Nowa Kia

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze chwile.

Otwórz się
na nowe perspektywy

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego pomagamy
odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy samochody o znakomitej
stylistyce, pełne zaawansowanych rozwiązań technicznych,
a 7-letnia gwarancja jest dowodem najwyższej jakości naszych
pojazdów. Niezmiennie przyświeca nam jeden cel: zawsze
przewyższać oczekiwania. To cel, który określamy hasłem
„The Power to Surprise”, czyli „Zdolność zaskakiwania”.
Jak go osiągamy? Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

Nowa Kia Sportage

Na spotkanie przygody
Nowa Kia Sportage przewyższa oczekiwania. Przyciąga spojrzenia dynamiczną stylistyką. Odznacza się
najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Zapewnia jeszcze wyższy poziom wygody i bezpieczeństwa.
Jednym słowem — zachęca, by cieszyć się każdym dniem. Dzięki niej można czerpać z życia to, co najlepsze.
Odkrywać nowe atrakcje. Poznawać miejsca bliskie i odległe. Ze spokojem wyruszać w nieznane.
Nowa Kia Sportage to samochód dla aktywnych. Dla osób ceniących innowacje i komfort.
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Stylistyka zewnętrzna

Imponuje niezależnie od otoczenia
Nowa Kia Sportage wyróżnia się w każdej sytuacji. Podczas jazdy po mieście, gdy pokonuje zakręty
w malowniczym terenie, a nawet zaparkowana przed domem. W czym tkwi sekret? To proste.
Stanowi idealne połączenie sportowego charakteru i ponadczasowej elegancji. Jej wyróżniająca się,
innowacyjna stylistyka to dzieło naszych europejskich projektantów.
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Stylistyka zewnętrzna

Nowa definicja elegancji
Nowa Kia Sportage przyciąga wzrok, intryguje i porusza. Wyróżnia się imponującym,
proporcjonalnym nadwoziem o sportowym charakterze. Głębokie przetłoczenia maski silnika
i typowy dla wszystkich modeli Kia grill chłodnicy podkreślają dynamicznego ducha
pojazdu. Całości dopełniają eleganckie, połączone lampy tylne.

1

1. Lampy przednie i atrakcyjne
4-punktowe światła do jazdy
dziennej LED zapewniają
doskonałą widoczność.
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2. Lampy tylne LED są widoczne
z daleka i podkreślają nowoczesny
styl pojazdu.
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Styl i jakość wnętrza

Jakość, której
trzeba dotknąć
1

Nowa Kia Sportage wprost zaprasza do zajęcia miejsca.
Jej wnętrze jest pełne starannie dobranych materiałów
wykończeniowych. Każdy detal wykonano z największą
dbałością. Komfortowe fotele i miękkie w dotyku
powierzchnie sprawią, że poczujesz się jak w domu.
Ergonomiczny kokpit opracowano z myślą o kierowcy.
Przemyślane rozmieszczenie wszystkich elementów
zapewnia wygodę i łatwość obsługi. Wszystkie
ważne informacje wyświetlane są w górnej części
deski rozdzielczej. W sekcji dolnej znajdują się
elementy sterowania. Oto inteligentne i nowoczesne
połączenie innowacyjności, wygody i elegancji.
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1. Czytelny zestaw wskaźników z dużym wyświetlaczem LCD
o przekątnej 4,2 cala prezentuje rozmaite dane dotyczące jazdy.
2. Komfortowe fotele pozwalają się odprężyć. Obydwa fotele przednie
mogą być sterowane elektrycznie, a fotel kierowcy może mieć
dodatkowo elektrycznie sterowane podparcie lędźwiowego
odcinka kręgosłupa.
3. W eleganckim wnętrzu znajdziesz wysokiej jakości, miękkie w dotyku
materiały, wstawki o wysokim połysku i satynowane detale.
Wszystko w najlepszym guście.
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Wspomaganie kierowcy

