Brandstofverbruik
Tips voor zuinig rijden

En hoe pakt uw brandstofverbruik uit
in de praktijk?
Voor iedere Kia is volgens een
internationaal geldende formule
een berekening gemaakt van het
gemiddelde brandstofverbruik in de
praktijk. Maar er zijn veel factoren
die het werkelijke brandstofverbruik
kunnen beïnvloeden. Het kan dus
gebeuren dat uw Kia meer verbruikt
dan dan u verwacht. En wij begrijpen
heel goed dat u dan om uitleg komt
vragen.
Daarom vindt u in deze folder
duidelijke informatie over de
mogelijke oorzaken van een hoger
brandstofverbruik. Tevens geven
we u een aantal eenvoudige tips om
het brandstofverbruik van uw Kia
te beperken. Goed voor uw eigen
portemonnee én voor het milieu.

Duidelijk verder met Kia!

Hoe zit het precies met het energielabel van uw Kia?
Ook uw Kia heeft een energielabel met gegevens over het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de CO2-uitstoot.
Het energielabel is in januari 2001 ingevoerd om het gebruik van energiezuinige auto’s te stimuleren.
Op het energielabel is te zien hoeveel een
nieuwe auto aan brandstof verbruikt in
vergelijking met auto’s uit dezelfde klasse.
De categorieën op het energielabel worden
aangegeven met de letters A tot en met G
en met drie kleurtinten (groen, geel en rood).
Brandstof (benzine, diesel of LPG) is een
van de belangrijkste kostenfactoren van uw
auto. Vandaar dat u natuurlijk goed naar de
verbruikscijfers in de folders hebt gekeken. Hoe groener het energielabel, des te
voordeliger u rijdt: dat werkt ook door in de
leaseprijs en de fiscale bijtelling.

Energielabel

Zuinigheid ten opzichte van gemiddelde auto
uit dezelfde grootteklasse

A

Minstens 20 procent zuiniger

B

20 tot 10 procent zuiniger

C

maximaal 10 procent zuiniger

D

maximaal 10 procent onzuiniger

E

10 tot 20 procent onzuiniger

F

20 tot 30 procent onzuiniger

G

meer dan 30 procent onzuiniger

Oorzaken van een hoger brandstofverbruik
Gewicht, aerodynamica en
motorinhoud zijn grotendeels bepalend
voor het brandstofverbruik van uw
auto. Maar ook uw eigen rijstijl en de
omstandigheden waaronder u rijdt,
zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan
veel korte trajecten, extra drukte in de
stad, filerijden, bergachtige trajecten,
harde tegenwind. En niet te vergeten:
de extra krachten die uw Kia moet
opwekken voor de climate control en
airconditioning. Het telt allemaal door
in uw brandstofverbruik.

Aerodynamica
Rijden met geopende ramen kost geld. De
luchtstroom wordt verstoord en de motor
moet harder werken. Dat kan 5 tot 10%
schelen. Gebruik dus liever alleen de ventilatieopeningen. Ook skiboxen of fietsendragers
zorgen voor meer luchtweerstand en kunnen
het brandstofverbruik enorm verhogen.
Elektriciteit / Airco
Een onnodig ingeschakelde achterruitverwarming kost 2 tot 5% extra brandstof. Het
gebruik van airconditioning kan zelfs tot 10%
extra oplopen. En vergeet u vooral de mistlampen en de stoelverwarming niet.
Bandenspanning
Banden en bandenspanning hebben een
grote invloed op het brandstofverbruik. Zorg
dus voor de juiste maat banden met een lage
rolweerstand en check de bandenspanning
regelmatig. Zo bespaart u circa 5% brandstof. Tijdens de onderhoudsbeurten kan de
Kia dealer op uw verzoek ook de uitlijning
controleren.

Het nieuwe rijden
Uw persoonlijke rijstijl is in grote mate verantwoordelijk voor het brandstofverbruik
en de CO2-uitstoot van uw Kia. Rij daarom
bij voorkeur volgens de principes van ‘Het
Nieuwe Rijden’: een initiatief van o.a. de
Ministeries van Verkeer en Waterstaat,
VROM en Economische Zaken. Ga ontspannen achter het stuur zitten. Schakel altijd
snel door naar een hogere versnelling en
zorg dat de motor met een zo laag mogelijk
toerental draait. Anticipeer op het verkeer
en hou rekening met uw medeweggebruikers
door vooruit te kijken en voldoende afstand
te bewaren. Verminder geleidelijk vaart: door
goed anticiperen hoeft u minder abrupt te
remmen. Stoppen of vaart minderen doet u
liefst zo geleidelijk mogelijk door gecontroleerd gas terug te nemen.

Cruise Control
Als uw Kia is uitgerust met Cruise Control,
gebruik deze dan zeker op de lange afstanden. Het kan u een brandstofbesparing
opleveren van 4 tot 10%.
Schakelmomenten
Tussen de 1500 en 3500 toeren per minuut
loopt de motor van uw Kia efficiënt. De keuze
van de juiste schakelmomenten scheelt
brandstof. Bij benzine of LPG kunt u al
doorschakelen bij 2500 toeren per minuut. Bij
diesel zelfs rond de 2000 toeren per minuut.
Dit geldt niet voor een 1.1 ltr. uitvoering.
Gewicht
Laat zo min mogelijk zware spullen in uw
auto liggen. Een lading van 80 kilo in een auto
van 1000 kilo zorgt al gauw voor ruim 6%
meer brandstofverbruik.

Geen verrassingen bij uw Kia-dealer
Bij Kia houden we niet van onaangename verrassingen. Daarom hebben we
vaste reparatie- en onderhoudsprijzen vastgesteld. Zo weet u altijd waar u
aan toe bent.
De 5 voordelen van reparatie en onderhoud bij de erkende Kia-dealer /
Kia-reparateur op een rij:

Veel rijplezier!

• Onderhoud door Kia-specialisten
• Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met
• Gebruik van geavanceerde diagnoseapparatuur en gereedschappen
• Vaste prijzen: u weet dus waar u aan toe bent

Kia Motors Nederland B.V.
De Corridor 25
3621 ZA Breukelen
Internet: www.kia.nl
E-mail: info@kia.nl

• Een werkplaatsafspraak kunt u ook maken op www.mijnkia.nl

Duidelijk verder met Kia!
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