
Nová Kia



Možno ste už Sportage na cestách zazreli 

a pomysleli si: Je to možné? Áno, je to naozaj Kia 

a naša vlajková loď. 

Tento model nám zabezpečil množstvo ocenení, vyvolal 

rozruch v automobilovom priemysle a teraz je späť 

- ešte v lepšej modernizovanej forme, doplnenej 

o ďalšie inovatívne prvky. Kia Sportage je ako povestné 

dôležité koliesko, ktoré poháňa a udržuje v pohybe celý 

stroj, pričom neustále odmeňuje svojich zákazníkov.
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Predurčená víťaziť

Odkedy sa Kia Spotrage objavila na motoristickej scéne, 

získala množstvo uznaní a ocenení z celého sveta. 
Avšak najvyšším ocenením pre Sportage sú okrem 

spokojnosti zákazníkov aj pozitívne reakcie, s ktorými 

sa stretáva v každodennej prevádzke. 

Recept na úspech je jednoduchý - úspešná kombinácia 

elegancie a šikovnosti v štýle moderných mestských 

SUV automobilov, ktorá sa vyznačuje čistými 

a výraznými zadnými svetlometmi, charakteristickou 

línou strechy v štýle kupé, plynulo prechádzajúcej 

do elegantne tvarovanej zadnej časti a pomer 

presklenných plôch s pevnými blokmi karosérie, 

pripomínajúcim športové automobily.

Kia Sportage robí presne to, čo si tím dizajnérov 

Kia Motors zaumienil. Vyvoláva túžbu.

Zbierka ocenení:
- The coveted German Red Dot Award, 2011
- Automotive Brand Contest, Exterior Design, 2011
- Good Design award (Transportation), 2010
- iF product design award (Transportation), 2011
-  J.D. Power Initial Quality Study (IQS) 
(subcompact CUV segment), 2013

PRÍBEH 
DIZAJNU
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 Peter Schreyer, 
 hlavný šéfdizajnér Kia Motors:

„ Chcel som vytvoriť auto, 
ktoré vyvolá túžbu 
na prvý pohľad.“

Teraz ešte žiadúcejšia ako 

kedykoľvek predtým. Kia Sportage 

s ďalšími inováciami svojho 

odvážneho dizajnu.

Charakteristickú mriežku chladiča 
z vysokolesklého materiálu lemujú veľké 
LED svetlomety denného svietenia.

Aj výrazné zadné osvetlenie je k dispozícii 
s novou LED technológiou.

Prvý dojem z exteriéru umocňuje široký 
výber nových kolies z ľahkých zliatin.

Zadné LED svetlomety

18-palcové zliatinové 
disky s novým dizajnom

Predné denné 
LED svetlomety
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Stvorená pre obdiv

Umožnite Kia Sportage sprevádzať vaše kroky kamkoľvek: 

na každodenné dochádzanie po meste, alebo na diaľnici 

- Kia Sportage je pripravená na všetko. 

Výrobná prevádzka Kia Motors Slovakia pri Žiline je hrdá, 

že môže ponúknuť svetu tento vynovený SUV model podľa 

najvyšších štandardov a so 7-ročnou zárukou. Veľkým 

prínosom je možnosť preniesť 7-ročnú záruku na ďalšieho 

majiteľa vozidla a to počas trvania celej záručnej doby.

Kvalita v podaní Kia: 
najdlhšia záruka až 7 rokov.

7-ročná záruka:
7-ročná záruka/ 150 000 km platí vo všetkých 
členských štátoch Európskej únie a vrátane 
Nórska, Švajčiarska, Islandu a Gibraltáru.

KVALITA 
KIA
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Parkovací astistent (SPAS):
Parkovanie nikdy nebolo jednoduchšie. 
Parkovací systém bez pomoci vodiča posúdi, koľko 
má miesta, kde sú prekážky a aké sú vzdialenosti 
- vodič iba koriguje rýchlosť.

