
Új Kia Sorento
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Az élet annyi, amennyit 
megélünk belőle. Köszöntjük a 
Kia világában!

Az élet csodálatos. Mozgalmas, kiszámíthatatlan, és minden pillanatában 
izgalmas. Akármi történik, akármerre jár, akármit fedez is fel, a Kiára 
mindig számíthat.

A Kia munkatársaiként nem kisebb életcélt tűztünk ki magunk elé, 
mint hogy aktívan hozzájáruljunk egy szebb jövőhöz. Ezért tervezünk 
és építünk olyan autókat, amelyek révén vadonatúj távlatokat 
fedezhet fel. Lenyűgöző formatervű, fejlett technológiájú autókat, tele 
okos megoldásokkal. Autókat, amelyek kiemelkedő minőségéről a
páratlan, hétéves garancia tanúskodik. Bármit is teszünk, mindig egy 
cél lebeg a szemünk előtt: hogy minduntalan felülmúljuk az Ön 
elvárásait. Ezt úgy nevezzük: „A meglepetés ereje.”

Kérjük, tartson velünk, és engedje, hogy meglepjük Önt!
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Ha megalkuvás nélkül, saját elképzelései szerint szeretne élni, az új, hétüléses, ultramodern hajtásláncra épülő Kia 
Sorento szabadidő-autó a tökéletes választás. Próbálja ki az új Sorento Plug-in Hybridet! Ez a modell tisztán elektromos 
üzemre is képes... Egyszerűen csak alacsonyabb károsanyag-kibocsátásra törekszik? Akkor az új Sorento Hybrid illik 
Önhöz. Bármely modellváltozat mellett is dönt, letisztult, mégis erőteljes formavilágot, messze átlagon felüli 
helykínálatot és komfortos, luxus színvonalú utasteret kap, így minden helyzetben stílusosan és kényelmesen autózhat. 
Ha Önhöz az áll közelebb, dízel kivitelben is megrendelheti szabadidő-autónkat, hiszen a páratlanul fejlett erőforrás 
hihetetlenül takarékossá teszi az új Sorentót.

Járja saját útját... 
az új Kia Sorentóval!
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Tegye színesebbé a szürke hétköznapokat! Az új Kia Sorento robusz-
tus, egyszersmind stílusos karosszériája üde színfolt a városi forga-
lomban, nem mellesleg egyértelmű utalás a jövőbe mutató, elektro-
mos üzemmódra is képes hajtásláncra. Lehengerlő kisugárzását az 
olyan aprólékosan kidolgozott részleteknek köszönheti, mint a sárvé-
dőívek borítása, a fényezett, szaténkrómmal megspékelt ajtókilincsek 
vagy az oldalajtókon végigfutó díszítőelemek, de említhetnénk a 
fényjátékkal működésbe lépő nappali menetfényeket is. A hibrid 
Sorento a közúti modellek kifinomultságát és a terepjárók tekintélyt 
parancsoló kisugárzását ötvözi, s rendkívül alacsony károsanyag-ki-
bocsátás jellemzi.

Adjon hangot 
elvárásainak!
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Bármerre is tart, az új Sorento Hybrid modellel stílusosan és kényelmesen autózhat, s az új 
formajegyeknek köszönhetően mindig lenyűgözheti környezetét! A legmodernebb 
világítástechnikát képviselő LED-fényszóró, a sportos megjelenésű alsó védőburkolat, a szemet 
gyönyörködtető díszléc-garnitúra, a formavilágba simuló, fényes lakkal bevont tetősín és az 
integrált hátsó ablaktörlő mind-mind olyan részlet, ami a Kia mérnökeinek kreativitásáról és 
elkötelezettségéről árulkodik. Nem számít, melyik irányból pillantják meg, a Sorento mindig 
ámulatba ejti szemlélőjét...

Kovácsoljon előnyt döntéseiből!
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Bármely Sorentót is választja, erőtől duzzadó megjelenésének és ult-
ramodern műszaki alapjainak köszönhetően mindig élen járhat. A 2,2 
literes dízelmotorral felszerelt kivitel orr-részét például feltűnő (kró-
mozott, illetve fényes feketében pompázó kerettel körülölelt) hűtő-
rács és sportos (jellegzetes, szárnyat mintázó levegőzőrostélyokkal 
egyedibbé varázsolt) lökhárító teszi igazán markánssá, s igencsak 
szembeötlők a jellegzetes alsó védőbetétek, valamint a 20 colos 
könnyűfém kerekek is. Az összhatás a minden elemében LED-es, 
nappali menetfénnyel kiegészített fényszórópárral és a szintén LED-
es ködfényszóróval válik teljessé, messziről jelezve, hogy a modell a 
legújabb, legkorszerűbb technikai megoldásokra épül. 

Bővítse ki látóterét!



12 13

Ha olyan szabadidő-autót szeretne, amelynek minden egyes 
porcikája lenyűgöző, ugyanakkor masszív, kényelmes és 
környezetbarát, a Sorento Plug-in Hybridnél aligha találhat jobbat. Ez 
a – környezettudatos vásárlóknak fejlesztett – modell szinte 
észrevétlenül kapcsol oda-vissza a benzines és az elektromos 
üzemmód között, s azon túlmenően, hogy megdöbbentően keveset 
fogyaszt, 70 km-es* elektromos hatótávolsága is elismerést érdemel. 
Az integrált töltőaljzatnak köszönhetően ot thoni, 230 V-os 
konnektorról és nyilvános töltőről egyaránt töltheti autóját.

Mutassa meg, mire 
képes!

* WLTP szabvány szerint (összehasonlítás céljából közzétett, homologizáció előtt álló adat), 
városi körülmények között.
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Plug-in Hybrid

* A KiaCharge szolgáltatás 2020 szeptemberében indul a kiválasztott országokban.

TÖLTŐKÁBEL ÉS VEZÉRLŐEGYSÉG

A Kia Sorento Plug-in Hybridhez áramerősség-szabályozóval ellátott, 
típusspecifikus töltőkábelt adunk, amivel 230 voltos, otthoni hálózat-
ról is teljes biztonságban töltheti az akkumulátorokat.

TÖLTŐALJZAT INTEGRÁLT VISSZAJELZŐ LÁMPÁVAL

Élvezze a könnyű kezelhetőség előnyeit! A Sorento Plug-in Hybrid 
hagyományos konnektorról éppúgy tölthető, mint nyilvános 
töltőállomásról. Az integrált Type 2-es aljzathoz az alapfelszereltség 
részeként kínált, hagyományos töltőkábel és a feláras Type 2-Type 2 
vezeték is egyetlen mozdulattal csatlakoztatható, sőt, az aljzat mellé 
helyezett LED a töltési folyamatról és az akkumulátor töltöttségi 
szintjéről is tájékoztatja a felhasználót.

