Kia Sportage

Moc inspiracji.
Inspiracja rzadko bywa kwestią przypadku. Pojawia się, kiedy
znajdujemy się w nowym otoczeniu. Spoglądamy na świat świeżym
okiem. Patrzymy z innej perspektywy. Gdy jesteśmy w ruchu,
uwalniamy drzemiący w nas potencjał odkrywania nieznanego.
Dlatego w Kia projektujemy samochody, które inspirują i sprawiają,
że dostrzegasz nowe horyzonty. Przekonaj się, jak ekscytujące
może być korzystanie z nowoczesnego samochodu.
Zapraszamy w fascynującą podróż.

Nowa Kia Sportage.
Inspiracja w różnych odmianach.
Cenisz innowacyjność? Chcesz się rozwijać i wznieść na nowy poziom?
Jeżeli tak, daj się zainspirować nową Kia Sportage. To miejski SUV, który pozwala
cieszyć się nową jakością jazdy. Zaprojektowany z myślą o kierowcy. Łączy
nowoczesne rozwiązania z wnętrzem wysokiej klasy. Dostępny w wersji Hybrid,
Plug-in Hybrid, Mild Hybrid, a także z klasycznym silnikiem benzynowym
i wysokoprężnym. Dzięki zachwycającej linii i sportowym detalom nie sposób
przejść obok niego obojętnie. Wybierz nową Kia Sportage lub Sportage GT-Line
i poznaj świat nieustającej inspiracji.

Naturalna linia.

Jeżeli doceniasz i podziwiasz piękno natury, dostrzeżesz je również w nowej
Kia Sportage. Jej aerodynamiczne nadwozie jest inspirowane naturalnymi
kształtami. Mocno zaakcentowaną linię boczną podkreślają chromowane
i czarne listwy wokół szyb. Tylny spojler dachowy idealnie współgra z głębokim
przetłoczeniem pokrywy bagażnika. Do tego charakterystyczne, smukłe lampy
tylne LED i zderzak ze sportowymi akcentami. Oto miejski SUV, w którym
poczujesz naturalny zew przygody.

Ruszaj w stronę
przyszłości.

Odkryj przyszłość podróżowania z nową Kia Sportage Plug-in Hybrid. Zachwyca nie tylko wyglądem
i eleganckim wnętrzem. Zapewnia dynamiczną, a zarazem przyjazną dla środowiska jazdę dzięki możliwości
poruszania się w trybie elektrycznym. Z przodu uwagę przyciągają lampy LED świateł do jazdy dziennej
o niezwykłym kształcie bumerangu. Elektronicznie sterowane zawieszenie* z trybem terenowym umożliwia
jazdę w trudniejszych warunkach. Gniazdo ładowania umieszczone z prawej strony w tylnym błotniku jasno
pokazuje, że właściciel wychodzi naprzeciw przyszłości motoryzacji.

* Dostępne wyłącznie w wersji GT-Line.

Nowe horyzonty
dla ciekawych świata.
Kiedy odważnie podążasz przed siebie, odkrywasz nowe możliwości. Czerpiesz inspirację,
nabierasz coraz większej ciekawości świata. Podobne doznania zapewnia nowa Kia Sportage
GT-Line. Źródłem inspiracji może być sam jej wygląd, drzemiący w niej duch odkrywcy,
a także sportowy charakter. Imponujący przód z czarną osłoną chłodnicy przyciąga uwagę
indywidualną stylistyką GT-Line. Masywny zderzak przedni przechodzi płynnie w pokrywę
silnika, z którą współgrają dynamiczne linie boczne. Czarne progi o wysokim połysku
i obramowania drzwi podkreślają nowoczesność i elegancję. Całość wieńczy czarny dach,
kontrastujący z kolorem nadwozia. Ten miejski SUV to nie tylko nowa jakość designu.
To kolejny krok w stronę nowej, inspirującej przygody.

