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Amikor először találkozott a Sportage-el, talán ezt kérdezte magától: 'Lehetséges volna?' Igen, valóban Kia, mégpedig
egyik büszkeségünk és egyben legizgalmasabb modellünk.
Miután vég nélkül nyerte a díjakat és elismeréseket, és nagy
felzúdulást keltett az autóiparban, most visszatért: még magabiztosabban, még több innovatív jellemzővel. A Kia Sportage
olyan, mint egy megállíthatatlanul forgó kerék, amely újra és
újra megjutalmazza vezetőjét, utasait és környezetét.
Az új Kia Sportage:
Nyugodtan hihet a szemének!

18 Menetdinamika és szabadidőjármű képességek
20 Biztonsági technológiák
22 Sokoldalúság
24 Utastér kiviteli lehetőségek
26 Részletes alap- és opcionális felszereltségi lista
28 Karosszéria és kárpitszínek
29 Műszaki adatok
30 Kia szerviz és garancia
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Állandó sikerre tervezve

A FORMATERV

Amióta csak a Kia Sportage betette a lábát az autópiacra, világszerte megállíthatatlanul nyeri a díjakat és
elismeréseket.
Mind közül a legnagyobb elismerés azonban az a számtalan helyeslő tekintet és pozitív reakció, amelyekkel
a Sportage a mindennapokban találkozik; nem beszélve
a vezető elégedettségéről.
Mindez az elegancia, a kifinomultság és a városi
szabadidőjárművekre jellemző rátermettség sikeres
elegyének köszönhető: az autó nagyméretű, hátrahúzott fényszóróinak, lendületes, kupészerű tetővonalának, feszes, mégis kecses farának, a fémlemezek és az
üvegfelületek közötti, sportkocsikat idéző aránynak…
a Sportage pontosan azt teszi, amit a Kia formatervezői
elvártak tőle: vágyat ébreszt.

Szemelvények a Sportage elismeréseiből:
– A nagyra becsült német RED DOT díj, 2011
– Autóipari márkaverseny, külső formaterv, 2011
– Good Design díj (közlekedés), 2010
– iF termékdizájn díj (közlekedés), 2011
– J.D. Power and Associates kezdeti minőségi felmérés
(Initial Quality Study, IQS) (szubkompakt szabadidőjárművek
szegmense), 2013
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A jellegzetes formájú, magas fényű hűtőrácsot keretező, nagyméretű fényszórókban LED-es nappali világítás található.

A minden eddiginél kívánatosabb, új
Kia Sportage még kifinomultabb részletekkel tálalja merész formatervét

A hátsó lámpatestek lenyűgöző, új LED
technológiával is kaphatók.

Az új rajzolatú, könnyűfém keréktárcsák
széles választéka teszi fel a pontot az i-re.

„Olyan autót szerettem volna
létrehozni, amely mindenekelőtt
vágyat ébreszt” – mondta

LED Nappali
világítás

Peter Schreyer,
Kia globális formatervezésért felelős vezetője

18 colos, új kialakítású
könnyűfém keréktárcsa

LED hátsó lámpatestek
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Tartósan lenyűgöző
MINŐSÉG

Ne kímélje a Kia Sportage-et, tegye próbára a napi
ingázásban, az autópályán - úgy terveztük meg,
hogy mindent kibírjon.
A Kia díjnyertes gyártóüzemében, a szlovákiai Zsolnán készülő, a legújabb minőségi normák szerint gyártott, különleges
szabadidőjárműre ugyanúgy vonatkozik a Kia utolérhetetlen, hétéves garanciális szolgáltatása, mint a márka minden
típusára. Ez a teljes körű garancia érvényességi ideje alatt
korlátozások nélkül továbbadható az autó összes új tulajdonosának, ami nagyban javítja a modell értéktartását.

Kia minőség:
Olyan kiváló a minősége, hogy utolérhetetlen,
hétéves garanciát vállalunk rá!
A hétéves Kia garancia:
Hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia. Érvényes az EU tagállamokban (beleértve
Norvégiát, Svájcot, Izlandot és Gibraltárt).
Helyi feltételek szerint érvényes.
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Irányítóközpont
és vidámpark egyben
VEZETŐI
ERGONÓMIA

Köszöntjük a Sportage vezetője számára fenntartott helyen.
Itt mindent megtalál, ami a kényelemhez, a szórakozáshoz
és természetesen a vezetéshez szükséges - az emelt üléshelyzettől kezdve a külön rendelhető, fűthető vezetőülésen
és kormánykeréken át az ergonomikus műszerfalig és az
innovatív technológiák széles választékáig.
Itt van például az új Supervision műszeregység, amelynek
4,2 colos TFT LCD kijelzője minden lényeges menetadatot
megjelenít, és arról is tájékoztatja, hogy éppen melyik Flex
Steer üzemmód aktív.

