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Energia života
Nespútaná energia sa stretáva s dômyselnosťou. Sebavedomá nová Kia Sorento sa vracia s ešte
strhujúcejšou silou SUV a množstvom inteligentných technológií. Stáva sa tak ideálnym spoločníkom
pre všetky dobrodružstvá, ktoré život ponúka.
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Pripravená do džungle
veľkomesta
Kia Sorento pôvodne vznikla ako pravé terénne vozidlo. Od tých čias už
prešla do podoby podmanivého mestského SUV, ktoré vždy má čím
prekvapiť. Podobne ako každé vozidlo Kia je kryté jedinečnou 7-ročnou
zárukou, ktorá nemá na súčasnom trhu konkurenciu – pretože Sorento
je vyrobené podľa najprísnejších noriem a starostlivo otestované.
Táto výnimočná záruka na celé vozidlo je plne prenosná na každého
nasledujúceho majiteľa, čo zvyšuje hodnotu vozidla pri jeho
opätovnom predaji.
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Nápadný štýl
Náš špecializovaný tím medzinárodných dizajnérov vytvoril modernú a elegantnú siluetu s výraznými
estetickými detailmi. Stačí sa pozrieť na mohutnú chrómovú mriežku chladiča, lemovanú LED svetlometmi
na denné svietenie, alebo na charakteristické zadné združené svetlá a zliatinové disky s novým dizajnom.
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Ste pripravený prevziať kontrolu?
Najnovšie technológie, kvalitné materiály a ergonomický dizajn prostredia pre vodiča – to sú tie
hlavné predpoklady pre vzrušujúcu a uvoľnenú jazdu.
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Technológie, ktoré pomáhajú a inšpirujú
V kokpite nájdete množstvo intuitívnych a ergonomických ovládacích prvkov. Základné informácie sa prehľadným
a decentným spôsobom zobrazujú na športovom prístrojovom paneli. A mimoriadne praktická stredová konzola navyše
poskytuje jednoduchý prístup ku všetkým multimediálnym a komfortným funkciám.
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1. Rádioprijímač + CD + MP3 prehrávač + RDS
+ zadná kamera: Súčasťou štýlového zabudovaného
audiosystému je 9 reproduktorov a subwoofer spolu
s CD a MP3 prehrávačom. Displej slúži aj ako monitor
pre zadnú kameru. V ponuke je aj navigačný systém
s dotykovým displejom.

2. Aux a iPod® pripojenie: Vďaka zabudovaným
technológiám na prenos hudby a možnosti
pripojenia cez AUX, USB, či iPod® vstup môžete
hudbu prehrávať prakticky z ľubovoľného zdroja
s vysokou kvalitou ozvučenia.
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3. Dvojzónová klimatizácia: Vodič aj spolujazdec
vpredu môžu prostredníctvom osemúrovňového
nastavenia ventilátora regulovať plne automatickú
klimatizáciu a prispôsobiť si tak teplotu v interiéri
podľa svojich požiadaviek.

PRÍSTROJOVÝ PANEL SUPERVISION
SO 7-PALCOVÝM TFT LCD DISPLEJOM
Na dobre čitateľnom displeji v prístrojovom paneli si vodič podľa vlastných
preferencií môže zobraziť grafické informácie palubného počítača, ako sú
napr. dojazdová vzdialenosť, priemerná a okamžitá spotreba paliva, či teplota
vonkajšieho vzduchu.
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Priestranné útočisko
Veľkoryso dimenzovaná kabína Kia Sorento sa môže pochváliť aj mimoriadne pohodlnými zadnými
sedadlami. Ku komfortu jazdy okrem toho prispieva aj prepracované zavesenie kolies s technológiou
ARCD (vylepšené tlmiče) a lepšie odhlučnenie.
▶ 5-miestna

verzia

Stupne výbavy interiéru
Kabína je klasická, no zároveň moderná. Vďaka dostupným farebným kombináciám
a ponuke kvalitného koženého alebo mäkkého látkového čalúnenia pôsobí toto SUV
veľmi prívetivým dojmom.