19-calowe obręcze kół ze stopu
metali lekkich*. Obręcze z czarnymi
powierzchniami wewnętrznymi
zaprojektowano specjalnie dla wersji
Kia Sportage GT-Line.

* Niedostępne w wersji Kia Sportage Hybrid.

Wrażenie na długi czas.

Im więcej czasu spędzamy w mieście, tym bardziej cenimy naturę.
Szukamy miejsc, w których możemy odpocząć, odnaleźć siebie,
wyzwolić twórczy potencjał. Poszukujemy otoczenia, które urzeka
i inspiruje. Uwodzi tak, jak nowa Kia Sportage GT-Line. Nie sposób
jej nie zauważyć. Wystarczy spojrzeć na szeroki, masywny tył
z opływowym spojlerem dachowym. Przyjrzeć się charakterystycznym
smukłym lampom tylnym LED, a na koniec rzucić okiem na zderzak
z chromowaną matową nakładką. Jesteś pod wrażeniem? Z pewnością.

Nowy wymiar wnętrza.

Usiądź za kierownicą nowej Kia Sportage GT-Line. Ciesz się wygodą i jakością
dopracowanego, eleganckiego wnętrza. Rozwiązaniami, które tworzymy z myślą
o kierowcy i pasażerach. Spójrz na 12,3-calowy wyświetlacz zegarów cyfrowych
zintegrowany z 12,3-calowym ekranem dotykowym systemu multimedialnego.
Chwyć obszytą skórą, sportową kierownicę z logo GT-Line. Dostrzegasz
czarną podsufitkę i zamszową tapicerkę drzwi? Wsłuchaj się w dźwięk płynący
z 8 głośników systemu audio Harman Kardon. Korzystaj z automatycznej,
trójstrefowej klimatyzacji z niezależnymi ustawieniami dla pasażerów siedzących
z tyłu i funkcją kierowania nadmuchu tylko na kierowcę*. Charakter wnętrza
podkreślają wysokiej jakości materiały wykończeniowe. Od tapicerki foteli
aż po miękką w dotyku deskę rozdzielczą. Ty i Twoi pasażerowie zasługujecie
na to, co najlepsze.

Ergonomiczne fotele z logo wersji GT-Line. Ciesz się wygodnymi
fotelami z zamszowymi obszyciami boków oraz efektownymi
białymi przeszyciami.
* Dostępne wyłącznie w wersji GT-Line HEV i PHEV.

Charakterystyczne detale. Matowe, chromowane elementy na
desce rozdzielczej, tapicerce drzwi oraz na klamkach wewnętrznych
zwiększają elegancję i nowoczesność wnętrza.

Siła przewodzenia.

Świat wokół nas się zmienia. Poszukujemy innowacji, zupełnie
nowych rozwiązań. Takich, dzięki którym będziemy inaczej myśleć
i funkcjonować. Nową Kia Sportage PHEV zaprojektowano
w odpowiedzi na wyzwania współczesności. Zastosowano w niej
najnowszy hybrydowy układ napędowy typu Plug-in, w którym
akumulator wysokiego napięcia można ładować poprzez gniazdo
zewnętrzne, np. w domu lub w miejscach publicznych.
Jednocześnie zadbano, by zamontowanie napędu hybrydowego
nie miało negatywnego wpływu na wygodę pasażerów
i w jak najmniejszym stopniu ograniczało przestrzeń bagażową.
Akumulator wysokiego napięcia umieszczono centralnie, co zapewnia
równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie wygody
i praktyczności wnętrza.

Przemyślana technologia. Za pomocą przycisku EV/HEV (Electric/Hybrid) w konsoli centralnej można wybierać tryb
pracy napędu: elektryczny (EV) lub hybrydowy (HEV), czyli silnik elektryczny + silnik spalinowy. W trybie EV, idealnym do
jazdy miejskiej, priorytet ma energia elektryczna, która pozwala na jazdę bezemisyjną*. W trybie HEV wykorzystywane
są obydwa źródła energii, a przełączanie z napędu silnikiem benzynowym na napęd silnikiem elektrycznym odbywa się
samoczynnie, w zależności od potrzeb.

