
A vadonatúj Sportage.



Az inspiráció nem jön magától. Leginkább akkor kerít hatalmába, 
ha kilépünk komfortzónánkból, és új környezet vesz körül 
bennünket. Ilyenkor más szemszögből figyelhetjük meg a világot 
magunk körül, és persze új álláspontot alakíthatunk ki. Ehhez 
természetesen elengedhetetlen a mozgás. A Kia arra törekszik, 
hogy megismertesse vásárlóival a mozgás inspiráló erejét, 
egyszersmind lehetőséget adjon számukra, hogy kihozzák 
magukból a legtöbbet. Ezért van, hogy minden, amit készítünk, 
motiváló környezetet teremt és új ötleteket szül. Csatlakozz 
ehhez az izgalmas utazáshoz, és ismerd meg, miként inspirál a 
mozgás!

Hagyd, hogy a mozgás 
inspiráljon! Bemutatkozik 
az új Kia márka.



Ha olyan ember vagy, aki megragadja a lehetőségeket, mindig mozgásban van, újításokon 
gondolkodik és igyekszik mindent magasabb szinten csinálni, akkor engedd meg, hogy mi 
inspiráljunk – a vadonatúj Kia Sportage modellcsalád tagjait ezért alkottuk meg! Ezek a 
merész, emellett kifinomult városi szabadidő-autók olyan különleges élményt nyújtanak, ami 
napról napra energiával tölt fel, s arra ösztökél, hogy valami újat, valami igazán érdekeset 
alkoss. A vezetőközpontú tervezés, a prémium kidolgozás és az ultramodern technológia 
az autók minden egyes pontján tetten érhető, beleértve a hajtásláncot is. Legújabb, 
legfejlettebb hibrid, plug-in hybrid és lágy hibrid rendszereink mellett hatékony benzines 
és dízel erőforrásaink is szerepelnek a választékban, s éppoly bámulatosak, mint az új, 
lenyűgöző stílusban fogant, sportos karosszéria, ami mindig felhívja magára a figyelmet 
az utakon. Mindegy, hogy a vadonatúj, ámulatba ejtő Sportage-et vagy a lélegzetelállító 
Sportage GT-Line kivitelt választod, garantált a folyamatos inspiráció. Engedd szabadjára Te 
is a képzeletedet!

A vadonatúj Sportage.
Az inspiráció számos formája.



Ha a természet szépségei téged is lenyűgöznek, a vadonatúj Sportage biztosan 
nagy hatással lesz rád. Könnyed, lendületes vonalvezetésével és kifinomult, 
emberközeli formavilágával játszi könnyedséggel vonja magára a figyelmet és 
első pillantásra megigéz. Álomszép karosszériáját nagy, letisztult felületek és 
erőteljes kontúrok határozzák meg, ezeket emelik ki a krómozott és a fekete 
részletek, hogy még hangsúlyosabb legyen a dinamikus, erőt sugárzó stílus. 
Az összhatás a sportos hátsó légterelővel és lökhárítóval, valamint a jellegzetes 
hátsó LED-lámpával válik teljessé, szoros kapcsolatot teremtve ember és gép, 
város és természet, no meg autózás és inspiráció között.

Korszerű tervezés 
haladó szellemiségeknek.



*PHEV modell várhatóan 2022 második negyedévétől rendelhető.

Ha úgy döntöttél, hogy átadod magad a változásnak, ennél jobb helyet és időt nem is választhattál volna. 
A vadonatúj Sportage Plug-in Hybrid a jövő inspirációját hozza el számodra, lenyűgöző megjelenéssel, 
prémium utastérrel és erős, közvetlen, környezetbarát hajtáslánccal. A Kia arculatához igazodó, tigrisszerű 
orr-rész és az ikonikus, bumerángot idéző Dual LED-es nappali menetfény szintén a koncepció szerves 
része, akárcsak a látványos, mátrix LED-es fényszóró és a LED-es ködfényszóró. S ha már a jövőbe 
mutató részegységekről esett szó, tegyük hozzá, hogy akár Elektronikus Futómű-szabályozással* és 
új, hatékonyabb Terepüzemmóddal is rendelhető a modell, hogy minden útfelületen könnyedén és 
biztonságosan juthass előre. Erőtől duzzadó, sportos megjelenésével az új Sportage Plug-in Hybrid 
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a jövőben másként autózunk majd. Nem meglepő, hogy inspirálja 
vezetőjét és tiszteletet ébreszt szemlélőiben.

A merész ötletek 
megkövetelik a figyelmet.



Típusspecifikus, 19"-os, 
könnyűfém kerekek.

Ezek a felnik kifejezetten 
a Sportage GT-Line és 
Plug-in Hybrid modellekhez 
készülnek. A fekete betétek 
még sportosabbá teszik a 
megjelenést.

Ha megpróbálsz a dolgok mögé látni, új távlatok nyílnak meg. Ezek adnak inspirációt 
az újabb és újabb felfedezésekhez, azaz saját korlátaink leküzdéséhez. Ilyen élményben 
lehet részed akkor is, ha kipróbálod a vadonatúj Sportage GT-Line-t. Megjelenése, 
kisugárzása és teljesítménye egyaránt káprázatos, különösképpen, hogy fekete, GT-Line-
emblémával díszített hűtőrács került a tigrist idéző orr-részre. Az ikonikus, bumerángot 
formázó LED-es nappali menetfényeket és a szintén LED-es ködfényszórókat ultramodern 
mátrixfényszórókkal társítottuk, így vált teljessé az intelligens világítási rendszer, ami 
tökéletesen illik az erőtől duzzadó lökhárítóhoz és a karosszéria vonalaiba simuló 
motorháztetőhöz. Varázslatosak a fényes fekete küszöbvédők és a karosszéria színére 
fényezett ajtókeretek is, alkalmazásukkal még stílusosabb és lendületesebb lett a – fekete 
tetővel is megrendelhető – Sportage profilja. Ez a városi SUV nemcsak merész és modern, 
hanem igazán praktikus is. Készen áll bármilyen kalandra!