Látkové
čalúnenie [LX]
Cloth
[GLS]
Drevený dekor

Metalický dekor

Bio koža

Látkové čalúnenie [EX]

Steel Black: Toto farebné prevedenie interiéru kombinuje čierne obloženie s dekormi z čierneho dreva,
spolu s čiernymi látkovými alebo čiernymi koženými sedadlami, ktoré dodávajú interiéru moderný štýl.

Látkové čalúnenie [LX]
Drevený dekor

Metalický dekor

Bio koža

Látkové čalúnenie [EX]

Splendor beige: Táto farebná kombinácia obsahuje čierne obloženie a drevené dekory so svetlobéžovým
látkovým alebo koženým čalúnením a farebne zladeným obložením spodnej časti, čím vytvára moderný
a elegantný vzhľad.
Čalúnenie sedadiel - Hnedé:
Drevený dekor

Bio koža

Hnedá farebná schéma prináša
čierne obloženie a dekory
z dubového dreva v kombinácii
s hnedou kožou. Výsledkom je
luxusný a prirodzený vzhľad.

Čalúnenie sedadiel - Čierno/biele:

Vysokolesklý čierny dekor
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Bio koža

Na sviežom a elegantnom prostredí
kabíny sa podieľa čierne obloženie
a vysoko lesklé čierne prvky
s farebne zladenými sedadlami
čiernej a svetlosivej farby.

▶ 7-miestna

verzia
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Podstata pohodlia
Bez ohľadu na to, či cestujete do práce alebo si vyrazíte na dlhší výlet s rodinou,
z novej Kia Sorento vždy vystúpite oddýchnutí. Postará sa o to vzdušný a kvalitne
vybavený interiér, v ktorom nájdete moderné komfortné technológie a prvky,
vrátane klimatizácie pre všetky tri rady sedadiel.

1. ODVETRÁVANÉ PREDNÉ
SEDADLÁ A SEDADLO VODIČA
S PAMÄŤOVOU FUNKCIOU

1

Obe predné sedadlá môžu byť vybavené vetracími
otvormi, aby ste sa cítili pohodlne aj v extrémnych
letných horúčavách. Vďaka pamäťovej funkcii je možné
uložiť preferované nastavenia polohy sedadla pre dvoch
rôznych vodičov. Uložené nastavenia sa následne dajú
vyvolať jednoduchým stlačením tlačidla.

2. VYHRIEVANÉ SEDADLÁ
V PRVOM A DRUHOM RADE
Pre väčšie pohodlie počas chladných dní sú predné
sedadlá (sedacia časť a operadlo) a sedadlá v druhom
rade (iba sedacia časť) vybavené funkciou vyhrievania
(k dispozícii ako súčasť voliteľného príslušenstva).

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
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Obrovské dvojdielne panoramatické strešné okno,
dostupné za príplatok, umožňuje vám a vašim
spolucestujúcim vychutnať si svieži vánok zvonka.
Zároveň vytvára priestrannejšie vnútorné prostredie.
Dodáva sa spolu s jednodielnou elektricky ovládanou
roletkou, ktorá sa postará o príjemný tieň, keď ho budete
najviac potrebovať.
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Popustite uzdu svojmu divokému ja
Hoci Kia Sorento prešla postupným vývojom z klasického SUV na elegantné a sofistikované všestranné vozidlo,
nikdy nezabudne na svoje začiatky. Preto ponúka potrebný výkon a kultivovaný jazdný prejav, aby sa vaša každodenná
rutina zmenila za vzrušujúce dobrodružstvo.
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Splnenie všetkých vašich túžob
Ak hľadáte robustné a schopné terénne vozidlo, Sorento je pre vás ideálnym riešením.
Hľadáte sofistikovaný moderný dizajn, pokročilé komfortné funkcie a vyrovnané jazdné vlastnosti?
Aj v tomto prípade je Sorento ideálnym kandidátom. Sami sa môžete presvedčiť, že toto univerzálne
SUV je ako stvorené pre tie najrozmanitejšie životné štýly.
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Sila, s ktorou treba počítať
Robusná Kia Sorento je v celej svojej podstate bezpečným útočiskom. Môže sa pochváliť úplne novou ľahkou konštrukciou karosérie
s vysokou tuhosťou, ktorá zaručuje vyššiu bezpečnosť v prípade nárazu. Vozidlo ponúka množstvo nových aktívnych bezpečnostných
prvkov, ako napríklad systém aktívnej kapoty, ktorý znižuje riziko poranenia hlavy chodcov. Minimalizuje následky v prípade zrážky
chodca s vozidlom.