Pomyśleliśmy o wszystkim
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom każda podróż nową Kia Sportage minie błyskawicznie. Jej kierowca może
liczyć na wsparcie w różnych sytuacjach. Samochód przypomina, by nie przekraczać dozwolonej prędkości,
zachowuje wymaganą odległość od pojazdu poprzedzającego, pokazuje na wyświetlaczu przestrzeń
wokół pojazdu lub pomaga w wykonywaniu trudnych manewrów parkowania.
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1. Nowoczesne lampy przednie LED oświetlają drogę mocnym,
krystalicznym światłem.
2. Monitor podglądu obszaru wokół pojazdu (Kia Round View
Camera) prezentuje obraz z 4 kamer zamontowanych z przodu,
z tyłu oraz po bokach pojazdu. Zapewnia podgląd otoczenia i daje
poczucie pewności podczas parkowania oraz manewrowania.
3.	Kamera umieszczona na szybie czołowej wykrywa nadjeżdżające
i poprzedzające pojazdy. Dzięki temu asystent świateł drogowych
(Kia High Beam Assist) automatycznie przełącza światła drogowe
i mijania.
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4. Inteligentny tempomat z układem Start/Stop dzięki czujnikowi
radarowemu mierzy prędkość i odległość od pojazdu znajdującego
się z przodu. Układ samodzielnie utrzymuje bezpieczny dystans
od poprzedzającego pojazdu, nie przekraczając prędkości
ustawionej przez kierowcę. W ruchu miejskim układ może w razie
potrzeby całkowicie zatrzymać pojazd i ruszyć ponownie,
uzyskując wcześniej zadaną prędkość jazdy.
5.	Funkcja informowania o ograniczeniach prędkości (Kia Speed
Limit Assist) przypomina kierowcy o limicie prędkości obowiązującym na danym odcinku. Kamera umieszczona na szybie czołowej
odczytuje znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania.
Następnie wyświetla odpowiednie informacje na ekranie
systemu nawigacji i w zestawie wskaźników.
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Wygoda i komfort

Łatwo i przyjemnie do celu
Jak przystało na SUV-a, nowa Kia Sportage to samochód niezwykle wszechstronny i komfortowy.
Został zaprojektowany tak, by każda jazda była płynna, łatwa i przyjemna. Inteligentny kluczyk,
pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie, ładowarka bezprzewodowa oraz siedzenia zapewniające
komfort termiczny niezależnie od pory roku. To tylko niektóre z licznych zalet nowej Kia Sportage.
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1. Inteligentny kluczyk umożliwia wygodne otwieranie
pojazdu, a także uruchamianie i wyłączanie silnika
jednym naciśnięciem przycisku Start/Stop.
2.	Bezprzewodowa ładowarka ułatwia ładowanie
baterii urządzeń przenośnych. Wystarczy położyć
telefon z odpowiednią obudową lub zgodny ze
standardem Qi bezpośrednio na konsoli pomiędzy
fotelami przednimi.
3.	Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
podaje ciśnienie w każdym kole.
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4.	Tylne gniazdo USB szybkiego ładowania
umożliwia pasażerom siedzącym z tyłu
wygodne ładowanie baterii urządzeń
przenośnych.
5.	Wszystkie potrzebne informacje widoczne
w jednym miejscu. Mierzący 4,2 cala
wyświetlacz LCD zestawu wskaźników
pokazuje najważniejsze dane, takie jak
podpowiedzi systemu nawigacji oraz
przydatne parametry dotyczące jazdy.
6. Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
oraz podgrzewana kanapa tylna zapewniają
przyjemny chłód latem i przytulne ciepło
zimą.
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Słuchaj, oglądaj, jedź

Podłącz, kliknij, korzystaj
Nowa Kia Sportage to samochód pełen nowoczesnych technologii,
stworzony dla ludzi młodych duchem. Podłączenie telefonu przez
łącze Bluetooth® znacznie ułatwia korzystanie z niego podczas
jazdy.

1

Nowoczesny system nagłośnienia JBL zapewnia dźwięk najwyższej jakości. System nawigacji poprowadzi Cię właściwą drogą,
a dodatkowe złącza umożliwiają wygodne korzystanie
z urządzeń przenośnych.
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7 lat aktualizowania
mapy
Każdy nowy samochód marki Kia fabrycznie
wyposażony w system nawigacji otrzymuje
w autoryzowanej stacji obsługi 6 rocznych
darmowych aktualizacji mapy.
Dzięki naszemu programowi Twój system

1. System nawigacji z 8-calowym ekranem
w czytelny sposób prezentuje niezbędne
informacje. Zawiera dwuwymiarowe
i trójwymiarowe mapy całej Europy
z pakietem 6 rocznych bezpłatnych
aktualizacji.

