
Noul Kia



Viaţa este aşa cum o trăieşti.
Bun venit în lumea Kia.

Viaţa este spectaculoasă. Este palpitantă, neaşteptată şi
emoționantă. Kia este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde 
vei merge și în toate descoperirile tale.

Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și 
aduce contribuția la construirea unui viitor mai bun. De 
aceea dezvoltăm și construim vehicule care să vă ajute 
să descoperiți noi orizonturi și să vă bucurați de viață. 
Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate şi soluţii 
inteligente. Vehicule cu remarcabila noastră garanţie de 7 
ani, drept dovadă a calităţii excepţionale. În orice facem, nu 
avem decât o singură misiune: să vă depăşim întotdeauna 
aşteptările. Numim acest lucru ‘The Power to Surprise’. 

Acum, vă invităm să priviţi mai atent şi să ne permiteţi să vă 
surprindem.
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Pentru călătorii perfecte!
Noul Kia Sportage

Noul Kia Sportage este creat ca să vă ofere mai mult decât aşteptaţi. Design mai mult decât suprinzător. 
Tehnologii de ultimă oră. Caracteristici mult mai avansate pentru îmbunătăţirea confortului şi siguranţei.  

Mai multe motive ca să ieşiţi la plimbare şi să vă bucuraţi de fiecare zi. Veţi descoperi un mod nou de a 
vedea lumea. 

Explorarea. Aventura. Departe şi aproape. Experienţe şi locuri noi. Atât de multe inovaţii, stil şi confort pentru a 
vă dovedi că noul Sportage este maşina perfectă pentru orice călătorie.
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Extraordinarul Kia Sportage reuşeşte să iasă în evidenţă oriunde v-aţi afla. Indiferent dacă rulaţi prin oraş 
sau vă aventuraţi în necunoscut, dacă vă deplasaţi pe autostradă sau parcaţi în faţa casei, noul Sportage 
este combinaţia perfectă de sportivitate şi stil. Proiectate şi produse în Europa, cu un design distinct, 
inovativ şi caracteristici cu adevărat suprinzătoare, Sportage şi Sportage GT Line vă oferă rafinament pur 
pentru fiecare aventură la care vă gândiţi.

Frapant. Indiferent de context.
Design exterior
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Nu e nevoie de cuvinte cu atrăgătorul Kia Sportage. Designul exterior distinctiv este 
caracterizat de un profil lateral impresionant, o alură puternică şi un concept îndrăzneţ 
pentru faţă şi spate. Capota sculptată, care poartă grila cu semnătura Kia, îi oferă noului 

Sportage un aspect sportiv, inconfundabil. Şi, în completare, luminile spate impetuoase 
adaugă eleganţă. 

Rafinament redefinit.
Design exterior

1.  Farurile distincte sunt echipate cu 
lămpi mari bi-xenon şi lumini de zi cu 
LED (LED Daytime Running Lights) 
pentru a vă asigura că drumul din 
față se vede întotdeauna clar.

2.  Elegantele lumini spate cu LED 
oferă iluminare puternică și un 
aspect unic.

3.   Jantele noi, de 19’’, din aliaj, oferă un 
aspect îndrăzneţ şi ies în evidență 
prin finisajul argintiu.

321
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1. Bordul lucios Supervision, cu ecran 4.2  TFT-LCD, oferă informaţii 
precise despre detaliile călătoriei.

2. Staţi comod şi bucuraţi-vă de confortul minunat al scaunelor din piele 
neagră perforată, cusute cu aţă gri. Scaunul şoferului, cu acţionare electrică, 
oferă confort suplimentar prin suportul lombar, iar ambele scaune faţă  

beneficiază de comenzi electronice pentru reglare în poziţia perfectă. 
3. Interiorul rafinat îmbunătăţeşte confortul şi stilul, prin utilizarea 

materialelor premium, moi la atingere, a inserţiilor lucioase și a detaliilor  
din crom satinat. 
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Nu doar veți
vedea diferența.
O veți simți.