HAC: Systém rozjazdu do kopca (HAC) automaticky použije brzdy pri rozbiehaní
do kopca, aby zabránil samovoľnému pohybu vozidla dozadu.
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1. SYSTÉM ADAPTÍVNEHO OSVETLENIA
Aby ste počas tmy lepšie videli, vozidlo disponuje svetlometmi,
ktoré sa natáčajú podľa uhla natočenia volantu, hmotnosti
nákladu a rýchlosti vozidla, vďaka čomu dokážu efektívnejšie
osvetliť zákruty.

2. MONITOROVANIE MŔTVEHO UHLA /
SYSTÉM VAROVANIA PRED OPUSTENÍM
JAZDNÉHO PRUHU
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Kia Sorento je vybavená radarovými snímačmi, ktoré pri jazde
vyššou rýchlosťou ako 30 km / h dokážu rozpoznať prekážky
v mŕtvom uhle vozidla. V prípade potreby sa vo vonkajšom
spätnom zrkadle rozsvieti kontrolka a / alebo sa aktivuje
výstražný zvukový signál. Keď prekročíte rýchlosť 60 km / h,
aktivuje sa kamera na čelnom skle, ktorá kontroluje, či vodič
neúmyselne nevybočil z jazdného pruhu. V prípade, že sa tak
stane, systém aktivuje výstražnú signalizáciu. (Obe uvedené
funkcie sú súčasťou voliteľnej výbavy.)

3. SYSTÉM INTELIGENTNÉHO
PARKOVACIEHO ASISTENTA
Ultrazvukové snímače systému zisťujú, či je zvolené miesto
na zaparkovanie dostatočne veľké. Ak áno, aktivuje sa
automatické ovládanie volantu, aby ste mohli pohodlne
a bezpečne zaparkovať do radu za sebou stojacich vozidiel.

Vysokopevnostná oceľ
Podvozok modelu Sorento je vyrobený z oceľových dosiek
s vysokou pevnosťou, ktoré zvyšujú konštrukčnú pevnosť
vozidla a súčasne prispievajú k jeho nízkej celkovej hmotnosti.
Výsledkom je vysoká torzná tuhosť, ktorá zaisťuje nielen
väčšiu ochranu pri náraze, ale prináša aj výhody v oblasti
riadenia, jazdnej kvality a celkového dojmu z jazdy.
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Šesť airbagov
Sorento prináša vám a vašej rodine najvyššiu úroveň ochrany.
V prípade nárazu alebo prevrátenia sa aktivujú citlivo naladené
snímače v dvojiciach predných, bočných a hlavových airbagov,
ktoré poskytnú cestujúcim maximálnu možnú ochranu pred
zraneniami hrudníka, panvy a hlavy.
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Zrýchlený pulz mesta
Štýlové vozidlo na denné dochádzanie do práce alebo univerzálny rodinný spoločník. Kia Sorento zakaždým vnesie novú
dávku vitality do stereotypného mestského života.