2. Gniazda USB umożliwiają podłączanie
i ładowanie urządzeń przenośnych.
Znajdują się w przedniej i tylnej części pojazdu.
3.	System nagłośnienia JBL z 8 głośnikami
i funkcją odtwarzania muzyki z poprawą jakości
plików w formacie MP3 (Clari-FiTM) zapewnia
niezwykłą jakość dźwięku.

nawigacji będzie zawsze korzystał
z najnowszych danych.
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Informacje o bieżącej sytuacji na drodze

Dokąd? Kiedy? Którędy? Z nawigacją
odnajdziesz właściwą drogę
Nowy system nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na usługach TomTom Live. Dzięki
nim prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze i wygodniejsze. Takie rozwiązanie pozwala pozostać
w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze więcej przydatnych informacji. Wbudowany modem Wi-Fi
umożliwia podłączenie systemu nawigacji do Internetu za pomocą smartfona*.

1. Usługa „Live Traffic”**
System nawigacji podaje dokładne informacje
dotyczące sytuacji na drodze, aktualizowane
co 2 minuty. Powiadamia kierowcę o zwiększonym natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej
trasy. Dzięki temu pozwala uniknąć korków.
2. Usługa „Speed Cameras”**
System nawigacji ostrzega o punktach pomiaru
prędkości oraz o obszarach ograniczonego dostępu.
Wskazuje również miejsca oznaczone jako tzw.
czarne punkty, w których często dochodzi do
wypadków drogowych.

3. Usługa „Local Search”
Umożliwia znalezienie restauracji, supermarketu
lub innej wybranej lokalizacji. Baza danych obejmuje
500 kategorii, 25 000 słów kluczowych oraz 250 000
miejsc. Dzięki temu niemal zawsze znajdziesz to,
czego szukasz.

5. Wyszukiwanie miejsca parkingowego
Przed przybyciem do miejsca docelowego system
ułatwi znalezienie miejsca postoju. Na podstawie
analizy danych statystycznych pokaże potencjalne
miejsca postojowe znajdujące się zarówno przy ulicy,
jak i na wyznaczonych parkingach.

4. Prognoza pogody
Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa?
Lepiej to sprawdzić. Wystarczy wprowadzić cel
podróży i uzyskać dostęp do pełnej prognozy pogody
na 4 dni. Obejmuje ona temperaturę minimalną
i maksymalną, prędkość wiatru oraz
prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

6. Informacje o stacjach paliw
W razie potrzeby system — korzystając z internetowej
bazy danych TomTom — wyświetla lokalizację
najbliższych stacji paliw wraz z cenami. Dzięki tej
funkcji można wygodnie zaplanować tankowanie
pojazdu.

* Do aktywowania usługi niezbędny jest smartfon z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

1

4

2

5

3

6

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia
bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas
prowadzenia samochodu. Wszystkie
informacje i komunikaty wyświetlają się na
ekranie multimedialnym. Dzięki temu kierowca
może korzystać z nawigacji, nawiązywać
połączenia telefoniczne i wybierać ulubioną
muzykę bez utraty koncentracji.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy
korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu
bez odwracania uwagi od prowadzenia.
Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy.
Prosty, intuicyjny interfejs zapewnia dostęp
do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki
i funkcji poleceń głosowych. Wszystkie
informacje i komunikaty wyświetlają się
na ekranie multimedialnym.

Informacje na temat dostępności usług znajdują się na stronach apple.com i android.com.
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Stylistyka nadwozia wersji GT Line

Emocje w każdym detalu
Kia Sportage w wersji GT Line wyróżnia się jeszcze bardziej sportowym wyglądem.
Nadwozie z energetyzującymi akcentami wywołuje podziw i wzbudza emocje. Mocno zaakcentowany
grill chłodnicy, czarne i chromowane dodatki, światła przeciwmgielne LED w stylistyce kostek lodu,
dwie końcówki układu wydechowego — to tylko niektóre z wyrazistych detali tej wersji. Całości dopełniają
oryginalne, 19-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego.

1

1.	19-calowe obręcze kół ze stopu
lekkiego z matowymi, szlifowanymi powierzchniami sprawiają,
że wersja GT Line nabiera jeszcze
bardziej sportowego stylu.
2. Dwie osobne końcówki układu
wydechowego oraz srebrna
nakładka zderzaka dodają
charakteru tylnej części
nadwozia.
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Stylistyka wnętrza wersji GT Line

Sportowy charakter

2

1.	Pedały wersji GT Line z aluminiowymi nakładkami.
2.	Spłaszczona u dołu kierownica, trójramienna, obszyta
perforowaną skórą, z logo GT Line.