Új Supervision műszeregység
4,2 colos TFT LCD kijelzővel:
A friss megjelenésű, opciós műszeregységet az
optimális láthatóság és leolvashatóság igényét
szem előtt tartva dolgoztuk át. A megújult információs képernyőről mindent megtudhat aktuális
útjáról, amire szüksége lehet.

A sebességtartó automatának a hosszú autópálya-szakaszokon veszi hasznát, amikor pedig célhoz ér, egy újabb,
kifinomult technológia siet a segítségére: az intelligens
parkolássegítő rendszer önállóan bemanőverezi
a Sportage-et a parkolóhelyre.
Motorindító gomb és Intelligens kulcs (opció):
Az induláshoz nincs szükség másra, mint hogy
az Intelligens kulcs a zsebében legyen. Az autó
felismeri a kulcs jelenlétét, ezért az ajtózár
nyitásához elég megnyomnia a kilincsen
elhelyezett gombot, sőt: a motor is
gombnyomásra indul.

Információs képernyő:
Flex Steer beállítások, fedélzeti
számítógép üzemanyag-fogyasztási
adatokkal és megtett távolsággal,
a kormánykerék beállításával, figyelmeztető jelzésekkel – az új LCD kijelző minden létfontosságú tudnivalót
egyetlen képernyőn tár Ön elé.

Intelligens parkolássegítő rendszer:
Gyerekjáték a parkolás: az SPAS rendszer jelzi,
ha megfelelő méretű parkolóhelyet talált, majd
bekormányozza oda az autót, folyamatosan ellenőrizve az első és hátsó férőhelyet – Önnek nincs
más dolga, mint szabályozni a sebességet és
a sebességváltót kezelni.
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Megérdemel egy második
pillantást. És egy harmadikat.
Majd egy negyediket...
BELTÉRI
KOMFORT
ÉS MINŐSÉG

Panoráma napfénytető:
Az üveg panoráma napfénytető billenthető és elhúzható,
így szavatolva a tökéletes szabadtéri hangulatot.

A Sportage belső terében egymást érik a meglepetések.
Friss, divatos kialakítása kiváló minőségű kivitelezéssel és
részletekbe menő gondossággal társul. Különösen az új
kialakítású, innovatív nanofestékkel borított műszerfal és
az ajtókárpitok puha párnázata erősíti a minőségi érzést.
A beltérben kiemelkedően jó a térérzet: a Sportage kompakt
külméretei ellenére bőséges fej- és lábteret kínál, köszönhetően tekintélyes tengelytávjának.
A téli reggeleket megkönnyítő ülésfűtés négy személy számára
megrendelhető, a manuális légkondicionáló rendszer alapáras. Repül az idő, ha jól érezzük magunkat – és a Sportage
utasterében minden feltétel adott ehhez.

Légkondicionáló:
A Sportage alapfelszerelésként kínálja a kézi
vezérlésű légkondicionálót. Az opcióként
megrendelhető, automata kétzónás klímaberendezéssel külön szabályozható a vezető- és
az utasoldali hőmérséklet.

Minőség, Kia módra:
A titok a részletekben rejlik.
12
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Audio távvezérlés:
A kormánykerékről szabályozhatja a zenelejátszás
hangerejét.

Mindig kapcsolatban
a legújabb megoldásokkal
KAPCSOLÓDÁS

Akár kedvenc zeneszámát hallgatná meg, vagy a leggyorsabb utat keresné, esetleg kihangosítva használná
mobiltelefonját, a Sportage mindegyikre tud megoldást. Mostantól még több innovatív megoldás segít
Önnek kapcsolatban maradni a külvilággal.

7 colos érintőképernyős navigációs rendszer (opció):
Kényelmes és praktikus: a navigációs rendszer 7 colos TFT
érintőképernyőt, hangvezérlést, valamint hat darab ingyenes, évenkénti térképfrissítést kínál. A rendszer emellett
Infinity audiorendszert, cápauszony antennát és tolatókamerát is tartalmaz.

