skicklighet. Interiören präglas av 

högkvalitativa materialval, där GT-versionen bl a levereras med mjuk och exklusiv läderklädsel i nappa. 

Instrumentpanelen är ergonomiskt utformad och utrustad med den senaste tekniken för bästa 

förarstöd.

L Å T  D I G  I N S P I R E R A S
VÄLKOMMEN IN 
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GÖR DIG REDO
TA  KO N T R O L L

Nya Kia Stinger GT är utrustad med smart teknik och 
överlägsen komfort rakt igenom. Därför är förarmiljön 
utformad med bekväma och supporterande säten samt teknik 
som gör att den längsta resan känns kort. 

 Air Cell justering av sidostöd

Justeringsmöjligheten säkerställer 
maximalt sidostöd (standard

på GT).

 Förlängbar sittdyna

För bättre lårstöd kan förarsätets 
främre kant med fördel justeras 
för att bättre anpassa förarens 
önskemål.

 Air Cell justering av svankstöd

Justerbart i 4 olika lägen. För maximal 
komfort och stöd för ländryggen 
(standard på GT). 
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Luftventiler De runda luftventilerna i silverfinish ger en sportig känsla och har sin inspiration från flygplanens cockpit.  Eluppvärmbar D-formad 
läderratt D-formad ratt med sportig karaktär och perforerat läder för extra bra grepp.  Aluminiumdetaljer  Smakfulla aluminiumdetaljer på dörrsidor, mittkonsol 
och pedaler.  Exklusiv GT-klädsel Snygg, mjuk läderklädsel i nappa, med grå kontrastsöm samt GT-logotyp på nackstöd, standard på GT.  Växelpaddlar Med 
paddelväxlarna kan du enkelt växla och fortfarande ha båda händerna på ratten. 
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Tiden när sportiga bilar förknippades med små racerbilar är förbi. Stingers 
långa hjulbas är grunden till den rymliga kupén, här finns gott om plats 
oavsett om du färdas i fram- eller baksätet. 
Förarsätet i GT-versionen är utrustat med 8-vägs eljusterbart säte och 
passagerarsätet är 6-vägs eljusterbart, vilket ger den komfort och support 
du behöver - oavsett om du pendlar till jobbet eller är på längre resa.

Rymligt baksäte Här finns gott om passagerarutrymme, här sitter man bekvämt och kan 
sträcka ut.

Soltak (endast GT) Generöst i sin storlek och ger härligt ljus i kupén. Kan enkelt öppnas/
stängas med en knapptryckning. 

L U TA  D I G  T I L L B A K A
NJUT AV RESAN
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Råkar du ha händerna fulla så öppnas 
bagageluckan automatiskt när du 
befinner dig bakom bilen  och har 
nyckeln i närheten .

Automatisk bagagelucka

14



Du kommer att bli överraskad av hur mycket nya Kia 
Stinger kan lasta. I det breda bagaget ryms 406 liter, 
vill du få plats med längre föremål eller mer last kan du 
enkelt fälla baksätena som är delbara 60:40. 

UTRYMME MED 
S T O R  P O T E N T I A L

406 liter lastkapacitet 
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I nya Kia Stinger kommer du uppleva att resans mål inte längre är 
viktigast, utan resan i sig. Det beror på att vi har tillbringat år av 
utveckling och finjustering för att skapa denna spännande bil. 

Varje accelerationsögonblick är resultatet av modern och effektiv teknik 
- oavsett om det är drivkraften, chassikonstruktionen, aerodynamiken 
eller naturligtvis, den kraftfulla motorn det handlar om.

V I S A R  V Ä G E N 
DÄR RESAN ÄR MÅLET
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Snabba och smidiga växlingar kännetecknar denna moderna 
växellåda. Den är även konstruerad för att maximera 
bränsleeffektivitet och begränsa buller och vibrationer. 

8-stegad automatlåda
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I nya Stinger samverkar fyrhjulsdrift (AWD), 
acceleration och chassi för en fantastisk 
körupplevelse. Även vid låga varvtal ger drivningen en 
unik och sportig känsla. Fyrhjulsdriften är en bra hjälp 
vid dåliga vägförhållanden, samtidigt säkerställer den 
8-stegade automatlådan smidiga växlingar för både 
komfort och säkerhet.

