
ZAKENAUTOTESTDAG

De Zakenautotestdag van Utrecht Business is uitgegroeid tot een vaste waarde voor regionale 
autoliefhebbers. Het evenement heeft een beproefde formule; dealers van verschillende merken stellen 
actuele modellen ter beschikking, ondernemers testen deze auto’s en leggen hun bevindingen vast. Ook 
dit jaar was sprake van een gevarieerde én verrassende automix met voor bijna iedereen wat wils.

Zakenautotestdag 2016

Voor elk wat wils
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Zakenautotestdag 2016

Voor elk wat wils

DEALERS
- Berend Hoitink en Stephan Enckhof

 Arval

-  Gert Cluistra en Jaap Bolt

 Autobedrijf Cluistra 

-  Peter de Langen

 Flex Autolease/Kooijman Groep

-  Dennis Heeres

 FordStore Ford Utrecht 

-  Sam Mohamoud Ali

 Hans Knoop Mazda

-  Christiaan de Winter

 Van Oord Leidsche Rijn 

TESTRIJDERS
- Maikel Martens - 2Twitit

- Dick Willems - 2Twitit

- Jochem Thiades - Autoshop De Tunnel

- Maarten Verweij - BDO Accountants

-  Robert Voesten Meeting Gurus

- Vincent Poort - Geenvoud

- Edo Boonstra – Green Badger

- Roy Sijgers – Green Badger

- Jeroen de Jong – Platimex

- Jasper van den Breul – Sandd

- Dirk Hamersveld - Sandd

- Bert Bouman – System Care

- Reyer de Graaf – System Care

LOCATIES
-  Carlton President, Utrecht

- Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

- Oud London, Zeist
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OOK TESTRIJDER WORDEN?
Naast de Zakenautotestdag organiseert Utrecht Business 

een Green & Fun-testdag en een Bedrijfswagentestdag. 

Deze vinden plaats op 28 juni respectievelijk 27 september. 

Deze testdagen zijn een ideale gelegenheid om u te 

oriënteren op de aanschaf of lease van een nieuwe 

zakelijke auto. Ook is het evenement een prima manier 

om in een ongedwongen sfeer andere ondernemers te 

ontmoeten en te netwerken. Ook testrijder worden? 

Kijk op www.utrechtbusiness.nl/autotestdagen.



Bij Hyundai-dealer Cluistra start uw 
jarenlange zorgeloos rijplezier

Persoonlijke service staat voorop bij Hyundai-dealer Cluistra
Welke Hyundai u ook kiest, u kunt rekenen 
op kwaliteit, betrouwbaarheid en optimale 
service. Inmiddels is Hyundai uitgegroeid 
tot het 4e automerk ter wereld. Het 
streven om tot de échte top te behoren, 
leest u af aan de 5 jaar 3 dubbele garantie 
die elke Hyundai meekrijgt. Gewoon 
zonder kilometerbeperking! Bij Cluistra 
ontmoet u hetzelfde streven naar top-

kwaliteit en streven wij naar optimale 
persoonlijke zorg voor klanttevredenheid. 
Of u nu komt voor de aanschaf van een 
nieuwe Hyundai, occasion, verzekering, 
lease- of huurauto, reparatie of onder-
houd. We garanderen uw optimale service 
en onze persoonlijke inzet. Ontdek dit 
gerust tijdens een uitgebreide proefrit. 
Bel voor een afspraak of kom langs.

CLUISTRA BV
Nieuwegein Betuwehaven 1, tel. 030 - 606 2598
Veenendaal Galileistraat 12, tel. 0318 - 529 555
Ontdek meer op cluistra.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 - 7,5 (l/100 km) / 27,7 - 13,3 (km/l); CO2-emissie: 84 - 175 (g/km). 
Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests 
die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. 
AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN. ZIE VOOR KOSTEN EN 
VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL.