Wnętrze nowej Kia Sportage w wersji GT Line zachęca do dynamicznej jazdy. Obszyta skórą,
spłaszczona u dołu kierownica ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Skórzana tapicerka z czerwonymi
przeszyciami zapewnia wysoki poziom komfortu. Aluminiowe nakładki na pedały podkreślają
sportowy charakter.
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Przygoda

Ruszaj przed siebie
Czasami warto zjechać z utartych szlaków. Skręcić
w nieznane, poczuć smak przygody. Nowa Kia Sportage
powstała właśnie po to, by dawać pełnię swobody
i poczucia kontroli. Zaawansowane układy stale monitorują
warunki jazdy. Umożliwiają utrzymywanie przyczepności
na nierównych, nieutwardzonych i śliskich nawierzchniach.
Poprawiają także stabilność podczas skręcania.

1

Innowacyjny układ kierowniczy wspomagany silnikiem
elektrycznym (R-MDPS) zamontowanym na przekładni
kierowniczej zapewnia jeszcze większą precyzję prowadzenia
i lepsze panowanie nad pojazdem.

2

1. System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
zapobiega staczaniu się pojazdu podczas ruszania
na wzniesieniu.
2. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (DBC) pomaga
zachować równą i stabilną prędkość na stromych
pochyłościach.
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Funkcjonalność i przestronność

1

Wszystko pod ręką
Najmilej wspominamy chwile spędzone z bliskimi. Dlatego
Kia Sportage może z łatwością pomieścić dodatkowych
pasażerów, ich bagaże i wszystko, co niezbędne z dala
od domu. Pojemny bagażnik daje duże możliwości załadunku.
Przestronne wnętrze i regulowany kąt pochylenia oparcia
kanapy sprawiają, że jazda na tylnych siedzeniach jest równie
wygodna, jak na fotelach przednich. Po złożeniu oparcia
tylnej kanapy powstaje płaska, łatwa do załadunku
przestrzeń bagażowa. Schowek pod podłogą bagażnika,
dogodny do przewożenia drobnych przedmiotów, ułatwia
utrzymanie porządku.

2
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1.	Tylna kanapa dzielona w proporcji 60:40 zapewnia
wygodę i uniwersalność.
2.	Duży i funkcjonalny bagażnik. Złożenie tylnej kanapy
powiększa objętość bagażnika do 1469 litrów.
3.	2-poziomowy bagażnik skrywa dodatkowy, wygodny
i pojemny schowek.
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Bezpieczeństwo

Najwyższy standard

1

1

Aby zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, nadwozie wzmocniono elementami ze stali
o podwyższonej wytrzymałości. W przypadku kolizji kierowcę i pasażerów chroni również 6 poduszek
powietrznych. Jednocześnie najnowsze elektroniczne układy bezpieczeństwa czynnego pomagają
unikać zagrożeń.
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1. System autonomicznego hamowania z 3 trybami
pracy: miejski, pozamiejski i wykrywanie pieszych
(Kia Forward Collision Avoidance Assist)
		 Wykrywa zarówno pojazdy jadące z przodu, jak
i pieszych przechodzących przez jezdnię. Dzięki
czujnikom i kamerze monitoruje odległość i prędkość
wykrywanych obiektów. W przypadku ryzyka kolizji
lub potrącenia ostrzega kierowcę. W razie braku jego
reakcji samochód może zahamować automatycznie,
zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego skutki.
2.	 System monitorowania martwego pola
w lusterkach (Kia Blind Spot Collision Warning)
		 Wykorzystuje czujniki radarowe i ostrzega przed
pojazdami znajdującymi się w strefie niewidocznej w lusterkach zewnętrznych, włączając lampkę
ostrzegawczą w odpowiednim lusterku
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5

3. System monitorowania ruchu pojazdów
podczas cofania (Kia Rear Cross Traffic
Collision Warning)
		 Przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca postojowego
lub podjazdu układ ostrzega przed niebezpieczeństwem kolizji z nadjeżdżającym pojazdem.
4./5. Asystent utrzymania pasa ruchu
(Kia Lane Keep Assist)
		 Ostrzega o niezamierzonym zjeżdżaniu
z pasa ruchu.
System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
(Kia Driver Attention Warning)
		 Na bieżąco wykrywa obniżenie koncentracji
kierowcy, analizując sposób operowania
kierownicą i kierunkowskazami, szybkość
reakcji oraz czas jazdy. W przypadku
stwierdzenia obniżonej koncentracji i oznak
senności ostrzega kierowcę sygnałem
dźwiękowym oraz symbolem filiżanki kawy
w zestawie wskaźników.
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Silniki