4,3 colos TFT színes érintőképernyő (opció):
Az alapkivitelű audiorendszer mellett a Sportage egy 4,3
colos, színes TFT érintőképernyőt kínál. Az ehhez tartozó
Infinity audiorendszer külső erősítőt és mélynyomót tartalmaz; cápauszony-antennája divatos, a parkolásban segítő
tolatókamera pedig praktikus részlet
Infinity® prémium audiorendszer (opció):
A külön megrendelhető, kiváló hanghűségű, héthangszórós
audiorendszer két magashangszórót, négy, az ajtókba illesztett középhangszórót, valamint egy mélynyomót tartalmaz;
a kiemelkedő hangzásról külső erősítő gondoskodik.

Hétéves navigációs térképfrissítés:
Ingyenes évenkénti térképfrissítés összesen hat
alkalommal minden gyárilag beépített navigációs
rendszerrel felszerelt új Kiához.

AUX, USB & Bluetooth kapcsolódás:
Alapfelszerelés az iPhone vagy egyéb hordozható
zenelejátszó csatlakoztatására szolgáló aljzatrendszer. Az opciós Bluetooth révén a kormány
elengedése nélkül intézheti telefonhívásait.

Audiorendszer:
Minden Sportage modellen alapfelszerelés az MP3-formátumú fájlok lejátszását lehetővé tévő, AUX és USB bemenetekkel rendelkező CD-rádió
15

Megfizethető teljesítmény
MOTORTECHNOLÓGIA

Újabb meglepetés: ha kell, a Sportage sokkal inkább
személyautóként, mint szabadidőjárműként viselkedik.
Élvezetesen vezethető, ráadásul kiemelkedően takarékos.
Az összes motorvariáns robbanékony és kezes, ugyanakkor
a kétliteres dízel- és benzinmotor plusz forgatónyomatéka
gondtalan előzéseket tesz lehetővé. Ha még nagyobb terepjáró-képességre vágyna, a kétliteres modellek összkerékhajtású
kivitelben is rendelhetők.
Ha a benzinmotorra szavazna, válasszon a 135 lóerős, 1,6 literes, vagy a 166 lóerős, 2,0 literes erőforrás között. Ha dízelt
venne, három lehetősége van: az 1,7 literes motor 115 lóerős,
míg a kétliteres 136 és 184 lóerős kivitelben is kapható.

Hatásfok:
Nem kell, hogy a teljesítmény a takarékosság
rovására menjen! Kiválóan bizonyítják ezt
a Kia Sportage fogyasztási adatai. Vegyes
ciklus: 5,2–8,5 / Városi: 6,0–11,4 / Országúti:
4,8–6,8 l/100km.
Fürgeség:
A kétliteres dízelmotor már 1800-2500/perc
fordulatszám között leadja maximális, 392
Nm forgatónyomatékát, így gondoskodva
a lehengerlő, lendületes menetdinamikáról.
Motorindító gomb:
Az induláshoz nincs más dolga, mint megnyomni a kormánykerék mellett elhelyezett
gombot. Az opcionális rendszer az Intelligens
kulccsal működik együtt, amellyel anélkül
nyitható és zárható az autó, hogy kivennénk
zsebünkből a kulcsot.
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Sebességváltó:
Minden motorhoz alapfelszerelés a hatfokozatú kézi sebességváltó. A kétliteres benzin- és dízelmotor hatfokozatú automata sebességváltóval is társítható.

Aktív Eco kijelző:
A műszerfalon elhelyezett kijelző figyelmezteti, ha ideje
sebességet váltani, ezzel segítheti a gazdaságos vezetést.
Start/Stop (ISG) rendszer:
Amint a Sportage megállt a lámpánál, tegye a váltót üresbe, engedje fel a kuplungot és a motor automatikusan leáll.
Ha ideje tovább haladni, a motor haladéktalanul újraindul.
Így jelentős mennyiségű üzemanyag takarítható meg.
EcoDynamics:
Az üzemanyag-fogyasztást és károsanyag-kibocsátást
mérséklő technológiákkal – például Start/Stop (ISG) rendszer – felszerelt Kia Sportage modelleket az EcoDynamics
embléma jelöli. Ez is fontos eleme a környezetbarát
járművet gyártására irányuló törekvéseinknek.