HDD323-59/4 CLUISTRA_WK51_ADV Imago_OnderNamen Lekstroom magazine A4.indd   1 19-11-15   13:34
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SPECIFICATIES

Merk: Hyundai 

Model: Tucson 

Type: 1.6 TDI Premium 

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.591 cc

Vermogen: 177 pk 

Koppel: 265 Nm 

Verbruik: 1 op 13,4 

Acceleratie: 0 tot 100 km/u 9,2 sec.

Topsnelheid: 203 km/u 

Uitrusting: panoramadak 

Verkoopprijs: € 39.495,- 

Leaseprijs: € 749,- (full 

operational, o.b.v. 30.000 p/jr, 

4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs:€ € 26.995,-

Informatie: www.cluistra.nl

Dick Willems: “Deze Hyundai Tucson is 
zonder meer een nette auto, die luxe oogt 
en toch betaalbaar is. Het zitcomfort is 
goed, net als de hoge zit. De achterrijca-
mera en parkeersensoren zijn erg handig 
en zouden eigenlijk standaard op iedere 
auto moeten zitten.”

Roy Sijgers: “Ik kom woorden te kort voor 
deze heerlijke rijdende auto die goed is 
afgewerkt en een duidelijke indeling heeft. 
De auto zit als gegoten voor een langere 
persoon. Fijn is ook de heldere navigatie 
met een intuïtieve bediening. De basisprijs 
is prima voor deze ruime en stoere gezins-
wagen. Wat mij betreft een topper van 
deze testdag.”

Bert Bouman: “Deze Tucson is me erg goed 
bevallen. Een auto die lekker rijdt, een 
hoge zit heeft en er representatief uitziet. 
Het comfort is zonder meer goed met lek-
kere stoelen die prima zijn in te stellen. 
Voor de prijs krijg je waar voor je geld.”

Robert Voesten: “De Tucson heb ik erva-
ren als een ruime, lekker soepel rijdende 
auto. Het dashboard is overzichtelijk met 
gebruiksvriendelijke instelbare menu’s. Wat 
betreft veiligheid werkt lanekeeping goed, 
evenals de achterrijcamera. Prijs is wat aan 
de hoge kant maar daar staan veel kwali-
teit, rijcomfort en features tegenover. Echt 
een auto voor een beginnend gezin.”

HYUNDAI TUCSON

“De Tucson heb ik ervaren 
als een ruime, lekker soepel 

rijdende auto.”

DEALER: AUTOBEDRIJF CLUISTRA NIEUWEGEIN
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: GERT CLUISTRA EN JAAP BOLT

ZAKENAUTOTESTDAG
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Bert Bouman: “Een prettige auto om in 
te rijden. Zoals je van Franse auto’s kunt 
verwachten, is het comfort uitstekend. De 
stoelen zitten als een fauteuil. Handig is 
ook de achteruitrijcamera. Voor het geld 
een prima auto.”

Roy Sijgers: “De DS4 scoort bij mij hoge 
punten ten aanzien van het rijgedrag en 
wegligging. Jammer dat de auto onpret-
tig stuurt waardoor de complete ervaring 
wat minder is. Het comfort is des Citroen, 
alleen vond ik de stoelen – ik ben vrij lang 
en zwaar – te zacht. Verder is het geluids-
systeem prima. Prettig is de camera die 
direct aangaat bij het achteruit rijden. Je 
betaalt relatief veel voor het bijzondere 
van de DS.”

Dirk Hamersveld: “Deze auto is zonder 
meer netjes afgewerkt, maar niet bij-
zonder. Wel comfortabel. Echt Frans. De 
audio is van prima kwaliteit, alleen de 
navigatie is erg traag.”

Jochem Thiades: “Het design van de DS4 
is prachtig en oogt sportief. Met het com-
fort zit het wel goed. De parkeersensoren 
en achteruitrijcamera zijn fijne hulpmid-
delen. Ik vind de prijs echter wel hoog, 
gezien de afwerking.”

Maikel Martens: “De zit van deze DS4 is 
erg comfortabel. Alleen stuurt de auto 
wat stroef en zijn in het stuur ook geen 
handpalmen verwerkt. De navigatie scoort 
net een voldoende.”

