
De Kia 



Het leven is wat je er zelf van 
maakt. Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar en 
spannend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar je ook 
heen gaat en wat je ook gaat ontdekken, Kia is erbij.

Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. Daarom 
ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee jij de wereld kunt 
verkennen, dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s 
met geavanceerde technologieën en slimme oplossingen. Auto’s 
met onze unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs van onze 
buitengewone kwaliteit. Bij alles wat we doen staat er altijd maar 
één doel centraal: jouw verwachtingen overtreffen.

Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze Kia Stinger eens goed te bekijken. 
Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.



De Kia Stinger is ontstaan uit pure passie voor rijden en genieten. 
Van de lange en lage motorkap tot de geraffineerde achterzijde:  
elke lijn en ieder detail getuigt van de spirit van deze 
Gran Turismo. Een meesterwerk. Maar bovenal zet deze 
adembenemende Kia de toon voor een nieuwe generatie stijlvolle 
modellen en uitmuntende prestaties. 

MODERNE CLASSIC
L E V E N D E  L E G E N D E
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Elke centimeter, elke welving en elk detail van de Kia Stinger is een 
voorbode van wat komen gaat: dynamiek en grandioos rijplezier.

 Je ziet het aan de karakteristieke Kia-grill en de krachtige heuplijnen 

die eindigen in een gespierde achterzijde. Hier draait alles om genieten 

op het hoogste niveau. 

E E N  N I E U W E  V O R M 
VAN PUUR RIJPLEZIER
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Een fraai uitziende auto is een kwestie van proporties en 
balans. De Kia Stinger overtuigt op alle fronten. De lange 
motorkap, de korte overhang voor en de aflopende daklijn: 
samen creëren ze een unieke flow. Het effect is perfecte 
aerodynamica en maximale grip. De ingrediënten voor 
écht gepassioneerd autorijden.

VERRUIM JE BLIK
V E R L E G  J E  G R E N Z E N
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KOM DICHTERBIJ
A L S  J E  D U R F T

Het design van de Stinger is een ode aan mobiliteit en goede 
smaak. Van het imposante brede front tot het fascinerende 
lijnenspel en de krachtige coupé-stijl achterzijde. Ieder detail 
getuigt van puur rijplezier. Uitgesproken en geraffineerd tegelijk. 
Zo verlegt de Kia Stinger GT de grenzen van sportief en  
exclusief rijden.

Buitenspiegels in donker chroom Hoogwaardige afwerking voor een 
gedistingeerd sportief accent. LED-achterlichtunits en dubbele uitlaat De 
stijlvol ontworpen LED-achterlichten komen direct van de Kia GT concept car, 
met de ovalen dubbele uitlaat als trots eindschot. 19” lichtmetalen velgen 
Prachtige 19” lichtmetalen velgen met markante finish voor een krachtig 
eigentijds GT-accent. Brembo® rode remklauwen De in het oog springende 
rode remklauwen geven de Stinger zelfs stilstaand een snelle uitstraling. Full 
LED-koplampen met donker chromen accenten De scherpe contouren van de 
hightech LED-koplampen vangen je blik en houden die vast. 

10 11



Puur en exclusief. Het gastvrije interieur van de Kia Stinger combineert de 
sportieve GT styling met state-of-the-art rijhulpsystemen. Laat je blik 
glijden langs de klassieke ronde ventilatieroosters, de subtiele 
metaalafwerking en de mat chromen details. Vanuit de lage 
bestuurdersstoel – in de GT-uitvoering standaard bekleed met zacht 
nappaleder – heb je volledige controle en overzicht, dankzij het supervision 
display in het dashboard, het Head-Up Display en het 8” display voor 
navigatie en multimedia in de middenconsole. 

P E R F E C T E  C O N T R O L E
WELKOM IN DE COCKPIT 
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NEEM PLAATS
A L L E S  O N D E R  C O N T R O L E

De Stinger is een echte rijdersauto: tot in de kleinste details is 
alles gericht op puur rijplezier. Met comfortabele sportstoelen en 
slimme technieken voor eindeloos ontspannen reizen. 