* W niektórych sytuacjach silnik benzynowy uruchamia się automatycznie nawet w trybie EV. Dzieje się tak na przykład przy niskim poziomie naładowania
akumulatora, podczas energicznego przyspieszania lub w trakcie ogrzewania wnętrza.

Klasa sama w sobie.

Styl, najnowsze rozwiązania, wysoka wydajność napędu i usługi łączności — wszystko z myślą
o Tobie. W nowej Kia Sportage Mild Hybrid znajdziesz to, czego potrzebujesz. Doskonałe
połączenie najnowszego turbodoładowanego silnika benzynowego lub wysokoprężnego 1.6
z silnikiem elektrycznym, zasilanym z akumulatora o napięciu 48 V, obniża zużycie paliwa i emisję
spalin. Elektroniczny system sterowania umożliwia odzyskiwanie energii kinetycznej podczas jazdy
w trybie „żeglowania” oraz hamowania, a także pozwala uzyskać dodatkowy moment obrotowy
w trakcie przyspieszania.
Zaawansowanym rozwiązaniom w dziedzinie napędu towarzyszy imponująca prezencja.
Opływowy kształt, charakterystyczna czarna osłona chłodnicy czy oryginalne lampy LED.
Dynamiczna sylwetka z dopracowanymi detalami i smukłymi liniami sprawia, że najnowsza
Kia Sportage to samochód idealny na teraz i na przyszłość.

Idealne otoczenie.

Inspiracja może też płynąć z interesującego i pięknego wnętrza. Takiego, jak wnętrze
nowej Kia Sportage. Zaprojektowano je z myślą o połączeniu nowych technologii z wysokiej
klasy materiałami i nowoczesną stylistyką. 12,3-calowy wyświetlacz zegarów cyfrowych
zintegrowano z 12,3-calowym ekranem dotykowym systemu multimedialnego, który
zapewnia dostęp do usług łączności. Całość idealnie wkomponowano w deskę rozdzielczą.
Wszędzie zastosowano najlepsze materiały wykończeniowe i tkaniny. Pasażerowie siedzący
z tyłu mają dużo miejsca na nogi, ergonomiczne fotele zapewniają pełną wygodę. System
audio Harman Kardon z 8 głośnikami wypełnia wnętrze krystalicznie czystym dźwiękiem,
a w pełni automatyczna klimatyzacja trójstrefowa oznacza pełen komfort.
Kia Sportage daje przyjemność z jazdy nie tylko kierowcy, ale również pasażerom.

Podgrzewane i wentylowane siedzenia. Każda pora roku jest dobra na przejażdżkę.
W chłodne dni komfort zapewnią podgrzewane fotele przednie i kanapa tylna.
Szybko się nagrzewają, a po osiągnięciu ustawionej temperatury odpowiednio ją
podtrzymują. Upalne dni również nie muszą być męczące. Dzięki wentylacji foteli
można poczuć przyjemny chłód.

Wieszaki na ubrania. Zagłówki foteli przednich wyposażono w wieszaki. Pozwalają
one podróżować wygodnie i zachować nienaganny styl.

Z myślą o pełnej wygodzie.

Uniwersalność i rozwiązania zwiększające wygodę decydują o tym, że nowa
Kia Sportage to samochód idealny dla każdego. Na każdy dzień i każdą okazję.
Wygodny podział tylnych siedzeń oraz pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
ułatwiają pakowanie i przewożenie bagażu.

Oparcie siedzeń tylnych składane na płasko i dzielone w proporcji 40:20:40. Dzięki wygodnemu podziałowi tylnych siedzeń
nową Kia Sportage można łatwo dostosować do potrzeb. Przewożenie sprzętu sportowego lub przedmiotów o dużych
gabarytach nie sprawia kłopotu.