DEALER: VAN OORD LEIDSCHE RIJN
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: CHRISTIAAN DE WINTER

DS4

  
SPECIFICATIES

Merk: DS  

Model: 4  

Type: CrossBack BlueHDi 120 S&S 

EAT6 Business 

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.600 cc

Vermogen: 120 pk 

Koppel: 300 Nm 

Verbruik: 1 op 25,6 

Acceleratie: 0 tot 100 km/u 12,5 sec.

Topsnelheid: 190 km/u 

Uitrusting: Pack LED Vision Pre-

mium, Keyless entry en start, 

Verkoopprijs: € 35.942,- 

Leaseprijs: € 777,- (full 

operational, o.b.v. 30.000 p/jr, 

4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: € 26.590,- 

Informatie: www.vanoord.nl

”De DS4 scoort bij mij hoge 
punten ten aanzien van het 
rijgedrag en wegligging.”
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SPECIFICATIES

Merk: Citroen C4 

Model: Grand Picasso

Type: 1.6 HDI  Business

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.560 cc

Vermogen: 115 pk

Koppel: 270 Nm

Verbruik: 1 op 25

Acceleratie: 0 tot 100 12,1 sec.

Topsnelheid: 189 km/u

Verkoopprijs: € 3.640,-  

Leaseprijs: € 783,13 (full opera-

tional, o.b.v. 30.000 p/jr, 4 jaar, 

excl. btw)

Vanafprijs: € 33.640,-

Informatie: www.vanoord.nl

Jochem Thiades: “Tijdens het rijden heb ik 
de Picasso ervaren als een grote en fijne 
auto die erg comfortabel is dankzij de 
automaat en qua zitcomfort niks te wensen 
overlaat. Een leuke optie is de stoel, uitge-
rust met massage. Ook qua veiligheid zit 
alles er op en aan, zoals een achteruitrijca-
mera en een dodehoek-assistent; prettig bij 
in- en uitvoegen. De prijs is te overzien voor 
een auto uit dit segment. Als je een gezins-
auto zoekt, is dit zeker een optie. Jammer 
dat ik geen groot gezin heb.”

Maarten Verweij: “Deze Picasso verdient 
te worden geschreven in hoofdletters. Met 
deze auto kun je een heel voetbalteam 
verplaatsen, inclusief ouders. De auto scha-

kelde wat traag, maar dat is een kwestie 
van wennen. De navigatie zag er keurig uit; 
alles mooi in het midden geplaatst en over-
zichtelijk. Een auto die gezien zijn snufjes 
de prijs zonder meer waard is. Zodra ik op 
zoek ga naar een nieuwe gezinsauto staat 
deze hoog op de agenda.”

Jasper van den Breul: “De auto heeft me 
verrast door zijn ruimte, comfort en stoere 
afwerking. Deze Picasso brengt je dankzij 
het grote en goed functionerende naviga-
tiescherm comfortabel naar elke bestem-
ming. De prijs is uitstekend; veel auto voor 
weinig geld.”

DEALER: VAN OORD LEIDSCHE RIJN 
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: CHRISTIAAN DE WINTER

CITROEN C4 
GRAND PICASSO

”De auto heeft me verrast 
door zijn ruimte, comfort en 

stoere afwerking.”



  

€60,- €45,- €45,-
Ontvang 12 x Puur Porsche Magazine + 
6 reeds verschenen edities voor €60,-

PUUR Porsche magazine is het 
onafhankelijk maandmagazine voor 
elke Porsche liefhebber.Het blad staat 
boordevol met reportages over typen 
Porsches uit heden en verleden, techniek, 
onderhoud, tuning, interviews, races, 
evenementen en lifestyle.

www.puurpm.nl

Ontvang 6 x Great British Cars + 
6 reeds verschenen edities voor €45,-

Great British Cars is een onafhankelijk 
magazine voor de liefhebber van Engelse 
auto’s. Wil je een jaar lang elke twee maan-
den Great British Cars ontvangen en ook 
nog eens 6 reeds verschenen edities cadeau 
krijgen, ga dan naar www.greatbritishcars.
nl, vraag een abonnement aan en vul daar-
bij achter je naam de actiecode 12XGBC in.