Ventilatieroosters Geïnspireerd door de luchtvaart: klassiek-sportieve ronde ventilatieroosters. Lederen ‘D-cut’ stuurwiel Het sportieve ‘D-cut’ stuurwiel is 
bekleed met geperforeerd leder voor extra grip. Schakelflippers Met de schakelflippers schakel je snel en nauwkeurig met beide handen aan het stuur – dus met 
perfecte controle. Zo rijd je altijd moeiteloos binnen het gewenste toerengebied en geniet je van optimale dynamiek. Aluminium afwerking Lichtgewicht aluminium 
op de portierpanelen, middenconsole en pedalen geeft een onmiskenbaar sportief accent. Exclusieve GT stoelbekleding  Stoelen met soepel en zacht aanvoelend 
nappaleder en sportief GT-logo op de hoofdsteunen zijn standaard in de Stinger GT.

 Aircell instelbare zijdelingse support  

Perfecte zijdelingse steun en controle,  
ook bij dynamisch bochtenwerk  
(standaard op GT).

 Verlengbare zitting

Voor extra comfort en 
onvermoeibaar reizen is de 
bestuurdersstoel leverbaar met 
verlengbare zitting, voor extra 
steun onder de bovenbenen 
(standaard op GT).

 4-voudige aircell lendensteun 

Ideaal voor lange afstanden: met de 
viervoudig verstelbare aircell 
lendensteun op de voorstoelen vind je 
snel de optimale ergonomische 
zithouding (standaard op GT).
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Deze moderne Gran Turismo is oogstrelend, dynamisch maar ook 
comfortabel ruim. Dankzij de lange wielbasis biedt de Kia Stinger jou en je 
reisgenoten gastvrije ruimte. 
De elektrische regelbare voorstoelen geven precies het comfort  
en de support die je wilt. Op lange reizen, maar net zo goed bij dagelijks 
zakelijk verkeer.

Volop ruimte achterin 

Onder zijn coupé-stijl daklijn biedt de Stinger volop hoofdruimte, schouderruimte én 
beenruimte, voor- en achterin.

Wide sunroof 

Een breed schuif-/kanteldak met one-touch bediening is leverbaar voor elke Stinger,  
voor een onvervalst cabrio-gevoel met één druk op de knop.

A L L E  R U I M T E
OM TE GENIETEN
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Bagage inladen met volle handen is 
makkelijker dan ooit: de Smart Key  
opent de achterklep automatisch  
zodra je daar dichtbij komt.

Automatische achterklep

De Stinger is ontworpen voor puur rijplezier, maar is 
ook verrassend praktisch. De bagageruimte meet 
maar liefst 406 liter. Dat is prettig ruim voor alle 
bagage voor een weekendje weg. Extra handig: de 
achterbank is 60:40 gedeeld neerklapbaar.

GEEF RUIMTE AAN
NIEUWE MOGELIJKHEDEN
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De Kia Stinger maakt van elke reis een belevenis, intens en onvergetelijk. Dat is geen toeval;  
dat is het resultaat van vele jaren van onderzoek, engineering, ontwikkeling en verfijning.  
Je voelt het terug in elke bocht die je aansnijdt.  De dynamiek van de achter- of 
vierwielaandrijving. De controle van het uitgebalanceerde onderstel. De aerodynamica van  
het design. En natuurlijk: de overrompelende kracht van de motoren. 

T E C H N O L O G I E 
DIE JE HART SNELLER LAAT KLOPPEN
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De ingenieuze aandrijflijn van de Stinger tilt de 
klassieke voordelen van achterwielaandrijving – 
krachtige acceleratie, prettige besturing en perfecte 
handling – naar het hoogste niveau. Al vanaf lagere 
toerentallen voel je de verslavende dynamiek. Wil je 
nog meer controle, dan is hij tevens leverbaar met 
vierwielaandrijving als GT.  
Een 8-traps automaat zorgt voor soepel schakelen.