Moc elektronicznych
rozwiązań.
Wiemy, jak ważna jest stała łączność ze światem. Przede wszystkim z ludźmi.
Ale również rozumiana jako dostęp do najnowszych informacji, inspirujących
idei i ulubionej rozrywki. Wszystkiego, co pozwala być na bieżąco i czuć się
dobrze w podróży. To dlatego w Kia Sportage zadbano o najnowsze, wygodne
rozwiązania, które pomagają pozostać w kontakcie.

Kameralne oświetlenie wnętrza. Wnętrze nowej Kia Sportage może stać się Twoim drugim domem. Aby poczuć się komfortowo
i odprężyć, można na przykład dopasować kolor oświetlenia do pory dnia lub aktualnego nastroju. Kolor oświetlenia może również
zmieniać się automatycznie w zależności od wybranego trybu jazdy.

Zakrzywiony podwójny ekran panoramiczny o przekątnej 12,3 cala. Podwójny ekran dotykowy zapewnia dostęp do danych na temat jazdy,
rozmaitych informacji, niezbędnych funkcji i rozrywki. Podpowiedzi systemu nawigacji ułatwiają prowadzenie. Aktualizacje oprogramowania
i map drogowych sprawiają, że zawsze jesteś na bieżąco. Aplikacja Kia Connect zapewnia monitorowanie stanu pojazdu za pomocą
smartfona. Można na przykład sprawdzić, czy poziom paliwa wystarczy na zaplanowaną w systemie nawigacji jazdę lub zsynchronizować
kalendarz w samochodzie i smartfonie.

Tylne gniazda ładowania USB. Gniazda ładowania USB-C,
umieszczone w oparciach fotela kierowcy i pasażera, zwiększają
wygodę podróżowania na tylnej kanapie. Umożliwiają pracę,
zabawę i utrzymanie kontaktu ze światem.

Dwufunkcyjny panel sterowania. Zapewnia intuicyjną obsługę
i wygodne przełączanie sterowania pomiędzy systemem
multimedialnym i systemem klimatyzacji.

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń mobilnych. Kiedy jesteś
w drodze i jednocześnie chcesz pozostać w kontakcie ze światem,
niezbędny jest naładowany telefon. Kia Sportage może być
wyposażona w bezprzewodową ładowarkę o mocy 15 W z funkcją
szybkiego ładowania. Aby rozpocząć ładowanie, wystarczy umieścić
smartfon zgodny ze standardem Qi na ładowarce bezprzewodowej.

Wysokiej klasy system nagłośnienia Harman Kardon. Z systemem
Harman Kardon każdy utwór i podcast będzie brzmiał jeszcze
lepiej. 8 wysokiej klasy głośników wypełni wnętrze Kia Sportage
krystalicznie czystym dźwiękiem. Zaawansowana technologia
Clari-FiTM poprawia jakość plików MP3, a funkcja Quantum Logic
Surround oferuje wspaniały dźwięk przestrzenny.

Kia Connect i usługi Kia Live.
Pozostań w kontakcie.
Stały kontakt ze światem daje niemal nieograniczone możliwości. Takie, które zachęcają do realizowania
ambitnych pomysłów. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Aplikacja i usługi
pokładowe Kia Connect zapewniają te możliwości, czytelnie dostarczając przydatne informacje.
System nawigacji online zapewnia aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na temat natężenia ruchu,
lokalizacji stacji ładowania, dostępnych miejsc postojowych, prognozę pogody oraz informacje
o punktach użyteczności publicznej (POI). Dzięki aplikacji Kia Connect można przesłać dane profilu
użytkownika, otrzymywać podpowiedzi nawigacyjne od miejsca zaparkowania aż do finalnego celu
podróży, korzystać z trybu obsługi parkingowej, funkcji odnajdywania samochodu na rozległym
parkingu, sterowania zamkami i innych udogodnień. Takie możliwości mogą zmienić zwykłą jazdę
w inspirującą podróż.