24

25

EMISIE CO2 S HODNOTOU
153 g / km*

ENGLISH(GE적용)
Vznetový motor radu R s objemom 2,2 litra
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Tento živý a úsporný vznetový motor poskytuje
maximálny výkon 197 koní pri 3 800 ot. / min.
a maximálny krútiaci moment 436 Nm pri
1 800 – 2 500 ot. / min. Spĺňa emisnú normu Euro 5.

0
4500

Otáčky (min-1)

197 koní / 436 Nm
*(Pohon 2 kolies / manuálna prevodovka,
kombinovaný režim)
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Výkon, jazdné vlastnosti
a hospodárnosť na najvyššej úrovni
Bez ohľadu na to, či jazdíte po okresných cestách, v teréne alebo mestských uliciach,
tri najmodernejšie úsporné motory – dva vznetové a jeden zážihový – spolu so 6-stupňovou
automatickou alebo manuálnou prevodovkou vždy zaistia citlivú odozvu riadenia
a maximálne plynulú jazdu. Pokročilý systém pohonu všetkých kolies (AWD) sa v prípade
potreby postará o zvýšenie výkonu, bez ohľadu na povrch vozovky alebo počasie.
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1. 6-stupňová automatická prevodovka:
Automatická prevodovka ponúka hladké radenie
prevodových stupňov bez trhania a znižuje spotrebu paliva.
Použitá konštrukcia s označením Sportmatic® umožňuje
voliť medzi automatickým a bezspojkovým manuálnym
radením prevodových stupňov. Vodič si tak môže
vychutnať športovejší zážitok z jazdy.

2. 6-stupňová manuálna prevodovka: Ak ste športový

ENGLISH(GE적용)

ENGLISH(GE적용)

typ vodiča, táto prevodovka je pre vás tá pravá.
Zaručuje priamu kontrolu, vynikajúce zrýchlenie, hladké
radenie prevodových stupňov a nízku spotrebu paliva.

3. Zážihový motor Theta II GDI 2,4 litra. Tento
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Theta II 2.4 GDI

R 2.0 CRDi

Výkon (kW)

160

Krútiaci moment (Nm)

Tento ľahký, hliníkový motor je vybavený
najmodernejším systémom vstrekovania paliva tretej
generácie, ktorý prináša vysoký výkon v pomere
k spotrebe paliva a zároveň spĺňa emisnú normu
Euro 6. Dosahuje maximálny výkon 150 koní pri
4 000 ot. / min. a maximálny krútiaci moment
382 Nm pri 1 800 – 2 500 ot. / min.

4
300

Výkon (kW)

4. Vznetový motor radu R s objemom 2,0 litra.

3

Krútiaci moment (Nm)

zážihový motor s priamym vstrekovaním využíva
duálne kontinuálne variabilné časovanie ventilov
(D-CVVT) a variabilný indukčný systém. Dosahuje tak
vyšší výkon a nižšiu spotrebu paliva. Poskytuje
maximálny výkon 192 koní pri 6 300 ot. / min.
a maximálny krútiaci moment 242 Nm
pri 4 250 ot. / min.

0
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Krása, ktorá nikdy nevyjde z módy
Nová Kia Sorento zaujme svoje okolie dynamickým dizajnovým jazykom z dielne Kia Motors, pre ktorý sú typické
čisté a hladké línie.
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5 alebo 7 sedadiel pre maximálnu
flexibilitu
Čiastočne sklopený
3. rad sedadiel

Sklopený
3. rad sedadiel

Sklopený
2. a 3. rad sedadiel

Diaľkové ovládanie na volante:

Slnečná clona: Manuálne zaťahovateľné

Svetlá na nastupovanie: Keď sa priblížite

Náladové osvetlenie: Celkový dojem luxusu

Potrebujete nastaviť hlasitosť, preskočiť
skladbu, prepnúť režim alebo stlmiť zvuk?
Prakticky umiestnené ovládacie prvky
audiosystému máte priamo na dosah ruky,
aby ste nemuseli odvracať zrak od situácie
na ceste.

slnečné clony na oknách v 2. rade poskytujú
ochranu pred silným slnečným žiarením
a súčasne udržiavajú príjemnú teplotu
v kabíne počas horúcich letných dní.

k vozidlu, inteligentný kľúč automaticky
rozsvieti svetlá umiestnené pod kľučkami
dverí. Nastupovanie do vozidla je vďaka
tomu aj potme veľmi jednoduché.

u modelu Sorento v interiéri umocňujú
pásiky s LED diódami vyžarujúce jemné
červené svetlo, ktoré spríjemňuje
prostredie vnútri kabíny.