P U R E  K R A C H T
OPTIMALE PRESTATIES

Vlot en ongemerkt schakelen, zuinig en efficiënt – dat doet 
de nieuwe 8-traps automatische versnellingsbak van de 
Kia Stinger. De Centrifugal Pendulum Absorber maakt hem 
ongekend stil en soepel. 

8-traps automaat

2.0 Turbo Deze relatief compacte 2.0 T-GDi benzinemotor maakt

diepe indruk en geeft de Stinger volop dynamiek en een 
indrukwekkende topsnelheid. 

2.2 CRDi Sterke 2.2 CRDi turbodieselmotor combineert trekkracht, 
power en een topsnelheidmet zuinigheid en een beschaafd 
motorkarakter.  

De meest krachtige benzinemotor met twin-turbo in het Kia 
modellengamma is sterk, soepel en altijd alert. Dankzij een 
optimaal gedimensioneerd luchtinlaatsysteem is de ‘ademhaling’ 
altijd optimaal. Het resultaat: een riant koppel bij elk toerental. 

3.3 Twin Turbo V6
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 Voorkant differentieel
Op de AWD-modellen maakt de voorkant differentieel het 
mogelijk om de wielen met verschillende snelheden in 
bochten te laten draaien, zelfs wanneer ze de auto 
voortstuwen.

 Achterdifferentieel
Limited Slip Differentieel (LSD) biedt extra dynamiek 
in snelle bochten.

 Elektronische Transfer Case
Het AWD-systeem van de Kia Stinger werkt met een 
elektronisch bestuurde regelunit. Die verdeelt de 
aandrijfkracht in de juiste verhoudingen over voor- en 
achterwielen. Het systeem ‘leest ’ de weg- en 
rijomstandigheden en past de distributie van de 
aandrijfkracht vanaf de transmissie daarop aan. 

 Electronically controlled Suspension (ECS)

De elektronische onderstelregeling ECS van de GT leest via 
diverse sensors de rijomstandigheden – zoals rijsnelheid, 
wegdek, bochten en rijgedrag – en past de instellingen van 
het onderstel daar vanzelf op aan, voor maximaal comfort 
en veiligheid.

 Motor Driven Power Steering 
(MDPS)

De motor-aangedreven stuurbekrachtiging van de 
St inger past z i jn werking automatisch aan de 
rijomstandigheden aan, voor extra feedback en controle 
en optimale efficiency. Bij lage rijsnelheden geeft hij meer 
bekrachtiging, bij hogere snelheden minder. 

Elektronisch stabiliteitsprogramma Voor maximale remkracht en koersstabiliteit tijdens 
een noodstop verdeelt dit systeem de remkracht automatisch over de wielen, rekening 
houdend met de trekkracht van de motor en de rijomstandigheden.

Drive Mode Select (DMS) Met DMS kun je de rijkarakteristieken van motor, transmissie, 
onderstel, besturing en AWD aanpassen. Je kunt er zelfs het motorgeluid mee veranderen. Er 
is keuze uit 5 rij-instellingen: Comfort (standaard) voor soepel en comfortabel rijden, Sport 
voor extra dynamiek, Sport+ voor dynamisch rijden zonder ESC, Eco voor extra zuinig rijden en 
Smart voor specifieke aanpassingen in de rijkarakteristiek.

Smart Neutral Coasting Een innovatief, brandstof besparend idee: het systeem anticipeert 
op jouw behoefte om te versnellen of te remmen door de afstand op de voorligger te 
analyseren met behulp van radar- en camera-informatie en de relatieve snelheid. In de Smart-
modus schakelt het systeem automatisch de motor uit en schakelt over naar zijn neutraal.