Calitate și design interior 

Interiorul noului Kia Sportage este atât de confortabil pe
cât vă imaginați, cu materiale moi la atingere, finisaje de 
înaltă calitate și atenție extremă pentru fiecare detaliu.  
De la scaunele elegante până la folosirea materialelor 
premium în habitaclu, nu s-a făcut abstracție de  
nimic pentru a vă face să vă simțiți ca acasă.  
Noul habitaclu ergonomic este orientat complet  
către şofer – cu totul perfect plasat pentru  
utilizare sau vizualizare optimă. În timp ce partea  
superioară a panoului de bord oferă o zonă 
de afişare confortabilă la nivelul ochilor, partea 
inferioară prezintă o zonă de comenzi uşor 
accesibile, care vă pune la dispoziţie tot ce aveţi 
nevoie. Este o combinaţie frumoasă între 
inovaţie, confort şi design.



1. Farurile high-tech, bi-xenon, cu Dynamic Bending Lights,  
oferă vizibilitate clară în faţă. Sensibil la schimbarea direcţiei, 
sistemul dirijează lumina pe direcţia de mers. 

2.  Sistemul Smart Parking Assist nu vă ajută numai cu ghidarea la 
parcarea paralelă sau perpendiculară, vă asistă şi la ieşirea din 
locurile de parcare paralelă.

3.  Camera vedere spate (Rear View Camera) oferă imagini complete 
la manevrarea cu spatele, prin afişarea liniilor dinamice de ghidare 
pe ecranul sistemului de navigaţie. 

4.  Acţionat de o cameră din parbriz care detectează vehiculele din 
faţă, sistemul High Beam Assist comută automat în faza lungă 
sau în faza scurtă, pentru îndeplinirea condiţiilor corecte de 
rulare.

5. Speed Limit Information Function vă oferă toate informaţiile 
necesare pentru a vă ajuta să menţineţi limita de viteză. Folosind 
camera din parbriz, detectează limitele de viteză şi restricţiile 
de circulaţie, afişând informaţii clare pe ecranul sistemului de 
navigaţie şi pe cel din bord.
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Ne-am gândit la toate!
Asistența șoferului

Noul Kia Sportage își propune să facă fiecare călătorie ușoară și lipsită de griji. De aceea, vine echipat cu o serie 
de inovaţii şi tehnologii avansate, ca să ajungeţi la destinaţii fără niciun stres. De la menţinerea vehiculului în 
limita de viteză şi îmbunătăţirea vizibilităţii pe şosea, la parcarea extrem de facilă, noul Sportage vă oferă 
asistenţă completă pe tot parcursul rulării. Aşadar, singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să vă aşezaţi 
confortabil şi să vă bucuraţi de călătorie.



Noul Kia Sportage este proiectat ca să fie confortabil. De fapt, mai mult decât confortabil. 
Este conceput pentru a face fiecare călătorie extrem de agreabilă şi convenabilă. 
De la tehnologia fără cheie, hands-free, ca Smart Power Tailgate, până la încărcătoare de înaltă 
tehnologie, la scaunele care mențin o stare confortabilă indiferent de sezon, gama de caracteristici 
super-inteligente a noului Sportage vă oferă o mulțime de motive ca să vă așezați comod și să vă 
bucurați de călătorie. 

Fiecare călătorie poate fi o vacanţă.
Comoditate şi confort 1.  Nu veți mai fi niciodată nevoit să căutați cheile.  

Smart Key vă oferă acces facil, fără cheie, la fiecare 
călătorie, și Butonul Start/Stop vă permite pornirea 
și oprirea motorului cu o simplă apăsare.

2.  Convenabilul Wireless Charger vă permite să lăsaţi 
telefoanele dotate cu tehnologie Qi sau dispozitivele 
compatibile în spaţiul de pe consola centrală, pentru 
încărcare.

3.  Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri (Tyre 
Pressure Monitoring System) arată detalii despre 
presiunea în fiecare pneu, ca să le puteţi menţine 
mereu în formă.

4.  Priza spate de încărcare rapidă prin USB  
permite pasagerilor din spate să îşi încarce 
convenabil dispozitivele.

5.  Imaginaţi-vă că aveţi toate informaţiile nece-
sare pe un singur ecran. Ecranul 4.2” TFT-LCD 
de pe bordul Supervision vă oferă informaţii 
esenţiale, inclusiv instrucţiuni pas cu pas 
pentru sistemul de navigaţie şi toate datele 
utile despre călătorie.