A C C E L E R E R A
MED KÄNSLA

2.2 CRDi  En 200 hk effektiv och stark dieselmotor med toppfart 
på 230 km/h. Konstruerad för att, förutom att ge maximal kraft, 
även minimera ljud och vibrationer..

Kias mest kraftfulla bensinmotorn med dubbelturbo svarar och 
accelererar aktivt, detta sker samtidigt som man uppnår ett 
betydande vridmoment över ett brett intervall. Optimerade 
insprutnings- och avgassystem bidrar också till den exceptionella 
prestandan.

Motoreffekt
3.3 T-GDI motor

Toppfart

km/h

0–100 km/h

sekunder

3.3l V6 med dubbelturbo

hk
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 Främre differential
Gör att framhjulen kan vridas och drivas med 

olika hastigheter när man svänger.

 Elektroniskt kontrollerad koppling
Kia Stinger's AWD har ett inbyggt elektroniskt system 
som fördelar optimalt vridmoment till fram- och 
bakhjul. Systemet känner av vägförhållandet vid varje 
hjul och justerar mängden kraft till varje axel. 

 Elektroniskt kontrollerad fjädring (ECS)

Systemet anpassar till rådande väglag och korrigerar 
dämpningen för att ge bästa möjliga förutsättning på 
vägen (endast GT).

 Elektronisk servostyrning

Den elektroniska servon svarar direkt på rattrörelser 
och ger en förfinad körkänsla med förbättrad 
vägkontakt.

 19" Continental däck

GT-versionen levereras med Continental däck som ger en 
exakt körkänsla.
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Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) Systemet hjälper föraren att undvika sladd och 
förbättrar bilens framkomlighet.

Valbart körläge Beroende på körläge påverkas köregenskaperna hos motor, växellåda, 
fjädring (GT), styrning och AWD. Det kan även ändra motorns ljud. Välj mellan fem 
körlägen - Komfort; standardläge för jämn acceleration och komfort.  Sport; för en mer 
dynamisk körning.  Sport+; för dynamisk körning med mindre påverkan av ESC.  Eco; för 
att spara bränsle.  Smart; för automatisk anpassning av körsätt.

Nya Kia Stinger levereras med fyrhjulsdrift (AWD) som standard. 
AWD:n övervakar kontinuerligt körförhållandena för att bibehålla bästa 
väggrepp på ojämna, lösa eller hala vägytor, vilket även ger förbättrad 
stabilitet vid kurvtagning. Den innovativa och motordrivna 
servostyrningen bidrar också till att körningen upplevs mer stabil och 
direkt.

BEHÅLL KONTROLLEN
O AV S E T T  V Ä D E R

Filbyte

Den intelligenta styrenheten fördelar kraft till det inre bakhjulet som 
omedelbart svarar på enhetens signaler.

Halka  

På hala väglag skickar AWD-systemet kraft till de hjul som har mest dragkraft, 
samtidigt minskas kraften till det hjul som ev spinner.

Motorväg
På motorvägar byter bilen till att skicka mer kraft till bakhjulen.

Kurvor
I kurvor upprätthåller AWD-systemet stabilitet genom att skicka mer kraft till 
det yttre bakhjulet. Vilket förbättrar kontrollen när bilen rör sig genom kurvan.
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I sann Gran Tourismo-anda kan du njuta av den prestanda och dynamik 
som nya Stinger ger på vägen. För bästa körupplevelse finns fem 
fjädringslägen att välja mellan (GT). Låt körförhållandet eller din egen smak 
avgöra vilket läge du väljer. 

VA R J E  K U R VA
PÅ DITT SÄTT

Högfartssträckor

Kurviga vägar

Launch control Funktionen stänger tillfälligt av ESC (elektronisk stabiliteskontroll), 
vilket ger möjlighet till snabb acceleration från stilla stående. Det bidrar även till minimalt 
däckspinn och maximal kontroll av vridmomentet.
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SNYGG DESIGN
S M A R T 
KO N S T R U K T I O N

Kia Stinger är utformad utrifrån den senaste 
tekniken inom aerodynamik och ljudisolering. 
Bilen har en form som minimierar luftmotstånd 
samt maximerar stabiliet och kontroll. Samtidigt 
är konstruktion och inredning byggd för att 
isolera kupén från buller och vibrationer. Allt 
förpackat i en design som får allt annat att 
blekna.
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Bagagelucka med spoiler 

Förbättrar stabilitet, samtidigt som luftflödet 
bakom bilen optimeras vid högre hastigheter. 