Éljen a töltési 
lehetőségekkel!

A KiaCharge* névre keresztelt RFID kártyával a Sorento Plug-in 
Hybrid tulajdonosa nyilvános töltőpontokon is könnyedén vételezhet 
áramot. Ha csatlakozik fizetési rendszerünkhöz, Európa 29 
országában, több mint 148 ezer állomáson töltheti az akkumulátort, 
ahogy számos egyéb szolgáltatás is biztosítja ezt, így egy Kia 
feltöltése mindig felemelő érzés.

Az új Sorento Plug-in Hybrid igen gyorsan, mindössze 3 óra 25 perc 
alatt eléri a 100%-ot, ha 230 V-os, 16 amperes nyilvános ponton tölti 
az akkumulátorát.
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betétek sokasága éppúgy vonzza a tekintetet, mint a 10,25"-os 
képátlójú, keret nélküli, UVO Connect-alapú navigációs rendszer 
vagy maga a 12,3"-os, digitális műszeregység. Hogy a zenei aláfestés 
is elsőrangú legyen, 12 hangszórós, prémium Bose® audiorendszer 
került az autóba. Az Ön útja, az Ön stílusa... kompromisszumok nél-
kül.

Mindegy, merre visz az útja, a legújabb, legmodernebb műszaki 
megoldásokkal felvértezett Kia Sorento luxus színvonalú, tágas utas-
tere biztosan lenyűgözi majd. A fekete tetőkárpitba integrált hangu-
latvilágítás egészen különleges hangulatot varázsol az utastérben, 
függetlenül attól, hogy Nappa bőrhuzatot vagy fekete-szürke textil-
huzatot rendel a tulajdonos. A különleges felületű, szaténkróm díszí-
tőelemekkel látványosabbá tett műszerfal és a magasfényű fekete 

Belső kialakítás

Pontosan, ahogy Ön szeretné
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Plug-in Hybrid

Foglaljon helyet az új Sorento Plug-in Hybridben, és ismerje meg a 
legújabb menetinformációs és mobilkommunikációs eszközöket! Elég 
egy pillantás a 10,25"-os képátlójú navigációs rendszerre, és máris 
láthatja, mennyi előnyt tartogatnak a Kia ultramodern fejlesztései. A 
Kia Live például nemcsak valós idejű forgalmi információkkal segíti a 
vezetőt, hanem akár a legközelebbi töltőállomások helyét is jelzi. 
Ámulatba ejtő a teljesen digitális, 12.3”-os műszeregység is, amelyen 
az alapvető menetadatok mellett akár a PHEV hajtáslánccal 

kapcsolatos tudnivalói is megjelennek, beleértve az energiaáramlás 
irányát, az akkumulátor állapotát és az aktuális hatótávolságot is. 
Mindezt kristálytiszta hangzású, 12 hangszórós Bose® Premium 
Sound audiorendszerrel egészítettük ki, a luxus színvonalról és az 
egyedi stí lusról pedig a bőr ülésgarnitúra, a szaténhatású 
műszerfalborítás, a diszkrét hangulatvilágítás vagy a részben 
krómozott díszítőelemek összjátéka gondoskodik. Készen áll, hogy az 
Ön útját járja...amikor csak Ön akarja!

Éljen meg 
minden pillanatot!

EV/HEV GOMB

A Hybrid és az Elektromos (HEV és EV) üzemmód között kapcsoló 
gombot a váltókar mellett helyzeték el mérnökeink, így a vezető 
villámgyorsan átállhat elektromosról hibrid működésre és vissza. Ha 
a városban ideális EV program aktív, a Sorento Plug-in Hybrid 
csupán áramot vesz fel és nem bocsát ki káros anyagokat. HEV 
üzemmódban mindkét energiaforrás bekapcsolódik a hajtásba, tehát 
a benzin- és a villanymotor együtt dolgozik.
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Sokoldalúság

Legyen nyitott a világra, és használja ki a kínálkozó lehetőségeket! Az 
új Sorento semmitől nem riad vissza, sokoldalúságának és variálható-
ságának köszönhetően minden környezetben könnyedén helytáll. 
Hétüléses utastere elképesztően tágas és kényelmes, a 60/40 arány-
ban dönthető hátsó üléssor egy része szabadon csúsztatható, így 
mindig az aktuális feladathoz igazítható az utastér elrendezése. 
Minden utast elbűvöl majd a kényelem és a helykínálat, pláne, hogy 
még a harmadik üléssorban utazók is különálló klímavezérlést kap-
tak. Az új Sorentót Önért és utasaiért terveztük.

Éljen az 
alkalommal!
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Kényelem/variálhatóság

Használja ki a lehetőségeit!
Ha arra készül, hogy kitolja határait, a Sorentóval stílusosan megteheti. Álomszép, magabiztossá-
got sugárzó karosszériája kényelmes, tágas és könnyedén variálható utasteret ölel körbe.

OKOS CSOMAGTÉRAJTÓ

Csak a tulajdonoson múlik, hogy milyen magasra nyílik az elektromos mozgatású csomagtérajtó. Ha az adott helyzetben 
három másodpercig lenyomva tartja a memóriagombot, a rendszer megjegyzi az Ön ideális beállítását.

Lehet öt- vagy hétszemélyes szabadidő-
autó, sőt akár hatalmas rakterű áruszállító is, 
hiszen a hátsó ülések lehajtásával 910 
literesre bővíthető a csomagtartó befogadó-
képessége. A második sor síkba döntéséhez 
elég a poggyásztérben elhelyezett kapcsoló-
konzolt kezelnie - a bal és a jobb ülés 
egyaránt saját gombot kapott.

Mindegy, hogy mik a tervei vagy mit szeret-
ne szállítani, a Sorento igazodik az Ön elvá-
rásaihoz.

3. üléssor részben síkba döntve

3. üléssor teljesen síkba döntve, 2. üléssor részben 

lehajtva

3. üléssor teljesen síkba döntve

2. üléssor részben síkba döntve (ötüléses változat) 2. üléssor teljesen síkba döntve (ötüléses változat)

GIGANTIKUS MÉRETŰ CSOMAGTÉR, 
EGY MOZDULATTAL LEDÖNTHETŐ MÁSODIK 
ÜLÉSSORRAL

LEHETSÉGES ÜLÉSPOZÍCIÓK
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SZÉLVÉDŐRE VETÍTETT ADATOK (HUD)

Egy percre sem kell levennie tekintetét az útról, a HUD (Head up 
display) ugyanis a vezető látómezejének közepén, a műszerfalon jele-
níti meg a hatékony és biztonságos autózáshoz szükséges adatokat.