Új távlatok 
az előre gondolkodóknak.



Bármilyen zajos is a város, a természet hívószavát mindig hallani. Mert 
kell egy hely, ahol kikapcsolódhatsz, feltöltődhetsz és szabadjára 
engedheted képzeletedet, kreativitásodat. Ahol igazán önmagad 
lehetsz, és csak az igazán fontos dolgok hatnak rád. A vadonatúj 
Sportage GT-Line hasonlóképpen mély benyomást tesz. Karakteres 
orr-részével, jellegzetes, elvékonyodó hátsó lámpáival és széles 
vállaival erős, magabiztos SUV-ként van jelen a forgalomban. Engedd, 
hogy tekinteted végigszaladjon a letisztult, egyszersmind kifinomult 
vonalakon, s egészen a sportos hátsó lökhárítóig vándoroljon tovább! 
Itt fényezett és matt króm stílusjegyek hívják fel magukra a figyelmet, 
míg a tetőt szemlélve a fekete festés árulkodik tervezőink páratlan 
kreativitásáról. Izgatott vagy már? Amint beülsz, biztosan az leszel!

A hatáskeltés 
nagymestere.



Figyelemfelkeltő belső díszítőkeretek. A Sportage utasterét 
megannyi matt króm színben pompázó, modern díszítőelem 
ékesíti. A műszerfalon, az ajtókárpitokon és a kilincseken 
egyaránt megfigyelhetőek.

Kifinomult utastér, ami 
új mércét állít.

Élvezd ki az utazás minden egyes másodpercét! A vadonatúj Sportage GT-Line 
kényelmes és tágas utastere a legmagasabb minőségi és műszaki színvonalat 
képviseli. Mindez a vezető- és utasközpontú tervezési filozófiának köszönhető, 
hiszen minden egyes részlet kidolgozásakor a felhasználók igényeit vettük 
alapul. A könnyű és biztonságos kezelhetőség érdekében 12,3"-os, ívelt 
érintőképernyőt helyeztünk a vezető elé valamint a középkonzolra, és sportos, 
bőrborítású kormány mellett döntöttünk, amit GT-Line-emblémával tettünk 
még látványosabbá. A minőségérzetet az elegáns, fekete tetőkárpit és a 
kellemes tapintású, Suede-bőr ajtóborítás fokozza, sőt, olyan további prémium 
kiegészítők szerepelnek a felszereltségi listán, mint a hangulatvilágítás, a 
háromzónás, „Csak vezető”-üzemmódban is használható légkondicionáló vagy 
a nyolchangszórós, kristálytiszta hangzású Harman Kardon hangrendszer. 
A műszerfaltól a kormányon át, egészen az ülésig minden elképesztően 
kifinomult és stílusos, így teljes kényelemben, luxus körülmények között 
autózhatsz együtt utasaiddal. Sportos ülések GT-Line-emblémával. Ülj be és dőlj hátra! 

Fekete, bőrhatású kárpittal bevont üléseinkben könnyedén 
ellazulhatsz. A Suede bőr borítású oldalpárnák, a feltűnő 
varrások és szegélyvédők, valamint a látványos GT-Line-
emblémák prémium minőségérzetet garantálnak.



* Bizonyos helyzetekben a benzines erőforrás akkor is automatikusan működésbe lép, ha éppen az EV üzemmód aktív. Erre például akkor kerülhet sor, ha az 
akkumulátor töltöttsége túlságosan lecsökken, esetleg erőteljesebben gyorsítasz és/vagy szeretnéd felmelegíteni az utasteret.

Inspiráló tervezéssel a 
változások élén.

Még fejlettebb műszaki alapok. A Hybrid és az Electric (HEV és EV) üzemmód között kapcsoló gombot a váltó 
forgókapcsolója mellett helyezték el mérnökeink, így villámgyorsan választhatsz elektromos és hibrid működés között. Ha a 
— városban ideális — EV program aktív, a Sportage Plug-in Hybrid csupán áramot vesz fel és nem bocsát ki káros anyagokat. 
* HEV üzemmódban mindkét energiaforrás bekapcsolódik a hajtásba, tehát a benzines és a villanymotor — helyzettől 
függően — együtt vagy felváltva dolgozik.

Változnak az idők... Nálad is, nálunk is. A haladás mindannyiunkat 
innovációra ösztönöz, másként kell gondolkodnunk és 
cselekednünk. A vadonatúj Sportage Plug-in Hybrid fejlesztésénél 
már az első pillanattól arra törekedtünk, hogy megmutassuk: 
valami egészen új született. Ez a modell legújabb, legmodernebb 
hajtásláncunkra épül, s mivel – az integrált töltőaljzatnak 
köszönhetően – otthoni és nyilvános töltőről egyaránt vételezhetsz 
áramot, rendkívül rugalmas, hiszen hosszabb távra is bátran 
tervezhető.

További jó hír, hogy az elektromos hajtáslánc részegységei 
kifejezetten kompakt méretűek, így nem vonnak el helyet az 
utastértől és a csomagtartótól. A nagy feszültségű akkumulátor 
a maximális helykihasználás és az ideális súlyelosztás érdekében 
a karosszéria középrészére került, nagyban hozzájárulva ahhoz, 
hogy praktikus, kényelmes és sokoldalú legyen az autó. A Sportage 
akkumulátora és új, kifinomult akkumulátorvezérlő rendszere 
szintén páratlanul fejlett, így energiahatékonyság és hatótávolság 
terén a legjobbak között említhető a modell.



Stílus, technika, hatékonyság és kapcsolódás – neked és a jövődnek. Bármire is van szükséged, a 
vadonatúj Sportage Hybrid 48V megadja neked, beleértve a Kia által fejlesztett Start-Stop rendszert 
is. Mérnökeink a lehető leghatékonyabb módon társították a Kia legfrissebb benzines és dízelmotorjait 
a 48 voltos lítium-ion akkumulátorral, így nemcsak az emisszió, hanem az üzemanyag-fogyasztás is 
alacsony. Mindezt az integrált e-system rendszerrel egészítettük ki, ami lassításnál árammá alakítja, 
majd eltárolja a mozgási energiát, hogy aztán gyorsításkor felhasználja és még dinamikusabbá tegye 
az autót.

