
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 miljö- 
påverkan och pendlingskostnader samtidigt som du åtnjuter  
ett lågt förmånsvärde. Välkommen!

Nu lanserar vi vår stora kombi, helt 
nya Kia Optima, som plug-in hybrid 
med klassledande räckvidd på el!

kia.com

62KM 
PÅ EL



Helt nya Kia Optima Sportswagon Plug-
In Hybrid är rikligt utrustad med den 
senaste tekniken för säkerhet, komfort 
och Infotainment. En stark elmotor och 
ett kraftigt litiumpolymerbatteri ger 

Kia Optima Sportswagon 
Plug-In Hybrid har en  
dragvikt på 1500kg. 

"Kias laddhybrid  
  bäst i klassen"

                           DN

tillsammans med en tvåliters bensin- 
motor en sammanlagd effekt på hela 
205 hk. Inställd på ren  eldrift tar Kia 
 Optima Sportswagon Plug-In Hybrid dig 
upp till 62 km, vilket är klassledande. 

62 km på el
Vår succé-kombi Kia Optima Sportswagon är snygg, säker, 
 rymlig och körglad. Och dessutom rikligt utrustad, redan från 
början. Nu kan du även beställa den som plug-in hybrid med 
längst räckvidd i klassen på el – hela 62 km!

Helt nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid

I  hybridläge kommer du 1120 km på en 
tank. Kom in till din Kia-handlare och 
upptäck ett roligt sätt att sänka både 
utsläpp och kostnader. 

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

 FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.304 KR/MÅN*  FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.383 KR/MÅN*

Helt nya Kia Optima Sportswagon - nu även som plug-in hybrid.

Släpp in omvärlden
Komforten är prioriterad för samtliga som 
färdas i Kia Optima Sportswagon Plug-In 
Hybrid. Panoramasoltaket till exempel, ger 
dig en känsla av rymd och maximal kontakt 
med miljön som du färdas i.

Innehåller utöver Advance Plus bl.a. Around View Monitor (270 
gradersvy), dödavinkelvarning, panoramaglastak, elmanövrerad 
baklucka,  självparkeringssystem samt varning för bakom-
varande trafik vid backning. 
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Älskad hybrid, nu  
också som plug-in 
En äkta crossover med miljöbilsteknik, 
under 7,5 basbelopp! Det är nog ganska 
naturligt att Kia Niro varit en succé allt 
sedan lanseringen. Nu är helt nya Kia Niro 
Plug-In Hybrid här. Den har en perfekt 

avvägning mellan ekonomi, flexibilitet, 
körglädje och en ny drivlina som ger dig 
ännu större möjligheter. Dessutom tar 
den dig klassledande 58 km på ren el-
drift. Succén kan fortsätta!

Nu kommer Kia Niro även som plug-
in hybrid! En perfekt kombination av 
 rymlig crossover och en effektiv super-
miljöbil. Föregångaren, Kia Niro Hybrid 
har vunnit flera utmärkelser. Bland 

a  nnat “Årets smartaste bil” när den 
lanserades 2016, med motivering att 
den är miljösmart, säker, ekonomisk 
och praktisk. Koldioxidutsläppen hos 
helt nya Kia Niro Plug-In Hybrid  ligger 

på låga 29 gram per  kilometer och 
räckvidden på ren eldrift är  klass- 
ledande, upp till 58 km. Bilen har dess-
utom en dragvikt på hela 1 300 kilo. 

Hybrid eller plug-in hybrid? Kia Niro levererar oavsett utförande!

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.271 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms, aktivt filövervakningssystem, adap-
tiv farthållare, takreling, LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läder-
ratt, eluppvärmda framsäten, 60/40-delbart ryggstöd bak, 16” 
aluminiumfälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 817 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).

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 896 KR / MÅN *
Innehåller utöver Advance bl.a. delläderklädsel, 7” navigations-
system med backkamera, parkeringssensorer bak, regnsensor, 
dimljus fram, USB-uttag, kromade yttre handtag och tonade 
rutor bak.

NIRO HYBRID DCT PLUSPAKETADVANCE MED PLUSPAKET 1ADVANCE

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

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

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



Alternativen som höjer 
sig över mängden

Kia Sorento och Kia Sportage

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

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

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. FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 2.179 KR/MÅN*

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

2.2 CRDi AWD AUT ADVANCE 7-SITS

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 2.825 KR/MÅN*
Utöver det som finns i Advance-versionen ingår bl.a. 19” alumini-
umfälgar, självparkeringssystem, autobroms, främre LED-ljus i 
iskubsformat, Infinity ljudsystem, elmanövrerad baklucka med 
handsfree-funktion, ventilerade framstolar, adaptiv farthållare, 
dödavinkelvarning, filövervakningssystem och panoramasoltak.

2.2 CRDi AWD AUT SPECIAL EDITION 7-SITS

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.833 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms, aktivt filövervakningssystem, helljus- 
assistans, skyltscanning, eluppvärmt baksäte, dödavinkelvarn-
ing, 17” aluminiumfälgar, xenonljus, 8” navigationssystem med 
backkamera och eluppvärmd läderratt.

Sidofotsteg, 20” aluminiumfälgar och sidospeglar i borstat matt stål, Michelin 
sommardäck samt  Michelin 19" vinterdäck. I den   limiterade BlackLine-versionen 
tar Kia Sorento Special  Edition för sig ännu mer i stadsbilden. Just nu endast 
19.900 kr (värde 53.800 kr). Säg adjö till anonymiteten! 