Zawsze na bieżąco. Usługi pokładowe Kia Connect zapewniają
dostęp do ważnych i szczegółowych informacji na temat podróży.
Dane na temat natężenia ruchu w czasie rzeczywistym umożliwiają
wyszukanie najszybszej trasy do miejsca docelowego, stałe dostosowywanie trasy do zmieniających się warunków oraz aktualizowanie szacowanego czasu dojazdu. Usługi Kia Live umożliwiają
śledzenie pogody, sprawdzanie dostępności miejsc parkingowych,
wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) i stacji
ładowania. Ustawienia pojazdu można zmieniać lub przywracać,
korzystając z funkcji transferu wyborów użytkownika. Funkcja
Kalendarz zewnętrzny umożliwia dostęp do kalendarza
w smartfonie poprzez ekran systemu nawigacji. System może
pobierać z kalendarza lokalizacje zaplanowanych spotkań
i wyznaczać do nich trasy dojazdu.

Wygodne łączenie. Aplikacja Kia Connect na smartfon zapewnia
łączność z samochodem, nawet kiedy użytkownik jest z dala od
niego. Funkcja Znajdź mój samochód pozwala odnaleźć pojazd
na wielkich parkingach lub w labiryncie nieznanych uliczek.
Nawigacja z funkcją ostatniej mili umożliwia dokładne wskazywanie
drogi od miejsca zaparkowania aż do faktycznego celu.
Funkcja Obsługa parkingowa monitoruje pojazd po oddaniu go
pracownikowi parkingu. Dzięki funkcji Wyślij do samochodu można
z wyprzedzeniem zaplanować podróż, a za pomocą funkcji Stan
pojazdu sprawdzić, czy jest do niej gotowy. Za pomocą funkcji
Sterowanie drzwiami można zdalnie blokować i odblokowywać
zamki pojazdu. Sekcja Moje podróże zawiera podsumowanie
wcześniejszych jazd.

Usługi informacyjne i kontrolne dostępne są bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia
obowiązywania pierwotnej umowy zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania
można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com. Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym
obejmującym transmisję danych.

Elektryzujące możliwości. Aplikacja i usługi pokładowe
Kia Connect w modelach PHEV i elektrycznych zapewniają
komplet informacji i umożliwiają sterowanie niektórymi funkcjami.
Za pomocą aplikacji Kia Connect można zdalnie aktywować,
zatrzymywać i planować ładowanie akumulatora. Za pomocą
funkcji Dostępne stacje ładowania można wyszukiwać miejsca
ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcja bazuje na aktualnych
danych z sieci. Dzięki niej można łatwo wyszukiwać stacje
ładowania, a także uzyskiwać informacje na temat dostępnych
stanowisk i kompatybilnych złączy.

Bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe. Aplikacja Kia Connect
może przekazywać powiadomienia zdalne. Pomaga w ten sposób
utrzymać bezpieczeństwo i sprawność pojazdu. Sekcja Stan pojazdu
zawiera kompletny raport na temat samochodu. Obejmuje poziom
naładowania akumulatora i inne ważne informacje diagnostyczne,
a także informuje o tym, czy okna są otwarte czy zamknięte.
Aplikacja Kia Connect wysyła również ważne powiadomienia
alarmowe. Informuje także o pozostawieniu uruchomionego
pojazdu w trybie parkingowym (P) z otwartymi drzwiami.

Przedstawione ekrany mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać najnowszej wersji aplikacji i usług pokładowych Kia Connect.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów lub informacji prawnych należy zapoznać się z Warunkami korzystania z aplikacji i usług Kia Connect.

Perspektywa innowacji.
Nowa Kia Sportage doskonale odpowiada potrzebom innowacji.
Daje możliwość dynamicznej, a zarazem odprężającej jazdy,
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie
wsparcia kierowcy.

Inteligentne światła przednie. Nowoczesne światła nie tylko
skutecznie oświetlają drogę, ale również przełączają się bez udziału
kierowcy. Jeżeli podczas jazdy z włączonymi światłami drogowymi
układ wykrywa inny pojazd jadący przed nami lub z naprzeciwka,
automatycznie wyłącza poszczególne diody LED tak, żeby nie
oślepiały. Dzięki temu nie oślepiamy innych kierowców. Kiedy
pojazd się oddali, układ automatycznie włącza wyłączone wcześniej
sekcje.