Ossza meg élményeit!
Ha útra kel, jólesik az érzés, hogy azokat is kényelmes, tágas és ergonomikus környezet 
veszi körbe, akik Önnel tartanak.

FŰTHETŐ ÉS SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK

Az új Sorento utasai a leghidegebb időben is kényelemben érezhetik 
magukat, hiszen az első sor és a második sor szélső ülőlapjai, vala-
mint háttámlái egyaránt fűthetőek. Ha beköszönt a kánikula, az elöl 
utazók komfortját szellőztetett, ventilátorokkal ellátott ülés fokozza.

HANGULATVILÁGÍTÁS

Az egyedülálló atmoszférához nagyban hozzájárulnak az ajtókon és 
a műszerfalon elhelyezett lámpák, amelyek 7 alapszínben, valamint 
64 további tónusban világítanak. Ha felkapcsolja őket, garantált a jó 
hangulat!

ELEKTROMOS MOZGATÁSÚ, MEMÓRIÁS ÜLÉSEK 

Az integrált memóriaegység révén két vezető is elmentheti a 
számára ideális ülésbeállításokat, s hogy még nagyobb legyen a 
kényelem, a két első ülést deréktámasszal is kiegészítettük. 
Ugyancsak a komfortot szolgálja a vezetőülés változtatható méretű 
oldalsó párnázata. Az első, középső légzsák azt akadályozza meg, 
hogy az elöl utazók feje egymásnak csapódjon egy esetleges ütközés 
során.

360° FOKOS KAMERARENDSZER 

A 20 km/óráig aktív, ultramodern kamerarendszer teljes képet ad az 
új Sorento környezetéről, mivel egy-egy nagy látószögű kamera 
került az autó elejére, hátuljára és két oldalára. Ezek képét a rendszer 
úgy kombinálja, hogy a vezető felülnézetből  szemlélhesse a gépko-
csit és a körülötte elhelyezkedő tárgyakat, embereket stb.

Kényelem



A Kia teljes körű minőségi ígéretének 
megfelelően minden, gyárilag LG navigációs 
berendezéssel felszerelt új Kia gépkocsihoz 
évente egyszer, összesen hat alkalommal 
ingyenes éves térképfrissítést kínálunk 
szervizeinkben. Ez az egyedülálló program 
a biztosíték arra, hogy navigációs rendszere 
mindig naprakész marad.

7 éves térképfrissítés
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Mobilkommunikációs és infotainment rendszer

VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ

Felejtse el a kábeleket! A beépített indukciós töltővel gond nélkül 
töltheti erre alkalmas mobilkészülékét, csupán rá kell helyeznie a 
középkonzolon kialakított tálcára.

TÉRHATÁSÚ, PRÉMIUM BOSE® AUDIORENDSZER

Ismerje meg a világ egyik legjobb autóhifijét! A 12 hangszórós, külső 
erősítővel kiegészített, ultramodern Bose rendszer sztereó és 
többcsatornás forrásokkal egyaránt kompatibilis, és csodálatos, 
kristálytiszta hangzás jellemzi.

10,25 COLOS KÉPERNYŐ A NAVIGÁCIÓS RENDSZERHEZ

Jelölje meg úti célját ezen a jól látható, keret nélküli, 10,25 colos érintőképernyőn, amelyet a 
Sorento prémium navigációs rendszeréhez társítottunk! Az UVO Connect, Android Auto- és 
Apple Carplay-kompatibilis eszközzel a Kia Live szolgáltatásai is igénybe vehetők, tehát valós 
idejű információk segíthetik a gyors és biztonságos előrejutást. A térkép a vásárlást követően 
hét évig ingyenesen frissíthető.* 

USB- ÉS TÖLTŐALJZAT MINDEN FELHASZNÁLÓNAK

Hogy egyik utasnak se okozzon gondot a mobileszközök töltése, a 
középkonzolon, az első ülések háttámláján és a csomagtartó két 
oldalán is található USB-aljzat, a műszerfalra pedig 12 voltos 
szivargyújtó-csatlakozó is került. A poggyásztérben elhelyezett két 
USB-port a harmadik üléssorban utazóknak lehet nagy segítség.

Maradjon mindig kapcsolatban!
Az új Kia Sorento utasterében a legmodernebb fedélzeti rendszerekkel ismerkedhet meg. 
Ezek biztos mobilkommunikációs kapcsolatot és felhőtlen szórakozást ígérnek, s mivel 
pofonegyszerűen kezelhetőek, a kényelemhez, az ergonómiához és a menetkomforthoz is 
nagyban hozzájárulnak.

*Az adatforgalmi díj a felhasználót terheli.
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Érdekes helyszínek ajánlása (POI) 
Éttermet, szolgáltatást vagy látnivalót keres? Mindez 
könnyedén elérhető a rendszeresen frissülő POI-adatbázisból.

Parkolás 
A Kia Live segítségével már azelőtt tájékozódhat a szabad 
parkolóhelyekről, hogy megérkezne úti céljához. A rendszer 
megjeleníti a lehetséges utcai és parkolóházi helyeket,  sőt, 
a pontos lokáció és a foglaltság mellett a parkolási díjat is 
feltünteti a műszerfalon.

Üzemanyag-információ 
Ha fogytán az üzemanyag, a rendszer automatikusan 
megjeleníti a legközelebbi töltőállomások helyzetét, sőt a 
folyamatosan frissülő, internetalapú adatbázis az üzemanyag-
árakat is elárulja.

Töltőállomások (csak Plug-in Hybrid esetében) 
Az online címjegyzék megjeleníti a töltőállomások helyét, 
valamint a fizetési módokat, a szabad töltőpontok számát, 
illetve a kompatibilis csatlakozók jellegét.

Valós idejű forgalmi információk 
A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési 
információi kétpercenként frissülnek a TomTom jóvoltából, így 
Ön mindig tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, illetve azt, hogy 
mely környéket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a 
navigáció tájékoztatja Önt, és alternatív útvonalakat javasol.

Traffipax/baleseti gócpontok*  
A rendszer különböző sebességellenőrző berendezésekre hívja 
fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is, valamint 
tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással érintett területekről. 
A kijelző a baleseti gócpontokat is megjeleníti.