Dynamicznie i oszczędnie
Silniki nowej Kia Sportage odznaczają się wysoką kulturą pracy, znakomitymi osiągami i niskim zużyciem paliwa.
To również zalety najnowszego systemu napędowego Mild Hybrid. Składa się on z silnika wysokoprężnego
i elektrycznego, zasilanego baterią o napięciu 48 V. Zaprojektowany z myślą o wygodzie kierowcy, zapewnia
możliwość niskoemisyjnej jazdy bez konieczności doładowywania baterii. Wachlarz silników obejmuje również
dynamiczne jednostki benzynowe. Wśród nich jest sprawdzony silnik benzynowy 1.6 Turbo GDi
z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa, dostępny w wersji GT Line.

Przepływ
energii

Warunki
jazdy

Ruszanie

1. Silnik benzynowy 1.6 Turbo GDi
		 Rozwija moc 177 KM, przy
		 umiarkowanym apetycie na paliwo.

1

2

2./3. Skrzynie biegów
		 6-biegowa przekładnia mechaniczna
umożliwia szybką i precyzyjną zmianę
biegów. 7-biegowa przekładnia
dwusprzęgłowa (DCT) zapewnia
komfortową i bezstresową jazdę.
Elektronicznie sterowana 8-biegowa
przekładnia automatyczna niezwykle
płynnie zmienia biegi i obniża zużycie
paliwa.

Dodatkowy
moment obrotowy

Jazda ze
stałą prędkością

3

Jazda
w ruchu miejskim

Silnik wysokoprężny 2.0 CRDi z pakietem Ecodynamics
i systemem napędowym Mild-Hybrid
Połączenie rozwiązań proekologicznych z doskonałymi
osiągami układu napędowego to wszystko, czego
potrzebujesz do prawdziwie relaksującej jazdy.
Zastosowanie systemu napędowego obejmującego silnik
wysokoprężny 2.0 CRDi oraz silnik elektryczny zasilany
z baterii litowo-jonowej o napięciu 48 V znacząco obniża
zużycie paliwa. System Mild-Hybrid odzyskuje energię
kinetyczną podczas hamowania, zapewnia dodatkowy
moment obrotowy w trakcie przyspieszania i odznacza
się płynną pracą.
Ruszanie:
system uruchamia silnik spalinowy zapewniający szybkie
i płynne ruszenie.
Dodatkowy moment obrotowy:
podczas przyspieszania lub jazdy na wzniesieniu system
zapewnia dodatkowy moment obrotowy dzięki silnikowi
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Odzyskiwanie
energii

elektrycznemu zasilanemu z baterii, który wspomaga
pracę silnika spalinowego.
Jazda ze stałą prędkością:
podczas takiej jazdy silnik spalinowy częściowo
doładowuje baterię (w przypadku niskiego poziomu jej
naładowania).
Odzyskiwanie energii:
podczas zwalniania lub hamowania energia kinetyczna
pojazdu znajdującego się w ruchu zamienia się
w energię elektryczną doładowującą baterię.
Jazda w ruchu miejskim:
oszczędność paliwa to efekt automatycznego
wyłączania silnika spalinowego podczas hamowania
do zatrzymania pojazdu (tylko podczas jazdy na biegu)
oraz podczas postoju.
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2

3

Akcesoria

Stylowo
i praktycznie
Kia Sportage intryguje i zachęca do jazdy. Lista
opcjonalnych dodatków pomaga otworzyć się na nowe
możliwości. Aby podkreślić wyjątkowość i zwiększyć
funkcjonalność pojazdu, opracowaliśmy szereg
wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów. Dzięki
nim Twoja nowa Kia Sportage może wyglądać
niepowtarzalnie. Zademonstruj swoją
indywidualność!