Wil je dat de Stinger zelfs onder extreme weg- en 
weersomstandigheden altijd maximale grip heeft? Kies dan voor een 
GT met All-Wheel Drive (AWD). Daarmee kun je met het grootste 
gemak de meest uitdagende situaties aan. Dankzij Dynamic Torque 
Vectoring Control verdeelt het systeem de aandrijfkracht automatisch 
over de wielen, rekening houdend met de grip en tractie van elk 
afzonderlijke wiel, voor stabiel en veilig rijden.

GRIP EN GENIETEN
A LT I J D  E N  O V E R A L

Maximale controle en gemoedsrust – onder alle omstandigheden. 

 19” Continental banden

De 19” velgen met Continental banden (standaard op de 
Stinger GT, GT-Line 2.0 Turbo) bieden extra grip. 

Bij baanwissels 

De intelligente besturingsunit leidt de 
aandrijfkracht naar het binnenste 
achterwiel en past tijdens de 
manoeuvre zo nodig de trekkracht 
aan de omstandigheden aan. 

Op glad wegdek

Op gladde wegen leidt het AWD-
systeem meer aandrijfkracht naar de 
wielen met goede grip, en minder 
naar een eventueel doorslippend wiel. 

Op kruissnelheid

Op rechte wegen met gelijke grip 
drijft het AWD-systeem vooral de 
achterwielen aan, voor prettige 
handling en respons.

In bochten 
Bij het rijden in een bocht stuurt het 
AWD-systeem meer koppel naar het 
buitenste achterwiel, voor optimale 
stabiliteit en controle in de hele bocht.
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Achterklep met geïntegreerde spoiler Voor 
extra stabiliteit en optimale aerodynamica op 
hogere snelheden is de achterklep van de Stinger 
voorzien van een geïntegreerde spoiler. Een 
functionele toevoeging én een prachtige 
afronding van het markante silhouet.

Noise-Vibration-Harshness (NVH) Bij het ontwikkelen van de Stinger heeft Kia 
zelfs de kleinste geluiden en trillingen weten te voorkomen. Het motor-
compartiment en het dashboard zijn extra geïsoleerd en de verbindingen van de 
carrosserie en raamstijlen dempend bekleed. De buitenspiegels zijn aerodynamisch 
geoptimaliseerd en slimme materialen, een aangepaste uitlaat en stijvere 
dwarsverbindingen maken de Stinger perfect strak en stil.  

Diffuser achter Het diffuser-panel onder de 
achterbumper geleidt de luchtstroom van onder de auto 
soepel naar achteren en beperkt wervelingen rond de 
uitlaat. Daarnaast zorgt het voor extra neerwaartse druk 
op de aangedreven achterwielen. 

Aerodynamische bodembekleding Ook op plekken waar je het niet ziet, is de Stinger 
aerodynamisch zeer verfijnd. Zoals aan de onderzijde, met bodemplaten die de lucht 
soepel onder de auto door geleiden. Stevige gladde platen onder de motor en 
transmissie en rond de achterwielophanging verminderen luchtwervelingen en 
luchtweerstand onder de auto en verlagen het geluidsniveau, zelfs bij rijden op  
hoge snelheden.

Voorbumper met geïntegreerd luchtgordijn Het 
krachtige gezicht van de Stinger is meer dan alleen 
adembenemend mooi. Het is ook functioneel: het 
geïntegreerde luchtgordijn in de voorbumper loodst de 
rijwind soepel rond de auto. Dat beperkt de 
luchtweerstand, de wervelingen en het windgeruis en 
voert verkoelende rijwind naar de radiateur en 
voorwielremmen. Het slimme design vergroot zelfs de 
koersstabiliteit op hoge snelheid.