Időjárás-előrejelzés 
Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra 
vonatkozó, háromnapos előrejelzést, a minimum és maximum 
hőmérsékletet, a szélsebességet, valamint a várható napsütés 
vagy csapadék mennyiségét.

Adatküldés a járműnek 
Lehetőséget ad a felhasználónak, hogy előre megtervezett 
utazásának adatait átküldje a navigációs rendszernek.

Navigálás az utolsó métereken  
Ez a rendszer egészen az ajtóig kíséri a vezetőt. Az autó 
parkolása után a navigációs rendszert távolról is használhat-
ja okostelefonján.

Ajtónyitás és -zárás 
Kulcs és távirányító nélkül tudja nyitni és zárni az ajtókat.

Felhasználói profil átvitele 
Ellenőrizze az autót vagy változtasson beállításain (pl. hang-
erő, rádiócsatorna) okostelefonja segítségével! A módosított 
értékeket az alkalmazás tárolja a következő használatig.

Akkumulátorvezérlés (csak Plug-in Hybrid esetében) 
A Kia által fejlesztett rendszer segítségével távolról is 
ellenőrizheti a töltési folyamatot, sőt elindíthatja és meg is 
állíthatja az áramfelvételt. 

Hol az autóm?  
Tájékoztatja autója utolsó ismert helyzetéről - ideális megol-
dás, ha nagy parkolóban hagyta járművét.

Járműstátusz  
Áttekintést nyújt a jármű állapotának legfontosabb rész-
leteiről, az ajtózáraktól a gyújtáson és akkumulátoron át a 
töltöttségi szintig.

Utazásaim  
Összegzi a korábbi autózások adatait, közöttük az átlagse-
bességet, a megtett távolságot és az utazással töltött időt.

A Figyelmeztetések funkció megosztja a jármű aktuális 
diagnosztikai adatait, továbbá havi összesítést készít a 
járműhasználatról. Mindemellett figyelmeztetőüzenetet küld, 
ha bekapcsol a riasztó, esetleg nyitva marad valamelyik ajtó 
vagy ablak, netán a csomagtartón keresztül próbál valaki 
behatolni az utastérbe.

Jármű információk

Figyelmeztetések

Távoli szolgáltatások

A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló szolgáltatások a gyártás napjától kezdve hét éven át ingyenesen vehetők igénybe.A feltételek a szolgáltatás 
időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a felhasználási feltételeket megtalálja Kia márkakereskedőjénél vagy a kia.com weboldalon. Használatához 
iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint mobil adatkapcsolatot biztosító előfizetésre van szükség, aminek igénybe vétele külön költséggel járhat.

Kia online szolgáltatások 

Az alkalmazás megjelenítése a képernyőn az 

eszköz típusától fügően változhat

Fedélzeti szolgáltatások
A Kia hihetetlenül pontos, online navigációs rendszere felhőalapú 
szerverekkel áll kapcsolatban, ezekről gyűjti be a valós idejű és a 
korábbi forgalmi információkat, ami jóval pontosabb helymeghatározási 
információkkal szolgál a vezetőnek, mint a hagyományos programok, 
és az érkezés várható időpontját  is képes pontosabban megbecsülni.

Szintúgy roppant hasznos az Online Hangvezérlés, ami ugyancsak a 
szervertechnológiákban rejlő lehetőségeket aknázza ki, nagyobb teret 
engedve a hangvezérlésen alapuló járműkezelésnek (pl. POi-keresés, 
címmegadás, SMS-diktálás, időjárás-jelentés kérése).

A Kia által fejlesztett UVO Connect különféle módokon vezeti be használóját a digitális világba. Ha a felhasználó 
aktiválja, a Kia Live – az infotainment rendszerhez társított SIM-kártya segítségével – kapcsolódik az internethez, az 
információkat pedig a középkonzolon elhelyezett képernyőn jeleníti meg. Az új UVO Connect névre keresztelt 
alkalmazás képes a járművel kapcsolatos adatokat megosztani az Android és az iOS operációs rendszert futtató 
okostelefonokkal, méghozzá az Európai Unió adatkezelési szabályaival összhangban, a legmagasabb szintű védelmet 
nyújtva az adathalászattal szemben. 

Tegyen okos lépéseket!
UVO alkalmazás
Az Android és Apple okostelefonokkal egyaránt kompatibilis UVO 
alkalmazás a legkülönfélébb funkciókon keresztül nyújt teljes 
körű diagnosztikai tájékoztatást autójáról, valamint a megtett 
utazásokról. Az alkalmazással számos funkciót és szolgáltatást is 
aktiválhat a távolból.

* A navigációs rendszer képernyőjén megjelenő sebességadat eltérhet a valódi sebességtől.



30 31

Készüljön fel arra is, amire nem lehet!
Nincs, aki előre megmondaná, hogy milyen meglepetéseket tartogat egy utazás, ezért az új Sorento ultramo-
dern menetbiztonsági és vezetéstámogató eszközök teljes garmadáját sorakoztatja fel utasai védelmében.

HÁTSÓ UTASRA FIGYELMEZTETÉS (ROA)

Ultrahangos szenzoraival a második és a harmadik sort figyeli, s ha 
úgy érzékeli, hogy az ajtók bezárását követően gyermek vagy állat 
maradt a kocsiban, vizuális és hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt.

MÁSODLAGOSÜTKÖZÉS-ELKERÜLŐ ASSZISZTENS (MCB)

Ha a légzsákok ütközés miatt kinyílnak, a rendszer automatikus 
üzenetet küld a menetstabilizálónak, hogy fékezze le az autót. Ezzel 
az MCBA képes megelőzni az esetleges további ütközéseket, vagy 
csökkenti azok erejét.

BIZTONSÁGOSKISZÁLLÁS-SEGÉD (SEA)

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy bármi, például egy közeledő jármű 
veszélyezteti a kiszállni készülő utast, automatikusan lezárja az 
ajtókat, továbbá fény- és hangjelekkel figyelmezteti a felhasználót.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER AKTÍVFÉKEZÉS-FUNKCIÓVAL (BCA)

A BCA érzékeli, ha egy másik jármű bújik meg a holttérben. Ilyenkor 
a külső tükrön és a műszerfalon felvillan a veszélyt jelző ikon, továb-
bá jól hallható csipogás figyelmezteti a vezetőt. Amennyiben mégis 
megkezdi a sávváltást, a rendszer differenciált fékezéssel próbálja 
sávban tartani az autót, hogy elkerülje az ütközést, a figyelmez-
tetőikonok pedig gyors villogásba kezdenek. 

HOLTTÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER (BVM)

Az autó jobb és bal oldalára kamerák kerültek, amik a kitakart része-
ket figyelik, hogy a holttérben megbúvó járműveket is láthassa a 
vezető. Ha  bekapcsolja az irányjelzőt, az adott oldali kamera képe 
megjelenik a műszerfalon, így semmi nem marad rejtve a vezető elől.

RÁFUTÁSOSÜTKÖZÉS-ELKERÜLŐ TÁMOGATÁS (FCA)

A rendszer folyamatosan elemzi a beépített kamerák és radarok 
adatait, hogy elkerülje az ütközést a közlekedés többi résztvevőjével, 
beleértve az autókat, valamint a jármű útját keresztező gyalogosokat 
és kerékpárosokat is. Emellett akkor is segíti a vezetőt, mikor egy 
kereszteződésben balra fordul. Ilyenkor, ha ütközésveszélyt érzékel, 
figyelmeztetés jelenik meg a műszerfalon, az autó pedig teljes erővel 
fékez. 

Biztonság és vezetéstámogatás I.
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* Csak a dízelmotorral felszerelt modellváltozathoz rendelhető.

INTELLIGENS SEBESSÉGKORLÁTOZÁS-ASSZISZTENS (ISLA)

Ha az ISLA aktív, a beépített kamera figyeli a közúti jelzőtáblákat, a 
rögzített értékeket pedig megjeleníti a műszeregységen, valamint a 
navigációs rendszer képernyőjén. Ezt követően a vezető felelőssége, 
hogy ennek ellenére átlépi-e a sebességhatárt vagy sem.

HÁTSÓ ÜTKÖZÉSELKERÜLŐ RENDSZER (PCA)

A rendszer a hátul elhelyezet t ultrahangos érzékelők és a 
tolatókamera adatait elemezve észreveszi, ha valaki vagy valami az 
autó mögött van be- és kiparkolás, valamint kis sebességű haladás 
közben. Veszély esetén vizuális és hangjelekkel figyelmezteti a 
vezetőt, sőt az ütközés elkerülése érdekében le is fékezi a kocsit.

PARKOLÓSEGÉD TÁVIRÁNYÍTÁSSAL* (RSPA-ENTRY)

Az RSPA intelligens vezérlőelektronikája beparkolásnál és kiállásnál 
egyaránt automatikusan manőverezi a járművet, így még könnyebb 
és kényelmesebb az új Sorento használata. Ugyancsak a rendszer 
szolgáltatásai közé tartozik a távirányítási funkció, melynek lényege, 
hogy a kulcson elhelyezett gombokkal előre-hátra mozgatható az 
autó.

AUTÓPÁLYÁSVEZETÉST-TÁMOGATÓ ASSZISZTENS (HDA)

A HDA a vezető által beállított érték vagy az autópályán megenge-
dett legnagyobb sebesség alapján határozza meg a tempót. A 
rendszer kormányozni, gyorsítani, valamint lassítani is képes, és biz-
tonságos távolságot tart az előtte haladótól. A navigációs rendszer 
adatai alapján azt is meghatározza, hogy az adott szakaszon hány 
km/órával haladhatnak az autók, és ehhez igazítja a Sorento 
sebességét.

HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ ÜTKÖZÉST ELKERÜLŐ ASSZISZTENS 
(RCCA)

A radaralapú RCCA biztonságosabbá teszi a kitolatást az olyan 
parkolóhelyekről, kocsibejárókról stb., ahol nehézkesen tartható 
szemmel az autó mögötti forgalom. Ha azt érzékeli, hogy balról vagy 
jobbról másik közlekedő érkezik , vizuális és hangjelekkel 
figyelmezteti a vezetőt, sőt – a balesetet elkerülendő – le is fékezi az 
autót. (Ha a vezető Warning Only üzemmódban használja a 
rendszert, az RCCA csak figyelmeztet, a féket nem aktiválja.)

Biztonság és vezetéstámogatás II.

Kéznél a legmodernebb technika
Az új Kia Sorento segít Önnek, hogy megfigyelhesse a jármű környezetét, fokozva ezzel 
a kényelmet, illetve a biztonságot a rövidebb és a hosszabb utazások során. 
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Vegye kézbe az irányítást!

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA STOP&GO-VAL (SCC 
W/S&G)

Ez a kamera- és radaralapú rendszer nemcsak rögzíti az előre mega-
dott sebességet, hanem arról is gondoskodik, hogy az új Sorento min-
dig biztonságos távolságból kövesse az előtte haladót. Szükség esetén 
gyorsít és lassít, sőt akár meg is áll, majd újra elindul, ha a követett 
jármű ezt teszi. Az SCC egyetlen gombnyomással kezelhető, és a navi-
gációs rendszerrel együttműködve, az ADAC forgalmi adatait is figye-
lembe veszi, így képes önműködően csökkenteni a tempót a kanya-
rokban, valamint a megengedett sebességhatáron belül tartja az 
autót.

SÁVTARTÓ ASSZISZTENS (LKA) 

Az első kamera monitorozza az útburkolati jeleket, és ha azt érzékeli, 
hogy az autó a sáv széle felé sodródik, akkor a vezérlőegység 
figyelmezteti sofőrt, továbbá visszakormányozza a kocsit a sáv 
közepére.

VEZETŐÉBERSÉG-FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (DAW) 

A DAW a kormánykerék-, az irányjelző- és a gázpedál-használat mód-
ját elemzi, és figyelmezteti a vezetőt, ha ébersége lankad. Például 
„jelez”, ha a sofőr nem reagál egy veszélyhelyzetre, és kávéscsésze 
formájú műszerfali ikonnal biztat pihenésre, ha úgy érzékeli, hogy a 
vezető fáradt.

SÁVKÖVETŐ RENDSZER (LFA)

A kameraadatokat elemző, 2. szintű LFA igen fontos lépés a részlegesen 
önvezető rendszerek felé. Az SCC-vel együttműködve képes a Sorento 
sebességét és irányát az előtte haladó autóhoz igazítani, ezáltal jelentősen 
kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a forgalmi dugók leküzdését. 
Mindemellett kamerákkal és radarokkal figyeli az útburkolati jeleket, és 
finom kormánymozdulatokkal a sáv közepén, biztonságos helyzetben tart-
ja az autót. Működési sebességtartomány: 0-180 km/óra.