Ljud & vibrationer (NVH) 
Varje detalj i Stinger har konstruerats för att minska bulleroch vibrationer. 
 Både motorutrymme och instrumentpanel är försedd med extra isolering,  
medan innovativ strukturfog gör ramkonstruktionen starkare.

Integrerad bakre diffuser 

En integrerad diffusorpanel under den bakre stötfångaren 
ger kontrollerat luftflöde och förhindrar att de fyra synliga 
avgasutblåsen (GT) skapar luftmotstånd i form av virvlar 
under bilen.

Undre skydd med aerodynamiska effekter 

Aerodynamisk utformning av bilens kaross är vanlig att se, Stinger har även skydd 
under bilen som förbättrar luftflödet just där. Skydden är placerade under motorn, 
växellådan, på varje sida av kupén samt vid bakre fjädringen. 

Främre stötfångare med integrerad luftintag

En front designad med syfte; främre stötfångarens 
integrerade luftintag bidrar till optimerat luftflöde, 
samtidigt som kylare och frambromsar kyls. Utöver 
minskad bränsleförbrukning och reducerat vägljud 
bidrar den främre designen även till bilens stabilitet.
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Förstärkt öppning för 
bakluckan  

Robusta fogar förbättrar 
bakluckans styvhet. Fogarna 
finns på bakre kvartspaneler, 
bakpanel och luckan.

Förstärkning ovan bakre 
hjulhus 
För en bättre styvhet har 
förstärkningen placerats högre 
upp på bilens ram. 

Styv underram med 
panelfogar
Normalt fogas tre ytor, Stinger 
har fyra fogar för att maximera 
styvheten.

Förstärkt nedre ram
Höghållfasthetsstål förstärker 
nedre delen av bilens ram och 
gör bilen säkrare och styvare. 

Höghålfasthetsstål och värmepräglade komponenter
För att öka karossens styvhet är nya Kia Stinger byggd av höghållfasthetsstål. 

Komponenterna som ingår i karossens mest utsatta områden värmepräglas, dessa åtgärder ger 
karosstrukturen förbättrad krocksäkerhet, bättre köregenskaper och en tystare gång.

värmepräglade
komponenter

meter
smart
fog
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Nya Stinger sätter ny standard i klassen, både för dig och 
dina medpassagerares säkerhet. Förbättringarna i 
karossens struktur inkluderar en smartare användning av 
material och ännu större fokus har lagts på att förbättra 
varje enskild säkerhetsdetalj.

D I N  S Ä K E R H E T
VÅR PRIORITET

7 krockkkuddar För att skydda dig och dina passagerare har nya Stinger 
krockkuddar i förarsätet och det främre passagerarsätet samt två 
sidokrockkuddar och två krockgardiner på sidorna.

Krockkudde för knän På förarsidan finns det även en krockkudde för 
knäna.

Fotgängarskydd Vid en eventuell kollision med fotgängare, upptäcker 
systemet incidenten och höjer huven automatiskt för att skydda 
fotgängare från allvarlig huvudskada. 
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Backkamera 
GT Line Plus och GT versionerna har fyra 
kameror (på framsidan, baksidan och varje 
sida) vilket underlättar parkeringen och 
hjälper dig bl a att upptäcka låga föremål 
bakom bilen.

Parkeringsassistans
För att hjälpa dig parkera så finns ultraljuds-
sensorer på de främre och bakre stöt-
fångarna, dessa varnar för eventuella hinder 
vid manövrering i trånga utrymmen. . 

Parkeringssensorer

DRIVE WISE är Kias samlingsnamn för bilens olika 
säkerhets- och hjälpsystem. System som utvecklats med 
syfte att förbättra säkerheten. Målet är att eliminera 
potentiella faror i trafiken och att alltid välja den bästa 
vägen för att nå destinationen.

