
De Kia EV6 GT.



Inspiratie ontstaat niet zomaar. Inspiratie komt als je uit je comfortzone stapt. En nieuwe 
plekken ontdekt. Als je de wereld bekijkt met een frisse blik, vanuit een ander perspectief. 
Inspiratie vind je als je in beweging komt. Wij willen mensen inspireren door ze in beweging 
te brengen. Daarom creëren wij vooruitstrevende auto’s die jou de ruimte geven om 
inspiratie te vinden en de tijd om je ideeën tot leven te brengen. Ga met ons mee op deze 
spannende reis. En ontdek met Kia hoe beweging inspireert.

Kia.  
Movement that inspires.
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Krachtig en stoer design.

Neon remklauwen. Stijl vindt performance met de speciaal ontworpen glanzende neon remklauwen, 
zichtbaar door de opvallende vijfspaaks lichtmetalen velgen.

De EV6 GT is ontstaan uit onze belangrijkste ontwerpfilosofie, “Opposites 
United”. Het resultaat is een sportieve crossover die contrasterende natuurlijke 
eigenschappen combineert met de nieuwste technologie. Om zo jouw 
verbeelding te prikkelen, je gevoel van beweging te versterken en een zeer 
opwindende rijervaring te bieden.

Krachtig van vorm en strak in details. De sportieve, compromisloze look geeft 
de EV6 GT een niet te missen aanwezigheid op de weg. Van de opvallende 
motorkap met speciale GT-grille en -bumper tot de krachtig gevormde 
carrosserie. Van de nieuwe LED-koplampen met intelligent adaptieve 
lichtbundel tot de unieke achterlichtclusters die een opvallend 'piano-
effect' creëren over de hele breedte van de achterklep. En dan nog de neon 
remklauwen achter de speciaal ontworpen 21-inch lichtmetalen GT-velgen. 
Deze crossover maakt van iedere trip een spannend avontuur.
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Als jij energie krijgt van het vermogen van de toekomst en de eindeloze 
mogelijkheden die dat biedt, dan is de EV6 GT jouw ideale reisgenoot. Geniet 
van de opwinding van pure performance. Met alle voordelen van elektrisch 
rijden, inclusief ultrasnel opladen.

Buitengewone acceleratie – ontdek hoe opwindend een volledig elektrische 
acceleratie van 0 naar 100 km/u in slechts 3,5 seconden is, dankzij de 
nieuwste generatie elektrische aandrijflijn.

Geweldige topsnelheid – ervaar vrijheid wanneer jij die nodig hebt, met een 
topsnelheid tot 260 km/h. 

High-performance dual-motor elektrische aandrijflijn – speciaal ontworpen 
voor snelle vermogensafgifte, met een voorin geplaatste motor van 160 kW 
(218 pk) die samenwerkt met een achterin geplaatste motor van 270 kW (367 
pk) om een gecombineerd vermogen van 430 kW (585 pk) en 740 Nm koppel 
te leveren.

Indrukwekkende all-wheel drive – levert continu actieve aandrijving op alle 
vier de wielen, wat de dynamische capaciteiten en zijwaartse stabiliteit in zelfs 
de meest uitdagende omstandigheden verbetert.

Kies voor het vermogen van 
elektrische performance.
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Als de opwinding en sensatie van autorijden gaan over het pure plezier dat het 
jou en de mensen om je heen brengt, is het goed om te weten dat de EV6 GT 
klaar is voor alles wat jij uit je avontuur wil halen.

Elektronisch sperdifferentieel (e-LSD) – e-LSD zorgt voor behoud van 
performance door de tractie en stabiliteit op drie verschillende manieren te 
verbeteren:

Smart handling – in onderstuursituaties brengt e-LSD al het teveel aan 
aandrijfvermogen van het slippende binnenste wiel naar het buitenste wiel om 
zo krachtiger grip te bieden en de bochtenstabiliteit te verbeteren.