D E  B E S T E  W E G ,
D E  M I N S T E 
W E E R S TA N D

De Kia Stinger is ontwikkeld vanaf een blanco vel 
papier. Bron van inspiratie was de klassieke Gran 
Turismo styling, maar feitelijk hadden de 
ontwerpers alle vrijheid. Dat gaf een schat aan 
onvermoede voordelen. Het resultaat: een 
iconische schoonheid die sublieme aerodynamica 
en  perfecte wegligging combineert met een 
comfortabel en fluisterstil interieur.
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In een dynamische auto als de Kia Stinger verdien je  
veiligheid. Elk deel van de carrosserie is ontwikkeld en 
gebouwd om inzittenden optimaal te beschermen. 
Daarnaast heeft de Stinger tal van slimme features voor 
state-of-the-art veiligheid. 

V E I L I G H E I D
VAN TOPKLASSE

7 airbags Om de inzittenden te beschermen en de gevolgen van een 
onverhoopt ongeval te beperken heeft de Stinger voor- en zij-airbags 
voor bestuurder en voorpassagier, twee gordijn-airbags en een knie-
airbag voor de bestuurder, standaard. 

Knie-airbag De knie-airbag beschermt het linkerbeen van de 
bestuurder bij een onverhoopte botsing van opzij. 

Active Hood Lift System (AHLS) Om voetgangers in het geval van een 
aanrijding extra te beschermen heeft de Stinger AHLS. Signaleert AHLS 
een botsing met een voetganger, dan tilt het de motorkap bliksemsnel 
iets op zodat die kan meeveren. Dit beperkt het risico op letsel.

Versterkte 
achterklepopening 

De carrosserie heeft een extra 
versterkte box-sectie rondom 
de achterklepopening, voor 
maximale torsiestijfheid en 
veiligheid

Versterkte zijpanelen achter
Versterkte zijpanelen boven de 
achterwielen zorgen voor extra 
torsiestijfheid van de 
achtersectie.

Extra sub-frame 
verbindingen 
De subframes zijn verder 
versterkt met viervoudige 
verbindingen.

Uitzonderlijk sterke 
bodemdelen 
De veiligheids-dwarsbalken 
zijn vervaardigd uit 
hogesterktestaal, evenals de 
staande delen en diverse 
binnenpanelen.

Hogesterktestaal en heetgeperst staal
De carrosserie van de Stinger bestaat voor een groot deel uit hogesterktestaal. Voor andere 
delen is heetgeperst staal toegepast. Het resultaat is een body met uitzonderlijke torsiestijfheid 
in de belangrijkste zones, inclusief robuuste en zeer vormvaste portierstijlen, voor optimale 
botsveiligheid.

heetgeperst 
stalen 
onderdelen

meter
geavanceerde 
kleefstoffen
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360° camera
Bij parkeersnelheden tot 20 km/h helpt 
de Stinger je bij het manoeuvreren in 
krappe ruimtes met zijn unieke bird’s eye 
view rond de auto, afkomstig van vier 
groothoekcamera’s voor, achter en opzij.

Actieve rijbaanassistentie
N oo i t  meer  o nb ed o e ld 
buiten je rijbaan belanden. 
Zodra dit gebeurt, stuurt de 
rijbaanassistentie je direct 
terug naar de juiste positie op 
de weg.

Vermoeidheidsherkenning
Dit systeem monitort de 
conditie van de bestuurder 
via diverse sensoren. Merkt 
de Stinger dat zijn bestuurder 
vermoeid is of afgeleid, dan 
klinkt een geluidssignaal en 
verschijnt in het infodisplay 
een advies om pauze te 
nemen.

Snelheidsborden 
herkenning
Dit hulpsysteem maakt het 
makkelijker dan ooit om je 
aan de maximumsnelheid 
te houden: de ingebouwde 
camera leest de borden 
langs de weg en toont ze 
in het instrumentenpaneel.

Parkeersensoren voor en achter
Hiermee kun je veilig en zelfverzekerd 
inparkeren, ook in krappe ruimtes. Dit systeem 
werkt met ultrasone sensoren in de voor- en 
achterbumpers die obstakels voor en achter de 
auto registreren en je dan waarschuwen met 
een geluidssignaal.