6. Scaunele faţă şi spate încălzite şi scaunele 
faţă ventilate menţin răcoarea plăcută pe 
timp de vară şi confortul în lunile friguroase 
de iarnă.
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Nu este nevoie să vă faceţi griji pentru conectivitate, deoarece noul 

Kia Sportage este dotat cu mai multe moduri de conectare şi de 
distracţie. Mulţumită tehnologiei Bluetooth®, nu veţi pierde 
niciodată o convorbire sau melodiile preferate.

Dar noul Sportage nu se opreşte aici. Sistemul audio high-tech JBL 
oferă sunet de înaltă calitate. Sistemul de navigaţie vă menţine 
pe drumul cel bun. Şi punctele inteligente de conectare vă 
asigură că dispozitivele dvs. favorite sunt mereu la îndemână.

Conectaţi 
în permanenţă!

Conectivitate
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1.  Sistemul de navigaţie de 8’’ vă asigură 
întotdeauna că ştiţi exact încotro mergeţi. 
Cu hărţile 2D şi 3D pentru toată Europa şi cele 
şase actualizări anuale gratuite ale hărţilor, 
navigaţia nu a fost niciodată mai precisă.

2.  Conexiunea AUX/USB vă oferă toate opţiunile 
de care aveţi nevoie pentru ascultarea melo-
diilor preferate sau încărcarea dispozitivelor.

3. Sistemul audio JBL, cu 8 difuzoare, are carac-
teristici avansate Clari-FiTM Music Restoration 
Technology care îmbunătăţesc calitatea 
fişierelor MP3 şi oferă sunet high-definition.

3
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Include şase actualizări anuale gratuite ale hărţilor, pentru vehiculele 

noi Kia echipate din fabricaţie cu dispozitiv de navigaţie LG.
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1. Live Traffic** (Trafic în timp real):
Sistemul de navigaţie oferă informaţii de 

înaltă precizie Live Traffic, actualizate la fiecare 
două minute, aşadar ştiţi exact unde este traficul 
lejer sau zonele care trebuie evitate. Când traficul 

este aglomerat, sistemul vă anunţă şi sugerează 
rute alternative.

2. Speed Cameras** (Camere de tip radar):
De asemenea, veţi fi avertizat de prezența camerelor 

de tip radar şi a zonelor cu acces interzis. Sistemul poate 
să ia în considerare chiar şi zonele unde accidentele sunt 

deosebit de frecvente şi să vă avertizeze în legătură cu 
aceste puncte negre. 

3. Local Search (Căutare locală):
Dacă sunteţi în căutarea unui restaurant de sushi, 
unui supermarket sau unui loc anume de întâlnire, 
selectaţi pur şi simplu Local Search. Baza de date 
conţine 500 de categorii de căutare, 25.000 de cuvinte 
şi 250.000 de locuri pentru a vă asigura că găsiţi tot ce 
aveţi nevoie. În plus, sistemul permite căutarea în zece 
limbi, chiar şi când vă aflaţi în străinătate.

4. Weather forecast (Prognoza meteo):
Weekend-ul următor va fi însorit sau ploios? Mai bine 
verificaţi prognoza meteo. Trebuie doar să introduceţi 
destinaţia pentru a vedea prognoza următoarelor 
patru zile, completată cu temperaturile minime şi 
maxime, viteza vântului şi şansele de vreme însorită 
sau ploioasă. 

  * Este necesar un smartphone cu abonament de date pentru 
    activarea serviciilor.
** Restricţiile legale la aceste servicii pot fi aplicate în funcţie 
    de ţara în care rulaţi.
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Kia’s Connected Services

Noul nostru sistem de navigaţie, cu Kia Connected Services, oferit de TomTom Live Services, ridică 
indicaţiile privind rutele sigure la următorul nivel de precizie şi excelenţă. Vă ţine în contact cu 
exteriorul şi oferă mai multe informaţii utile decât până acum. Inima sistemului este o unitate WiFi care 
permite sistemului de navigaţie Sportage să se conecteze la internet prin smartphone.*

Unde? Când? Cum?  
 Răspunsul este aici.