Pokrętło wyboru biegów. Umieszczone centralnie, łatwo dostępne
pokrętło umożliwia płynną i wygodną zmianę kierunku jazdy.
W określonych przypadkach specjalna funkcja bezpieczeństwa
powoduje automatycznie włączenie trybu P.

Zawieszenie sterowane elektroniczne. Dzięki zmiennej
charakterystyce tłumienia drgań nowoczesny układ elektronicznego sterowania zawieszeniem zapewnia optymalny komfort
i pewność prowadzenia.

12,3-calowy panoramiczny wyświetlacz zegarów cyfrowych.
Ciekłokrystaliczny ekran zapewnia wyraźny i czytelny obraz.
W zależności od wersji napędu, nowa Kia Sportage umożliwia jazdę
w różnych trybach — od ekologicznego po sportowy. Wygląd
wskaźników odzwierciedla wybrany tryb jazdy.

System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° SVM.
Podczas manewrowania w ograniczonych przestrzeniach kamery
zapewniają widok wokół całego pojazdu, z możliwością przybliżania
obrazu. Zdecydowanie podnosi to wygodę i bezpieczeństwo. Dzięki
temu nie trzeba wysiadać z pojazdu w celu sprawdzenia wolnego
miejsca ani prosić innych o pomoc.

System zdalnego parkowania przy użyciu pilota. Pozwala bezpiecznie
zaparkować, a następnie wyjechać z miejsca postojowego, będąc
poza pojazdem. W tym celu wystarczy odpowiednio ustawić
samochód przed wybranym miejscem postojowym. Następnie można
wysiąść z pojazdu i sterować nim za pomocą inteligentnego kluczyka.

Asystent jazdy po autostradzie HDA. Ułatwia jazdę autostradami.
Dzięki niemu Kia Sportage automatycznie utrzymuje odpowiednią
odległość od pojazdu poprzedzającego, a także jedzie pośrodku
pasa ruchu. Asystent odpowiada za kierowanie, przyspieszanie
i zwalnianie podczas jazdy wybranym pasem ruchu. W określonych
sytuacjach system automatycznie dostosowuje prędkość
do ograniczenia ustalonego na podstawie danych z nawigacji.

Bezpieczeństwo

System monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej
korekty toru jazdy BCA. Wykorzystuje tylny czujnik radarowy.
Ostrzega przed pojazdami znajdującymi się w strefie niewidocznej
w lusterkach zewnętrznych, włączając lampkę ostrzegawczą
w odpowiednim lusterku. Pomaga również bezpiecznie
wykonywać manewr zmiany pasa ruchu. Jeżeli przy włączonym
kierunkowskazie wykryje pojazdy znajdujące się w martwym
polu lub zbliżające się na równoległych pasach, ostrzega kierowcę
lampką w lusterku zewnętrznym. Dzięki temu pozwala uniknąć
zderzenia.

w każdej sytuacji.
Troska o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów to priorytet konstruktorów Kia.
Dlatego każda nowa Kia Sportage wyposażona jest w opracowane przez Kia
rozwiązania DriveWise. Szereg zaawansowanych funkcji pozwala ograniczyć
do minimum ryzyko wypadku i zapewnić kompleksową ochronę na drodze.

Technologia DriveWise. Niektóre rozwiązania z zakresu DriveWise to wyposażenie standardowe
nowej Kia Sportage. Opcjonalnie dostępne są pakiety zaawansowanego wsparcia kierowcy
w zakresie bezpieczeństwa i parkowania.

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów,
pieszych i rowerzystów FCA. Aby uniknąć potencjalnej kolizji, system
analizuje dane z kamery i radaru pojazdu, wykrywając pojazdy jadące
z przodu, rowerzystów oraz pieszych przechodzących przez jezdnię.
Zapobiega również kolizjom podczas skrętu w lewo na skrzyżowaniu.
Po wykryciu sytuacji potencjalnie niebezpiecznej pojawia się symbol
ostrzegawczy w zestawie wskaźników, a system włącza maksymalną
siłę hamowania.