Parkeerhulpsystemen

Kia Drive Wise technologie biedt een serie intelligente 
veiligheidsinnovaties die de bestuurder helpen bij het zien 
en inschatten van mogelijk gevaar in het drukke 
hedendaagse verkeer. Het maakt autorijden veiliger, meer 
relaxed én leuker. 

INNOVATIE
DIE JE VERDER HELPT

Veiligheid
Drive Wise technieken herkennen mogelijke gevaren al in een 
vroeg stadium dankzij een intelligent systeem van sensors en 
camera’s. Door de bestuurder tijdig te informeren, vergroten ze 
de verkeersveiligheid. 

Gebruiksgemak
Drive Wise technieken zijn ontwikkeld om de rijder precies die 
informatie te geven die hij wil: niet meer en niet minder. Zo weet 
je als bestuurder exact wat er nodig is, voor geconcentreerd en 
ontspannen rijden. 

Efficiency
Drive Wise technieken zijn goed voor onze leefomgeving: ze 
helpen ons om zuiniger en efficiënter te rijden.

Adaptieve cruise control met stop & go 
Dit systeem gebruikt een radar voorin het 
voertuig om de afstand tot voorliggers 
te meten. Accelereert een voorligger, 
dan versnelt de Stinger eveneens tot de 
ingestelde snelheid of tot een van de vier 
ingestelde volgafstanden. Vertraagt de 
voorligger, dan neemt de Stinger automatisch 
gas terug en remt hij evenredig zelf af. 
Indien nodig kan het systeem zelfs volledig 
automatisch tot stilstand komen.

Autonoom remsysteem met 
voetgangersdetectie
Zelfs als je aandacht even verslapt, blijft de 
Kia Stinger alert. Komt een voetganger of een 
ander voertuig gevaarlijk dichtbij, dan klinkt 
een waarschuwing en maakt de Stinger zo 
nodig zelf een noodstop.

Rijhulpsystemen
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8” navigatiesysteem Dit intelligente navigatiesysteem heeft standaard een zwevend gemonteerd 8” touchscreen voor intuïtieve bediening van al je multimedia. 
Van navigatie tot realtime updates en nog veel meer.

Als de horizon lonkt, zorgt de Stinger met zijn knappe en comfortabele technologie dat je 
ontspannen kunt genieten van elke meter. Van het 8” navigatiesysteem tot het supervision 
display – alle belangrijke informatie is direct in het zicht en helder gepresenteerd.  

I N  C O N TA C T 
MET DE WERELD

7” Supervision display Het high-definition 7” TFT LCD Supervision display geeft je onder het rijden precies de extra informatie die jij wilt: van brandstofverbruik tot 
heldere navigatie-instructies.

Draadloos opladen Ontdek het gemak van draadloos opladen: leg je smartphone simpelweg op het optionele inductielaadpunt in de middenconsole. Als je bij het 
uitstappen vergeet je smartphone mee te nemen, dan klinkt een zacht geluidssignaal.
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Ons nieuwe navigatiesysteem powered by TomTom maakt betrouwbare routeinformatie nu nog 
preciezer en beter. Het houdt je verbonden met de buitenwereld en presenteert meer nuttige 
informatie dan ooit. Het hart wordt gevormd door een WiFi-unit, die het gloednieuwe 
navigatiesysteem van de Stinger via jouw smartphone met het internet verbindt om zo de data voor 
de livediensten binnen te halen.*

Als een Kia navigatiesysteem binnen bereik is detecteert onze innovatieve Hotspot app dit via de 
Bluetooth van jouw Android telefoon. Hij maakt dan automatisch verbinding met WiFi en schakelt dit 
weer uit als de Bluetooth-communicatie onderbroken of beëindigd wordt.  

1. Live traffic**

Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate Live Traffic informatie die iedere twee 
minuten geüpdatet wordt. Zo weet je altijd precies waar het soepel doorrijdt en waar je weg 
moet blijven. Als de boel vastloopt waarschuwt het systeem je en presenteert het 
alternatieve routes.