Noul Kia Sportage GT Line debordează de sportivitate şi stil. Designul distinct, extrem de 
atletic, şi caracteristicile care atrag toate privirile îl scot în evidență. Designul atrăgător 
al grilei faţă, luminile de ceaţă cu LED, în formă de cub de gheaţă, ţeava de eşapament 
dublă şi aparentă, sunt numai câteva dintre detaliile îndrăzneţe. Pentru ca totul să fie 
desăvârşit, jantele din aliaj de 19“ completează pachetul puternic.

Cu siguranţă sportiv.
Design exterior GT Line
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1.  Jantele din aliaj de 19“,  
cu finisaj argintiu mat, oferă 
modelului GT Line semnătura 
stilului sportiv.

2.  Ţeava de eşapament dublă, 
vizibilă, împreună cu 
protecţia metalică argintie, 
adaugă un aspect şi mai 
dinamic exteriorului atrăgător.

1 2



Sportiv, în totalitate.
Interiorul noului Sportage GT Line este extrem de impresionant. Veţi adora felul în care se simte 
volanul dedicat, în forma literei D, cu trei spiţe şi piele perforată. Consola centrală de un negru 
lucios şi partea superioară a panoului de bord, vin să completeze stilul îndrăzneţ. Materialele 
moi la atingere, ca scaunele din piele cusute cu aţă gri, asigură confortul deplin. În final, 
pedalele cu finisaj din aluminiu aduc eleganţa la picioarele dumneavoastră.

Design interior GT Line
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1.  Pedalele GT Line se mândresc cu finisaje din aluminiu, 
pentru un plus de sportivitate.

2.  Volanul specific, în forma literei D, este o caracteristică 
distinctă, având trei spițe, detalii din piele perforată 
și logo-ul GT Line. 
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Poate vreți să
faceți o excursie. 
Sau douăzeci.

Dinamică și potențial

Nu există nimic mai interesant ca plecarea într-o aventură.  
Şi, cu noul Kia Sportage, o să doriţi să găsiţi orice motiv ca 
să plecaţi la drum. Pentru că Sportage a fost construit ca să 
vă ofere libertate deplină şi control, indiferent unde mergeţi. 
Caracteristicile avansate de SUV, cu tracţiune integrală, 
monitorizează continuu condiţiile de rulare pentru  
menţinerea tracţiunii pe suprafeţe accidentate, nisipoase 
sau alunecoase. De asemenea, ajută la îmbunătăţirea  
stabilităţii laterale pe viraje.

Mulțumită inovativei servodirecții asistate, cu motor electric 
montat pe caseta de direcție, vă veți bucura de o rulare mult 
mai rafinată, cu direcție mai lină, stabilitate îmbunătățită la 
rulare și răspuns direct la manevrele șoferului.
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1. Hill Start Assist Control previne alunecarea înapoi, la 
pornirea de pe o pantă, prin preluarea controlului 
vehiculului.

2. Downhill Brake Control vă ajută să mențineți stabilitatea 
și o viteză constantă în timpul coborârii pantelor. 



Deoarece orice călătorie este mai distractivă când sunteți 
împreună cu prietenii sau familia, noul Kia Sportage vă oferă 
spațiu suficient ca să vă bucurați din plin. Habitaclul configu-
rat unic face lucurile la fel de confortabile pentru dvs. și restul 
pasagerilor. De fapt, cu dimensiuni atât de mari și spătarele 
banchetei spate rabatabile, fiecare scaun va părea cel mai 
comod. Pentru a vă oferi posibilitatea de a folosi spațiul așa 
cum doriți, scaunele din Sportage pot glisa și se pot plia 
pentru a crea o podea aproape plată. Și, cu o capacitate 
generoasă a portbagajului compartimentat pe 2 niveluri,  
veți avea întotdeauna spațiu amplu pentru bagaje. 

Spațiu din plin,  
pentru a fi împărțit.

