
Kia Connect  

Wat is Kia Connect en hoe werkt het? 

Kia Connect, voormalig bekend als UVO, is het telematicasysteem waarmee veel van de nieuwste 

Kia-modellen zijn uitgerust. Het is de basis voor de connectiviteitsdiensten in de Kia, zoals live 

verkeersinformatie, weersvoorspellingen, zoeken naar nuttige plaatsen (POI's) en zelfs 

beschikbaarheid en prijzen voor het parkeren van Kia's en het opladen van elektrische voertuigen. 

Welke services beschikbaar zijn, is afhankelijk van het model en de voertuigspecificatie. We 

voegen in de loop van de tijd nieuwe functionaliteiten toe aan Kia Connect om de service zo nuttig 

en behulpzaam mogelijk te maken. De Kia's met Kia Connect zijn uitgerust met een modem en 

een simkaart en gebruiken data van een mobiel netwerk. 

https://connect.kia.com/nl/customer-support/faq-general/ 

 

Wat kost het gebruik van Kia Connect? 

Kia Connect wordt 7 jaar lang gratis aan alle Kia-klanten aangeboden, in lijn met de 7 jaar 

garantie van Kia. De kosten voor het gebruik van Kia Connect na de periode van 7 jaar, zijn nog 

niet door Kia gespecificeerd. 

 

Kunnen Kia Connect services in het buitenland worden gebruikt? 

Vodafone is Kia's partner en SIM-provider, dus de dekking van Kia Connect is gekoppeld aan hun 

netwerk. Dit betekent dat diensten in heel Europa (inclusief VK) kunnen worden gebruikt, zolang 

Vodafone of een van haar partners in dat land actief is. Het is ook mogelijk om toegang te krijgen 

tot het Kia Connect systeem in landen waar Kia Connect nog niet is gelanceerd, zolang Vodafone 

of een van zijn partners in die markt actief is. 

 

Kunnen meerdere telefoons tegelijkertijd verbinding maken met Kia Connect? 

Er kan slechts één hoofdaccount tegelijkertijd aan Kia Connect in de auto worden gekoppeld. De 

hoofdgebruiker kan zijn Kia delen met verschillende andere Kia Connect-app-gebruikers. Bij veel 

Kia-infotainmentsystemen kunnen twee telefoons tegelijkertijd worden aangesloten via bluetooth. 

Je kunt jouw auto delen met een andere gebruiker die ook de Kia Connect-app heeft gedownload 

en een account heeft met een geldig telefoonnummer.  

Hiervoor kun je de onderstaande stappen volgen: - Navigeer naar My Car-sectie in de Kia Connect-app - Klik op de knop Delen - Voer het 

telefoonnummer in van de persoon met wie je jouw auto wilt delen en stel een pincode in - Er wordt een pushmelding naar de telefoon van 

een andere gebruiker gestuurd om te informeren dat je jouw auto wilt delen. Na het invoeren van de pincode die je in de vorige stap hebt 

ingevuld, verschijnt de auto in het account. 

https://connect.kia.com/nl/customer-support/faq-general/


 

Hoe kan ik mijn account loskoppelen als ik besluit mijn auto te verkopen? 

Door het Kia Connect systeem in de auto te resetten of een gebruikersaccount te verwijderen, 

worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Volg hiervoor de onderstaande stappen: 

1. Ga naar:  Setup (in navigatiesysteem) 

2. Klik op:   “UVO”/”Kia Connect” (afhankelijk van de versie) 

3. Scroll naar:  “Deactiveer UVO/Kia Connect en reset het systeem” 

 

4. Lees bericht: “Het systeem wordt gereset naar de fabrieksinstellingen en alle 

opgeslagen gegevens en instellingen gaan verloren. Doorgaan?” 

 

5. Klik op:  “Ja”  

 

Ik heb mijn Kia verkocht en ben vergeten mijn account te ontkoppelen of mijn 

gegevens te verwijderen. Kan ik dit op afstand doen? 

Sinds 14-01-2021 is Kia Account geïntroduceerd in Kia Connect. Je kunt het Kia-account met Kia 

Connect op elk gewenst moment rechtstreeks in de Kia Connect-app ontkoppelen. 

 

Als een vorige eigenaar zijn account niet loskoppelt van zijn oude auto, kunnen ze 

dan de bewegingen van de auto blijven volgen via de app? 



Ja, bij het kopen van een gebruikte Kia die uitgerust is met Kia Connect, moet een klant het 

apparaat resetten. 