A korszerű műszaki alapokhoz lenyűgöző, jövőbe mutató formai megoldásokat terveztünk. Az 
elnyújtott motorháztető, az aprólékosan kidolgozott hűtőrács, az ikonikus, bumerángszerű, LED-
es nappali menetfény és a LED-es hátsó, valamint ködlámpákkal társított mátrix LED-es intelligens 
fényszóró egyedülálló esztétikai élményt nyújt, különösen, hogy lendületes, egyedi sziluett öleli 
körbe a szebbnél szebb részleteket. Nem csoda, hogy a Sportage minden helyzetben magára vonja a 
tekinteteket.

A stílus egyben 
állásfoglalás.



Ahol Te állsz 
a figyelem középpontjában.
Mi, a Kiánál, hiszünk benne, hogy mindenki képes nagy tettekre, ezért úgy alkottuk 
meg a vadonatúj Sportage belterét, hogy ötletes, innovatív tartozékaival és modern 
stílusával minden helyzetben inspirálja vezetőjét és utasait. A középkonzolra és a vezető 
elé egyaránt 12,3"-os, ívelt érintőképernyőt helyeztünk, maga a fedélzeti rendszer pedig 
rengeteg mobilkommunikációs szolgáltatást nyújt. Bárhová nézel, bármit tapintasz, csupa 
kiváló minőségű, prémium kárpitot fedezhetsz fel, és biztosan nagyra értékeled majd a 
hatalmas első-hátsó lábteret, a kényelmes üléseket, a háromzónás légkondicionálót és a 
nyolchangszórós Harman Kardon hangrendszert is. A Sportage-ben soha nem unalmas az 
élet. Engedj Te is az inspirációnak!



Az intelligens tervezés 
a titok nyitja.

40:20:40 arányban osztott, síkba dönthető ülések. Hála az egy mozdulattal dönthető hátsó üléseknek, a vadonatúj 
Sportage könnyedén idomul elvárásaidhoz. Legyen szó sporteszközökről vagy egyéb hosszabb tárgyakról, bármit 
könnyedén szállíthatsz. 

Kabátakasztó. A Sportage első üléseinek támlájára ötletes kis ruhaakasztót 
terveztünk, így mindig elegánsan, gyűrődésmentes öltözékben érkezhetsz meg 
találkozóidra.

Fűthető és szellőztethető ülések. Bármit tartogat az időjárás, bátran 
nekivághatsz az utazásnak. Az első és hátsó ülések egyaránt fűthetőek a hideg 
napokon, méghozzá két fokozatban, így gyorsan bemelegíthetőek, aztán a kívánt 
hőfokon tarthatóak. Nem okozhat gondot a nyári kánikula sem, hiszen az első 
ülések szellőztethetőek is. 

A vadonatúj Kia Sportage szabadon variálható, kényelmes belterét számtalan 
kisebb-nagyobb tárolórekesszel varázsoltuk még praktikusabbá. Ezek éppoly 
nagy könnyebbséget jelentenek az utazások során, mint a motoros mozgatású 
csomagtérajtó vagy az osztottan dönthető hátsó üléssor, ami a nagyobb, 
hosszabb tárgyak szállítását is egyszerűvé teszi. Ha mindkét kezed tele van, az 
intelligens csomagtérajtó hatalmas könnyebbséget jelent. Átgondolt tervezés, 
intelligens megoldások – a Sportage inspirál és valódi segítséget nyújt a 
hétköznapokban.



Összekapcsolt technológia 
a lépéselőnyért.
A Kiánál tudjuk, hogy a kapcsolatok számítanak. Nem csak az emberekkel 
való kapcsolataid. Kapcsolat a tapasztalatokkal. Kapcsolódás az ötleteidhez, 
kedvenc helyeidhez vagy úticéljaidhoz. Kapcsolatok, amelyek informálnak és 
szórakoztatnak. Kapcsolatok, amelyek naprakészen és biztonságban tartanak. 
Ez az oka annak, hogy a vadonatúj Kia Sportage modellben a legújabb 
gördülékeny és letisztult technológiát találod meg, hogy folyamatosan 
kapcsolatban maradhass mindennel és mindenkivel, ami körülvesz, amikor 
éppen úton vagy.

12,3”-os kijelzőkből összeállított panorámakijelző. A vadonatúj Sportage vezetőfülke középpontjában egy kettős kijelzős 
érintőképernyő található, amely minden vezetési, információs, kapcsolati és szórakozási igény fókuszpontja. Emeld a navigációt a 
következő szintre, és légy mindig naprakész a legújabb vezeték nélküli szoftverrel és a térképfrissítésekkel. A navigáció mellett a Kia 
Connect alkalmazást is telepítheted okostelefonodra, hogy az kommunikáljon az autóddal. Így hozzáférhetsz a Kia Connect fedélzeti 
szolgáltatásaihoz, amelyek számos funkciót kínál okostelefonodon, például a naprakész járműdiagnosztikától, az üzemanyagszinttől 
az utazási információkig, az online hangfelismerésen át a naptár integrációijág.

Vezeték nélküli telefontöltő. A középkonzol első részébe 
integrált vezeték nélküli, indukciós telefontöltő még 
kényelmesebbé teszi a mobilkészülékek használatát. A töltő 
akár 15 wattos teljesítmény leadására is képes, így a töltési 
folyamat igen gyors. Csak helyezd rá Qi technológiára alkalmas 
telefonodat! 

Hátsó USB gyorstöltő-csatlakozások. Tedd elégedetté a hátul 
ülőket a Type-C USB gyorstöltő porttal, amelyet praktikusan a 
vezető és az első utasülés hátsó részére szereltünk. Tökéletes 
munkához, játékhoz vagy egyszerűen töltéshez.