Flexibilitate și spațiu
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1.  Pentru flexibilitate maximă, spătarele banchetei spate 
se pliază convenabil 60:40.

2.  Portbagajul spațios este versatil, flexibil și suficient de 
încăpător pentru o încărcătură de 491 litri fără plierea 
scaunelor și 1.480 litri cu spătarele scaunelor spate 
pliate.

3.  Portbagajul, compartimentat pe două niveluri, vă oferă 
și mai multă flexibilitate, având o capacitate suplimen- 
tară de 12 litri și o înălțime de 98 mm la nivelul inferior.
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Ranforsată structural cu oțel de înaltă rezistenţă pentru şi mai multă protecţie, caroseria avansată este 
construită pentru siguranţa dumneavoastră. În acelaşi timp, şase airbaguri care se activează în cazul 
unei coliziuni, menţin în siguranţă şoferul şi pasagerii. Când vine vorba de siguranţa activă, toate aceste 
sisteme vă menţin cu încredere pe șosea.

Protecţie maximă.

1. Sistemul Autonomous Emergency Braking este 
capabil să detecteze atât vehiculul din faţă, cât şi 
pietonii care traversează carosabilul. Folosind sen-
zori şi o cameră pentru monitorizarea proximităţii şi 
vitezei vehiculelor, avertizează şoferul în eventuali-
tatea unui risc potenţial de accident. Dacă nu există 
nicio reacţie a şoferului, vehiculul frânează automat 
pentru evitarea unui posibil accident.

2.  Sistemul Blind Spot Detection foloseşte senzori care 
monitorizează unghiul mort şi vă avertizează de 
apropierea vehiculelor, printr-o lumină care clipeşte 

în oglinda laterală, în timp ce Lane Change 
Assist vă ajută la schimbarea în siguranţă 
a benzii de rulare. Sistemul detectează şi 
avertizează când vehiculele aflate la o distanţă 
de 70 m se apropie pe banda paralelă.

3. Rear Cross Traffic Alert permite ieşirea cu 
spatele în perfectă siguranţă din locurile de 
parcare, prin avertizarea asupra traficulul din 
spatele vehiculului dumneavoastră.

4. Lane Keep Assist System vă avertizează când 
părăsiţi fără intenţie banda de rulare. Sistemul 
vă redirecţionează înapoi pe banda de rulare, 
pentru a vă menţine pe direcţia de mers. 
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Siguranță
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Proiectate ca să livreze performanţe şi economie, motorizările noului Kia Sportage sunt la fel de impresionante 
precum vă imaginaţi. Puteţi alege dintr-o gamă largă de motorizări puternice, diesel şi pe benzină, inclusiv  
impresionantul motor pe benzină1.6 Turbo GDi, disponibil pe versiunea GT Line. Când vine vorba de transmisii, aveţi 
de făcut o selecţie la fel de sofisticată între performanţe de top şi opţiuni de înaltă tehnologie. Orice alegeţi, veţi 
avea parte de o rulare agilă şi lină, alături de un consum redus de combustibil. 

Motoare inteligente. 
Tehnologii ingenioase.

Motorizări
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1.  Motorul pe benzină GT Line 1.6 Turbo GDi oferă 
o putere impresionantă de 177 CP şi cuplu sufi-
cient pentru a vă menţine pe banda de viteză.

2. Schimbări rapide şi line cu transmisia manuală Kia, 
în 6 trepte, de ultimă generaţie.

3. Transmisia dublu ambreiaj Kia, cu 7 trepte, de 
ultimă generație, oferă sentimentul conducerii 
sportive, alături de un consum eficient de  
combustibil.

2 3
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4.  Tehnologia Idle Stop&Go oferă economie şi pro-
tecţie pentru mediul înconjurător. Opţiunea include 
Energy Regeneration System, care se activează 
când luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie. 
Sistemul de regenerare folosește energia cinetică 
pentru reîncărcarea bateriei, contribuind la 
economie și protecția mediului.
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2.  Protecţie bară spate şi protecţie portbagaj 
Protecţie din inox lucios, rezistentă și concepută special pentru 
bara spate. Protecţia portbagajului din velur de înaltă calitate 
are grijă de bagajele fragile și protejează mocheta împotriva 
murdăriei.

