kia.com

Out of
office
Kias tjänstebilar tar dig rakt in i förmånsvärlden

En modern tjänstebil är så mycket mer än en transport till och från
kontoret. Kia erbjuder ett brett urval av säkra och spännande bilar
som passar dig, din familj och allt ni gillar att göra på fritiden. Med
vår satsning på plug-in hybrider så kan du även minska miljöpåverkan och pendlingskostnader samtidigt som du åtnjuter
ett lågt förmånsvärde. Välkommen!

KIA – NU TREDJE STÖRSTA BILMÄRKE I SVERIGE

Nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid - 62 km på el

Nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid

Välkommen till
förmånsvärlden
Kia Optima SW är en laddhybrid som öppnar upp en värld av förmåner.
Du kommer närmare naturen med eldriftens tystnad och minskade
utsläpp. Får mer över till fritidsintressen tack vare lågt förmånsvärde
och låga pendlingskostnader. Dessutom får du förmånen att köra en
familjebil utrustad utöver det vanliga – med en totalräckvidd på hela
1120 km och klassledande 62 km räckvidd på el!

Nya Kia Optima Sportswagon Plug-In
Hybrid är rikligt utrustad med den senaste tekniken för säkerhet, komfort
och underhållning. Den kombinerar
familjekombins praktiska fördelar med
effektiv laddhybridteknik. En stark el-

motor och ett kraftigt litiumpolymerbatteri ger tillsammans med en tvåliters
bensinmotor en sammanlagd effekt på
hela 205 hk. Kia Optima Sportswagon
Plug-In Hybrid tar dig upp till 62 km på
el, vilket är klassledande. I hybridläge

ADVANCE PLUS

ADVANCE MED PLUSPAKET 2

CO2: 33 g/km

CO2: 33 g/km

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.217 KR/MÅN*

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.296 KR/MÅN*

Innehåller bl.a. 8” navigationssystem med backkamera,
adaptiv farthållare, elektronisk parkeringsbroms, nyckelfritt system med startknapp, autobroms, aktivt filövervakningssystem, skyltscanning, Harman/Kardon ® premium
ljudsystem, eluppvärmd läderratt, läderklädsel och
ventilerade framstolar.

Innehåller utöver Advance Plus bl.a. Around View Monitor
(270 gradersvy), dödavinkelvarning, panoramaglastak,
elmanövrerad baklucka, självparkeringssystem samt
varning för bakomvarande trafik vid backning.

kommer du hela 1120 km på en tank.
Koldioxidutsläppen ligger på låga
33 gram per kilometer. Kom in till din
Kia-handlare och upptäck ett roligt sätt
att sänka både utsläpp och kostnader.

62KM
PÅ EL

Vinnare av Teknikens Världs Stora Bilpris 2018

STORA

BILPRIS

Vinnare

En varmare start
När minusgrader råder över i stort sett
hela landet är en motorvärmare till stor
hjälp. Om du vill ha en varmare och smidigare start på resan, välj en elmotorvärmare
eller bränslevärmare. Kia samarbetar med
DEFA och Eberspächer. Finns även till
Optima SW Plug-In Hybrid.

Teknikens Världs
Stora Bilpris 2018
Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid
tar täten bland laddhybriderna genom att
i en vanlig kombi erbjuda en räckvidd på el
som inte bara vinner över konkurrenterna,
utan också uppmuntrar till utsläppsfritt
bilkörande till och från jobbet.
–Teknikens Värld

Kia Optima Sportswagon
Plug-In Hybrid har en
dragvikt på 1 500 kg.

Älskade hybrider
Nya Kia Niro Plug-In Hybrid är en äkta crossover med miljöbilsteknik, under
7,5 basbelopp, något som gjort den till en succé sedan lanseringen. Nya Kia
Niro Plug-In Hybrid har en perfekt avvägning mellan ekonomi, flexibilitet
och körglädje. Dessutom tar den dig klassledande 58 km på ren eldrift.