Nové podsvietenie interiérových ovládačov 
a 4.2” TFT LCD: 
Nové podsvietenie dodáva interiéru lepšiu 
viditeľnosť a nový LCD display poskytuje všetky 
informácie, ktoré môže vodič počas cesty 
potrebovať.

Informačný displej: 
Na informačnom LCD displeji 
sú k dispozícii ďalšie informácie 
ako napríklad nastavenie účinku 
posilňovača riadenia, výška 
spotreby a dojazd, či upozornenie 
na natočené kolesá.

Zážitok z jazdy a komfortu

Priestor pre vodiča: 
je tu všetko potrebné pre váš komfort, zábavu, ale aj 

bezpečnosť. Jednoduché ovládanie zabezpečí pohodlné 

nastavenie vysoko postavených sedadiel, ich vyhrievanie, 

či vyhrievanie volantu. Interiéru dominuje ergonomická 

palubná doska s inovatívnymi technológiami. Napríklad 

4.2-palcový TFT LCD prístrojový panel zobrazuje 

podstatné informácie a zobrazí, aký režim posilňovača 

riadenia máte práve nastavený.

Na dlhých cestách určite príde vhod tempomat. A keď 

prídete do cieľa svojej cesty, praktickým doplnkom, ktorý 

určite osloví široký okruh zákazníkov, je aj parkovací 

asistent, ktorý Kia Sportage vždy spoľahlivo zaparkuje.

ERGONÓMIA 
PRE VODIČA

Bezkľúčové štartovanie Smart Key 
pomocou tlačidla Star/Stop: 
Na to, aby ste odomkli a naštartovali, úplne stačí kľúč 
Smart Key vo vrecku. Dvere sa otvoria stlačením 
tlačidla na kľučke a auto naštartujete 
tlačidlom Start/Stop. Čo môže 
byť jednoduchšie?
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Panoramatické strešné okno:
Presklenná panoramatická strecha pre uvoľňujúci 
pocit z otvoreného priestoru.

Stojí to za druhý pohľad, 
a tretí, a štvrtý...

Interiér novej Kia Sportage je plný prekvapení. 
Cestujúcich privíta svieži a štýlový dizajn, ktorému záleží 

na kvalite a detailoch - napríklad novonavrhnutá prístrojová 

doska s nano vrstvou, alebo čalúnenie dverí, ktoré je jemné 

na dotyk. Napriek kompaktným rozmerom je kabína vozidla 

vďaka dlhému rázvoru naozaj priestranná s dostatkom 

prestoru pre nohy pasažierov. 

K funkciám štandardne dodávanej klimatizácie teraz  

patrí aj vyhrievanie všetkých sedadiel, ktoré pasažieri 

v chladných dňoch určite ocenia. V takto vybavenom 

vozidle je aj tá najdlhšia cesta rýchlym zážitkom.

KOMFORT 
A KVALITA 
INTERIÉRU

Klimatizácia:
Manuálna klimatizácia je súčasťou  štandardnej výbavy. 
Pre pohodlné nastavenie teploty individuálne pre vodiča 
a ostatných pasažierov Kia Sportage ponúka duálnu 
automatickú klimatizáciu.

Kvalita značky Kia
Všetko je to o detailoch.
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Najnovšie a najlepšie 
novinky sú samozrejmosťou

Kia Sportage je dokonale pripravená vyhovieť 

požiadavkám na modernú komunikáciu - počúvať svoju 

obľúbenú hudbu, nájsť cestu, či telefonovať pomocou 

hands-free. A teraz je tu ešte viac inovatívnych

 technológií, ktoré udržia pasažierov v kontakte 

s okolitým svetom.

KONEKTIVITA

Infinity prémiová hudobná zostava (na želanie): 
Vysoká kvalita reprodukcie zvuku pozostáva zo 
siedmych častí - z dvoch reproduktorov, ďalších štyroch 
reproduktorov zabudovaných vo dverách a subwoofera 
s vonkajším zosilňovačom pre dokonalú kvalitu zvuku.