3.  Capace oglinzi laterale 
Capacele oglinzilor din inox lucios adaugă detalii atrăgătoare 
noului Sportage. Pot fi combinate armonios cu alte elemente 
elegante. 

1. Covoraşe de podea textile sau din velur,  
iluminare albă cu LED pentru picioare 
Covoraşe din velur de înaltă calitate protejează podeaua şi 
păstrează interiorul proaspăt. Sunt disponibile şi cu logo-ul GT 
Line şi cusături duble pe margine. Iluminarea albă, subtilă, cu 
LED, oferă lumină de întâmpinare, care se aprinde şi se stinge 
automat la deschiderea şi închiderea portierelor.

4.  Praguri laterale 
Pragurile din aluminiu mat cu inserții din cauciuc contra alunecării vă 
ajută să ajungeți la accesoriile montate pe acoperiș. Cu și fără benzi de 
iluminare cu LED.

5.  Cârlig de remorcare 
Un cârlig de remorcare de înaltă calitate, rezistent la coroziune, oferă 
montare ușoară, sigură și discretă, dedesubt. 

6.  Separator portbagaj 
Montat perfect între spătarele banchetei spate și tavan, grilajul rezis-
tent și ușor de instalat vă protejează pe dumneavoastră și pasagerii la 
mișcarea obiectelor din portbagaj. 
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Noul Sportage este o propunere impresionantă, dar 
există întotdeauna loc pentru adăugarea de opţiuni 
suplimentare. Cu o gamă largă de accesorii originale  
de calitate înaltă, care au fost concepute şi  
proiectate pentru îmbunătăţirea aspectului şi 
potențialului noului Sportage, vă puteţi echipa 
vehiculul astfel încât să se potrivească perfect 
gusturilor dumneavoastră. Nu trebuie decât să 
vorbiţi cu dealerul Kia şi noi ne vom ocupa de 
restul.

Personalizare? 
Nicio problemă.

Accesorii
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Nuanțele sofisticate și materialele moi la atingere, cu finisaje de înaltă calitate, oferă interiorului un stil modern și 
complet. În gama largă de opțiuni, veți descoperi alegerea perfectă pentru gusturile dumneavoastră.

Se simt la fel de bine precum arată. 
Echipări interior

1. Style Black Leather
2. Style Black Cloth
3. Style Black Half Leather 
4.  Style Grey Two-tone Leather

5. Style Black/Beige Two-Tone Leather
6. Style Beige Half Leather 

7. GT Line Black Leather
8. GT Line Black/Grey Two-tone Leather 

6

7

32 4

1

5

8

3534



36 3737

Caracteristici tehnice
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Motorizări 1.6 GDi 132 CP 1.6 T-GDi 177 CP 1.7 DSL 115 CP 2.0 DSL 136 CP 2.0 DSL HP 185 CP

Transmisie 6 trepte MT 6 trepte MT 7 trepte DCT 6 trepte MT 6 trepte MT 6 trepte AT 6 trepte MT 6 trepte AT

Tracțiune 4x2 4x2/4x4 4x4 4x2 4x2/4x4 4x4 4x4

Combustibil Benzină Motorină

Tip motor 4 cilindri în linie 4 cilindri în linie, turbo 4 cilindri în linie, turbo

Cilindree (cmc) 1.591 1.591 1.685 1.995 1.995

Putere maximă (CP/rpm) 132/6300 177/5500 115/4000 136/4000 185/4000

Cuplu maxim (Nm/rpm) 160.8/4.850 265/1.500~4.500 280/1.250~2.750 373/1.500~2.500 400/1.750~2.750

Viteză maximă (km/h) 182 205/202 201 176 186/184 184 201

Emisii CO2 mixt (g/km) 147*/156 169/177 175 119*/124 127*/132/139 154 154 166

Consum combustibil** (urban) 7.9*/8.6 9.8/10.0 9.2 5.4*/5.7 5.6*/5.7/6.0 7.0 7.1 7.9

Consum combustibil** (extraurban) 5.4*/5.6 5.8/6.2 6.5 4.2*/4.2 4.4*/4.4/4.8 5.2 5.2 5.3