Hangulatvilágítás. A vadonatúj Kia Sportage belsejének tervezésekor olyan teret szerettünk volna kialakítani, ami otthonos. Ezért 
hoztunk létre egy speciális hangulatvilágítási rendszert, amelyet vezetés közben a hangulatodhoz igazíthatsz. Nemcsak az utazáshoz 
illő színek közül választhatsz, de beállíthatod azt is, hogy a vezetési módok váltásával automatikusan változzon a szín is.

Harman Kardon prémium hangrendszer. A zenétől a 
podcasteken át a kedvenc lejátszási listádig — tapasztald meg az 
érzékeket felébresztő hangzást a Harman Kardon hangrendszerrel! 
A 8 nagy teljesítményű hangszóró tökéletesen illeszkedik a 
Sportage egyedi dizájnjához és akusztikai jellemzőihez. A fejlett 
Clari-FiTM zene-helyreállítási technológia javítja az MP3-mas számok 
minőségét és nagyfelbontású hangzást biztosít, a QLS technológia 
pedig magával ragadó élményt nyújt.

Többfunkciós kijelző. Vezéreld az ujjaiddal! Az innovatív 
technológia kevésbé zsúfolttá és intuitívabbá teszi a műszerfalat. 
Egy könnyű érintéssel egyszerűen válthatsz az infotainment és a 
klímaberendezés között.



Biztonsági és szerviztámogatás. A Kia Connectnek 
köszönhetően biztonságban tudhatod autódat, hiszen − értesítő- 
és figyelmeztetőüzenetek formájában − mindig kommunikál 
veled. A rendszer átfogó tájékoztatást küld okostelefonodra, s 
nemcsak a nyitva maradt ablakokra és a lemerült akkumulátorra 
figyelmeztet, hanem a járművel kapcsolatos egyéb információkat 
is megosztja veled. Ha például a 12 voltos akkumulátor 
felszültségszintje egy bizonyos szint alá esik, azonnal jelez a 
rendszer, ahogy akkor is, ha ,,feltörés” veszélye áll fent vagy 
mozgást érzékel a hátsó ülésen (pl. bent felejtett háziállat). Akkor 
is riaszt a rendszer, ha a váltó parkolófokozatban (P) van, és a 
motor üzemkész, de valamelyik ajtó nyitva van.

Egy érintés mindent elárul. Ha elektromos Kiát vezetsz, az 
okostelefonra telepíthető Kia Connect alkalmazás és a fedélzeti 
rendszer folyamatosan tájékoztat az autóval, illetve az utazással 
kapcsolatban. A program távoli vezérlésre is lehetőséget ad, 
azaz mobilról is elindítható, befejezhető vagy időzíthető a töltési 
folyamat. A klímavezérlővel távolról aktiválhatod, valamint 
időzítheted a légkondicionáló rendszert, és előre beállíthatod az 
utastér hőmérsékletét. A Kia Connect online adatbázisában nem 
csak a nyilvános töltőállomások helyzete szerepel, a valós idejű 
információkon alapuló tudástár azt is elárulja, hogy hol és milyen 
típusú töltőcsatlakozók szabadok éppen.

Kényelmes kapcsolat. Az okostelefonra telepíthető Kia Connect 
alkalmazás akkor is teljes körűen tájékoztat, ha éppen nem 
ülsz az autóban. A ,,Keresd meg az autómat” szolgálatatás 
segít rátalálni a nagy parkolókban és az ismeretlen utcákon. 
Miután leparkoltál, a ,,Navigálás az utolsó kilométeren” funkció 
átadja a stafétát telefonod navigációs rendszerének, onnantól 
a mobileszköz nyújt iránymutatást, míg teljesen el nem éred úti 
célod. Amennyiben valakinek odaadod a kocsidat, a parkolóinas 
funkcióval folyamatosan nyomon követheted a járművet. Ha 
újra beülsz az autóba, a telefonodon megtervezett és beállított 
útvonalat egyetlen mozdulattal átküldheted a fedélzeti 
rendszernek. Mindemellett az ajtók távoli nyitására-zárására is 
lehetőséged van, és áttekintheted korábbi utazásaidat, illetve a 
hozzájuk kapcsolódó adatokat.

Mindig menetre kész. A fedélzeti szolgáltatások teljes sorát 
felkínáló Kia Connect rendszer könnyen értelmezhetően részletes 
tájékoztatást ad az utazásról. Előnyei, hogy valós idejű forgalmi 
információk alapján tervezi meg a leggyorsabban megtehető 
útvonalat, és menet közben is folyamatosan frissíti az adatokat, 
beleértve az érkezés várható időpontját is. Felvilágosítást ad az 
időjárásról, a rendelkezésre álló parkolóhelyekről, az érdekes 
helyszínekről (POI-ról), valamint a töltőpontokról is. A maximális 
kényelemért és menetbiztonságért hangutasításokkal is 
vezérelheted. A beállítások személyi profilhoz rendelhetők és 
elmenthetők, így bármikor visszaállíthatóak. A fedélzeti navigáció 
naptárja szinkronizálható az okostelefonodéval, így a tervezett 
találkozók helyszínére irányíthat a rendszer.

Mi, a Kiánál hiszünk abban, hogy a kapcsolatok végtelen lehetőséget tartogatnak, a lehetőségek 
pedig arra inspirálnak, hogy új ötleteket dolgozzunk ki. Mindegy, hogy hol jársz és mit keresel, 
az autóban, akár telefonálás közben is kipattanhat fejedből a szikra. A Kia Connect alkalmazás 
és ugyanerre a névre keresztelt fedélzeti rendszer tervezésekor arra törekedtünk, hogy 
folyamatosan és zavartalanul tájékozódhass az autódról, illetve az utazásról. A hangutasításokkal 
is vezérelhető, online navigációs rendszer például valós idejű forgalmi információkkal támogat a 
közlekedés során, többek között a töltőpontokról, a parkolóhelyekről, az időjárásról és az érdekes 
helyekről (POI-król). A Kia Connect segítségével okostelefonodat is csatlakoztathatod autódhoz, 
így nagy parkolókban is könnyedén megtalálhatod autódat, sőt távolról is nyithatod-zárhatod az 
ajtókat, és a kocsiból kiszállva is támaszkodhatsz a navigációs rendszerre. Hála a fejlett, intuitív 
felhasználói felületeknek, egyetlen mozdulattal elérheted a különféle funkciókat, amivel értékes 
időt takaríthatsz meg. Ez az igazán inspiráló autózás.