Smart traction – op regenachtige of ijzige* wegen neemt e-LSD het teveel 
aan aandrijfvermogen van een slippend wiel en verdeelt dit over wielen met 
betere grip, zodat de tractie optimaal blijft en het systeem maximale stabiliteit 
oplevert.

Smart yaw damping – op oneffen of zeer bochtige wegen biedt e-LSD 
optimale balans en verbeterde bochtenstabiliteit bij hogere snelheden door de 
verdeling van het aandrijfvermogen tussen de wielen te regelen/dempen.

Elektronisch adaptief onderstel (ECS) is uniek voor de EV6 GT en  
maakt de auto stabieler in elke situatie. Zo vermindert het duiken bij het 
remmen, beheerst het kantelen in bochten en balanceert het de carrosserie bij 
het accelereren.

Geniet van ieder moment.

*Let op: houd bij ijzige of besneeuwde omstandigheden voldoende afstand tussen jou en je voorligger.  
Vermijd snel accelereren, vertragen en sturen omdat dit op sneeuw of ijs een ongeval kan veroorzaken.
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De ultieme rijervaring draait zowel om binnen als buiten. Daarom vind je in de EV6 GT 
een “Opposites United” interieur, waarin sportiviteit, karakter en comfort probleemloos 
samengaan. Leun achterover en geniet van de met suède beklede premium kuipstoelen. 
En van de sportief geïnspireerde details die jou maximaal ondersteunen, waar het 
avontuur je ook brengt. De EV6 GT heeft een uniek interieurontwerp, in stijlvol zwart 
met sportieve neonaccenten. Laat je inspireren door de minimalistische cockpit met zijn 
breedbeelddashboard en ergonomisch tweespaaks stuur. En laat je verbluffen door de 
uitgebreide features die de Kia Connect Onboard Services je bieden. Deze cabine helpt jou 
alles uit jouw rijervaring te halen.

Sportief comfort  
van binnen naar buiten.
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Een ruimte met jou  
als middelpunt.
Vrijheid voel je als je de ruimte hebt om te genieten. Om de kleine dingen in 
het leven te waarderen. Als je de luxe hebt om je eigen keuzes te maken en 
je eigen richting te bepalen. Die ruimte en luxe vind je in het interieur van de 
Kia EV6 GT.

GT-modus. Het hart van de rijervaring van de EV6 GT is de nieuwe GT Drive Mode, die het volledige 
sportieve en dynamische potentieel van de auto maximaliseert. Door een simpele aanraking van de 
neon GT Drive Mode-schakelaar aan het stuur zet je de e-motoren, remmen, besturing, ophanging, 
e-LSD en Electronic Stability Control (ESC)-systemen in hun meest dynamische instellingen. Zet je 
vervolgens maar schrap voor een zeer sportieve rijervaring.

My drive-modus. Deze is toegankelijk via dezelfde neongroene knop en biedt je de mogelijkheid 
om instellingen in de e-motoren, remmen, besturing, ophanging, e-LSD en elektronische 
stabiliteitscontrole (ESC) individueel aan te passen aan jouw voorkeuren. Dit betekent dat je een ander 
karakter (Eco, Normal, Sport, Sport+) kunt kiezen voor de vijf belangrijkste voertuigsystemen. Wil je 
bijvoorbeeld een sportievere motorrespons gecombineerd met een meer “gefilterde” en comfortabele 
demping? Jij mag het zeggen.

In de modi Eco en Normal is de EV6 GT perfect voor dagelijks rijden en combineert hij efficiëntie met 
comfort. Zijn wendbaarheid wordt verder verbeterd door de motoraangedreven stuurbekrachtiging 
(MDPS) die het stuurgewicht geleidelijk verhoogt naarmate je snelheid toeneemt.

Kies je de Sport-modus dan wordt de besturing direct responsiever en gevoeliger dankzij het 
elektronische sperdifferentieel (e-LSD), dat de handling en tractie optimaliseert. In onderstuursituaties 
wordt het verspilde aandrijfvermogen van de slip op het binnenste wiel verdeeld naar het buitenste 
wiel om krachtiger grip te bieden en de bochtenstabiliteit te verbeteren.