AUX, USB a Bluetooth pripojenie:
Otvor pre zapojenie iPhonu či iných nosičov 
hudby je súčasťou štandardnej výbavy. 
Bluetooth umožňuje bezpečné telefonovanie 
aj počas jazdy.  

Nastavenie zvuku:
Jednocuché ovládanie hlasitosti 
zvuku prostredníctvom 
ovládača na volante.

7-ročná aktualizácia navigačnej mapy:
Zahŕňa šesť bezplatných ročných aktualizácií mapy 
pre nové vozidlá Kia, ktoré sú z výroby vybavené 
navigačným zariadením LG.

Audio systém:
Audio system s rádiom, CD prehrávačom a tiež 
AUX a USB pripojením pre MP3 nahrávky je súčasťou 
štandardnej výbavy všetkých modelov Kia Sportage.

4.3” TFT farebný dotykový audio systém 
(na želanie pre verziu Gold, štandard pre verziu Platinum):
Okrem štandardného audio systému je Kia Sportage 
dostupná aj s audio systémom Infinity. Obsahuje 4.3” TFT 
dotykovú obrazovku, zosilňovač so sub-wooferom, anténu 
v tvare žraločej plutvy a takisto zadnú kameru, ktorá 
uľahčuje parkovanie.

7-palcový dotykový navigačný system (na želanie):
Jednoduchý sprievodca navigačného systému, ktorého 
súčasťou je sedempalcový TFT dotykový displej, sa nachádza 
v pohodlnom dosahu ruky. Systém rozpoznáva hlas, disponuje 
text-to-speech funkciou a 6 - ročnou aktualizáciou máp. 
Je tiež vybavený zvukovým systémom Infinity, anténou 
v tvare žraločej plutvy a zadnou parkovacou kamerou. 

15



Spotreba: 
Cena za výkon nemusí byť vysoká, čo 
dokazujú údaje o spotrebe pohonných hmôt: 
v kombinovanom cykle sa hodnoty spotreby 
pohybujú od 5,2 do 8,5 l/100 km. 
Mestský cyklus: od 6,0 do11,4 l/100 km 
a v extra-mestskom cykle sú namerané hodnoty 
spotreby od 4,8 do 6,8 l /100 km.

Výkon: 
Najsilnejší 2.0 litrový dieselový agregát disponuje 
maximálnym krútiacmi momentom v hodnote 
392 Nm pri 1800-2500 otáčkach.

Smart Key:
Pre naštartovanie vozdila stačí jednoducho stlačiť 
ovládač vedľa volantu. Tento system je napojený 
na Smart Key, ktorý umožňuje odomknúť vozidlo 
bez nutnosti manipulácie s kľúčom vozidla.

Kia Sportage je plná prekvapení. V prípade potreby 

vie byť viac autom na každodenné použitie ako typickým 

predstaviteľom SUV. 
Jednoduchým príkladom je ekonomická a pritom zábavná

 jazda v jednom. Všetky typy motorov veľmi dobre reagujú, 

napríklad naftové a benzínové motory s objemom 2.0 l  

ponúkajú zvýšenú hodnotu  krútiaceho momentu pre bezpečné 

predbiehanie. Dokonalou  silou, charakteristickou pre modely 

SUV, disponuje verzia s pohonom všetkých kolies 4WD.

Motory:
Ponuka motorov je široká. Kia Sportage je k dispozícii s dvoma 

benzínovými motormi:  s objemom 1.6 l a výkonom 135 koní, alebo 

s objemom 2.0 l a výkonom 166 koní. Pre milovníkov nafty je tu 

1.7 l agregát s výkonom 115 koní a vrcholom ponuky je dvojlitrový 

dieselový motor, disponujúci  výkonom 136 alebo 184 koní.