Stredová konzola: Prepracovaná stredová

Držiak na nápoje vzadu: Cestujúci vzadu
ocenia dvojité držiaky na nápoje
prakticky umiestnené v zadnej stredovej
lakťovej opierke.

Odkladacia priehradka vo dverách: Vodič
a predný spolujazdec si môžu odložiť mapy
a iné dokumenty priamo na dosah ruky.
Súčasťou priehradky je aj vyhĺbený priestor
na uskladnenie fliaš vo vzpriamenej polohe,
aby sa počas jazdy neprevrhli.

Odkladacia skrinka: Priestranná odkladacia

konzola ponúka flexibilné držiaky nápojov
so zasúvacím vekom, veľký úložný priestor
v lakťovej opierke, a dokonca aj priehradku
na drobné predmety, ako napr. kľúče
alebo mince.

30

Čiastočne sklopený
2. rad a sklopený
3. rad sedadiel

Interiér modelu Kia Sorento ponúka viacero možností usporiadania sedadiel,
pričom ich môžete sklopiť jednotlivo alebo hneď celý rad. Zabezpečíte tak nielen
komfort pre cestujúcich, ale aj pohodlný a praktický spôsob prevážania dlhých
a neštandardne tvarovaných predmetov, či vybavenia na voľný čas.

skrinka s možnosťou uzamknutia sa ideálne
hodí na bezpečnú úschovu osobných vecí.
A vďaka primeranému osvetleniu sa dá
pohodlne používať aj v noci.

Objavte svet nových možností
Pri návrhu modelu Kia Sorento sme sa v prvom rade zameriavali na jeho praktickú stránku. Ponúka preto
dostatok priestoru dokonca aj vtedy, keď je obsadených všetkých sedem sedadiel. Objavíte celé množstvo
kreatívnych riešení na uloženie predmetov a na výber máte aj dômyselne navrhnuté príslušenstvo.
Napríklad druhý rad sedadiel využíva šikovný systém prístupu, ktorý slúži na sklopene operadiel
a stredovej lakťovej opierky. Priestor na hlavu v treťom rade sedadiel ponúka veľkorysých 906 mm.
A priestor na nohy bol dokonca zväčšený na súčasných 804 mm.

Štartovanie tlačidlom: Bezpečný systém
štartovania umožňuje modelu Sorento
umožňuje pohodlné spúšťanie motora
jednoduchým stlačením tlačidla.
Stačí, ak máte vo vrecku alebo v kabelke
inteligentný kľúč.

Bezkľúčový prístup: Aby ste nemuseli
hľadať kľúče od vozidla, inteligentný kľúč
odomkne dvere v okamihu, keď sa dotknete
kľučky dverí. Na obrázku je zobrazený aj
diaľkový ovládač so sklápateľným kľúčom.

Úložný priestor pod podlahou
batožinového priestoru: Pod podlahou

Kryt batožinového priestoru: Kryt
batožinového priestoru, vybavený
zaťahovacím pružinovým mechanizmom,
umožňuje ukryť osobné veci pred zvedavými
očami. Uložené predmety taktiež chráni pred
priamym slnečným svetlom.

batožinového priestoru sa nachádza krytý
úložný priestor na dôležité nástroje
núdzového vybavenia alebo iné osobné
predmety, ktoré chcete skryť pred pohľadmi
okoloidúcich.
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Farby laku karosérie

Kolesá

V ponuke sú farebné odtiene, ktoré uspokoja vkus každého
zákazníka, vrátane jedného nemetalického, jedného
metalického, štyroch perleťových a dvoch perleťových
metalických farieb.