Maradj kapcsolatban! 
Meríts inspirációt!

A Kia Connect képernyőjéről készült felvételek csupán illusztrációs célt szolgálnak, nem feltétlenül a legfrissebb Kia Connect App és Kia Connect fedélzeti szolgáltatás 
szerepel a fotókon. Ha kérdésed merülne fel a szabályozással és a jogi háttérrel kapcsolatban, kérjük, olvasd el a felhasználási feltételeket rögzítő Kia Connect Használati 
feltételek dokumentumot!

* Ultramodern információs és vezérlőközpont a Kiádban. A szolgáltatások az új autó átvételétől, azaz a vételi megállapodás létrejöttétől számított hét éven át teljesen 
ingyenesek, de a feltételek időközben változhatnak. A működtetésről és a felhasználási feltételekről a Kia-márkakereskedőknél, valamint a kia.com honlapon kaphatsz 
bővebb tájékoztatást. A rendszer iOS- és Android-alapú készülékekkel egyaránt kompatibilis, működése során pedig adatforgalmat bonyolíthat, amiért mobilszolgáltatód 
− szerződéstől függően − díjat számíthat fel.



Az Apple CarPlayTM egy intelligens, biztonságos módja annak, hogy iPhone-odat vezetés közben 
használd. Mindent a Sportage kijelzőjére vetít, így útbaigazítást kaphatsz, telefonálhatsz és zenét 
hallgathatsz, miközben az útra összpontosítasz.

Az Android AutoTM tökéletes kapcsolatban marad a telefonoddal, miközben minimalizálja a zavaró 
tényezőket, így biztonságban vezethetsz az úton. Az egyszerű, intuitív kezelőfelületen elérhetők a 
Google Térkép, az alkalmazások, a zene és a hangvezérlés, és automatikusan egyszerű kártyákba 
rendezi az információkat, amelyek éppen akkor jelennek meg, amikor szükség van rájuk.

Parkolásra és töltőpontokra vonatkozó információk. 

A gyors és egyszerű parkolás érdekében a rendszer jelzi a lehetséges parkolóhelyeket, mikor megérkezel úti célodhoz. A teljes körű 
tájékoztatás jegyében az utcai és a mélygarázsokban található helyeket egyaránt jelzi. Az online adatbázisból nem csak a nyilvános 
töltőállomások helyzete ismerhető meg, a felhasználók a fi zetési lehetőségekről, valamint a kompatibilis töltőkábelekről is információt 
kaphatnak. Mindemellett a rendszer azt is elárulja, hogy az adott eszköz éppen szabad-e.

Valós idejű forgalmi információ. A navigációs rendszer 
rendkívül pontos, valós idejű, kétpercenként frissülő forgalmi 
információkkal segít a közlekedésben, így elkerülheted  a zsúfolt 
városrészeket és megtalálhatod a könnyen járható szakaszokat. 
Amennyiben a helyzet menet közben változik, a rendszer 
fi gyelmeztet, és alternatív útvonalakat ajánl.

Keresés helyben és időjárás-előrejelzés. Boltot vagy éttermet 
keresel? Vagy csak egy jó találkozóhelyszínt? Vedd igénybe 
a Keresés helyben szolgáltatást! Vajon napos lesz a hétvége? 
Vagy esni fog reggeltől estig? Nézd meg az időjárás-előrejelzést! 
Elég megadnod a helyszínt, és máris megjelenik a négynapos 
prognózis, ami a legalacsonyabb és a legmagasabb napi 
hőmérsékletről, valamint a várható szélsebességről is tájékoztat, 
s azt is elárulja, hogy száraz vagy csapadékos időszaknak 
nézel-e elébe.

Ha szeretnéd felfedezni, mi vár rád a következő sarkon vagy akár a horizonton túl, a Kiára mindig 
számíthatsz! A Kia Live Services szolgáltatások a mindennapos ingázást, a hétvégi kalandokat és az 
egyszerű kiruccanásokat egyaránt megkönnyítik és élvezetesebbé teszik. Használd ki a valós idejű 
forgalmi információkon alapuló, megbízható és pontos iránymutatást, hogy mindig megtaláld a lehető 
legrövidebb és leggyorsabb útvonalat! A Live Traffi c (Valós idejű forgalmi információ), a Local Search 
(Keresés helyben) és a Weather (Időjárás) segítségével bárhol, bármikor tájékozódhatsz az időjárási és 
útviszonyokról, valamint az adott környéken fellelhető boltokról, éttermekről, látnivalókról stb., tehát 
bárhová is sodor az élet, a Kia Connect Live Services biztos hátteret nyújt.*

Maradj képben! 
Fedezd fel a világot!

* Az Európai Adatvédelmi Rendelet ((EU) 2018/1725 ) 2018. május 25-től hatályossá vált minden tagállamban minden olyan vállalatra, amely uniós polgárok személyes 
adatait tárolja vagy dolgozza fel az EU tagállamaiban. 
A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első tulajdo-
nosa megvásárolja, azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. 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 előfi zetésre van szükség, aminek igénybevétele külön költséggel járhat.



12,3"-os fulldigitális műszerfal. A Sportage minden szempontból 
a technikai fejlettség csúcsán áll. A menetinformációkat 
például hihetetlenül pontos és tiszta képet megjelenítő, 
folyadékkristályos, vékonyfilm-tranzisztoros kijelzőn osztja meg 
a vezetővel, a grafikát pedig annak megfelelően változtatja, hogy 
milyen üzemmódban használod az autót.