SMARTA SYSTEM
T I L L  D I N  S E R V I C E

Säkerhet
Tack vare inbyggt system med sensorer och kameror upptäcker 
DriveWise-tekniken risker mycket tidigt. 

Komfort
DriveWise-teknikens syfte är att erbjuda så mycket information 
som du vill, och så lite som du behöver. 

Effektivitet
DriveWise-teknik bidrar till effektivare körning, som i sin tur kan 
innebära lägre bränsleförbrukning.
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Aktivt filövervaknings-
system
Filövervakningssystemet 
förhindrar att du hamnar på 
fel kurs om du tillfälligt skulle 
tappa koncentrationen. En 
kamera övervakar bilens 
position i förhållande till filen 
du kör i. Om nödvändigt 
varnas du genom ett ljud och 
bilen styr automatiskt 
tillbaka in i filen.

Trötthetsvarnare
Genom att övervaka for-
donets och förarens bete-
enden, upptäcker systemet 
om du förlorar koncentra-
tionen under körning. Om 
det är dags att ta en paus, 
hörs en varning och en 
symbol på instrument-
panelen blir synlig.

Skyltskanning
Tillsammans med naviga-
tionssystemet används 
en kamera som läser av 
hastighetsskyltar längs 
vägen, dessa presenteras 
visuellt på bilens display 
så att du hela tiden vet 
v i lken hastighet som 
gäller.

Adaptiv farthållare
En radarsensor bakom gril len mäter 
avståndet till framförvarande fordon och 
håller automatiskt ett säkert avstånd, även 
om den förinställda hastigheten måste 
sänkas. När fordonet framför inte är kvar, 
återgår hastigheten till den förinställda.

Autobroms med fotgängarskydd
Systemet upptäcker bilar och fotgängare 
som korsar din väg. Med hjälp av radar och 
kamera vet systemet hur nära det är till 
andra bilar, men också vilken hastighet de 
håller samt varnar vid risk för kollision. Om 
föraren inte hinner reagera, så bromsar 
bilen automatiskt. 

Körhjälpsystem
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8” navigationssystem  Navigationssystemet levereras med en 8" flytande pekskärm. Det håller dig på rätt spår med navigering, uppdateringar i realtid och mycket 
mer. Även ljudsystemet är kopplat till pekskärmen. 
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Förarplatsen är designad för att fungera intuitivt och underlätta kontrollen av alla smarta 
funktioner. Den högupplösta LCD-skärmen är lättläst och gör det enkelt att ta del av den 
information som presenteras där och trådlös telefonladdare gör att du inte behöver 

ansluta med sladd.

I  KO N TA K T 
MED OMVÄRLDEN

7" Supervision TFT LCD-skärm  Den informativa och intelligent utformade instrumenteringen är anpassningsbar och visar t ex yttertemperatur, 
däcktrycksvarningar och färdinformation. Position och rutter presenteras kristallklart och tack vare 7 års fria kartuppdateringar** har du alltid korrekt och 
uppdaterad information till hands. 

Trådlös mobilladdare för smartphones med Qi-std.  Ladda en kompatibel smartphone trådlöst på centerkonsolens laddningsplatta som är placerad framför 
växelspaken.

**Som en del av Kias långtgående kvalitetslöfte får varje fordon med navigationssystem installerat från fabrik sex stycken, årliga, kartuppdateringar.
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Vårt nya navigationssystem och Kia Connected Services drivs av TomTom och tar tillförlitlig vägvisning 
till nästa nivå vad gäller noggrannhet och precision. Det hjälper dig att hålla kontakten med omvärlden 
och erbjuder mer praktisk information än någonsin. I systemets nav finns en WiFi-enhet som gör det 
möjligt att ansluta till Internet via smartphone*.

Kias innovativa Hotspot app använder din Android-telefons Bluetooth® för att känna av när ett Kia 
navigationssystem finns inom räckhåll. Den växlar sedan till hotspot för att ansluta till WiFi, och stängs 
därefter av igen när Bluetooth®-kommunikationen avbryts eller stoppas - vilket gör det ännu enklare att 
använda Kia Connected Services.

1. Trafikinformation i realtid**

Navigationssystemet ger mycket noggrann trafikinformation som uppdateras varannan 
minut. Då vet du exakt var trafiken flyter på och vilka områden du bör undvika. När trafiken 
tätnar informerar systemet och föreslår alternativa vägar.