4

5

6

1

1.	Dywaniki welurowe i białe podświetlenie LED
Wysokiej jakości dywaniki welurowe chronią podłogę i ułatwiają
utrzymanie czystości. Dostępne również z logo GT Line
i podwójnym szwem na obwodzie. Subtelne podświetlenie
białymi diodami LED automatycznie włącza się w momencie
otwarcia drzwi.
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2. Poprzeczne belki dachowe ze stopu lekkiego
Wytrzymałe i lekkie. Stworzone specjalnie do relingów dachowych Kia Sportage. Łatwe do zamontowania i zdemontowania.
3.	Nakładki lusterek zewnętrznych
Nakładki na lusterka wykonane ze stali nierdzewnej o wysokim
połysku to dodatkowe, przyciągające wzrok detale.

4.	Dywanik gumowy bagażnika
Lekki, wodoodporny i wytrzymały. Uniesione krawędzie dywanika
zabezpieczają bagażnik przed zabrudzeniami.
5.	Hak holowniczy
Wysokiej klasy, odporny na korozję. Łatwy, bezpieczny i dyskretny
montaż od spodu.
6.	Przegroda bagażnika
Solidna i łatwa w montażu, mocowana pomiędzy oparciem kanapy
tylnej a dachem. Chroni pasażerów przed przesuwającym się ładunkiem,
zwłaszcza podczas gwałtownego hamowania lub kolizji.
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Wersje wykończenia wnętrza

Atrakcyjnie i funkcjonalnie
Gama opcji wykończenia wnętrza obejmuje starannie dobrane odcienie i wysokiej jakości tapicerki. Dzięki nim wnętrze
wygląda elegancko. Szeroki wybór wariantów kolorystycznych umożliwia dopasowanie stylu nowej Kia Sportage
do różnych preferencji.

5

1

2

1.
2.
3.
4.
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Czarna skóra (dostępna w późniejszym terminie)
Czarna tkanina (wersja wyposażenia S/M)
Czarna tkanina (wersja wyposażenia L)
Czarna tkanina + skóra (wersja wyposażenia L-opcja / Business Line)

3

4

6

7

5. Dwukolorowa czarno-beżowa skóra (dostępna w późniejszym terminie)
6. Beżowa tkanina + skóra (wersja wyposażenia L-opcja / Business Line)
7. Czarna skóra z czerwonymi akcentami (wersja wyposażenia GT Line)
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Dane techniczne
Silniki

1.6 GDi GPF
132 KM

Skrzynia biegów

6-biegowa M/T

Napęd

2WD

Rodzaj paliwa

1.6 T-GDi GPF
177 KM
6-biegowa M/T
2WD

1.6 CRDi SCR
115 KM

1.6 CRDi SCR
136 KM

7-biegowa DCT

6-biegowa M/T

6-biegowa M/T

4WD

2WD

4WD

4WD

Benzynowy z filtrem cząstek stałych (GPF)

2.0 CRDi SCR
185 KM Mild HEV 48V

7-biegowa DCT
2WD

6-biegowa M/T 8-biegowa A/T

4WD

Wysokoprężny z systemem selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

4WD
Wysokoprężny z systemem
napędowym Mild-Hybrid (SCR)
4-cylindrowy rzędowy,
turbodoładowany

4-cylindrowy
rzędowy

4-cylindrowy rzędowy, turbodoładowany

1591

1591

1598

1598

1995

Moc maks. (KM przy obr./min)

132/6300

177/5500

115/4000

136/4000

185/4000

Moment obrotowy maks.
(Nm przy obr./min)

160/4850

400/1750 ÷ 2750

Rodzaj silnika
Pojemność skokowa (cm³)

280/1500 ÷ 2750

320/2000 ÷ 2250

182

205

202

201

175

180

159 ÷ 165

170 ÷ 175

175 ÷ 180

170 ÷ 175

126 ÷ 132

134 ÷ 138

123 ÷ 129

133 ÷ 138

138 ÷ 142

149 ÷ 153

8,1 ÷ 8,2

9,2 ÷ 9,8

9,4 ÷ 9,8

8,5 ÷ 9,1

5,2 ÷ 5,4

5,4 ÷ 5,6

4,8 ÷ 5,0

5,0 ÷ 5,2

5,2 ÷ 5,4

6,1 ÷ 6,2

6,2 ÷ 6,6

6,4 ÷ 6,3

6,6 ÷ 6,7

6,8

4,5 ÷ 4,8

4,9 ÷ 5,0

4,5 ÷ 5,0

5,1 ÷ 5,3

5,1 ÷ 5,2

5,2 ÷ 5,4

6,9 ÷ 7,2

7,4 ÷ 7,6

7,6 ÷ 7,9

7,4 ÷ 7,6

4,8 ÷ 5,0

5,1 ÷ 5,2

4,7 ÷ 4,9

5,1 ÷ 5,2

5,2 ÷ 5,4

5,7 ÷ 5,8

Masa własna maks. (kg)