Forgókapcsolóval vezérelhető váltó. Középen, közvetlenül 
a vezető mellett kapott helyet a sebességváltó elektronikus 
forgókapcsolója, amellyel a lehető legprecízebben kezelhető 
az erőátviteli rendszer. Ez a kialakítás nagyban hozzájárul a 
kényelemhez és a menetbiztonsághoz, különösképpen, hogy 
automatikusan parkolóállásba kapcsol, ha megállást követően 
elfelejtenéd P-re állítani.

Elektronikus szabályozású felfüggesztés. Az újgenerációs, 
elektronikus szabályozású futómű (ECS) folyamatosan figyeli az 
útviszonyokat, s mindig úgy állítja a csillapítást, hogy maximális 
legyen a menetkomfort és a tapadás.

Ha inspirációra vágysz, a vadonatúj Sportage-re mindig 
számíthatsz. A különleges, magával ragadó, dinamikus vezetési 
élmény energiával tölt fel, az ultramodern menetbiztonsági 
és vezetést segítő eszközök pedig segítenek, hogy mindig 
könnyedén, baleset nélkül érj célba.

Vízióból innováció. 
Látomásból fejlesztés.

Intelligens fényszórórendszer. A Sportage-et világítási rendszere 
is egyértelműen megkülönbözteti a hagyományos modellektől. 
Azon túlmenően, hogy elképesztően látványos, működése is 
roppant kifinomult. A mátrix LED-es intelligens fényszóró például 
automatikusan kapcsol tompított és távolsági üzemmód között, 
hogy se a szemből érkező, se az utolért autókat ne zavarja a 
fényár.



DriveWise technológia a 
teljes körű biztonságért.

Parkolósegéd távirányítással (RSPA). A távirányítóval is 
vezérelhető RSPA segítségével az autó mellől is irányíthatod a 
parkolást! Ha odaálltál a parkolóhelyhez, nyugodtan kiszállhatsz, 
és a távirányító gombjaival parancsot adhatsz a parkolásra. A 
rendszer ennek megfelelően vezérli a kormánykereket, a jármű 
sebességét és váltja a megfelelő fokozatot.

360 fokos kamerarendszer (SVM). Ha szűk helyeken vagy 
kénytelen manőverezni, a 360 fokos felülnézeti képet közvetítő 
kamerarendszer óriási könnyebbséget jelent. Nem kell kiszállnod 
az autóból vagy másokat megkérned, hogy segítsenek, mindig 
magabiztosan és biztonságosan végezheted el a parkolási 
műveletet.

Ráfutásosütközés-elkerülő támogatás (FCA). A rendszer 
folyamatosan elemzi a beépített kamerák és radarok adatait, 
hogy elkerülje az ütközést a közlekedés többi résztvevőjével, 
(autók, a jármű útját keresztező gyalogosok és kerékpárosok). 
Emellett akkor is segíti a vezetőt, mikor kereszteződésben balra 
fordul. Ilyenkor, ha ütközésveszélyt érzékel, figyelmeztetés 
jelenik meg a műszerfalon, az autó pedig teljes erővel fékez.

Holttérfigyelő rendszer aktívfékezés-funkcióval (BCA). A 
Holttérfigyelő Rendszer szenzorai a vezető által nehezen belátható 
részeket pásztázzák az autó környezetében. Ha például egy 
másik jármű megbújik a holttérben, a külső tükrökön elhelyezett 
figyelmeztetőikonok jelzik a vezetőnek. A Sávváltást Segítő 
Rendszer nevének megfelelően cselekszik. Ha bekapcsolod az 
irányjelzőt, de a szenzorok azt érzékelik, hogy egy másik jármű 
közelít a szomszédos sávban, az elektronika automatikusan 
felvillantja a külső tükörbe épített figyelmeztetőlámpát, hogy jelezze 
a veszélyt. Ha mindezek ellenére megkezded a sávváltást, a BCA 
azonnal beavatkozik, és lefékezi a Sportage-et, hogy elkerülje az 
ütközést.

Autópályán Vezetést Támogató Asszisztens (HDA). Ez a funk-
ció még kényelmesebbé teszi az autópálya-szakaszok leküzdé-
sét. Automatikus gázadással, illetve fékezéssel folyamatosan 
tartja az előre megadott távolságot a követett autóhoz viszonyít-
va, emellett automatikus kormánymozdulatokkal a sáv közepén 
tartja az autót. Ha adottak a feltételek, a rendszer az adott sza-
kaszon érvényes sebességhatárhoz igazítja a tempót. Az ehhez 
szükséges információkat a navigációs rendszer biztosítja.

A vadonatúj Sportage tervezésekor a maximális menetbiztonság volt a 
legfontosabb szempont, hiszen azt szeretnénk, hogy mindig gondtalanul célba 
érhess utasaiddal, szeretteiddel együtt. Elkötelezettségünkről tanúskodik, 
hogy a Sportage minden egyes modellváltozatához alapáron jár a Kia által 
fejlesztett, világelső DriveWise rendszer, ami fejlett menetbiztonsági és 
vezetést támogató eszközök teljes sorával minimalizálja a balesetek, illetve a 
sérülések kockázatát.



A luxus belülről fakad.

Platinum opciós fekete bőrkárpit. Puha tapintású, remek oldaltartású ülések fekete bőrborítással a hosszan tartó kényelemért. Az 
ülések felső részét és a fejtámlák oldalát szarvasbőrrel vonjuk be, nem mellesleg lágy tapintású anyag kerül az ajtókárpitok felső 
részére, valamint fekete műbőr az ajtókon kialakított könyöktámaszra és középrészre. A tetőkárpit szürke.

Silver alapfelszereltség fekete szövettel. Az alapáras LX 
felszereltség részeként fekete szövetkárpitozást kapnak az 
ülések, az oldalpárnákon pedig jellegzetes fekete varrás szalad 
végig. A tetőkárpit szürke.