TÁVOLSÁGIFÉNYSZÓRÓ-ASSZISZTENS (HBA) 

Ha a körülmények lehetővé teszik, a Sorento távolsági fényszórója 
automatikusan kapcsol fel és le. A szélvédő mögött elhelyezett kam-
era érzékeli a szemből érkező járműveket, és önműködően tompított 
világításra kapcsol, hogy ne vakítsa el a másik közlekedőt. 

Mindegy, hogy csak a szomszédos kerületbe autózik, vagy átszeli a teljes kontinenst, az 
új Kia Sorento utasai teljes biztonságban róhatják a kilométereket.

Biztonság és vezetéstámogatás III.
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Hibrid technológia

INDULÁS

A hibrid rendszer induláskor teljes egészé-
ben az elektromos motor teljesítményére 
támaszkodik. Ez segít csökkenteni az üzem-
anyag-felhasználást sűrű forgalomban.

NYOMATÉKTÖBBLET

Nagyobb gyorsításkor és hegymenetben az 
elektromos motor plusz nyomatékot biztosít 
az akkumulátorból kinyert energia révén.

FINOM GYORSÍTÁS

Enyhe gyorsítás során a motor kizárólag az 
elektromos energiát használja. Ez bőségesen 
elegendő a sebesség növeléséhez.

EGYENLETES SEBESSÉGŰ
HALADÁS

Ha állandó sebességgel halad és az akku-
mulátortöltöttség alacsony, a belsőégésű 
motor rátölt az akkumulátorra..

ENERGIA-VISSZANYERÉS

Lassulás és fékezés közben a mozgási ener-
gia nem vész el, hanem – elektromossággá 
alakítva – az akkumulátorban várja, hogy 
újra felhasználja a vezető.

A tudás hatalom

12,3 COLOS, TELJESEN DIGITÁLIS MŰSZEREGYSÉG

Intelligens, tökéletesen személyre szabható digitális kijelző, amelyen 
minden fontos menetadat megjelenik, mint a környezeti hőmérsék-
letre, az abroncsnyomásra és az utazásra vonatkozó értékek. 
Könnyen leolvashatók a hibrid rendszerrel kapcsolatos információk, 
mint a töltés vagy az akkumulátor állapota, valamint az üzemanyag-
szintet is látványos grafikákkal jeleníti meg a nagy felbontású képer-
nyő.

10,25 COLOS KIJELZŐ A NAVIGÁCIÓS RENDSZERHEZ

A navigációs rendszerhez társított, színes, folyadékkristályos érintő-
képernyőn nemcsak a térkép és az útvonal jelenik meg, hanem szá-
mos, utazással kapcsolatos tájékoztatás is. Valós idejű adatokat közöl 
a hajtáslánc energiaáramlásáról, mutatja az aktuális üzemmódot, és 
természetesen az üzemanyag-fogyasztásról, valamint a villanymo-
tor-használatra vonatkozó értékekről is tájékoztat. A kijelző két részre 
osztható, így több alkalmazás, menetadat és/vagy multimédia-tarta-
lom lehet egyszerre szem előtt.
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Plug-in Hybrid

Üzemanyagtank Elektromos motorHibrid indítógenerátor
 
Töltőnyílás

Nagyfeszültségű akkumulátorFedélzeti töltő 1.6 T-GDi HEV benzinmotor

Automata váltó

Alapozza 
meg jövőjét!
Hibrid vagy plug-in hibrid? Nehéz eldönteni, de a Kia 
egyedülálló fejlesztéseit és ultramodern műszaki 
megoldásait tekintve könnyebb megválaszolni a kér-
dést. Mindkét konstrukció alapját alacsony káro-
sanyag-kibocsátású, belső égésű erőforrás és zéró 
emissziós elektromotor adja, tehát minden helyzet-
ben garantált a környezetbarát működés. Az új 
Sorento Plug-in Hybrid a hatékonyság és a menetdi-
namika tökéletes egyensúlyával kápráztatja el veze-
tőjét, működése pedig mindig kifinomult, a benzines 
és elektromos üzemmód közötti váltást szinte nem is 
érzi a vezető. További előnye, hogy teljes töltöttség-
nél akár 70 kilométert* is megtesz károsanyag-kibo-
csátás nélkül, tehát zéró emisszióval ingázhat a hét-
köznapokon, a hétvégéken pedig kihasználhatja a 
belső égésű motor előnyeit.

Képünk csupán illusztráció. A hajtáslánc 
és az elektronikai rendszer eltérő lehet.

* WLTP szabvány szerint (összehasonlítás céljából közzétett, homologizáció előtt álló adat), városi körülmények között.
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Összkerékhajtással nem 
ismer akadályt!

Összkerékhajtás

Az új Sorento összkerékhajtási rendszerét úgy alkottuk meg, hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá tegye az 
autózást, ugyanakkor átlagon felüli terepképességekkel ruházza fel a modellt. Ez a jövőbe mutató, folyamatosan 
aktív hajtáslánc nedves, csúszós aszfalton és laza szerkezetű talajon is biztos tapadást garantál, emellett 
jelentősen fokozza a jármű kanyarstabilitását. A Terrain Mode Select (Terepmódválasztó) üzemmódkapcsolóval a 
vezető eldöntheti, hogy aszfaltra (Drive) vagy a terepre (Terrain) szánt beállítások szerint működjön-e rendszer.
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ÜZEMMÓDVÁLTÓ KAPCSOLÓ (DMS)

Az új automata váltó különféle üzemmódokban használható, így a 
vezető meghatározhatja, hogy az erőátvitel hogy reagáljon a gáza-
dásokra. A maximális menetdinamika alacsony üzemanyag-fo-
gyasztással is párosulhat, igazodva a felhasználó elvárásaihoz. A 
dízelmotor is képes az alkalmazkodásra, Eco, Comfort, Sport és 
Smart üzemmódban is használható, míg a hibrid Sorento Eco, Sport 
és Smart programot kínál. A DMS a szervokormány rásegítésének 
mértékét is szabályozza, villámgyors vagy lágy kormányreakciót 
eredményezve.

FORGÓKAPCSOLÓVAL VEZÉRELHETŐ SEBESSÉGVÁLTÓ

Középen, közvetlenül a vezető mellett kapott helyet a sebességváltó 
elektronikus forgókapcsolója, amellyel a lehető legkifinomultabban 
kezelhető az erőátviteli rendszer. Fejlett mivoltáról tanúskodik, hogy 
automatikusan parkolóállásba kapcsol, ha megállást követően a 
vezető elfelejtené P-re állítani.