Kia Sorento BlackLine Edition

LÄGG TILL BLACKLINE LIMITED EDITION:  
19.900 KR (VÄRDE 53.800 KR)**



Ett snyggt sätt  
att göra affärer
Vår filosofi kring tjänstebilar är mycket enkel. Vi vill erbjuda väldesignade, säkra, 
körglada och fullutrustade bilar som fungerar i din vardag, och på alla äventyr du 
kan tänkas ge dig ut på när du inte jobbar. Vi är måna om att det ska vara enkelt 
och tryggt att köra en tjänstebil från Kia. En bra bilaffär ska vara lika snygg på 
sista raden som på uppfarten.

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 cirka  

Mannen bakom designen

Kia gör det omöjliga  
– två år i rad

1,1 miljoner bilar till 3,1 miljoner under 
2016. Ett annat mått på framgång är att 
en rad av Kias modeller vunnit prestige- 
fulla designutmärkelser som till exempel 
Red Dot Design Award. Det räcker att 
ta en titt på den senaste skapelsen, Kia 
 Stinger, för att inse att Kias designresa 
är långt från över.

När Kia placerade sig först i J.D. 
Powers ansedda kvalitetsindex för 
ett år sedan väckte det stort upp-
seende i bilvärlden. Nu har vi gjort 
det igen! Extra anmärkningsvärt 
är att undersökningen registrerar 
en kvalitetsförbättring hos Kia som 
är större än vad något bilmärke 
lyckats med under de senaste 20 
åren.  Undersökningen mäter hur 
 amerikanska bilköpare upplever  
sina nya bilar under  
ägandets första tre  
månader. Kia tar dess- 
utom hem delsegrar i  
fem olika bilsegment.

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.

Pricksäker design

Hemlighetsmakeriet har varit stort, 
men nu är helt nya Kia Stinger här! 
En äkta GT-bil, skapad för alla som 
älskar att köra bil och uppskattar att 
resa med stil. Helt nya Kia Stinger är 
fyrhjulsdriven och den turboladdade 
V6-motorn med 370 hk ger en accel-
eration från 0 till 100 på 5.1 sekunder. 
Designen är lika muskulös som graciös.

Utrymmena är generösa för passa- 
gerarna och deras bagage. Stabila och 
komfortabla vägegenskaper, liksom 
häftig prestanda och engagerande 
körkänsla kännetecknar Kia Stinger 
på vägen. Kia Stinger är formgiven 
av Kias europeiska designcenter och 
 Peter Schreyer, Chief Design Officer 
Kia Motors. För det tekniska ansvarar 

En nyhet med sting
 utvecklingschefen Albert Biermann, 
som tidigare arbetat med BMW:s 
M-serie. Stinger blir den snabbaste 
modellen från Kia med en toppfart på 
270 km/h. Utvecklingschefen Albert 
Biermann övervakar allt som har med 
Kias GT- bilar att göra. Räkna med en 
rad körglada bilar från Kia framöver! 

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, handsfree- 
samtal och texter samt röstigen- 
känning. Med en Androidtelefon 
eller en iPhone kan du också spegla 
 telefonens appar och funktioner. 

Nästa generations infotainment- 
system 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 telefonladd-
are och Harman Kardon® ljudsystem.



Tjänstebilen är inget  
att bekymra sig om

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 sam- 
arbetspartner, är ett avtal så att före-
taget bara får en faktura för allt som 

Som du förmodligen vet så levererar 
vi våra tjänstebilar minst sagt välut-
rustade redan från början. Men visst 
kan du anpassa din bil ytterligare med 
praktiska tillbehör så att den passar 
din livsstil ännu bättre, eller om du 
bara vill ge den mer attityd och ett 
personligare utseende. Du hittar våra 
tillbehör på kia.com. 

Fullt fokus på enkelhet

rör hela bilflottan. En sak som våra 
småföretagskunder uppskattar är att 
vi kan erbjuda en lika smidig lösning för 
biladministration som traditionellt
sätt brukar vara förbehållen för de 
större kunderna. Kontakta din närmaste 
Kia-handlare för mer information.

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 bil-
förmånen baserat på en marginalskatt på 50% 2017. **Erbjudandet gäller till den 30/9-2017. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

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.

Addera tillbehörEn faktura för hela bilflottan

7 års nybilsgaranti. Typiskt Kia!
Det finns några saker som man spontant brukar förknippa 
med Kia. Värme i ratten, vår sjuåriga nybilsgaranti och 7-års 
fri kartuppdatering i samband med service.  
Nybilsgarantin är inte en försäkring som  
du behöver betala något extra för. Den  
gäller från fabrik och följer din bil när  
den byter ägare. Det är en av orsakerna  
till att en begagnad Kia har ett så  
bra andrahandsvärde! Garantin gäller  
såklart även batteriet på våra hybrider  
och  plug-in hybrider.

Löpning på hög nivå 
Kia Motors Sweden är huvudpartner till Fjällmaraton Årefjäl-
len. 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.

Vår nya Kia-ambassadör Emelie Forsberg är elitidrottare och specialiserad 
på löpning uppför och nerför berg på hög höjd, så kallad skyrunning. Hon 
är tvåfaldig världsmästare inom skyrunning över ultradistans och tävlar 
dessutom i skidalpinism.
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