Twój wybór.
Wykończenie wnętrza może odpowiadać indywidualnym gustom
właściciela nowej Kia Sportage. Wystarczy dobrać tapicerkę
siedzeń, rodzaj obszycia, materiały wykończeniowe
i kolorystykę. Preferujesz połączenie tkaniny ze skórą ekologiczną?
Czy skórę ekologiczną z wysokiej klasy zamszem? A może wolisz
tapicerkę skórzaną? Kia Sportage odzwierciedli Twój indywidualny
styl i charakter.

Wersja wyposażenia Business Line — kolor czarny (skóra).
W tej opcji wygodne, ergonomiczne fotele obszyto czarną skórą. Górną część foteli oraz boki zagłówków wykończono zamszem.
Środkowa część boczków drzwi i podłokietniki obszyte czarną skórą ekologiczną. Szara podsufitka.

Wersja wyposażenia M — kolor czarny (tkanina).
Czarna tapicerka foteli z tkaniny i obszycie boków z czarnymi
szwami. Szara podsufitka.

Wersja wyposażenia L "Digital Pattern" — kolor czarny (tkanina).
Czarna tapicerka foteli z tkaniny i obszycie boków z czarnymi
szwami. Podłokietniki w drzwiach obszyte skórą ekologiczną.
Szara podsufitka.

Wersja wyposażenia Business Line — kolor czarny (tkanina
i skóra ekologiczna).
Fotele obszyte czarną tkaniną i skórą ekologiczną zdobione
czarnymi szwami. Podłokietniki w drzwiach obszyte skórą
ekologiczną. Szara podsufitka.

Wersja wyposażenia Business Line — kolor beżowy (skóra).
Skórzane fotele w kolorze beżowym czynią wnętrze zdecydowanie
bardziej eleganckim. Górna część foteli oraz boki zagłówków
wykończone zamszem. Środkowa część boczków drzwi oraz
podłokietniki obszyte skórą ekologiczną. Szara podsufitka.

Wersja wyposażenia GT-Line (zamsz i skóra wegańska).
Czarne, zamszowe fotele z oryginalnym wzorem w centralnej
części i logo GT-Line. Obszycia boków ze skóry wegańskiej, białe
szwy i wykończenie. Środkowa część boczków drzwi obszyta
zamszem. Podłokietniki obszyte skórą ekologiczną. Czarna
podsufitka.

Wersja wyposażenia GT-Line (zamsz i skóra wegańska).
Czarne fotele z tapicerką ze skóry wegańskiej oraz indywidualnym
wzorem na siedzisku i oparciu. Kontrastujące białe szwy i obszycie
oraz logo GT-Line. Środkowa część boczków drzwi obszyta
zamszem. Podłokietniki obszyte skórą ekologiczną. Czarna
podsufitka.

Nieskończone możliwości.
Listwa pokrywy bagażnika. Stylowa listwa nadaje szczególny wyraz pokrywie bagażnika.
Dostępna w odmianie „szczotkowane aluminium”, „chrom” i „lśniąca czerń”.

Szereg przydatnych oryginalnych akcesoriów pozwala stworzyć samochód
idealnie dostosowany do Ciebie i Twoich potrzeb. Bardziej wyszukana elegancja?
Wyższy komfort? Więcej praktycznych udogodnień? Nasze akcesoria stanowią
idealną odpowiedź na wszelkie wymagania.

Nakładki lusterek zewnętrznych i nakładki boczne nadwozia.
Mała zmiana, a jaki efekt! Dostępne w odmianie „szczotkowane
aluminium”, „chrom” i „lśniąca czerń”.

Stopnie boczne. Przydatne podczas wsiadania i wysiadania.
Dodatkowo dodają charakteru dolnej części nadwozia.