2. Hastighetskameror**
Du kommer också att uppmärksammas var det finns hastighetskameror (både fasta och 
stationära) samt var det finns zoner med begränsat tillträde. Systemet varnar även för 
speciellt olycksdrabbade vägsträckor och platser.

3. Lokala sökningar
Om du letar efter en sushirestaurang, en mataffär eller en specifik plats så använder du 
funktionen för lokala sökningar. Databasen innehåller 500 sökbara kategorier, 25.000 
nyckelord och 250.000 platser. Dessutom kan du söka på tio olika språk, även när du befinner 
dig utomlands.. 

4. Väderprognos
Kommer din helg att vara solig eller blöt? Säkrast är att kolla väderprognosen. Skriv in din 
destination och få en fyra dagars sammanfattning med min- och maxtemperatur, 
vindhastighet och utsikter för sol eller regn.. 

Kia’s Connected Services via:

*   Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster.  
** Juridiska begränsningar för dessa tjänster varierar beroende på land.

1

2

3

4

NÄR? VAR? HUR?
S VA R E T  F I N N S  H Ä R
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*Förberedd för Android AutoTM

Android AutoTM har ett enkelt och intuitivt gränssnitt till din smartphone, där du får tillgång 
till funktioner som Google Maps, appar, musik och röststyrning. Informationen organiseras 
automatiskt till enkla ikoner som visas på bilens display just när de behövs.

*Apple CarPlayTM

CarPlayTM är ett smart och säkert sätt att använda iPhone medan du kör. Den tar allt du kan 
vilja göra på din telefon och visar på bilens display. Du kan få vägbeskrivningar, ringa samtal 
och lyssna på musik – utan att tappa fokus på vägen och bilkörningen..
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Det avancerade 
ljudsystemet med Clarify 
TechnologyTM och 
surround är på 720 watt. 
15 högtalare inklusive 
subwoofer och diskant är 
strategiskt placerade i 
hela kupén (se bild).

Harman Kardon®  
premium  
ljudsystem med  
15 högtalare

Diskant Diskant 

Diskant Diskant

Mellan-
högtalare

Mellan-
högtalare

Mellan-
högtalare

Mellan-
högtalare

Dörr-
högtalare

Dörr-
högtalare

Dörr-
högtalare

Dörr-
högtalare

Subwoofer
under säte

Subwoofer
under säte

Huvudhögtalare

Nya Kia Stinger är skapad för alla som älskar att 
köra bil och uppskattar att resa med stil. Här kan 
du njuta av det perfekta ljudet från Harman 
Kardon® och samtidigt låta dig guidas via smart 
Heads-Up display (HUD).

S K R U VA  U P P
FÖRVÄNTNINGEN  
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Viktig körinformation projiceras på vindrutan framför dig och behöver du aldrig släppa uppmärksamheten från vägen. Exempel på 
information som visas är hastighet, farthållare och dödavinkelvarning.

Head-Up Display (HUD)
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Med den senaste prestandatekniken och i sann Gran Turismo-anda, 
kan vi garantera att alla versioner av Kia Stinger ger dig en energisk 
upplevelse. GT Line är utrustad med extra sportiga detaljer, GT med 
kraftfull V6-motor och många smarta funktioner.

H I T TA  D E N  S T I N G E R
SOM PASSAR DIN STIL
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Även interiören präglas tydligt av Gran Turismo-anda. Du kan 
välja mellan snygga färgalternativ, alla är välkomponerade 
beroende på vilken exteriörfärg du väljer. 

Versionen GT Line leveras med läderklädsel och GT med 
läderklädsel i nappa. 