Consum combustibil** (mixt) 6.3*/6.7 7.3/7.6 7.5 4.6*/4.7 4.8*/4.9/5.2 5.9 5.9 6.3

Masă proprie (kg) (max.) 1.471 1.600/1.658 1.704 1.564 1.701/1.756 1.784 1.756 1.784

Greutate totală (kg) 1.895 2.120 2.170 2.000 2.235/2.250 2.250 2.235/2.250 2.250

Greutate maximă remorcare (kg) 
cu sistem de frânare propriu

1.400 1.900 1.400 2.200 1.900 2.200 1.900

Greutate maximă remorcare (kg) 
fără sistem de frânare propriu

650 750 750 750 750

Capacitate rezervor (litri) 62

Spațiu cap (față) (mm) 997 Spațiu picioare (față) (mm) 1053/1129 Capacitate portbagaj VDA (litri) - spătare ridicate 491/503**

Spațiu cap (spate) (mm) 993 Spațiu picioare (spate) (mm) 970 Capacitate portbagaj VDA (litri) - spătare pliate 1480/1492**

Dimensiuni și capacități

*** Nivel inferior podea

* Cu ISG  ** Litri/100 km
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Culori

Jante din aliaj 

205/55R 19"

Jante din aliaj 

205/55R 17"

Jante din aliaj 

195/65R 16

Jante din aliaj 

205/55R 19" GT Line

Casa White Sparkling Silver

Dark Gun Metal Black Pearl

Sirius SilverDeluxe White

Canyon Silver

Sand TrackInfra Red

Alchemy GreenPlanet Blue Bronze Metal

Jante

Cu o gamă interesantă de culori ale caroseriei, aveți o mulțime de opțiuni atunci când alegeți noul Sportage. 
Și, cu selecția de jante din aliaj, puteți adăuga un stil distinct noului dumneavoastră vehicul.

O mulțime de opțiuni.
Caracteristici tehnice și culori



Mai multă liniște 
sufletească.

Încredere

7 ANI garanţie 
Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanţie de 7 ani/150.000 km 
(fără limită de kilometrii în primii 3 ani). Această garanţie din bară în bară 
este gratuită şi transferabilă următorilor proprietari, în condiţiile în care 
vehiculul este întreţinut regulat, conform cu programul de întreţinere 
periodică.

5 ani garanţie vopsea/150.000 km şi 12 ani garanţie anticoroziune 

fără limită de kilometri
Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură protecţie îndelungată şi 
strălucire noului dvs. Kia. Există şi o protecţie superioară contra coro-
ziunii şi o garanţie de 12 ani pentru ruginirea din interior către exterior.

Rămâneţi în contact cu Kia 
Vizitaţi www.kia.ro pentru ultimele noutăţi. Descoperiţi totul despre Kia 
şi noua noastră gamă de vehicule.

Kia Motors este partener oficial al UEFA şi FIFA.
Sponsorizări: UEFA 2012, UEFA 2014, UEFA 2016, Turneul de tenis 
Australian Open şi jucătorul de tenis de talie mondială Rafael Nadal 
(ambasadorul Kia Motors).

Finanţare
Dealerul dumneavoastră Kia vă poate ajuta cu un plan de finanţare 
care să se potrivească întocmai necesităţilor pe care le aveţi. Vă 
rugăm să solicitaţi detalii.

Kia 7-ANI garanţie
7-ani/150.000 km 
garanţie pentru vehiculele 
noi. Valabilă în toate  
statele membre UE (plus 
Norvegia, Elveţia, Islanda 
şi Gibraltar), supusă terme-
nilor şi condiţiilor locale.
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Garanţia Kia 7 ani/150.000 km pentru vehiculele
noi. Valabilă în toate statele membre UE (plus
Norvegia, Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă
termenilor şi condiţiilor locale.

Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi şi 
pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această
broşură pot fi diferite la modelele disponibile în ţara dumneavoastră. Datorită 
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor 
diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele 
mai recente informaţii.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
Nr. 40 Sector 1, 013695, 
Bucureşti, România

www.kia.ro

www.kia.ro