www.greatbritishcars.nl

Ontvang 6 x Volvodrive Magazine + 
6 reeds verschenen edities voor €45,-

Volvodrive Magazine is het lijfblad voor de 
Volvo liefhebber. Wil je een jaar lang elke 
twee maanden Volvodrive Magazine ont-
vangen en ook nog eens 6 reeds verschenen 
edities cadeau krijgen, ga dan naar www.
volvodrivemagazine.nl, vraag een abonne-
ment aan en vul daarbij achter je naam de 
actiecode 12XVD in.

www.volvodrivemagazine.nl

Puur Porsche voor maar Great British Cars voor maar Volvodrive Magazine voor maar
18X 12X12X

Gemiddeld verbruik Mazda6: van 3,9 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,6 tot 15,6 km per liter / CO
2
-uitstoot van 104 tot 150 g/km. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan 

afwijken van de daadwerkelijke specificaties. 

NIET TE 

ZUINIG
NIET TE
ZUINIG

AUTOBEDRIJF CLUISTRA NIEUWEGEIN
Betuwehaven 1 | 3433 PV Nieuwegein | 030 - 6062598 | www.cluistra.nl | 

AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSEN
Kometenweg 7 | 3606 BD Maarssen | 0346 - 586444 | www.knoopweb.nl | 

Ontdek de Mazda6 vanaf € 29.490,-

Nu met 21% bijtelling

MAZ16021 Knoop en Cluistra GT-M Line M2 190x128mm.indd   1 10-05-16   11:09
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SPECIFICATIES

Merk: Mazda 

Model: Mazda6 

Type: Skyactive-D 150 6MT 

Skylease GT 

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 2.191 cc

Vermogen: 150 pk  

Koppel: 380 Nm 

Verbruik: 1 op 25,6 

Acceleratie: 0 tot 100 km/u 9,1 sec.

Topsnelheid: 210 km p/u

Uitrusting: MZD Connect infotain-

ment met navigatie en bluetooth. 

Verkoopprijs: € 36.490,-

Leaseprijs: € 789,- (full 

operational, o.b.v. 30.000 p/jr, 

4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: € 29.490,-

Informatie: www.knoopweb.nl

Reyer de Graaf: “Een opvallend grote en 
ruime wagen die heel relaxt rijdt, mede door 
het motorvermogen van de diesel. Het com-
fort is uitstekend. Een lekkere zit en met de 
bedieningsknop zijn alle opties gemakkelijk 
in te stellen. De navigatie werkt goed. Al 
met al is deze Mazda zijn prijs waard.”

Robert Voesten: “Een heerlijke sportieve 
en comfortabele auto, voorzien van een 
sportstoel die ik zelf wat minder geschikt 
vind voor dagelijks gebruik. Verder werken 
alle bedieningspanelen en knopjes goed. 
Praktisch is de navigatie met spraakherken-
ning. De parkeersensoren en sensoren in de 
zijspiegel zijn bijzonder nuttig. Deze Mazda 
voldoet volledig aan mijn verwachting van 
een zakelijke auto, ook qua prijs.”

Maarten Verweij: “Deze Mazda ziet er zeer 
representatief uit met een mooie afwerking 
en een scherpe prijs. De motor is erg gretig 
en zeker niet lui; welke diesel kun je optrek-
ken tot 6.000 toeren? Wat betreft zitcom-
fort vind ik de stoelen die goed instelbaar 
zijn wat kort, maar dat heeft ook te maken 
met mijn lengte. Ik overweeg deze auto 
aan te schaffen vanwege zijn betrouwbare 
imago en rijbeleving.”

Jasper van der Breul: “Ik was aangenaam 
verrast door zijn rijeigenschappen en weg-
ligging. Van buiten oogt de Mazda zeer 
strak. Binnenin is het interieur wat saai afge-
werkt. Daarentegen is het comfort uitste-
kend. Veel ruimte en stoelen die elektrisch 
instelbaar zijn.”