Hybrid eller plug-in hybrid? Kia Niro levererar oavsett utförande!
Att köra en hybridbil är ett sätt att
minska beroendet av fossila bränslen.
Niro Hybrid utsågs till Årets smartaste
bil när den lanserades 2016. En energioch bränsleeffektiv hybrid med en
kombis lastkapacitet. Nya Niro Plug-In

ADVANCE

Hybrid är en äkta crossover med ännu
effektivare miljöbilsteknik. Koldioxidutsläppen ligger på låga 29 gram per
kilometer och den har en klassledande
räckvidd på upp till 58 kilometer på en
enda laddning. Något som gjorde att

Teknikens Värld utsåg den till Sveriges
bästa laddhybrid 2017. Alla Niromodeller har dessutom en dragvikt
på hela 1 300 kilo.

En ren elbil drivs av en elektrisk motor
som du antingen laddar via ett vanligt
eluttag, med en snabbladdningsbox
eller vid en laddstation.
Kia erbjuder Kia Soul EV som elbil.

Plug-in hybrid

ADVANCE MED PLUSPAKET 1

NIRO HYBRID DCT PLUSPAKET

CO2: 29 g/km

CO2: 29 g/km

CO2: 89g/km

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 825 KR/MÅN*

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 904 KR/MÅN*

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.321 KR/MÅN*

Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filövervakningssystem, adaptiv farthållare, takreling, LED-ljus fram &
bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminiumfälgar och
2-zons klimatanläggning (ACC).

Innehåller utöver Advance bl.a. delläderklädsel, 7” navigationssystem med backkamera, parkeringssensorer bak,
regnsensor, dimljus fram, USB-uttag, kromade yttre
handtag och tonade rutor bak.

Innehåller bl.a. autobroms, aktivt filövervakningssystem,
adaptiv farthållare, takreling, LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läderratt, eluppvärmda framsäten, 60/40-delbart
ryggstöd bak, 16” aluminiumfälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

Samtliga varianter av Kia Niro
har en dragvikt på 1 300 kg.

Elbil

En laddhybrid eller plug-in hybrid drivs
av både en elmotor och en förbränningsmotor. Bilen laddas på samma sätt som
en elbil, men tack vare förbränningsmotorn behöver man inte bekymra sig om
bilens räckvidd.

Hybrid
Precis som laddhybriden drivs den renodlade hybrid-bilen av både en förbränningsmotor och en elmotor. Skillnaden är att
hybridbilen inte laddas med en extern
elkälla, den laddas istället under körning.

”Kia Niro Plug-In Hybrid är
Sveriges bästa laddhybrid.”
Teknikens värld Nr 22, 2017

Kia Sorento och Kia Sportage

För vinterns
alla väglag

Våra SUV:ar Sorento Special Edition och Kia Sportage GT Line är utrustade med fyrhjulsdrift
och smarta lösningar som till exempel autobroms, skyltscanning, självparkeringssystem,
rattvärme och eluppvärmt baksäte. Kort sagt teknik som gör din resa både skönare och
tryggare. Det är något som vi tror du kommer uppskatta oavsett om du är på väg till jobbet
eller till skidsemestern med familjen.

Kia Sorento Special Edition
är bl.a utrustad med autobroms och iskubsformade
LED-dimljus.

I Kia Sorento ryms sju
resenärer. Perfekt för den
stora familjen eller när du
ska skjutsa barnen och
deras kompisar.

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.771 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms, aktivt filövervakningssystem,
helljusassistans, skyltscanning, eluppvärmt baksäte,
dödavinkelvarning, 17” aluminiumfälgar, xenonljus, 8”
navigationssystem med backkamera och eluppvärmd
läderratt.

2.2 CRDi AWD AUT ADVANCE 7-SITS

2.2 CRDi AWD AUT SPECIAL EDITION 7-SITS

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 2.133 KR/MÅN*

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 2.683 KR/MÅN*

Innehåller bl.a. automatlåda, AWD, 7 säten, eluppvärmt
baksäte, navigationssystem med backkamera, eluppvärmd
läderratt, läderklädsel, parkeringssensorer fram och bak,
18” aluminiumfälgar och xenonljus.