Gold opciós, Platinum alap fekete szövet és műbőr kárpit. A 
csomag fekete szövetből és műbőrből összeállított kárpitozást, 
valamint különleges, fekete varrást foglal magában. Ráadásként 
lágy tapintású anyaggal borítjuk az ajtókárpitok felső részét, az 
ajtókon kialakított könyöktámaszt és a középrészt (opcionális) 
pedig műbőrrel vonjuk be. A tetőkárpit szürke.

GT-Line Suede bőr és műbőr kárpit. Az ülések középrészét 
fekete, steppelt Suede bőr borítja, míg a műbőr oldalpárnákat 
fehér varrás és élvédő, valamint GT-Line-embléma díszíti. Lágy 
tapintású anyag kerül az ajtókárpitok felső részére, valamint 
Suede bőr az ajtókon kialakított könyöktámaszra és műbőr az 
ajtók középrészére. A tetőkárpitozás fekete.

Gold alapfelszereltség fekete szövettel. Az EX alapfelszereltség 
része a fekete szövet üléskárpitozás, az oldalpárnákon jellegzetes 
fekete varrás szalad végig. Ráadásként lágy tapintású anyaggal 
borítjuk az ajtókárpitok felső részét, az ajtókon kialakított 
könyöktámaszt pedig műbőrrel vonjuk be. A tetőkárpit szürke.

Platinum opciós bézs bőrkárpit. Látványos, kávébarna 
bőrülések az átütő stílus jegyében. Az ülések felső részét és a 
fejtámlák oldalát bőrrel vonjuk be, továbbá lágy tapintású anyag 
kerül az ajtókárpitok felső részére, valamit kávészínű műbőr az 
ajtókon kialakított könyöktámaszra és középrészre. A tetőkárpit 
szürke.

GT-Line opciós prémium Suede bőrrel és műbőrrel. A 
luxusérzést a fekete, steppelt, műbőr ülőlap és -támla adja GT-Line-
emblémával, Suede bőr oldalpárnákkal, valamint fehér varrásokkal 
és élvédőkkel. Lágy tapintású anyag került az ajtókárpitok felső 
részére, Suede bőr az ajtókon kialakított könyöktámaszra és műbőr 
az ajtók középrészére. A tetőkárpitozás fekete.

A vadonatúj Sportage éppoly egyedi lehet, akárcsak Te, 
hiszen üléskárpitok, varrások és színek széles választékából 
szemezgethetsz a rendelés során. Választhatsz műbőrt vagy 
Suede-műbőr kombinációt, sőt teljes bőrkárpittal is kérheted az 
autót. Ha a Sportage GT-Line mellett döntesz, hímzett GT-Line-
emblémákkal is feldobhatod az összhatást.



Csomagtérajtódísz. Ez a méretre szabott, szemrevaló, rozsdamentes védőelem a csomagtérajtót 
hivatott még stílusosabbá varázsolni. Krómhatású, magasfényű fekete és szálcsiszolt alumíniumha-
tású kivitelben egyaránt kérhető.

Oldalsó fellépők. Ezek az oldalsó fellépők a megbizható robusz-
tusság valódi érzetét keltik, amely minden bizonnyal vonzó lesz, 
ha kültéri kalandra indulsz. 

Számos egyedi tervezésű, eredeti tartozékot fejlesztettünk ki, amelyek 
segítségével autód pontosan megfelel az igényeidnek, és kiegészíti 
személyiségedet. Így bármire is lenne szükséged — egy picivel egyedibb stílus, 
kényelem vagy praktikum —, prémium tartozékaink a tökéletes megoldást 
kínálják számodra.

Bővítsd 
a lehetőségeidet!

Külsőtükör-borítás és oldalsó díszléc.  Az igazi szépség a gon-
dosan kidolgozott részletekből fakad. Krómhatású, magasfényű 
fekete és szálcsiszolt alumíniumhatású  kivitelben is kérhető.

Kereszttartók. Ezek a kis tömegű, könnyen felszerelhető, alumínium keresztrudak roppant erősek, így tulajdonképpen bármit magaddal 
vihetsz, amire a kalandjaid során szükséged lehet. 

Pro Kerékpártartó. Legyen egyszerű és biztonságos a bringák 
fel-, illetve lepakolása! Kia-logóval díszített, zárakkal felszerelt 
Pro kerékpárszállító rendszerünknél a felhajtható, forgógom-
bos konzol megtartja a vázat, amíg meghúzod a hevedereket. A 
lopásbiztonságot szem előtt tartva zárakkal szereljük fel. 

Behajtható vonóhorog. Szeretnél egyszerre hatékonyan és 
kényelmesen szállítani? Elrejthető, lökhárító alá szerelt, motoros 
mozgatású vonóhorgunkkal megteheted. Ha szükséged van rá, 
elég megnyomnod a csomagtartóban elhelyezett gombot, és 
máris rendelkezésedre áll, vagy ugyanígy el is rejtheted.

*A képeken a vadonatúj Sportage különböző tartozékai láthatók.



Pearl black & 
Casa white (HA3)

Casa white (WD) Sparkling silver (KCS) Pearl black & 
Deluxe white pearl (HA2)

Deluxe white pearl (HW2) Pearl black & 
Lunar silver (HA5)

Lunar silver (CSS)

Pearl black (1K)

Pearl black & 
Splash lemon (HBA)

Splash lemon (G2Y)

Pearl black &
Penta metal (HA6)

Penta metal (H8G) Pearl black &
Pacific blue (HA8)

Pacific blue (B3L)

Pearl black & 
Infra red (HA7)

Infra red (AA9)

Pearl black & 
Experience green (HBC)

Experiment green (EXG) Yuka steel gray (USG)

Pearl black & 
Orange fusion (HBB)

Orange fusion (RNG)

Külső fényezés 
színes egyéniségeknek.

Egytónusú fényezés Kéttónusú fényezés (csak GT-Line esetén)

Dinamikus vagy jellegzetes? Sportos vagy elegáns? Feltűnő vagy 
fényűző? Egy- vagy kéttónusú? Sok-sok szín közül választhatsz. 
Ne feledd, a tető fényes fekete festést is kaphat!