Sportage – dinamikus,
ahogy a neve is sugallja
MENETDINAMIKA
ÉS SZABADIDŐJÁRMŰ
KÉPESSÉGEK

Összkerékhajtás:
Amennyiben csekély tapadású felületre – hóra,
homokra – hajt, elég megnyomni egy gombot:
ezzel reteszeli az összkerékhajtást, és a hajtóerő
állandó, 50:50 arányban oszlik meg az első és
hátsó kerekek között.

Ne érje be a dinamikus megjelenéssel:
a Kia Sportage agilitásáról nagyszerű futóműhangolása
gondoskodik. Precíz, közvetlen kormányreakciók és vezethetőség jellemzi az autót, a Sportage még az aszfaltúttól
távol is kompaktabbnak érződik valós méreténél, miközben
a MacPherson első rugóstagok és a többlengőkaros hátsó
felfüggesztés igazán kényelmes rugózást biztosítanak.
Független kerékfelfüggesztés elöl és hátul: ez is hozzájárul
a kiemelkedő rugózási komforthoz.

HAC:
A visszagurulásgátló rendszer megakadályozza, hogy meredek emelkedőn elindulva
a Sportage hátraguruljon.
DBC:
A lejtmeneti ereszkedés-szabályozó fékrendszer állandó, 8 km/óra sebességgel ereszti
le járművét a meredek lejtőn.

Izgalmasabb domborzati viszonyok esetén az olyan intelligens megoldások segítenek megbirkózni a kihívásokkal,
mint a visszagurulás-gátló rendszer vagy az ereszkedésszabályozó fékrendszer. Az összkerékhajtású Sportage
modellek szükség szerint, automatikusan váltanak két- és
négykerékhajtás között. A Sportage ráadásul a vontatásban is remekel, és alapfelszerelésként kínálja a vontatmánystabilizáló rendszert.

Tapadás:
A menetstabilizáló elektronika (ESC) és a jármű stabilitásvezérlő rendszer (VSM) a legszélsőségesebb körülmények között is fenntartják járműve stabilitását.
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Flex Steer:
A rendszer révén Ön különböző mértékű kormányrásegítési üzemmódok között választhat: a Sport üzemmód dinamikusabb vezetést
tesz lehetővé az autópályán, a Normal állást a hétköznapi közlekedés
igényeire hangoltuk, míg a Komfort mód a városi forgalomban biztosít
könnyed, pihentető manőverezést.

Vonóerő:
A Sportage 750 kilogrammnyi fékezetlen
tömeget vontathat; a fékezett utánfutó legnagyobb tömege modellváltozattól függően
1200-2000 kg lehet.

19

Bármerre tart, biztonságban
tudhatja magát
BIZTONSÁGI
TECHNOLÓGIÁK

A robusztus Kia Sportage biztonsági szolgáltatásaira
nyugodtan rábízhatja magát.
Ezt igazolja a modell Euro NCAP törésteszteken elért, ötcsillagos eredménye, ahol külön elismerésben részesítették
oldalirányú ütközések ellen nyújtott, magas szintű védelméért. Alapfelszerelés a hat légzsák (vezető és utasoldali
elülső légzsákok, első üléssori oldallégzsákok, valamint az
utastér teljes hosszát védelmező függönylégzsákok).

Parkolóradar:
Az EX felszereltségi szinten alaptartozékként
kínált, hátul elhelyezett érzékelők figyelmeztetik, ha a Sportage túlságosan közel kerül
egy akadályhoz. Opcióként elöl beépített
szenzorokkal kombinálható.

Az első ülések aktív fejtámlája hatékonyan óvja meg a vezetőt
és utasát a ráfutásos ütközéskor előforduló ostorcsapásos
nyak- és fejsérüléstől. A menetstabilizáló elektronika (ESC) révén
mindig számíthat a kerekek tapadására, míg a vészfékrásegítő
(BAS) berendezés a lehető leghatásosabb fékezést segíti elő.
Tolatókamera:
Amint hátramenetbe kapcsolja a sebességváltót, a hátul
elhelyezett kamera képe megjelenik a műszerfali kijelzőn
(a 4,3 colos TFT monitoron vagy a 7 colos navigációs
képernyőn), így Ön könnyebben mérheti fel a Sportage
távolságát a mögötte lévő akadályoktól.
BAS:
A vészfékrásegítő rendszer (BAS) pontosabban
adagolja és időzíti az ideális fékerőt, mint arra
akár a legtehetségesebb sofőr képes volna.