Utöver det som finns i Advance-versionen ingår bl.a.
19” aluminiumfälgar, självparkeringssystem, autobroms,
främre LED-ljus i iskubsformat, Infinity ljudsystem, elmanövrerad baklucka med handsfree-funktion, ventilerade
framstolar, adaptiv farthållare, dödavinkelvarning, filövervakningssystem och panoramasoltak.

Premiär för nya Kia Stinger
Nu är äntligen helt nya Kia Stinger här. En äkta
Gran Turismo skapad för dig som älskar att köra bil
och uppskattar att resa med stil. Exteriören andas
attityd och världsvana samtidigt som kupén imponerar med sin kompromisslösa komfort. Vi är med
andra ord inte förvånade över den massiva uppmärksamhet bilen fått av en samlad journalistkår, något
som nådde sin kulmen när Kia Stinger utsågs till vinnare i EyesOn Design Award 2017.

Bilens alla ytor och funktioner är dedikerade till njutbar långdistanskörning och hyser en oförställd kärlek
till motorkonsten. Fyrhjulsdriften, den tekniskt fulländade V6-motorn med dubbla turboaggregat, de
370 hk och accelerationen från 0 till 100 på 4.9 sekunder gör Stinger till den snabbaste bilen vi någonsin
designat.

Pricksäker design
En rad av Kias modeller har vunnit
prestigefulla designutmärkelser som till
exempel Red Dot Design Award. Vi tar
det som ytterligare ett
bevis på att vi har hittat
rätt designfilosofi.

5 stjärnor i Euro NCAP

Mannen bakom designen

Kia Stinger är standardutrustad med den senaste säkerhetstekniken
och uppnådde toppbetyget 5 stjärnor i Euro NCAP:s senaste krocktest.
Ett betryggande resultat för dig som tjänstebilsförare som spenderar
många timmar på Sveriges vägar. Euro NCAP undersöker bl.a. de belastningar som bilen och dess passagerare utsätts för i olika
olycksscenarier.

Det har nu gått 10 år sedan Peter
Schreyer blev designchef för Kia. Under
den tiden har han hunnit genomföra en
designrevolution inom företaget med
målet att ge alla modeller en tydlig
och unik identitet. Resultatet har inte
låtit vänta på sig, under Peters tid har
den globala försäljningen ökat från

Nytt år, nya rekord
Ett nytt rekordår lyfter Kia till tredjeplatsen över de bästsäljande bilmärkena i Sverige. Under 2017 har Kia lanserat inte mindre än sex nya
bilmodeller och därmed stärkt sin position samt etablerat märket i fler
segment. Bland succéerna är det våra två supermiljöbilmodeller med hybrid- och plug-in-hybridteknik som
har mött störst efterfrågan.
Optima Sportswagon Plug-In Hybrid med klassledande
räckvidd på el, upp till 62 km, lanserades i september
och är redan den tredje mest sålda supermiljöbilen för
helåret 2017 och Niro Hybrid blev den näst mest sålda
hybriden helåret 2017.

1,1 miljoner bilar till över 3 miljoner
bilar. Ett annat mått på framgång är de
designutmärkelser som Kia tilldelats för
sina bilmodeller. Det räcker att ta en titt
på den senaste skapelsen, Kia Stinger,
för att inse att Kias designresa är långt
från över.

Teknik för fria händer
Android Auto™ och Apple Carplay™
finns nu i alla våra nya modeller, något
som ger dig full integration mellan
bilen och din smartphone. Funktioner
som ingår är navigering, handsfreesamtal och texter samt röstigenkänning. Med en Androidtelefon
eller en iPhone kan du också spegla
telefonens appar och funktioner.
Nästa generations infotainmentsystem är inte bara enkla att använda,
de gör dig också till en säkrare förare
med händerna på ratten och ögonen
på vägen. I nya Kia Stinger finns även
head-up display, trådlös telefonladdare och Harman Kardon® ljudsystem.