1415

1470

1529

1562

1504

1577

1530

1593

1648

1672

Masa całkowita (kg)

2000

2110

2170

2200

2120

2195

2145

2210

2230

2230

1400

1900

1900

1600

1400

1400

1600

1600

2200

1900

650

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Prędkość maks. (km/h)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)
wg normy Euro 6d -temp
Zużycie paliwa w cyklu miejskim
(l/100 km)
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim
(l/100 km)
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
(l/100 km)

Maks. masa holowanej
przyczepy z hamulcami (kg)
Maks. masa holowanej przyczepy bez
hamulców (kg)
Bagażnik (wg normy VDA)

265/1500 ÷ 4500

4-cylindrowy rzędowy, turbodoładowany

491 (z kołem dojazdowym) / 503 (z zestawem naprawczym)

Wymiary i pojemności
Długość całkowita (mm)
Wysokość całkowita (mm)
Zwis przedni (mm)
Pojemność zbiornika
paliwa (l)

4485
4495 GT Line
1635
1645 z relingami dachowymi
905
915 GT Line

467 (z kołem dojazdowym) / 480 (z zestawem naprawczym)

Rozstaw osi (mm)

2670

Odległość od siedzisk
do dachu (mm)

Zwis tylny (mm)

910

Miejsce na nogi (mm)

62
55 wersja z baterią 48 V

Szerokość na poziomie
ramion (mm)

Spójrz na bogatą paletę lakierów nadwozia. Uzupełnij preferowanymi obręczami kół ze stopu lekkiego.
Taka może być Twoja nowa Kia Sportage!

Kolory nadwozia
Obręcze kół

439 (z zestawem naprawczym)

Casa White WD
1 rząd

1855

Szeroki wybór opcji

201

Wnętrze
Szerokość całkowita (mm)

Dane techniczne, kolory nadwozia i obręcze kół

Deluxe White HW2

Sparkling Silver KCS

2 rząd

997

993

1053 (maks.1129)

970

1450

1400

16” obręcze kół ze stopu
lekkiego 215/70 R16

Lunar Silver CSS

Canyon Silver C2S

Blue Flame B3L

17” obręcze kół ze stopu
lekkiego 225/60 R17
Copper Stone L2B

Wartości zużycia paliwa i emisji (cykl NEDC) wynikają z wersji / wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały
uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste
mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne
nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/).
Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa
i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

Penta Metal H8G

Cosmos Blue CB7

Black Pearl 1K

Infra Red AA9

Orange Fusion RNG

19” obręcze kół ze stopu
lekkiego 245/45 R19 (GT Line)

SCR - selektywna redukcja katalityczna (układ z wtryskiem z roztworu mocznika)
NEDC - Nowy Europejski Cykl Jezdny wg wymogów Rozporządzenia Komisji 2017/1151
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Spokój ducha

Jakość, która zobowiązuje
7-letnia gwarancja
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub
150 000 km przebiegu (pierwsze 3 lata bez limitu kilometrów). Jeżeli samochód
poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest
bezpłatna i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.
5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja
na perforację nadwozia
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę i odpowiedni
wygląd samochodów marki Kia. Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione
przed korozją i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.
Pozostań w kontakcie z Kia
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się
więcej o marce Kia i o nowych, ekscytujących modelach samochodów.
Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw
alternatywnych. Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum
badawczo-rozwojowe.
Angażujemy się również w duże imprezy sportowe. Kia Motors to oficjalny
partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego
Australian Open i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.
Finansowanie
Wybrany Dealer Kia przygotuje i przedstawi najkorzystniejszy
dla Państwa plan sfinansowania zakupu samochodu.
Z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
7 lat/150 000 km gwarancji.
Gwarancja obowiązuje we wszystkich
krajach UE (a także w Norwegii, Szwajcarii,
na Islandii i na Gibraltarze).
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej
warunki określone są w książce gwarancyjnej.
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www.kia.com
Gwarancja na 7 lat/150 000 km.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone
w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są
sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane przy
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim.
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
sprzedaży marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających
wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały
europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