Prevodovka:
Všetky motory sú dostupné so 6-stupňovou manuálnou 

prevodovkou. Dvojlitrové verzie agregátov sú dostupné 

aj s automatickou 6-stupňovou prevodovkou.

Aktívny Eko Displej:
Displej na prístrojovej doske informuje, kedy kvôli 

efektivite prevádzky preradiť iný stupeň.

Systém Štart/Stop (ISG):
Pri zastavení na svetelnej križovatke a vyradení rýchlosti 

funkcia Štart/Stop automaticky vypne motor kvôli úspore 

paliva a čistote ovzdušia. Akonáhle sa vodič opäť dotkne 

pedálu spojky, motor sa autmaticky naštartuje a Kia 

Sportage plynulo pokračuje v ceste. To je ďalší skvelý 

spôsob, ako šetriť palivo.

Eco Dynamics:
Modely Kia Sportage môžu byť v súlade s filozofiou 

automobilky Kia produkovať takzvané zelené automobily 

vybavené systémom EcoDynamics Štart/Stop. To všetko 

je súčasťou úsilia automobilky o výrobu ekologickejších 

vozidiel.

TECHNOLÓGIA 
MOTORA

Sila Kia Sportage za rozumnú cenu
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Pohon:
Elektronický stabilizačný systém (ESC) a systém 
ovládania stability vozidla (VSM) pomáhajú 
predchádzať nebezpečným situáciám a kolíziám 
aj v extrémnych jazdných podmienkach.

Pohon všetkých kolies 4x4:
Kia Sportage sa nezľakne ani zhoršených 
podmienok ako je napríklad sneh, či piesok 
- jednoduchým stlačením ovládača sa aktivujú všetky 
kolesá a sila krútiaceho momenut sa automaticky 
rozdelí rovnomerne medzi obe nápravy.

Asistent rozjazdu do kopca:
Ak sa Kia Sportage rozbieha 
do strmého kopca, systém HAC zabraňuje 
samovoľnému cúvnutiu smerom vzad.

DBC systém:
Asistent pre jazdu z kopca pomáha 
udržiavať stabilnú rýchlosť 3 km/h 
pri zjazde zo strmého svahu.

Ťažná sila:
Model Kia Spotage je schopný utiahnuť 
príves s hmotnosťou od 750- 2000 kg 
v závislosti od konkrétneho modelu.

Flex Steer:
Systém Flex Steer  umožňuje voľbu medzi rôznymi úrovňami 
riadenia: športová verzia je určená pre trochu adrenalínovejšiu 
jazdu napríklad po diaľnici, verzia normal je ideálna pre bežnú 
dennú premávku a komfortný mód je vhodný pre menej náročné 
riadenie v mestskej premávke.

JAZDNÁ 
DYNAMIKA 

A MOŽNOSTI 
SUV

Kia Sportage - dynamika 
ukrytá v názve

Pod dynamickým zovňajškom sa ukrývajú charakeristické 

jazdné schopnosti SUV modelov. 
Odozva riadenia a ovládanie je dostatočne ostré, a to aj 

napriek tomu, že v cross-country teréne sa Kia Sportage 

cíti oveľa menšia, než v skutočnosti je. Hladkú a plynulú

 jazdu majú na starosti vzpery MacPherson vpredu 

a viacprvková zadná náprava typu multi-link. 

Štvorprvkové nezávislé zavesenie takisto prispieva 

k vynikajúcemu jazdnému komfortu.

Moderné a sofistikované  funkcie, ako je Hill Start 

Assistent a Downhill Brake Control pomáhajú riešiť pohyb 

Kia Sportage aj v náročnejších podmienkach. Stačí si zvoliť 

pohon všetkých kolies a Kia Sportage sa v prípade 

potreby automaticky prepne medzi 4WD a 2WD. Takisto 

štandardne disponuje systémom Trailer Stability Control, 

ktorý ma na starosti bezpečnosť ťahaného prívesu.
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Parkovací asistent:
Štandardou výbavou Platinum je zvuková 
signalizácia predných a zadných senzorov 
v prípade, ak sa Kia Sportage dostane 
k prekážke príliš blízko. Predné a zadné 
senzory v kombinácii sú k dispozícii ako 
voliteľné príslušenstvo.