En faktura för hela bilflottan
Som småföretagare, generellt, erbjuds man endast finansiering
när man frågar efter leasing i bilhandeln. Med bilen kommer då
ett flöde av fakturor, för leasing, service, underhåll, drivmedel,
försäkring, trängselskatt och p-böter etc. Det Kia kan erbjuda, via
vår samarbetspartner, är ett avtal så att företaget bara får en
faktura för allt som rör hela bilflottan. Kontakta din
närmaste Kia-handlare för mer information.

Ladda elbilen enkelt
med laddstolpe
Genom ett samarbete med
Vattenfall så kan vi erbjuda laddboxar. Laddboxen har inbyggda
säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara är
påslagen när bilen är korrekt
ansluten, annars bryts den.

ÅREFJÄLLEN 28 JUL – 4 AUG 2018

7 problemfria år

Fullt fokus på enkelhet

Tjänstebilen är inget
att bekymra sig om

Det finns flera skäl till att ett liv
med Kia är tryggt. Förutom att
våra bilar är fullutrustade med
den senaste tekniken för säkerhet, komfort och infotainment
så erbjuder vi Sveriges längsta
nybilsgaranti från fabrik, hela 7 år.
Det gäller givetvis även batterierna på våra plug-in hybrider.

Löpning på hög nivå

I samband med service hos
en auktoriserad Kia-verkstad
erbjuder vi även:

Kia Motors Sweden är huvudpartner till Fjällmaraton Årefjällen.
Evenemanget består av sammanlagt åtta löpartävlingar för såväl
motionär som elit under en vecka. Höjdpunkten, Kia Fjällmaraton,
är ett av Sveriges tuffaste och mest populära terränglopp. Det
avgörs över 43 km i fjällterräng med en total vertikal stigning på
2 100 höjdmeter. För Kia Motors Sweden går naturupplevelsen,
den unika svenska förmånen att röra sig fritt i naturen, och
arrangemangets miljötänkande hand i hand med Kias fokus på
hållbar mobilitet.

• Upp till 7 års fri assistans
• Upp till 7 års fri kartuppdatering
Sammantaget ger det sju år av
problemfritt bilägande.

Det är många faktorer som ska vägas in när man väljer tjänstebil, inte bara
priset. Det är därför vi erbjuder färdigpaketerade tjänstebilsmodeller, fulla
av uppdaterad utrustning. Och tack vare Kia Business Lease kan vi hjälpa dig
att ta hand om hela bilaffären.

Med en takbox
får du mer plats
på resan.

Våra originaltillbehör
Våra tjänstebilar är välutrustade redan från början men givetvis kan du anpassa
din bil ytterligare för dina specifika behov. Originaltillbehören är specifikt framtagna för våra bilar, de är en enkel försäkring för att allt skall fungera på bästa
sätt. Köp våra originaltillbehör när du vill anpassa bilen till din livsstil, eller om du
bara vill ge den mer attityd och ett personligare utseende. Till exempel kan du
köpa Kia original takbox, motorvärmare och vinterhjul. Du hittar våra originaltillbehör på kia.com.

Bränsleförbrukning blandad körning Kia Optima SW Plug-In Hybrid; 1,4 l/100 km, CO₂-utsläpp 33g/km, Kia Niro Plug-In Hybrid; 1,3l/100km, C02 utsläpp 29g/km, enligt den kombinerade körcykeln, NEDC. Blandad körning Kia Niro; 3,8 l/100 km, CO₂ utsläpp 88 g/km, Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO₂-utsläpp 119-166 g/km; Kia Optima SW 1.7 CRDi DCT-7 GT Line 4,6l/100 km,
CO₂-utsläpp 120 g/km; Kia Sorento 5,7-6,6 l/100 km, CO₂-utsläpp 149-174 g/km enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får
betala per månad för bilförmånen baserat på 50% marginalskatt 2018. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

kia.com

Premiär för helt nya
Kia Stinger
Nu lanserar vi det ultimata beviset på vad Kias
ingenjörer och designers kan åstadkomma. Med en
acceleration från 0–100 på 4.9 sekunder är Kia Stinger
den snabbaste bilen vi byggt. En äkta Gran Turismo
skapad för dig som älskar att köra bil och att resa
med stil. En körsensation som
garanterat kittlar dina sinnen.