MAZDA 6

“Ik was aangenaam verrast 
door zijn rijeigenschappen 

en wegligging.”

DEALER: AUTOBEDRIJF KNOOP MAARSSEN/AUTOBEDRIJF CLUISTRA NIEUWEGEIN
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: SAM MOHAMOUD ALI EN JAAP BOLT

ZAKENAUTOTESTDAG



  

De Ford Mondeo
“Zakendoen wordt nu écht leuk”

We ❤ PrintMedia

Bouwmeesterweg 52  |  3123 AA Schiedam  T 010 247 6666  W www.balmedia.com  E info@balmedia.com

Houdt u ook zo van schitterend drukwerk, scherpe prijzen en uitstekende service? Neem nu contact op 
en ondervind zelf de geweldige kwaliteit van ons Nederlands/Baltisch traject: optimaal van boom tot deur.

BAL_adv_magazine.indd   4 24-02-15   16:30
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SPECIFICATIES

Merk: Ford

Model: Mondeo Vignale

Type: 2.0 187PK HEV 4 drs

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 2.000 cc 

Vermogen: 187 pk

Koppel: 300 Nm

Verbruik: 1 op 23,8

Acceleratie: 0 tot 100 km/u 9,2 sec.

Topsnelheid: 187 km/u 

Uitrusting: Connectivity Pack, Pre-

mium Comfort Seat Pack, Safety 

Pack, metaallak, privacy glass, 

elektrisch bedienbaar 

schuif/kanteldak.

Verkoopprijs: € 50.345,-

Leaseprijs: € 769,- (full 

operational, obv. 30.000 p/jr, 

4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: € 29.575,-

Informatie:

www.schakelautogroep.nl

Dirk Hamersveld: “Een super, strak afge-
werkte auto met een stoere voorkant. Op 
het comfort is niks aan te merken. De stoe-
len met massage zitten heerlijk en uit de 
boxen komt een prima geluid. Ook de ach-
terrijcamera en het automatisch inparkeren 
zijn in woord uitstekend. Voor de kwaliteit 
die de Mondeo levert, is de auto deze prijs 
ten volle waard.”

Vincent Poort: “Deze Ford Mondeo oogt 
als een strakke representatieve auto die 
ongetwijfeld hoog scoort in de zakelijke 
markt. De afwerking van het interieur is 
top. De stoelen zitten erg prettig, zeker in 
combinatie met de massagestand. De navi-

gatie is prima, zoals we van Ford gewend 
zijn. Deze uitvoering vind ik vrij prijzig. Maar 
daarvoor krijg je een fijne grote auto met 
veel comfort.”

Edo Boonstra: “Deze Mondeo vind ik echt 
een businessauto. Hij is zowel binnen als 
buiten mooi afgewerkt. Het zitcomfort is 
prima; de stoel is elektrisch instelbaar en 
stoelmassage maakt het plaatje compleet. 
Hij zou alleen wat meer vermogen mogen 
hebben, gezien de omvang van de auto. 
Voor de prijs krijg je veel kwaliteit en 
extra’s. Ik zou hem zeker willen aanschaffen, 
maar dan wel in de stationwagonuitvoering 
met meer kofferruimte.”

DEALER: FORDSTORE – FORD UTRECHT 
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: DENNIS HEERES

FORD MONDEO

“Een super, strak 
afgewerkte auto met een 

stoere voorkant.”

ZAKENAUTOTESTDAG
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Reijer de Graaf: “Een bijzondere en fijne 
auto om lange afstanden mee te rijden. 
Het zitcomfort is prima. Alleen wel wat 
krap voor langere mensen. De audio klinkt 
lekker en biedt net als de navigatie veel 
instelmogelijkheden. De prijs is gezien de 
klasse die deze auto uitstraalt in verhou-
ding. Ik vind het een mooiere auto dan 
een Audi en Mercedes. Voor mij mag er 
alleen een zwaardere motor in.”