TPMS:
Az alapáras abroncsnyomás-felügyeleti
rendszer (TPMS) figyelmezteti, ha valamelyik
abroncsban túlságosan lecsökkenne a nyomás.
Aktív fejtámlák:
Ráfutásos baleset esetén az első fejtámlák
előre és felfelé mozdulva segítenek megakadályozni az ostorcsapásos nyaksérülést.
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Sem csomagjainak, sem képzelőerejének nem szab korlátokat

A csomagrögzítő háló
megakadályozza az apróbb
tárgyak elmozdulását.

SOKOLDALÚSÁG

A padló alatti rekeszben
biztonságosan elrejtheti
értéktárgyait.

A személyes igényekhez igazíthat belső terével az új
Kia Sportage igazán sokoldalú útitársnak bizonyulhat.
A 60:40 arányban osztott hátsó ülést lehajtva 1353 liternyi
csomagtér áll rendelkezésére, de a csomagtartó alaphelyzetében
is tekintélyes méretű: 800 x 1,178 x 785 mm (hosszúság x
szélesség x magasság), térfogata lenyűgöző 564 liter.
Emellett akasztók, csomagrögzítő háló, padló alatti
tárolórekesz és takaróroló segít a csomagok biztonságos
szállításában.

A csomagtértakaró révén
elrejtheti értéktárgyait az
illetéktelen tekintetek elől.

Utastér elrendezése:
Osztva dönthető ülés: a Sportage számos
módon alakítható, ahogy az Ön pillanatnyi
igényei megkövetelik.
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Bőséges férőhely három
személy és rengeteg apróság
számára.

EX alapkivitel
FEKETE SZÖVET
Felszereltségi szint főbb jellemzői:

Kívül szemkápráztató, belül
ínycsiklandó
UTASTÉR
KIVITELI
LEHETŐSÉGEK

A Sportage számos különböző kárpitvariációban választható. Az alapot a fekete
és szürke színvilág adja, szövet vagy
tricot kárpitozással.
Emellett választhatja a fekete bőrt,
vagy az alábbi három opcionális csomag
valamelyikét:

– fekete belső színvilág
– egyszínű metálfényű műszerfal
és középkonzol
– fekete tricot üléskárpit
– világosszürke tetőkárpit

LX alapkivitel
FEKETE SZÖVET

Felszereltségi szint főbb jellemzői:
– fekete belső színvilág

EX alapkivitel
ALPINE-SZÜRKE SZÖVET

– egyszínű metálfényű műszerfal
és középkonzol

EX Urban Sports
szürke bőr kárpitozás

Felszereltségi szint főbb jellemzői:

– fekete szőtt üléskárpit

– Alpine-szürke belső színvilág

– világosszürke tetőkárpit

– Alpine-szürke egyszínű műszerfal
– szürke tricot üléskárpit

EX Premium Sports
fekete bőr és bézs nyersbőr keveréke

– világosszürke tetőkárpit

EX Luxury Leather
fényűző barna bőrkárpitozás

EX opciós felszereltség
FEKETE BŐR
Felszereltségi szint főbb jellemzői:
A minőség alapfelszerelés:
Bármelyik kivitel mellett dönt, a legjobb
Kia minőséget és anyagokat kapja.

– fekete belső színvilág
– egyszínű metálfényű műszerfal

LX alapkivitel
ALPINE-SZÜRKE SZÖVET

Felszereltségi szint főbb jellemzői:
– Alpine-szürke belső színvilág
– Alpine-szürke egyszínű műszerfal

és középkonzol
– fekete bőr üléskárpit
– világosszürke tetőkárpit

– szürke szőtt üléskárpit
– világosszürke tetőkárpit
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Ahány Sportage, annyi lehetőség
RÉSZLETES
ALAP- ÉS
OPCIONÁLIS
FELSZERELTSÉGI
LISTA