Machined bronze (M6Y)



Diktáld te a tempót!

A Sportage minden egyes elemét aprólékosan 
kidolgoztuk, beleértve a letisztult, sportos és 
igazán lenyűgöző kerekeket is. Válassz a 17-19"-
os felnijeink közül! Van közöttük olyan is, ami 
kifejezetten a Sportage GT-Line modellhez és a 
Plug-in Hybridhez készül.

A gumiabroncsokra, az üzemanyag-fogyasztásra és az egyéb paraméterekre 
vonatkozó információk − az EU 2020/740. rendelkezésével összhangban − a 
www.kia.com oldalon elérhetőek. Az abroncsokon olvasható adatok csupán 
tájékoztató jellegűek.

18" könnyűfém keréktárcsa  18" könnyűfém keréktárcsa 

17” könnyűfém keréktárcsa

19" könnyűfém keréktárcsa 19" könnyűfém keréktárcsa

17” könnyűfém keréktárcsa

Külső méretek.

A Kia Sportage üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,0-7,2 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 125-163 g/km. 

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti 
mérésekből származnak. A feltüntetett 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.

A feltüntetett méretek kiviteltől és felszereltségtől függően változhatnak!



7 éves járműgarancia. Minden új Kia modellre 
7 éves / 150 000 km-es gyártói garanciát válla-
lunk helyi/országos feltételek szerint. Egyedülálló 
ajánlatunknak köszönhetően gépjárműved még 
értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi 
tulajdonosokra szabadon átruházható, feltétele-
zve, hogy a járművet a tulajdonos előírásszerűen 
karbantartja.

7 éves Kia-garancia az EV-, HEV- és PHEV-ak-
kumulátorokra. Ha elektromos (EV), hibrid (HEV) 
vagy plug-in hybrid (PHEV) Kia modellt vásárolsz, 
annak megnyugtató tudatában teheted, hogy az 
akkumulátorok hosszú élettartamúak. Ha elek-
tromos (EV), hibrid (HEV) vagy plug-in hybrid 
(PHEV) Kia modellt vásárolsz, annak megnyugtató 
tudatában teheted, hogy az akkumulátorok hosszú 
élettartamúak. Ezek az akkumulátorok részei a Kia 
által biztosított, első használatba vételtől számított 
7 éves vagy 150 000 km-es (amelyik előbb bekö-
vetkezik) garanciának. A mild hibrid elektromos 

járművek (MHEV) kisfeszültségű akkumulátorai 
(48V és 12 V) esetén a Kia garancia a megtett 
kilométertől függetlenül 2 évig terjed az első 
regisztrációtól számítva. A Kia csak az EV és PHEV 
járművek esetén garantálja az akkumulátor 70%-
os kapacitását. A HEV és MHEV akkumulátorok 
kapacitáscsökkenésére a garancia nem terjed ki. 
A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása 
érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv 
erre vonatkozó fejezetében található utasításokat! 
További részletek a kia.com/hu/garancia oldalon. 

*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói 
garancia. Érvényes az EU-tagállamokban
(valamint Norvégiában, 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. 

Autózz teljes lelki nyugalomban!

Kia szolgáltatások 
Magyarországon.

Otthontöltési program. 
MODE 3-as töltési megoldás, ami az otthoni töltés 
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja. 
Az exkluzív program fali töltőből és a telepítési 
szolgáltatásból áll, a fali töltőket 3 év garanciával
kínáljuk.  

Nem hagy magadra az úton probléma esetén! 
Ingyenes a garancia kezdő dátumától (Warranty Start 
Date) 12 hónapig. Évenként hosszabbítható 10 éves 
korig, vagy maximum 200.000 km futásteljesítményig.
Segít műszaki hiba, üzemanyag hiány, lemerült 
akkumulátor, defekt, kulcs elvesztése vagy bezárása 
esetén.
Vállalja például a helyszíni javítást, autómentést, to-
vább- vagy hazautazást, kölcsöngépjármű biztosítását, 
szállást stb.*

Premium Value Program. 
Rugalmas finanszírozás, rövid 
gépjárműcsere ciklusokkal 
Fix kamatozás 
Alacsony, kedvező havi 
lízingdíj 
3 év ingyenes karbantartás
bármelyik hivatalos Kia 
márkaszervizben

PREMIUM VALUE PROGRAM
3
ÉV

Költségként elszámolható havi bérleti díj
Áfa-visszaigénylés
Változatlan és előre tervezhető havidíjak
Garantált maradványérték
A  bérleti díjba épített főbb szolgáltatások,
pl. biztosítás, asszisztencia, karbantartás és szerviz

*A tájékoztatás nem teljes körű, a szolgáltatásainkról további részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben vagy a kia.com/hu weboldalon!
Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha egészen 
pontos információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

Az Allianz, a Generali és a Groupama termékei 
kifejezetten a Kia ügyfelek részére.* 
Az első évben új értéken térít lopás, vagy totálkár 
esetén. 
A javíthatósági határ sérülés esetén a kárkori érték 
100%-a.
Csereautó-térítést biztosít, ment és szállít Európa 
bármely pontjáról.

Válaszd a Kia egyedülálló magyarországi szolgáltatásait, mellyel még nagyobb biztonságban érezhe-
ted magad! Exkluzív, csak Kia tulajdonosok számára elérhető programjaink és szolgáltatásaink további 
részleteiről és a feltételekről a www.kia.com/hu oldalon olvashatsz többet. Keresd fel kedvenc márka-
kereskedésedet, ahol minden részletről tájékoztatnak majd! 



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

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjá-
ban helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változ-
tatás jogát fenntartja. A kiadványban látható modellek és felszerelt-
ségi szintek, valamint szolgáltatások  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 márkakeres-
kedőjéhez.
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai 
újdonságok megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, 
hogy a járművet mindig biztonságosan vezesse. A vezetést támoga-
tó, illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem teljes körű, a 
pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza.