Middenconsole – shift-by-wire. De elektrische draaiknop in de strakke, zwevende middenconsole 
gebruikt shift-by-wire-technologie voor nauwkeurig en naadloos schakelen tussen achteruit, neutraal 
en rijden. In de bovenkant van de console vind je een geïntegreerde draadloze oplaadpoort en 
binnenin extra opslagruimte.
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Bestuurder-gericht interieur.
Soms kom je op een plek waar je je direct thuis voelt. Toen wij het interieur van 
de EV6 GT ontwierpen, wilden we die plek voor jou maken. Een plek die jou 
past, waar ruimte is voor wat jij belangrijk vindt en waar jij inspiratie vindt.

GT sportieve kuipstoelen. Ervaar het pure 
rijden in de sportieve, high-performance 
kuipstoelen voorin de EV6 GT. Deze unieke 
stoelen zijn lichtgewicht en gevormd naar jouw 
lichaam. Ze hebben stevige kussens die je zij en 
rug ondersteunen, zodat je ook bij pittig rijden 
of flinke afstanden comfortabel zit. In lijn met 
de rest van het interieur zijn ze afgewerkt met 
suède en neongroene stiksels.

Dual-curved 12.3-inch instrumentenpaneel 
en infotainment-display. Het geïntegreerde 
gebogen display van de EV6 GT is niet alleen 
heel mooi, maar presenteert je ook alle rij-, 
connectiviteits- en entertainment-features die je 
nodig hebt. Haarscherp en perfect overzichtelijk. 
Het eenvoudige, gebruiksvriendelijke 
breedbeeldscherm en dashboard geven 
het interieur een hightech, minimalistische 
uitstraling.

USB-poorten achterin. In de EV6 GT is over 
ieder detail nagedacht. Daarom zitten er voor 
je passagiers op de achterbank USB-poorten 
in de middenconsole achter, zodat ook zij altijd 
opgeladen en connected blijven.
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*   Maximale laadsnelheid / oplaadtijd van de Kia EV6 GT is gebaseerd op laden met 800V en minimaal 
250kW-oplader. Getoonde laadtijden zijn onder optimale omstandigheden en kunnen afwijken door 
o.a. batterijtemperatuur, batterijleeftijd en het vermogen van de laadpaal. 

**  Actieradius en verbruikscijfers zijn bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode. Onder normale 
omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/
nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage en topografische omstandigheden.

Geladen met emotie.

Slimme oplaadpoort. De klep van de oplaadpoort opent en sluit elektronisch.  
Druk gewoon op de klep zelf, of op de knop links op het dashboard. Binnenin de 
klep geeft een staafdiagram het laadniveau weer. 

Minimaal gedoe, maximale vrijheid. Dat uitgangspunt staat centraal bij de 
elektrische EV6 GT. Zo heb jij minder om over na te denken en meer om van 
te genieten. De EV6 GT is uitgerust met ons nieuwste generatie 77,4 kWh 
langeafstandsbatterijpakket met 800 V snellaadmogelijkheid. Dit betekent dat 
je in slechts 18 minuten* van 10-80% kunt opladen. Is jouw EV6 GT volledig 
opgeladen? Dan geniet je van tot 424 km** bereik. 
Met zijn unieke combinatie van sportieve performance, groot bereik en 
ultrasnel opladen is de EV6 GT niets minder dan de ultieme elektrische GT.
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Gemaakt om te innoveren.
Waar grenzen verlegd worden, gaan creativiteit en innovatie stromen. Dat is precies wat je 
terugziet in de vooruitstrevende engineering en technologie van de EV6 GT.

Andere apparaten voeden. Je hebt veel te doen. Daarom is het fijn te weten dat jouw auto vol zit met geïnspireerde ideeën om jouw 
dynamische levensstijl te ondersteunen. Neem bijvoorbeeld de Vehicle-2-Device (V2D) feature van de EV6 GT. Volledig opgeladen biedt 
deze feature je tot 3,6 kW aan elektrisch vermogen. Dit betekent dat je een stofzuiger kunt aansluiten voor het schoonmaken van de 
auto, je e-bike kunt opladen of je laptop kunt aansluiten. Dat noemen wij geïnspireerd denken.