Roy Sijgers: “De Jaguar XE ziet er super-
gaaf uit en nodigt uit om lekker mee te 
gaan rijden. De automaat zorgt ervoor dat 
je soepel rijdt. Het comfort is prima met 
een heerlijke lage zit. Een auto gemaakt 
voor de bestuurder. Verder is de Jaguar 

voorzien van een mooi groot navigatie-
scherm en goed klinkende audio. De 
achteruitrijcamera is een topuitvinding. De 
prijs is zonder meer goed. Een auto die 
zich leent om kilometers mee te maken en 
een prima alternatief voor bekende mer-
ken als BMW en Mercedes.”

Jasper van den Breul: “Ik viel vooral voor 
zijn sportieve en stoere uiterlijk. De auto 
ligt heerlijk op de weg. Voorin is de auto 
comfortabel met fijne stoelen. Achterin 
vond ik het wat krap. De prijs viel ver-
rassend mee. Ik wil deze Jaguar pas 
aanschaffen als mijn kinderen het huis uit 
zijn.”

DEALER: ARVAL
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: BEREND HOITINK

JAGUAR XE

  
SPECIFICATIES

Merk: Jaguar  

Model: XE  

Type: 2.0 E-Performance 

R-Sport 

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.999 cc

Vermogen: 163 pk 

Koppel: 380 Nm  

Verbruik: 1 op 24   

Acceleratie: 0 tot 100 km/u 8,2 sec.

Topsnelheid: 227 km/u  

Uitrusting: metallic lak Bluefire, 

19 inch lichtmetalen velgen

Verkoopprijs: € 52.850,-

Leaseprijs: Vanaf € 781,81 

(full operational, o.b.v. 10.000 p/jr, 

5 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: € 41.250,- 

Informatie:  www.arval.nl

“Een bijzondere en fijne 
auto om lange afstanden 

mee te rijden.”
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SPECIFICATIES

Merk: Mercedes-Benz 

Model: CLA 180d SB Ambition

Type: 250 Sport 

Transmissie: Automaat

Cilinderinhoud: 1.991 cc

Vermogen: 211 pk 

 

Koppel: 350 Nm 

Verbruik: 5,8 l/100 km   

Acceleratie: 0 tot 100 km/u 6,7 sec.

Topsnelheid: 250 km/u 

Uitrusting: AMG-pakket, 

sportuitvoering, panoramadak.

Verkoopprijs: € 53.326,-

Leaseprijs: vanaf € 755,02 

per maand (full operational, o.b.v. 

30.000 p/jr, 4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs: € 35.531,-

Maarten Verweij: “Een unieke auto; wat 
een beleving. De afwerking is zoals je mag 
verwachten van een Mercedes. Alle denk-
bare opties zijn aanwezig. Uiteraard is de 
prijs van 73.000 euro buitensporig, maar de 
echte liefhebber heeft het er graag voor 
over. Voor mij krijgt deze auto een 10; op 
economisch gebied een 7.”

Jeroen de Jong: “In een woord een super-
mooie auto die lekker sportief rijdt, maar 
niet echt een representatieve uitstraling 
heeft. Wat gezien de prijs wel zou mogen. 
Het zitcomfort is goed. Fijne stoelen en een 
prima zithouding. Het navigatiescherm vind 
ik minder, maar voor de rest een erg stijl-
volle en sportieve auto. Jammer dat er geen 

achteruitrijcamera op zit. Mag er voor het 
geld wel bij. De prijs vind ik aan de hoge 
kant, maar dat past wel bij het imago van 
Mercedes.”

Edo Boonstra: “Deze Mercedes heeft een 
sportieve drive en is bovendien mooi afge-
werkt. Het zitcomfort is prima, maar wel 
een beetje hard. De audio vond ik lekker 
klinken, terwijl ik de navigatie wat minder 
vond. Ik mis bij deze auto iets extra’s van 
binnen. De prijs staat niet in verhouding tot 
de uitrusting. Maar als leuk speeltje zou ik 
hem zeker willen hebben.”

DEALER: ARVAL
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: STEPHAN ENCKHOF

MERCEDES-BENZ CLA 
SHOOTING BRAKE

“Deze Mercedes heeft een 
sportieve drive en is 

bovendien mooi afgewerkt.”