A Sportage széria- és opciós felszerelések bőséges
választékával rendelhető meg

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Kezelőszervek a vezető oldali ajtón: 10. Ülésfűtés (opció):
elektromos ablakemelő és tükörál- az első és hátsó ülésekhez
lító kapcsolók
egyaránt megrendelhető
2. Hűthető kesztyűtartó (opció):
mindig kellemesen hűvös frissítők
3. Napszemüveg-tartó:
könnyen elérhető helyen, a tetőkonzolban
4. Pohártartó a hátsó középső
könyöklőben:
két palack elhelyezésére
5. Tárolózsebek az ajtókban:
egy palack elhelyezésére alkalmas
6. Hátsó ülések:
bőséges férőhely és komfort
három személy számára
7. Mobiltelefon kihangosító (opció):
Bluetooth kapcsolódás és kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek
8. Tapadásszabályozás:
4WD, HAC, ESC
9. Audio távvezérlő (opció):
hangosítsa fel vagy halkítsa le a
zenelejátszást a kormánykeréken
elhelyezett, praktikus gombokkal
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11. Középkonzol megvilágítás:
kellemes hangulatot és fényviszonyokat teremt a belső térben
12. Hátsó légterelő harmadik
féklámpával:
még sportosabb megjelenés
13. Becsípődésgátlós elektromos
ablakmozgatás (opció):
megakadályozza, hogy a felfelé
mozgó ablaktábla becsípje az utasok kezét vagy bármilyen tárgyat.
14. Cápauszony antenna:
alapfelszerelés a műholdas navigációs berendezés vagy a 4,3 colos
TFT LCD-vel szerelt audiorendszer
megrendelése esetén.
15. Tetősínek (opció):
nagyszerűen mutatnak, és lehetővé
teszik a sporteszközök szállítását
16. Külső visszapillantó tükrök:
opcióként elektromosan behajtható
kivitelben
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MŰSZAKI ADATOK,
KAROSSZÉRIA ÉS
KÁRPITSZÍNEK
Casa White (Solid WD)

Machine Silver (Metallic 9S)

Sand Track (Metallic D5U)

A Kiával hosszú távra
tervezhet
Sirius Silver (Metallic AA3)
KIA SZERVIZ
ÉS GARANCIA

Hétéves járműgarancia:
A Sportage a legszigorúbb megbízhatósági és tartóssági vizsgálatokon is helyt állt, így minden gyártmányunkhoz hasonlóan
a Sportage szabadidőjárművet is büszkén kínáljunk Önnek utolérhetetlen, hétéves garanciákkal. Minden Kia modellhez kínált
újautó-garanciánk 7 évre / 150 000 kilométerre (akár 3 évig
km-korlátozás nélkül, a 4. évtől 150 000 kilométerig) érvényes.
A teljes körű garancia ingyenes és a későbbi tulajdonosokra
szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen karbantartják.

Space Blue (Metallic J3U)

Dark Gun Metal (Metallic E5B)

Deluxe White (Metallic HW2)

Pegasos Silver (Metallic A2S)

Techno Orange (Metallic D2A)

Black Pearl (Pearl 1K)

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.
A hétéves Kia garancia:
Hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve
Norvégiát, Svájcot, Izlandot és Gibraltárt).
Helyi feltételek szerint érvényes

16 colos
könnyűfém
keréktárcsa

17 colos
könnyűfém
keréktárcsa

Böngésszen a lenyűgöző
karosszériaszínek széles
kínálatából, válassza ki
kedvenc keréktárcsáit,
és ne feledkezzen meg
a motor- és hajtásláncvariációkról sem – itt
mindezt együtt áttekintheti.

18 colos
könnyűfém
keréktárcsa

Sportage külső méretek (mm)
Minden információ és illusztráció a kiadás idején rendelkezésre álló adatokon nyugszik, azok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Kérjük, a legfrissebb információkért érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél.

1,635 (1,645 : tetőtartóval)

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 átrozsdásodás elleni
garanciával kínálunk.

Kapcsolatban a Kiával:
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas
új modelleit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy
üzemanyagcellás járműtechnológiákról. Vagy fedezze fel, mint

Planet Blue (Metallic D7U)

Színpompás
részletek
és száraz
tények

1,597
1,855
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890

2,640

910

1,598

4,440
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Sportage MY14 műszaki adatok
MOTOR
Motor típus
Üzemanyag ellátás
Vezérlés
Hengerürtartalom (cm3)
Furat x löket (mm)
Sűrítési arány
Max. teljesítmény KW (LE) 1/perc
Max. nyomaték Nm 1/perc