Wysuwany hak holowniczy. Oczekujesz specjalnych możliwości
przewozowych, a zarazem wygody? Wybierz wysokiej klasy
wysuwany elektrycznie hak holowniczy, sterowany przyciskiem
z bagażnika. Składa się pod dolną częścią zderzaka.

Uchwyt na rowery „Pro”. Umożliwia szybki i łatwy załadunek
oraz rozładunek. Po przymocowaniu roweru do ramienia dalsze
dopasowywanie i zabezpieczanie odbywa się na wysokości dachu.
Służy do tego pokrętło obracane jedną ręką.

Poprzeczne belki dachowe. Wytrzymałe i łatwe w montażu, ze stopu metali lekkich. Umożliwiają transport wielu niezbędnych rzeczy
podczas kolejnej wyprawy.
Na ilustracjach przedstawiono różne odmiany listew i nakładek.

Kolor podkreśla charakter.

Kipiący dynamizmem lub pełen elegancji. Sportowy lub subtelny.
Energetyczny lub stonowany. Jedno- lub dwukolorowy.
Wybór należy do Ciebie.

Nadwozie jednokolorowe

Nadwozie dwukolorowe (czarny dach)
Pearl black (1K)

Deluxe white pearl (HW2)

Casa white (WD)

Sparkling silver (KCS)

Lunar silver (CSS)

Pearl black & Deluxe whitepearl
(HA2)

Pearl black & Casa white (HA3)

Pearl black & Lunar silver (HA5)

Experiment green (EXG)

Yuka steel gray (USG)

Blue flame (B3L)

Penta metal (H8G)

Pearl black & Experience green
(HBC)

Pearl black & Blue flame (HA8)

Pearl black & Penta metal
(HA6)

Machined bronze (M6Y)

Splash lemon (G2Y)

Infra red (AA9)

Orange fusion (RNG)

Pearl black & Splash lemon
(HBA)

Pearl black & Infra red (HA7)

Pearl black & Orange fusion
(HBB)

Narzuć własne tempo.
Obręcze kół nowej Kia Sportage robią wrażenie.
Dostępne są w rozmiarach od 17” do 19”, wraz z dedykowanymi
wzorami dla wersji GT-Line i Plug-in Hybrid.
Szczegółowe dane techniczne oraz informacje na temat wersji wyposażenia
dostępnych na rynku polskim znajdują się w cenniku.
Informacje na temat zużycia energii i innych parametrów w zależności od opon
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/740 są dostępne na stronie internetowej
www.kia.com. Informacje na temat opon są wyłącznie poglądowe.
Wymiary w mm. Szerokość 1865 mm bez lusterek.
* dotyczy 18” obręczy kół (niedostępne dla PHEV)

17” obręcze ze stopu metali
lekkich – dla wersji M

17” obręcze ze stopu metali
lekkich – dla wersji L
(niedostępne dla PHEV)

18” obręcze ze stopu metali
lekkich (niedostępne dla PHEV)

18” obręcze ze stopu metali
lekkich – dla wersji HEV GT-Line

19” obręcze ze stopu metali
lekkich – Typ 1

19” obręcze ze stopu metali
lekkich – Typ 2

7 lat spokoju.

7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego
napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV.
Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego
napięcia marki Kia w pojazdach elektrycznych (EV),
pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu
plug-in (PHEV) zaprojektowano z myślą o dużej
trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją
Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji
pojazdu lub przez 150 000 km przebiegu,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W przypadku akumulatorów niskiego napięcia

(48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid
(MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od
daty pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów.
W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70%
pojemności akumulatorów. Utrata pojemności
akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV
nie jest objęta gwarancją.
Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności,
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji
Kia znajduje się na stronie www.kia.com.

W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów napędowych. Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności akumulatorów
pojazdów typu HEV i MHEV. Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kia.com.

7-letnia gwarancja Kia.
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń
przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). 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.

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/pl
oraz uzyskają w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia 0801 542 542
www.kia.com