DUPLAKUPLUNGOS AUTOMATA VÁLTÓ (DCT)

A Sorento 2.2 CRDi nyolcfokozatú, duplakuplungos automata váltóval 
rendelkezik. Villámgyors, hihetetlenül kifinomult sebességkapcsolá-
saival még magasabb szintre emeli a menetkomfortot.

TEREPMÓD-ELŐVÁLASZTÁS (TMS) 

A Terepmód-előválasztás kapcsolója közvetlenül a vezető mellé 
került, hogy egy gyors mozdulattal meghatározhassa, miként 
viselkedjen az autó. A terepviszonyokat illetően Mud, Sand és Snow 
(sár, homok és hó) áll a vezető rendelkezésére. 

Havas, csúszós, korlátozott tapadású felületen a Snow (hó) program 
ideális, nedves földúton viszont az agresszívebb nyomatékleadással 
kecsegtető Mud (sár) üzemmódot érdemes aktiválni. Utóbbinál 
magasabb fordulatszámon kapcsol fel a váltó, tehát kipöröghetnek a 
kerekek, míg a Sorento átjut a sáros szakaszon. A Sand (homok) 
megakadályozza, hogy a kerekek elássák magukat, és mindig az 
adott helyzetnek megfelelően osztja el forgatónyomatékot a négy 
kerék között.AUTOMATIA VÁLTÓ (AT)

A Sorento 1.6 T-GDi HEV és a Sorento 1.6 T-GDi PHEV egyaránt hat-
fokozatú, lágyan kapcsoló automata váltóval rendelkezik. Könnyű 
kezelhetőségével a kimagasló használati értékhez is hozzájárul.

Hajtáslánc/Dinamikus autózás

VÁLTÓFÜLEK A KORMÁNYKERÉKEN 

A jó fogású kormánykerék mögé kifinomult, krómozott kapcsolók 
kerültek, amikkel anélkül válthat sebességfokozatot a vezető, hogy 
elengedné a volánt. Használatukkal még dinamikusabban vezethető 
az autó, és könnyűszerrel kiaknázható a motorban szunnyadó forga-
tónyomaték. 

Vezessen szenvedélyesen!
Járja a maga útját a legfejlettebb motorok valamelyikével! A vadonatúj, öt- és hétüléses kivitelben elérhető Kia 
Sorento orrában villanymotorral társított, benzines 1.6 T-GDi erőforrás dolgozik, amelyhez első- és összkerékhaj-
tású hajtáslánc kapcsolódhat. A 2.2 CRDi szintén elérhető elsőkerék-hajtású és 4x4-es változatban is.
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TÖLTŐKÁBEL

A mindennapos használatra szánt töltőkábel végeire Type 2-es csat-
lakozók kerülnek, így a Sorento bármelyik otthoni és nyilvános töltő-
vel kompatibilis.

FELLÉPŐK

Robusztus fellépőink megkönnyítik a be- és kiszállást, s még egye-
dibb megjelenést kölcsönöznek a Sorentónak.

Eredeti Kia Tartozékok

ALUMÍNIUM KERESZTRUDAK ÉS PRO KERÉKPÁRSZÁLLÍTÓ

Átgondolt, kis tömegű, magas színvonalú kerékpárszállító rendsze-
rünk egyszerű és biztonságos a kerékpárok fel-, illetve leszerelése.ALSÓ ÉS FELSŐ CSOMAGTÉR-ELVÁLASZTÓ 

RÁCS

Könnyen beszerelhető, tökéletesen illeszke-
dik, és segítségével minden ott marad, ahol 
Ön hagyta.

CSOMAGTÉRTÁLCA

Ez a 90% bio-alapanyagú, típusspecifikus, 
csúszásgátlós tálca megvédi a poggyásztar-
tót a nedvességtől, a sártól és mindentől, 
ami koszos.

VÉDŐELEM A RAKODÓPEREMEN

Ezzel a hatékony és stílusos megoldással 
megóvhatja a Sorento rakterének peremét a 
sérülésektől.

BEHAJTHATÓ VONÓHOROG

A csomagtartóban elhelyezett gombbal egy szempillantás alatt elő-
varázsolhatja, majd újra elrejtheti a vonóhorgot.

Hagyja rajta kézjegyét!
Ha új kihívásoknak néz elébe, vagy csak egy újabb hétköznappal kell megküzdenie, az új 
Sorento támogatására mindig számíthat. Az Eredeti Kia Tartozékok között megannyi ötletes 
és praktikus, különleges kiegészítőt talál, melyek megkönnyítik a tulajdonos életét, és lehető-
séget adnak számára, hogy tökéletesen személyre szabja a modellt.
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Belső felszereltség

OPCIÓS, BLACK TŰZDELT/STEPPELT NAPPA BŐR SZÜRKE VARRÁSOKKAL ÉS DÍSZÍTÉSSEL FEKETE ALAPSZÖVET

OPCIÓS, FEKETE BŐR

A stílus belülről fakad
A Kia Sorento éppoly sokat elárul gazdája ízléséről, mint gondolkodásmódjáról. Ezért aztán a 
lehető legnagyobb szabadságot nyújta az utastér összeállítására vonatkozólag, egyebek 
mellett nappabőr- és textilkárpitozást kínál a vásárlóknak. Előbbit szálcsiszolt TOM-film 
kerettel és dombornyomású felülettel dobtuk fel, míg a fekete szövet esetében fémhatású 
keretet társítunk a különleges textúrához. Mindemellett szürke és fekete bőrkárpit is szerepel 
az extralistán, így mindenki megtalálhatja tehát a neki tetsző színvilágot. A fekete nappabőr 
ülésgarnitúrához ugyancsak fekete tetőkárpitot társítunk.

 OPCIÓS, KÉTTÓNUSÚ, FEKETE-SZÜRKE BŐR

OPCIÓS, SZÜRKE BŐR
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Tíz feltűnő fényezésünk, valamint 17, 18, 19 és 20 colos könnyűfémfelni-garnitúráink 
kínálata garantálja, hogy mindenki megtalálhassa a neki tetsző összeállítást.

Alakítsa ki álláspontját!

Külső fényezés/Keréktárcsák Műszaki adatok

KÜLSŐ MÉRETEK

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

KAROSSSZÉRIASZÍNEK 

A hibrid Sorento speciális, 17"-os, aerodinamikailag hatékony kialakítású kere-
kekkel számottevően csökkenthető a rugózatlan tömeg, és remekül passzol-
nak a Sorento erőteljes, robusztus formavilágához.