2. Local search

Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke plek om af te spreken, dan gebruik je Local 
Search. De database bevat 500 zoekcategorieën, 25.000 keywords en 250.000 plaatsen, 
zodat je altijd vindt wat je zoekt. Daarnaast kun je in het systeem in tien talen zoeken, ook in 
het buitenland. 

3. Flitsers**

Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel mobiele als vaste, en voor milieuzones. Het 
systeem kan zelfs rekening houden met plekken waar veel ongelukken gebeuren en je 
hiervoor waarschuwen.

4. Weersverwachting

Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat het regenen? Check de weersverwachting. 
Je toetst gewoon je bestemming in en krijgt een vierdaagse voorspelling, compleet met 
minimum- en maximumtemperatuur, windkracht en zon- en regenkans.  

 * Smartphone met data abonnement benodigd om diensten te activeren. 
** Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van deze diensten. 

1

2

3

4

Android AutoTM is ontwikkeld zodat jij je telefoon kunt gebruiken en toch je aandacht op de weg 
kunt houden. De simpele, intuïtieve interface biedt je toegang tot features als Google Maps, apps, 
muziek en stembediening, en organiseert informatie automatisch in simpele kaarten die 
verschijnen wanneer jij ze nodig hebt.

Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om onderweg je iPhone te gebruiken. CarPlayTM 
presenteert alles wat je nodig hebt in het display van de Stinger, zodat je kunt navigeren, bellen en 
muziek kunt luisteren zonder je aandacht van de weg te halen.

Kia Connected Services

Wil je in contact blijven met je Kia? Vraag bij je Kia-dealer naar de Kia Connected Services 
Module. Zo kun je via je smartphone zien of je Kia op slot staat en waar deze geparkeerd 
staat, wat je kilometerstand is en hoeveel kilometer je nog kunt rijden. De rittenhistorie is 

een handige tool die jou een overzicht geeft van alle ritten die je gereden hebt. Handig! Kijk op 
www.kia.com voor meer informatie.

WAAR? WANNEER? HOE?
D I T  I S  H E T  A N T W O O R D
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Wil jij heerlijk wegdromen 
bij jouw favoriete muziek, 
met een geluidskwaliteit 
van concertzaalniveau? 
Dat kan in de Stinger met 
het 720 Watt Harman 
Kardon® sound system 
met vijftien luidsprekers 
en subwoofers onder de 
voorstoelen. Clari-FiTM 

technologie zorgt voor 
sprankelende digitale 
audiokwaliteit; dankzij 
QuantumLogicTM  
Surround Sound is het 
geluid op alle zitplaatsen 
akoestisch optimaal. 

Harman Kardon® 
Premium sound 
system met  
15 luidsprekers 

Tweeter Tweeter 

Tweeter Tweeter 

Midden
speaker

Midden
speaker

Midden
speaker

Midden
speaker

Deur
woofer

Deur
woofer

Deur
woofer

Deur
woofer

Subwoofer 
onder de 

stoel

Subwoofer 
onder de 

stoel

Centrale speaker

De Kia Stinger laat je met volle teugen genieten. 
Met de sportieve sound van de auto, een high-end 
Harman Kardon® sound system en 
grensverleggende technologie zoals het Head-Up 
Display. Zo wordt elke rit onvergetelijk. 

E L K E  R I T
INTENS GENIETEN

Met het 8”full colour Head-Up Display heb je de belangrijkste rij-informatie altijd in het zicht, ook als je je blik gewoon op de weg houdt. Het projecteert je 
rijsnelheid, navigatie-instructies, cruise control instellingen, maximum snelheid en dodehoek-waarschuwingen van binnen op de voorruit.

