
 

  

NIEUWS 
 

Kia EV6 uitgeroepen tot  
Auto van het Jaar 2022  

 
- Volledig elektrische, hoogtechnologische cross-over bekroond met 

een van de meest prestigieuze autoprijzen ter wereld 
- Kia EV6 verslaat felle concurrentie – Renault Mégane E-Tech, Hyundai 

IONIQ 5, Peugeot 308, Škoda Enyaq iV, Ford Mustang Mach-E en 
Cupra Born – en pakt de titel 

- De EV6 beschikt over een winnende combinatie van een groot 
rijbereik en ultrasnelle laadtechnologie 

- De EV6 werd ontwikkeld op basis van een specifieke elektrische 
voertuigarchitectuur en kan tot 528 kilometer afleggen met een enkele 
laadbeurt. Het duurt slechts 18 minuten om de geavanceerde batterij 
op te laden van 10 tot 80 procent.     

 

De volledig nieuwe Kia EV6 werd uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2022 op de prestigieuze 

Car of the Year Awards (COTY). Een 61-koppige jury, bestaande uit gerespecteerde 

autojournalisten uit 23 Europese landen, verkoos de innovatieve, volledig elektrische cross-

over tot algemene winnaar.  

 

De Kia EV6 was een van de meer dan zestig genomineerde modellen die in 2021 

gelanceerd werden. In november reduceerde de COTY-jury deze longlist tot een shortlist 

met zeven namen, waarvan zes elektrische voertuigen (EV’s). Daarmee werd het groeiende 

belang van elektrische voertuigen voor de consument nog eens extra in de verf gezet, nu de 

maatschappij evolueert richting een nieuwe mobiliteitstoekomst.  

 

De Kia EV6 kon met 279 punten de zege opstrijken en werd gekroond tot Auto van het Jaar 

2022, gevolgd door de Renault Mégane E-Tech (265 punten), Hyundai IONIQ 5 (261 

punten), Peugeot 308 (191 punten), Škoda Enyaq iV (185 punten), Ford Mustang Mach-E 

(150 punten) en Cupra Born (144 punten). 

 

Frank Janssen, voorzitter van de jury van de Car of the Year Awards: "Het is een leuke 

verrassing dat de Kia EV6 deze prijs in de wacht sleept. Het werd tijd dat het merk en de 

groep werden beloond, want ze hebben erg hard gewerkt aan deze auto. Het tempo 

waarmee Kia vooruitgang boekt, is echt indrukwekkend.”  
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Jason Jeong, president van Kia Europe, verklaarde: “Het is een grote eer om de prijs van 

Auto van het Jaar 2022 in de wacht te slepen met de EV6, de allereerste Kia die deze 

prestigieuze onderscheiding won. De EV6 is een baanbrekende ontwikkeling die werd 

ontworpen om elektrische mobiliteit leuk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken. Dat 

doen we door een indrukwekkend rijbereik, ultrasnelle laadmogelijkheden, een ruim, 

hoogtechnologisch interieur en een fantastische rijervaring met elkaar te combineren. De 

EV6 is een opwindend signaal van wat er nog komen gaat in ons veranderende 

geëlektrificeerde gamma.”  

   

Specifiek platform  

De EV6 is het eerste specifieke elektrische voertuig van Kia dat gebaseerd is op het Electric-

Global Modular Platform (E-GMP) van de constructeur. Dankzij deze hoogtechnologische 

architectuur maakt de EV6 komaf met de vele compromissen waarmee elektrische 

voertuigen worden geconfronteerd. Die worden immers vaak gebouwd op platformen die 

oorspronkelijk werden ontworpen om plaats te bieden aan wagens met een 

verbrandingsmotor. Dankzij zijn E-GMP-platform biedt de EV6 een toonaangevende 

interieurruimte, een indrukwekkend rijbereik van 528 km en ultrasnelle oplaadmogelijkheden 

van 800 V, waarmee klanten in slechts 18 minuten van 10 tot 80 procent kunnen laden. 

 

Als verwijzing naar zijn hoogtechnologische positionering was de EV6 het eerste 

wereldwijde model dat Kia’s nieuwe designfilosofie ‘Opposites United’ belichaamde. Die is 

geïnspireerd op de contrasten binnen de natuur en de mensheid. Centraal in de 

designfilosofie staat een nieuwe visuele identiteit die positieve krachten en natuurlijke 

energie oproept, met contrasterende combinaties van scherpe stijlelementen en sculpturale 

vormen. 

 

De titel van Auto van het Jaar 2022 is de jongste in een groeiend aantal wereldwijd 

gerenommeerde prijzen voor de EV6 sinds zijn lancering vorig jaar. Andere titels die onlangs 

werden gewonnen zijn: ‘Irish Car of the Year 2022’; ‘What Car? 2022’ ‘Car of the Year’, 

‘Crossover of the Year’ op de TopGear.com Awards 2021; ‘Premium’-winnaar op de Duitse 

Car of the Year Awards 2022 en gezamenlijke winnaar van de allereerste Best Cars of the 

Year 2021/2022 Awards. 

 

De EV6 is de eerste van zeven specifieke EV-modellen die Kia tegen 2026 op de markt wil 

brengen. De volledig elektrische cross-over zal een sleutelrol spelen in de plannen van de 

onderneming om een toonaangevende aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen te 

worden. 
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