Electric Global Modular Platform (E-GMP). Het EV-platform, met zijn vlakke vloer, biedt 
meer cabineruimte en meer ruimte voor comfort en gebruik. De modulaire opbouw gaf onze 
ingenieurs meer mogelijkheden om te voldoen aan onze strenge prestatie-, onderhouds- en 
veiligheidsdoelstellingen. Qua prestaties was het doel om meer vermogen, bereik en controle te 
bieden. En natuurlijk kortere oplaadtijden. De geïntegreerde transmissie en EV-motoren leveren 
optimale prestaties en acceleratie. Met zijn geïntegreerde aandrijfsysteem en kleinere omvormer kan 
de EV6 GT tot wel 21.000 tpm halen.
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Runway Red (CR5)

Speciaal ontworpen 21" lichtmetalen velgen.
Exclusief ontwikkeld voor de EV GT: 21-inch 
lichtmetalen performance velgen, aangevuld 
met neon remklauwen.

Moonscape Matte (KLM)*Yacht Blue (DU3)

Snow White Pearl (SWP)Aurora Black Pearl (ABP)

Jouw auto, jouw stijl.
Kies de kleur die bij jouw stijl past. We hebben bijzondere carrosseriekleuren 
gemaakt om uit te kiezen. Elk met zijn eigen unieke karakter. Net als jij.

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia. 
De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en biedt jou 
meer transparantie. 

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de EV6 GT? 
Scan dan de QR-code met je smartphone.

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.

*Niet geschikt voor wasstraat.
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Pure kwaliteit voor 
volledige gemoedsrust.

* Kia hoogspannings-lithium-ionbatterijen in elektrische 
voertuigen (EV), hybride elektrische voertuigen (HEV) 
en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) zijn 
ontwikkeld en gemaakt voor een lange levensduur. 
Deze accu’s vallen onder de Kia-garantie van 7 jaar 
vanaf de eerste tenaamstelling of 150.000 km, 
afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Voor 
laagspanningsaccu’s (48V en 12V) in mild-hybride 
elektrische voertuigen (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste 
tenaamstelling, ongeacht de kilometerstand. 

Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een capaciteit 
van 70% van de batterij. Capaciteitsvermindering 
van de batterij in HEV’s en MHEV’s valt niet onder 
de garantie. Om mogelijke capaciteitsvermindering 
tot een minimum te beperken, raadpleeg de 
gebruikershandleiding. Zie voor de volledige 
voorwaarden het Kia-garantie boekje. 
Kijk voor meer informatie over de Kia-garantie op 
www.kia.com.

7 jaar garantie. Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie 
van 7 jaar of 150.000 km (onbeperkt aantal kilometers 
voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Deze 
volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de 
volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de 
voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden.

Kia 7 jaar garantie op EV/HEV/PHEV-batterij
De batterijen van elke Kia EV, Hybrid Electric (HEV) of 
Plug-in Hybrid (PHEV) zijn ontwikkeld en geproduceerd om 
uitzonderlijk lang mee te gaan*. Om ons vertrouwen in onze 

productkwaliteit extra te bevestigen, krijg je daarom op al deze 
uitvoeringen 7 jaar garantie vanaf de eerste registratie of tot 
150.000 km, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Voor 
onze laagspanningsbatterijen (48V en 12V) in Kia Mild-Hybrid 
elektrische voertuigen (MHEV’s) geldt een Kia-garantie van 2 
jaar vanaf eerste registratie, ongeacht de gereden kilometers. 
Zo weet je dus zeker dat je ook met een geëlektrificeerde low 
emission en zero emission Kia jarenlang probleemloos kunt 
genieten.
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KIA NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

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, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor 
actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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