Vyberte si z troch súprav zliatinových diskov s novým dizajnom.
Vaša Kia Sorento tak získa jedinečný vzhľad.

Zliatinový disk
235 / 65 R17
Snow White Pearl (SWP)

Zliatinový disk
235 / 60 R18

235 / 55 R19
(strojovo opracovaný povrch)

Clear White (UD)

Technické údaje (mm)
4 685

Previs (vzadu)

Celková šírka

1 885

Priestor na hlavu (1. / 2. / 3. rad)

996 / 995 / 906

Priestor na nohy (1. / 2. / 3. rad)

1 048 / 985 / 804

Celková výška
(vrátane strešného nosiča)

Bright Silver (3D)

Glittering Metal (K3G)

Rozchod kolies (vpredu)
plati pre 18" a 19", nie pre 17"

1 621

Rozchod kolies (vzadu)

1 618

Objem palivovej nádrže (litre)

64

Max. zaťaženie strechy (kg)

100

Rázvor

ENGLISH(GE적용)
ENGLISH(GE적용)
ENGLISH(GE적용)

Aurora Black (ABP)

2 700

945

1 506 / 1 491 / 1 045
1 431 / 1 421 / 1 128

Rozmery (mm)
1 735 (1 745 vrátane
strešných nosičov)

Golden Beat (K3N)

1 735 / 1 745

Priestor v oblasti ramien
(1. / 2. / 3. rad)
Priestor v bedrovej oblasti
(1. / 2. / 3. rad)

Previs (vpredu)

Mahogany Brown (NBM)

1 040

Celková dĺžka

Temptation Red (K3R)
※ Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase vydania tejto publikácie
a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie získate
u svojho predajcu Kia.
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vrch)

Zabudovaný pokoj v duši
Všetko pre úspornejšiu jazdu
V spoločnosti Kia Motors sme hrdí na to, že sa snažíme plniť očakávania
a výzvy 21. storočia. Využívame inovatívne technológie automobilového
priemyslu a pokúšame sa výrazne zlepšovať energetickú účinnosť našich
vozidiel. Zároveň investujeme do vývoja hybridných a elektrických vozidiel,
ako aj vozidiel na palivové články. Taktiež postupne budujeme čistý výrobný
systém, zvyšujeme mieru návratnosti zdrojov a pri výrobe vozidiel
zohľadňujeme aj potrebu ich likvidácie v budúcnosti. Okrem toho znižujeme
spotrebu a zavádzame technológie na použitie nízkouhlíkových palív.
Všade, kde je to možné, využívame recyklované a recyklovateľné materiály.
Dokonca keď vaše vozidlo dosiahne koniec svojej životnosti, jedným z našich
ekologických cieľov je jeho ekologicky šetrné vrátenie a ďalšie spracovanie.
A za ochranu životného prostredia ručíme aj pri spracúvaní škodlivých

odpadových látok. Tie sa následne recyklujú alebo znova použijú,
čím sa zabezpečí najvyššia úroveň ochrany životného prostredia.
Stručne povedané, zaviazali sme sa hľadať zásadné riešenia na znižovanie
spotreby energie a prispievať k boju proti klimatickým zmenám.
7-ročná záruka na vozidlo
Každé vozidlo Kia je kryté 7-ročnou (alebo 150 000 km) prenosnou zárukou
na nové auto. Platí vo všetkých členských štátoch EÚ (vrátane Nórska,
Švajčiarska, Islandu a Gibraltáru), podľa miestnych zákonov a podmienok.
Táto záruka na celé vozidlo je bezplatná a prenosná na následných
vlastníkov – za predpokladu, že vozidlo sa pravidelne udržiava v súlade
so servisným plánom.
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Váš predajca Kia:

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com
KSK14.01504
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