
 

  

NIEUWS   

 

Kia EV6 wint 
‘Best Car Award’ 

in de categorie ‘Electric Compact’ 
 

 
Evere, 18-11-2022. 
De door de Autogids jaarlijks georganiseerde ‘Best Car’verkiezing omvat 10 categoriën, waaronder 
‘Electric Compact’ en de jurering gebeurt door drie groepen, met name door de lezers (20% van de 
punten), de redactie (50%) en een onafhankelijke jury (30%). 
Als nieuwkomer dit jaar schiet de EV6 meteen de hoofdvogel af, zowel bij de interne jury als bij de 
lezers, bij wie de Kia EV6 in beide gevallen de eerste plaats haalde.   
 
De EV6 raakt een gevoelige snaar, ongetwijfeld met zijn suggestieve lijnen, maar ook door zijn 
intrinsieke kwaliteiten, met name zijn architectuur van 800 volt, waardoor hij zeer snel kan opladen 
aan een DC-terminal (tot 240 kW).  
De klant heeft de keuze tussen de 77,4 kWh-versie met achterwielaandrijving en 229 pk (en tot 528 
kilometer WLTP-rijbereik) en dezelfde batterij, maar dan met vierwielaandrijving en 325 pk… of zelfs 
585 pk in de GT-uitvoering. De optrektijd van 0 tot 100 km/u bedraagt in dat laatste geval amper 3,5 
seconden! De EV6 kan ook prat gaan op een royale binnenruimte, een degelijke fabricage- en 
afwerkingskwaliteit en een eigenzinnig uiterlijk dat in de smaak valt. Ook de beschikbaarheid van de 
V2D (Vehicle To Device) technologie, waardoor externe aparaten zoals een elektrische fiets kunnen 
opgeladen worden, kent de nodige bijval. 
 
Olivier Gelas, Managing Director Kia Belux: “De door Autogids georganiseerde jaarlijkse verkiezing 
krijgt heel wat weerklank en daarom zijn we bijzonder verheugd dat de EV6 verkozen werd tot ‘Best 
Car’ in de categorie ‘Electric Compact’. Het is na de eerdere bekroning als ‘Car of the Year 2022’, 
nogmaals de bevestiging dat we, dankzij onze doorgedreven know-how inzake electrificatie, een 
uitmuntend product in de markt gezet hebben, dat zowel bij de vakpers als het grote publiek 
bijzonder goed in de smaak valt.” 
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