
De Kia Stinger GT.

Prijzen en specificaties vanaf 01/01/2023



Prijzen - opties

Opties GT € exBTW € BTWi

Metaalkleur 579  700  

Elektrisch bediend open dak 661  800  

Rood Nappa lederen bekleding 248  300  

Zwart suède-Nappa lederen bekleding met rode stiksels en veiligheidsgordels 413  500  

Uitrusting

GT
   19" lichtmetalen velgen 
   Brembo schijfremmen met rode remklauwen
   2x dubbele uitlaat
   Nappa Lederen zetels
   Actieve regeling dmv luchtcellen van lendensteun 
(4 posities) en zijsteun voor bestuurder

   Verwarmbare zetels voor- en achteraan
   Geventileerde zetels vooraan 
   Elektrisch verstelbare bestuurderszetel met 
geheugenfunctie (10 posities met dijverlenging van de 
zittingvlak)

   Elektrisch verstelbare passagierszetel (8 posities)
   Elektrisch verstelbare (4 posities) lendensteun voor 
bestuurder en voorpassagier

   Smart Key
   Voetverlichting
   Stuurwiel in D-vorm
   Metalen pedalen
   Supervision cluster 7"
   Buitenspiegels met chroom afwerking
   Elektrisch inklapbare buitenspiegels + 
Elektrochromatische binnenspiegel

   Deurhandgrepen in koetswerkkleur
   LED koplampen met dynamische bochtverlichting + 
LED richtingaanwijzer achter 

   LED achterlichten + LED dagrijlichten
   Welkomstverlichting bij naderen van voertuig
   Premium audiosysteem Harman Kardon 
met 15 luidsprekers

   Verlichting make-upspiegels

   Draadloos opladen van smartphone
   Elektrochromatische binnenspiegel
   Stuurinrichting met variabele overbrenging (VGR)
   Electronische ophanging (ECS)
   Weergavesysteem op ooghoogte (HUD)
   Automatische noodrem (AEB)
   Smart cruise control met bochtenherkenning op basis 
van navigatie (NSCC, Curve)

   Hulp om rijstrook aan te houden (LKA)
   Rijvakassistentie (LFA)
   Beveiligde assistentie bij het uitstappen (SEW)
   Waarschuwing van dode hoek (BCW)
   Visuele weergave van de dode hoek waarschuwing (BVM)
   Intelligent beheersysteem voor grootlicht (HBA)
   Concentratiehulpsysteem voor de bestuurder (DAW)
   Snelwegassistent (HDA) 
   Parkeersensoren vooraan en achteraan (RSPA)
   360° omgevingscamera (Around View Monitor)
   Verkeersdetectiesysteem achteraan (RCCW)
   Knie airbag (total 7 airbags)
   Navigatiesysteem met 10.25" aanraakscherm in kleur, 
TomTom® Live Services, Apple Car PlayTM

   Bluetooth met spraakherkenning
   Apple CarPlay & Android Auto
   Elektrische parkeerrem met auto hold
   Rijmodus selecteren 
   Paddle Shift (stuurpaddles)
   Automatische airconditioning 
   Elektrisch bediende kofferklep

Meer informatie

omtrent de beschikbare

accessoires op 

www.accessoires-kia.be

Voor authentieke
klantbeoordelingen,

surf naar
www.kia.com

Bekom een Fleet 
offerte op maat via 

uw erkende 
Kia-verdeler!

Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld verbruik
( /100km) WLTP*

CO2-uitstoot
(g/km) WLTP* € exBTW € BTWi**

GT

3.3T AWD 6 / 3.342 269 / 17 / 366 10.9 247 46.273  55.990  

** Niet inbegrepen voertuig rijklaar maken (inclusief wettelijke kit & tapijten)



Rode lederen zetelbekleding (optie)

Zwarte lederen & suède zetelbekleding met rode stiknaden 
en veiligheidsgordel (optie)

Zwarte lederen zetelbekleding

Zetelbekleding Koetswerkkleuren

Snow White Pearl (SWP) Silky Silver (4SS)

Ceramic Silver (C4S) Panthera Metal (P2M)

Aurora Black Pearl (ABP) Hi Chroma Red (H4R)

Micro Blue (M6B) Deep Chroma Blue 
(D9B)

Ascot Green (ACG)

Velgen

Afmetingen (mm)

19" lichtmetalen velgen



Technische specificaties

Motor 3.3T AWD ISG

Cilinderinhoud (cc) 3342

Max. vermogen kW (pk) / t/min 269 (366) / 6000

Max. koppel (Nm / t/min) 510 / 1300 - 4500

Boring x slag (mm) 92.0 x 83.8

Injectiesysteem GDI (injection directe)

Versnellingsbak

Type 8AT

Ophanging

Vooraan MacPherson veerpoot

Achteraan Multilink (5-link)

Stuurinrichting MDPS (elektronische stuurbekrachtiging)

Remmen

Vooraan geventileerde schijven (Brembo remklauwen met 4 zuigers)

Achteraan geventileerde schijven (Brembo remklauwen met 2 zuigers)

Afmetingen

Totale lengte / breedte / hoogte (mm) 4830 / 1870 / 1400

Wielbasis (mm) 2.905

Vooroverhang / achteroverhang (mm) 830 / 1095

Spoor vooraan (mm) 1596

Spoor achteraan (mm) 1619

Grondspeling (mm) 130

Draaicirkel (m) 5,85

Inhoud koffer ( ) (VDA methode) (alle zetels rechtop / tweede rij plat) 406 / 1114

Inhoud brandstoftank ( ) 60

Gewicht 

Leeggewicht (min.-max.) (kg) 1789 - 1841

Maximaal toegelaten laadvermogen (kg) 2.260

Sleepvermogen (ongeremd) (kg) 1.100

Sleepvermogen (ongeremd) (kg) 750

Brandstofverbruik (WLTP)

Gemengd ( / 100 km) 10,9

CO2 emissies gecombineerd (g/km) 247

Emissieniveau Euro 6d Final

Geluidsniveau

Stilstaand (dB) 81,9

Rijdend (dB) 69,3

Prestaties 

Topsnelheid (km/u) 270

Acceleratie 0 - 100 km/u (s) 5,1



Kia Belgium SA
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be 
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land.
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke  kleuren. Voor  de  meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.
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1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij 
elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Prijzen geldig op 01.01.2023 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van  
Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium 
behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.  
Niet-contractuele foto’s.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen 
verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van 
onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van 
de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie 
van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben 
op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend 
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen 
volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en 
van de CO2-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto’s is beschikbaar op de website 
energievreters, www.schoneauto.be
De gegevens over het geluidsniveau zijn bepaald volgens de voorgeschreven meetprocedure in 
overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 540/2014 en Verordening Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798]:  
Geluid rijdend voertuig: [x] dB(A) / geluid stilstaand voertuig: [x] dB(A).
Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.
Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