  

kia.com

Gem. verbruik: 4,6 - 7,5 l/100km, 21,7 - 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 119 - 175 g/km. *Genoemde prijs is alleen geldig op de nieuwe Kia Sportage met uiterste datum kentekenaanvraag 30-06-2016 en uiterste registratiedatum 
31-07-2016. De actie geldt niet i.c.m. andere acties. Genoemde prijs is incl. inruilvoordeel, btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij je Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond 
model kanafwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verfijning opnieuw uitgevonden
De nieuwe Kia Sportage is nu nog sportiever en completer. Vol innovatieve features zoals automatische noodremassistentie, dodehoekassistentie 
en een slimme automatische achterklep. Er is al een Kia Sportage vanaf € 25.245,-. Kom nu naar onze showroom en probeer ‘m zelf.

De nieuwe Kia Sportage.
Vol sterke verhalen.
Vanaf € 25.245,-*.

Kooijman Utrecht
Meijewetering 39, Utrecht, Tel. 030 – 26 60 044, www.kia-utrecht.nl

Conferenties  |  Hotel  |  Evenementen

Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg - Tel. +31 (0)346 35 17 55 - info@kontaktderkontinenten.nl  -  www.kontaktderkontinenten.nl

25 zalen | 131 hotelkamers | gratis WiFi en AV-middelen | gouden Green Key | ProefLokaal De Wereld | gratis parkeren | buitenactiviteiten
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SPECIFICATIES

Merk: Kia 

Model: Sportage  

Type: 1.6-GDI GT-Line First Edition

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1.600 cc

Vermogen: 177 pk 

Koppel: 265 Nm

Verbruik: 1 op 13,7 

Acceleratie: 0-100 km/u 9,2 sec

Topsnelheid: 205 km/u 

Uitrusting: Navigatie, Sync 2.0 

Bluetooth, parkeersensoren voor 

en achter, automatisch inparkeren 

Verkoopprijs: € 35.995,-

Leaseprijs: € 672,- (full 

operational, o.b.v. 30.000 p/jr, 

4 jaar, excl. btw)

Vanafprijs:€ € 25.995,-

Informatie:  

www.kooijman-autogroep.nl 

Maikel Martens: “Ik was erg onder de indruk 
van de rijeigenschappen en wegligging. 
De hoge zit geeft een veilig gevoel en veel 
overzicht op de weg. Van de grotere auto’s 
vond ik deze het mooist van binnen. En de 
prijs viel me honderd procent mee. Een auto 
die door het sportieve uiterlijk en de snelle 
acceleratie zijn aanschaf waard is.”

Edo Boonstra: “Deze Kia heb ik ervaren 
als comfortabel en sportief ineen. Hij heeft 
een lekkere hoge zit met stevige stoelen 
en goede steun; ik mis alleen de elektrische 
instelling. De auto is verder netjes afge-
werkt. Het audiosysteem klinkt zelfs zacht 
goed door de stille motor. Voor de kwaliteit 
die je krijgt, is de prijs marktconform.”

Vincent Poort: “Op het eerste gezicht een 
stoer uitziende auto met lekker zittende 
stoelen die goed in de juiste positie zijn te 
stellen. Ik was bijzonder gecharmeerd van 
deze auto. Wat me tegenviel is het verbruik: 
1 op 13. Voor de prijs krijg je echter een 
auto met een wow-effect.”

Jeroen de Jong: “Wie een nette represen-
tatieve auto wil, denkt niet meteen aan een 
Kia. Maar daar ben ik op teruggekomen. 
Een auto die lekker sportief rijdt en is 
uitgerust met onder meer een goed functi-
onerende navigatie en achteruitrijcamera. 
De prijs vind ik naar verhouding iets aan de 
hoge kant.”

DEALER: FLEX AUTOLEASE /KOOIJMAN AUTOGROEP
AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: PETER DE LANGEN

KIA SPORTAGE

“Ik was erg onder de indruk 
van de rijeigenschappen 

en wegligging.”

ZAKENAUTOTESTDAG


