
1,0 Benzin 120 16,9 135 kr. 580 kr. 279.999

1,4 Benzin 140 16,1 141 kr. 890 kr. 294.999

1,4 Benzin DCT 140 15,5 147 kr. 890 kr. 317.999

1,6 Benzin 204 13,5 169 kr. 1.510 kr. 349.999

1,6 Benzin DCT 204 13,9 163 kr. 1.190 kr. 362.999

1,6 Diesel 136 20,0 131 kr. 1.620 kr. 294.999

1,6 Diesel DCT 136 19,2 136 kr. 1.620 kr. 327.999

Pris

kr. 5.999

Opdateret:

De viste priser er gældende ved levering og indregistrering af bil senest d. 31.marts 2019. 
Herefter kan der forekomme en stigning i prisen grundet L237A.

Alle priser er 2019 priser inkl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.980,- inkl. moms på personbiler.
Kia Import Danmark AS forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.
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GT-Line GT

Tillæg

Karossserifarve*

7 års garanti / maks 150.000 kilometer

5 års lakgaranti / maks 150.000 kilometer

Billederne er vejledende for bilens udseende og kan vise ekstraudstyr.

12 års gennemtæringsgaranti / kilometer ubegrænset

Garantier

Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 kilometer*

Grøn 
ejerafgift 

kr./halvårlig

*GT-Line fås med Casa White uden beregning, GT fås med Track Red uden beregning

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 måneder eller 
15.000 kilometer (hvad der kommer først)

Dieselmotor: 24 måneder / 30.000 kilometer

Serviceinterval

7 års garanti / 150.000 kilometer, inkl. de første 3 år uden 
kilometerbegrænsning

Motor Hk Km/l CO2

(g/km)
Energi-
klasse

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet for en konkret bil vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. 
Se mere på www.wltp.dk



Eksteriør Interiør & komfort Audio, media & navigation Sikkerhed

• 17" alufælge (225/45R17) • Adaptiv fartpilot (kun v. DCT) • 8" touch skærm m. navigation • ABS m. elektronisk bremsekraftsfordeling

• Dobbelt afgangsrør, kun udseende • Alu indstigningslister • Apple CarPlay m. stemmestyring • Aut. nødbremse m. fodgængerregistrering

• GT-Line kofanger foran & bagved • Alupedaler • Bluetooth* • DAA Træthedsregistering

• GT-Line kølergrill • Armlæn m. kopholder bagved • DAB+ radio • Elektrisk P-bremse

• GT-Line skørter • Armlæn m. opbevaring foran • Forberedt til Android Auto • ESC Elektronisk stabilitetskontrol

• LED baglygter • Aut. fjernlys • Ratbejtent audioanlæg • LKA Vejbaneassistent

• LED kørelys i "Ice-Cube" design • Aut. lysregulering • Supervision instrumenter i LCD • TPMS Dæktrykskontrol

• Krom rudeliste • Aut. nedblændeligt bakspejl • USB/AUX & iPod indgang • 6 Airbags

• Privacy Glass • Bakkamera m. dynamisk guide • 6 højtalere

• Sidespejle, el-foldbare m. LED blinklys • D-formet rat

• Sidespejle el-justerbare m. varme • Dørhåndtag i metalfarve indvendigt

• Sidespejle, High Glossy sort farve • Elruder foran og bagved

• Større bremseskiver foran • Fartpilot m. Speed Limiter

• Tågelygter foran • Fjernbetjent centrallås

• GT-Line kabine

• High Glossy sorte detaljer indvendigt

• Højdejusterbart fører- & passagersæde

• ISG start/stop

• Justerbart rat, 4 vejs

• Klimaanlæg m. 2 zoner

• Konsollampe foran og bagved

• Lommer bag på forsæder

• Luftdyser bagved

• Læderrat & lædergearknob

• Makeupspejle m. lys

• Opbevaringsrum under bagagerumsbund

• Parkeringssensor bagved

• Regnsensor

• Sort loftbeklædning

• Sædevarme i forsæder

• Varme i rattet

Alt udstyr fra GT-Line og … • GT dørbklædning indvendigt • 4,2" Supervision instrumenter

• 18" alufælge (225/40R18) • GT kabine m. læder & ruskindsæder

• Dobbelt afgangsrør • Lændestøtte foran, elektrisk

• Ej tågelygter foran

• Fuld LED forlygter

• GT kofanger foran & bagved • Smart parkeringssystem

• GT kølergrill

• GT skørter

• GT undervogn

• Større bremseskiver foran

Se alt ekstraudstyr samt sædebetræk og karosserifarver på næste side…

GT

ProCeed udstyrsvarianter
GT-Line

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

• Multifunktionel Smart Key & start/stop 
knap



GT-Line GT

Orange Fusion Dark Penta Metal

Casa White (Kun GT-Line) Black Pearl

Track Red Infra Red (Kun GT-Line)

Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende. 

Udstyrspakker GT-Line GT

12.999 kr. -

17.999 kr. 17.999 kr.

6.999 kr. 6.999 kr.

8.999 kr. 8.999 kr.

Trådløs opladning af mobiltelefon 2.999 kr. 2.999 kr.

2.999 kr. 2.999 kr.

El-bagagerumsåbning (GT-Line kun m. multifuntionel Smart Key + 5.999 kr.) 9.999 kr. 9.999 kr.

Smart parkeringsassistent (GT-Line kun m. multifuntionel Smart Key + 5.999 kr.) 6.999 kr. -

3.999 kr. -

999 kr. 999 kr.

Sædevarme i bag - 3.999 kr.

5.999 kr. -

- 5.999 kr.

Fuld LED forlygter

Panorama glassoltag

JBL Premium lydanlæg (kun m. 8" Touch Screen m. navigation)

Lædersæder, el-lændestøtte, el-førersæde m. hukommelse, varme i bagsæder, ventilation i forsæder (GT-
Line kun m. multifuntionel Smart Key + 5.999 kr.)

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af bilens specifikationer, fx 
ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk

24.999 kr. -

BSD Blindvinkelsassistent, ISLW Fartgrænse information

Varmetråde i forruden (kun 1.0 T-GDI)

LFA Lane Following Assist (Kun m. DCT)

Multifunktionel Smart Key

El-justerbart førersæde m. hukommelsesfunktion

40:20:40 splitbagsæde m. betjening fra bagagerum (GT-Line kun m. læderkabine)

ProCeed interiør, eksteriør og ekstraudstyr

Karosserifarver

Sædebetræk

ProCeed ekstraudstyr

Lunar SilverBlue Flame

Deluxe White Sparkling Silver