FÄRGNYANSER
F Ö R  E N  G E N U I N
S T I N GERUPPLEVELSE

Konsol med aluminiumpanel

Aluminium  
(GT Line/GT)
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Interiörpaket svart, standard

Interiörpaket röd Interiörpaket grå

GT Line (tillval)
Läderklädsel

GT (tillval)
Nappa läderklädsel

GT Line (tillval)
Läderklädsel

GT (tillval)
Nappa läderklädsel

GT Line
Läderklädsel

GT
Nappa läderklädsel
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225/50R

17" aluminiumfälg 
(tillbehör)

225/40R (fram)  
255/35R (bak)

19" aluminiumfälg 
(tillbehör)

225/40R (fram) 
255/35R (bak)

19" aluminiumfälg 
GT

Färger och fälgar

Snow White (SWP), pearl

Silky Silver (4SS), metallic

Ceramic Silver (C4S), metallic

Panthera Metal (P2M), metalic

Aurora Black (ABP), pearl

225/45R

18" aluminiumfälg
GT Line

225/45R

18" aluminiumfälg 
(tillbehör)

Sunset Yellow (S7Y), solid

Hi Chroma Red (H4R), speciallack

Micro Blue (M6B), metallic

Deep Chroma Blue (D9B), metallic
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Teknisk specifikation
Motor 2.2 CRDi 3.3 T-GDI

Växellåda 8-växlad, automat 8-växlad automat

Motortyp Fyra cylindrar, turbo V6, dubbelturbo

Drivning AWD AWD

Bränsle Diesel Bensin

Cylindervolym (cm3) 2,199 3,342

Motoreffekt hk vid varv/min 200 / 3,800 370 / 6,000

Vridmoment max vid varv/min (Nm) 440 / 1,750 – 2,750 510 / 1,300 - 4,500

Prestanda

0-100 km/h (s) 7.6 4.9

80-120 km/h (s) 5.9 3.3

Toppfart (km/h) 230 270

CO2 och bränsledeklaration 18" fälgar 19" fälgar

CO2 blandad körning (l/100km) 169 244

Bränsleförbrukning (stad) (l/100km) 7.9 14,2

Bränsleförbrukning (landsväg) (l/100km) 5.6 8,5

Bränsleförbrukning (blandad) (l/100km) 6.4 10,6

Lastkapacitet

Tjänstevikt (kg) 1,897 1,943

Dragvikt (bromsat släp) (kg) 1,500

Dragvikt (obromsat släp) (kg) 750

Lastkapacitet (uppfällt / nedfällt) (l) 406/1,114

Bränsletank (l) 60

Spårvidd (mm)
Fram 18": 1,596 / 19": 1,596 Innre takhöjd 

(mm)

Fram 974 Benutrymme 
(mm)

Fram 1,083
Axelbredd (mm) 

Fram 1,433

Bak 18": 1,647 / 19": 1,619 Bak 939 Bak 925 Bak 1,391

Dimensioner

Längd (mm) 4,830 Bredd (mm) 1,870 Höjd (mm) 1,400 Hjulbas (mm) 2,905
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Kias 7 åriga nybilsgaranti
7-Gäller i 7 år/15.000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz, 
Island och Gibraltar) och enligt lokala villkor och förhållanden.

7 års nybilsgaranti från fabrik

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller 
under förutsättning att Kias underhållsservice och reparationsanvisningar följts under hela 
garantitiden. Service och reparation ska ha utförts av auktoriserad Kia-verkstad, eller av 
annan verkstad, förutsatt att arbetet utförts på ett fackmässigt sätt enligt Kias 
serviceprogram. Service ska utföras enligt det som först inträffar, körsträckan eller årligen. 
Överträds detta upphör garantin att gälla. För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin 
i 3 år eller 15 000 mil, det som först inträffar. Läs mer på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti

Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnskadegarantin 
följer bilen.

5 års lackgaranti och 12 års rostskyddsgaranti

Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som är följden av 
produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs reparation om någon del av karossen 
är genomrostad så att det uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad reparerar 
rostskadan utan kostnad, om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är 
konstruerad för.

3 års assistansservice

Assistansservice fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det inträffar ett missöde med 
bilen under en resa garanterar Kia att de som färdas i bilen kan komma vidare. Kia 
assisterar genom att vid nödläge ordna med bärgning och/eller reparation av bilen, så att 
resan kan fortsätta.

G A R A N T I E R
ETT TRYGGT BILÄGANDE  
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Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra 
tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning och 
CO2-halt, se separat faktablad. Alla rimliga ansträningar har gjorts för att innehållet i
denna broschyr skall avara uppdaterat och korrekt vi trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com

171102

www.kia.com