Válassza ki azt a színt, ami leginkább illik az Ön stílusához! A Sorento hagyományos, metál vagy Prémiummetál 
fényezéssel rendelhető meg.

Clear White (UD)

17" könnyűfém
felni

(csak dízelhez)

18" könnyűfém
felni

(csak dízelhez)

Essence Brown (BE2)

Steel Grey (KLG)

Snow Pearl White (SWP)

17" könnyűfém 
felni

(csak hibridhez)

19" könnyűfém 
felni 

20" könnyűfém
felni

(csak dízelhez)

Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Runway Red (CR5) Mineral Blue (M4B)

*Elektronikus rögzítőfékkel mért adat, anélkül 2000 kg. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás 
[((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós „Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.
röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől 
eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Motor 200 CRDI 230 HYBRID 260 PLUG-IN HYBRID

Sebességváltó
8 sebességes 

duplakuplungos 
(DCT)

8 sebességes 
duplakuplungos 

(DCT)

6 sebességes 
automata

6 sebességes 
automata 6 sebességes automata

Hajtáslánc 2WD 4WD 2WD 4WD 4WD

Üzemanyagtípus Dízel Hibrid (Benzin) Plug-In Hibrid (Benzin)

Lökettérfogat (cm3) 2,151 1,598 1,598

Max. teljesítmény kW (LE)/fordulat/ perc mellett 148 (202)/3800 132 (180)/5500 132 (180)/5500

Max. nyomaték (Nm)/fordulat/perc mellett 440 /1750-2750 265/1500-4500 265/1500-4500

Végsebesség (km/óra) 202 193 193

Rendszerteljesítmény

Max. teljesítmény - 230 LE 265 LE

Max. nyomaték - 350 Nm 350 Nm

Elektromos motor

Max. teljesítmény kW (LE)/fordulat/ perc mellett - 44 (60) / 1600-2000 67 (91) / 2100-3300

Max. nyomaték (Nm)/fordulat/perc mellett - 264 / 500-1600 304 / 0-2100

CO2-kibocsátás (vegyes, g/km) > 2WD/4WD 161-169 169-179 145-154 155-170 172

CO2-kibocsátás (súlyozott vegyes, g/km) - - - - 38

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) > 2WD/4WD 6,2-6,4 6,5-6,8 6,4-6,8 6,8-7,5 7,6

Üzemanyag-fogyasztás (súlyozott vegyes) (l/100 km) - - - - 1,6

Saját tömeg, 5 személyes kivitel (kg) 1715-1844 1777-1906 1741-1892 1806-1957 1940-2055

Megengedett legnagyobb össztömeg (5 szem., kg) 2510 2510 2510 2530 2530

Saját tömeg, 7 személyes kivitel (kg) 1757-1892 1819-1954 1783-1942 1847-2006  1982-2099

Megengedett legnagyobb össztömeg (7 szem., kg) 2550 2600 2580 2610 2680

Max. vontatható tömeg (kg), fékezett utánfutó, 5- és 7-üléses 2500* 2500* 1650 1650 1500

Max. vontatható tömeg (kg), fékezetlen utánfutó,  5-és 7-üléses 750 750 750 750 750

Csomagtér-kapacitás (l, VDA módszer)  7-személyes/5-személyes, 
2. üléssor mögött, 3. üléssor lehajtva 821/910 813/902 809/898

Csomagtér-kapacitás (l, VDA módszer)  7-személyes/5-személyes, 
1. üléssor mögött, 2. és 3. üléssor lehajtva 2011/2100 1996/2085 1988/2077

Teljes hosszúság (mm) 4,810 Teljes szélesség (mm) 1,900
Teljes magasság (mm) 1,695  

(tetőtartóval, antenna 
nélkül: 1,700)

Tengelytáv (mm) ) 2,815

Első túlnyúlás (mm) 930 Hátsó túlnyúlás (mm) 1,065
Üzemanyagtartály (l) 67 (Plug-in Hybrid  esetén 47)

Első sor Második sor Harmadik sor
Fejtér (mm) 1,024 994 935
Lábtér (mm) 1,052 1,060 752
Válltér (mm) 1,500 1,475 1,345

MÉRETEK
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*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban (valamint Norvégiá-
ban, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. A tájékoztatás nem teljes körű, 
további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

7-ÉVES GARANCIA
Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes gyártói garanciát kínálunk helyi (országos) 
feltételek szerint. Egyedülálló ajánlatunknak köszönhetően gépjárműve még értékállóbb lesz, ugyanis a 
garancia a későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen 
karbantartják. A Kia elektromos (EV), hibrid-elektromos (HEV) és plug-in hybrid (PHEV) járműveiben 
használt nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamra lettek tervezve. Ezek az 
akkumulátorok részei a Kia által biztosított, első használatba vételtől számított 7 éves vagy 150.000 
km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciának. Kizárólag a tiszta elektromos (EV) járművek 
akkumulátoraira a Kia 65%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama alatt. A HEV, HEV és HYBRID 
48V járművek akkumulátorainak kapacitáscsökkenése nem tartozik a garancia keretei közé. A lehetséges 
kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv erre vonatkozó 
fejezetében található utasításokat! Az alacsony feszültségű (48V) mild-hybrid elektromos járműveiben 
használt akkumulátorokra, illetve a (12V) segédakkumulátorokra a Kia futásteljesítménytől függetlenül 
az első használatba vételtől számított 2 évig vállal garanciát. További részletek a kia.com/hu/garancia 
oldalon.

A FÉNYEZÉSRE VÁLLALT ÖTÉVES, AZ ÁTROZSDÁSODÁSRA VÁLLALT 12 ÉVES GARANCIA
A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, 
amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves korlátozott átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.*

*A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon

KAPCSOLATBAN A KIÁVAL  
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje meg részletesen a Kiát 
és izgalmas, új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról 
– a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia 
környezetvédelmi kutató központja. A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-
nak és a FIFA-nak, támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

FINANSZÍROZÁS  
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási 
konstrukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

NINCS MIÉRT AGGÓDNIA



Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában helytálló, 
azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. 
A kiadványban látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a 
Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai 
miatt a valós karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott 
árnyalatoktól. Az aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez. 
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai újdonságok 
megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, hogy a járművet mindig 
biztonságosan vezesse. A vezetést támogató illetve a kényelmet szolgáló 
rendszerek leírása nem teljes körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési 
kézikönyv tartalmazza.

KIA Motors Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com