Erőátvitel
Sebességváltó

1.6 GDI

1.7 CRDI VGT

2.0 GDI

2.0 CRDI VGT

2.0 CRDI VGT HP

4 hengeres soros

4 hengeres soros

4 hengeres soros

4 hengeres soros

4 hengeres soros

GDI

CRDI

GDI

CRDI

CRDI

DOHC (16 szelep)

DOHC (16 szelep)

DOHC (16 szelep)

DOHC (16 szelep)

DOHC (16 szelep)

1 591

1 685

1 998

1 995

1 995

77 x 85,4

77,2 x 90

81 x 97

84 x 90

84 x 90

11,0

17

11,5

16,5

16,0

99 (135)/6300

85 (116)/4000

122 (166)/6200

100 (136)/4000

135 (184)/4000

164,3/4850

260/1250–2750

2WD

2WD

hatfokozatú kézi

hatfokozatú kézi

Meghajtás

első kerék

205/4000

2WD

4WD
hatfokozatú kézi

320/1800–2500

2WD
hatfokozatú

4WD
automata

373/2000–2500

383/1800–2500

392/1800–2500

2WD

4WD

4WD

2WD

4WD

4WD

hatfokozatú kézi

hatfokozatú kézi

hatfokozatú at.

hatfokozatú kézi

hatfokozatú kézi

hatfokozatú at.

első kerék

összkerék

első kerék

összkerék

első kerék

2WD

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD

2WD

4WD

4WD

2WD

4WD

4WD

Max. sebesség (km/h)

178

173

196

195

183

181

182

181

182

195

194

195

Gyorsulás 0-100 km/h (sec)

11,1

12,3

10,4

10,9

10,4

11,0

10,8

11,3

12,1

9,4

9,8

9,8

Üzemanyag fogyasztás

2WD

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD

2WD

4WD

4WD

2WD

4WD

4WD

Menettulajdonságok

Vegyes (l/100km)

összkerék

első kerék

összkerék

6,4 - 6,8

5,2 - 5,6

7,8 - 7,9

8,0 - 8,1

7,9 - 8,0

8,3 - 8,5

5,5 - 5,9

5,7 - 6,0

6,9 - 7,0

5,9

6,0 - 6,1

7,1 - 7,2

149 - 158

135 - 147

182 - 184

186 - 188

184 - 187

193 - 197

147 - 153

149 - 156

179 - 183

154 - 155

156 - 158

187 - 189

Tömeg

2WD

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD

2WD

4WD

4WD

2WD

4WD

4WD

Saját tömeg (kg) minimum

1305

1415

1380

1450

1397

1469

1475

1525

1601

1475

1525

1601

Saját tömeg (kg) maximum

1427

1537

1492

1561

1508

1580

1610

1679

1712

1610

1679

1712

Megengedett össztömeg (kg)

1830

1940

1980

2030

1980

2030

2090

2140

2140

2090

2140

2140

Vontatható tömeg fékezett (kg)

1200

1200

1900

1900

1600

1600

2000

2000

1600

2000

2000

1600

Kibocsátás (vegyes) CO2 (g/km)

Kerekek
Gumiabroncs méret

215/70 R16, 225/60 R17, 235/55 R18

Felfüggesztés
Elöl

McPherson típusú független

Hátul

Kettős lengőkar

Csomagtér kapacitás
Csomagtér térfogata (l) VDA

564 (felhajtott ülésekkel) / 1353 (ledöntött ülésekkel)

Üzemanyagtank
Tank térfogata (l)

58

Méretek
Teljes hossz (mm)

4440

Teljes szélesség – külső tükrök nélkül (mm)

1855

Teljes magasság – hossztartóval (mm)

1640

Tengelytáv (mm)

2640

Nyomtáv (mm) 16”
Szabad magasság (mm)
Fordulókör sugár (m)

Első

1618

Hátsó

1619
172
5.3 ± 0.2

Garancia
Időtartam
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7 év ill. 150 000 kmteljeskörű garancia, amelyből az első 3 év km korlátozás nélküli
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7 év/150 000 kilométeres újautó-garancia. A részletekről és
a garancia feltételeiről éreklődjön a Kia márkakereskedésekben vagy a www.kia.com oldalon.
Érvényes az EU tagállamaiban (beleértve Norvégiát, Svájcot,
Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek szerint érvényes.

Kia Motors Hungary Kft.
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com
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Minden információ és specifikáció a nyomdába adás 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.

www.kia.com