Head-Up Display
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Zwart one-tone interieur

Optie pack rood Optie pack grijs

GT-Line optie pack
echt leder

GT optie pack
echt nappaleder

GT-Line optie pack
echt leder

GT optie pack
echt nappaleder

GT Line standaard
uitvoering - echt leder

GT standaard uitvoering
echt nappaleder

Afwerking middenconsole

Aluminium 

Het interieur van de Stinger ademt een klassiek-moderne 
combinatie van stijl, dynamiek en compromisloze topkwaliteit.  
De GT heeft standaard sportzetels met soepel nappaleder, de 
GT-Line heeft standaard lederen stoelbekleding. 

Contrasterende stiksels en aluminium details maken de 
geraffineerde sfeer compleet. 

ZET DE TOON
I N  J E  E I G E N  S T I J L
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Technische specificaties

225/40R (voor)
255/35R (achter)

19" lichtmetalen velgen
(GT-Line 2.0 Turbo)

225/40R (voor)
255/35R (achter)

19" lichtmetalen velgen 
(GT)

Exterieurkleuren

Snow White Pearl

Silky Silver

Ceramic Silver

Panthera Metal

Aurora Black Pearl

Sunset Yellow (solid)

Hi Chroma Red

Micro Blue

Deep Chroma Blue

830 mm 1,095 mm2,905 mm

4,830 mm1,870 mm

1,596 mm (19  tires) 1,619 mm (19  tires)

1
,4
0
0
 m
m

225/45R
18" lichtmetalen velgen 

(GT-Line 2.2 CRDi)

Motor 2.2 CRDi 2.0 Turbo 3.3 Twin Turbo V6 AWD

Transmissie 8-versnelling automaat 8-versnelling automaat 8-versnelling automaat

Motortype Turbocharged vier-cilinder in-line Turbocharged vier-cilinder in-line Twin-turbocharged V6

Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving All-wheel drive

Brandstof type Diesel Benzine Benzine

Cilinderinhoud (cc) 2,199 1,998 3,342

Spoorbreedte 
(mm)

Voor 18": 1,596 / 19": 1,596 Hoofdruimte 
(mm)

Voor 974
Beenruimte (mm)

Voor 1,083 Schouderruimte 
(mm) 

Voor 1,433

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

Afmetingen

Totale lenge (mm) 4,830 Totale breedte (mm) 1,870 Totale hoogte (mm) 1,400 Wielbasis (mm) 2,905

Lake Stone (L5S)

4140



Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking, 
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

7 jaar garantie

Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests kunnen we op de Kia Stinger,  
net als op alle andere Kia-modellen, met trots een garantietermijn van zeven jaar aanbieden.  
Uniek in de branche. Elke nieuwe Kia profiteert van deze garantie van zeven jaar of 150.000 km op een 
nieuwe auto (onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier).  
Kijk voor de volledige garantievoorwaarden in het garantieboekje. Deze volledige garantie is gratis en 
100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de voorgeschreven 
onderhoudsintervallen wordt onderhouden. Hierdoor blijft de restwaarde van de auto hoog en is de 
auto zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie

De hoogwaardige lak zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd is en mooi blijft glanzen. 
Ook is de auto voorzien van superieure corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst twaalf jaar 
garantie bieden tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia

Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia en over onze spannende 
nieuwe auto's. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals 
vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum 
op dit moment mee bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel partner van zowel de UEFA als de FIFA.  
Ook sponsoren we de Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance

De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een financieringsplan op maat.  
Vraag je Kia-dealer om meer informatie.

Kia Autolease

Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om individuele leaseoplossingen.  
Kia Autolease biedt een breed en gevarieerd pakket van producten, zowel Full Operational Lease als 
Netto Operational Lease.

M E T  K I A  H E B  J E  V E E L
OM NAAR UIT TE KIJKEN
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kia.com

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. Neem 
voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

KIA MOTORS NEDERLAND B.V. 
De Corridor 25 
3621 ZA BREUKELEN 
Postbus 83 
3620 AB BREUKELEN 
kia.com 
info@kia.nl

ZKCKXX050JUL18 182451
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