Aktívne opierky hlavy:
Pri náraze zozadu predné opierky hlavy 
vytvoria protipohyb, aby sa predišlo 
ublíženiu na zdraví a závažným poraneniam 
krčnej chrbtice.

Kamkoľvek zamierite, 
budete v bezpečí 

Robustná Kia Sportage prichádza s bezpečnostnou 

výbavou, na ktorú sa môžete spoľahnúť. 
Tento model má na konte maximálne 5-hviezdičkové 

hodnotenie bezpečnosti v testoch EuroNCAP, pričom 

dostal zvláštnu pochvalu za ochranu cestujúcich pri bočnom 

náraze. O bezpečnosť posádky sa štandardne stará šesť 

airbagov: dva predné airbagy, dva predné bočné airbagy 

a hlavové airbagy po celej dĺžke vozidla so senzormi pri 

prevrátení vozidla na strechu.

Predné sedadlá sú vybavené aktívnymi opierkami hlavy, 

poskytujúcimi prevenciu pred úrazmi krku pri autonehode. 

Elektronický stabilizačný systém zabezpečuje udržanie 

kolies na povrchu za každých podmienok, zatiaľ čo brzdový 

asistent (BAS) pomáha pri efektívnom brzdení.

Zadná cúvacia kamera:
Akonáhle začne Kia Sportage cúvať, zadná kamera 

na 4.3-palcovom TFT farebnom displeji zobrazí všetky 

prekážky za vozidlom a navigačný systém odhadne ich 

vzdialenosť od vozidla.

BEZPEČNOSTNÁ 
TECHNIKA

TPMS:
Štandardný systém, ktorý upozorňuje 
na výšku tlaku v pneumatikách.

BAS:
Brzový asestent (BAS) pomáha pri brzdení 
efektívnejšie, presnejšie a rýchlejšie, 
ako by to dokázal človek.

20 21



S týmto popruhom je sklopenie 
sedadiel jednoduché

Sieť na batožinu udrží 
viacero menších predmetov 
na svojom mieste

Veci možno uschovať 
aj v podlahových 
úschovných boxoch

Kryt batožinového 
priestoru chráni batožinu 
pred zrakom cudzích ľudí

Priestor pre troch pasažierov 
a dostatok úložného priestoru

Vytvorte priestor 
pre vás a vaše predstavy

Priestor, ktorý môže byť presne podľa vašich predstáv 

- to je to, čo predstavuje všestranný spoločník Kia Sportage. 
Zadné sedadlá delené 60:40 poskytujú úctyhodný objem 

1 353 litrov pre batožinu pri sklopených sedadlách. 

V prípade, že žiadne sedadlo nie je sklopené, plocha 

úložného priestoru má rozmery 800 x 1 178 x 785 mm 

a ponúka tak neuveriteľných 564 litrov. Samozrejmosťou 

je dostatok hákov a úchytných bodov na zavesenie batožiny 

a tašiek, sieť na batožinu, podlahové úschovné boxy a kryt 

batožinového priestoru na ochranu batožiny.

UNIVERZÁLNOSŤ 

Premena Sportage:
Rozdeliť & Zložiť: Existuje viacero možností, 
ako usporiadať priestor podľa aktuálnych 
potrieb.

22



Voliteľná verzia
Platinum
URBAN SPORTS

Voliteľná verzia
Platinum
PREMIUM SPORTS

Stupeň výbavy obsahuje:
-  prevedenie interiéru 

v čiernej farbe
-  metalový náter prístrojovej 

dosky a centrálneho panelu
-  hnedé kožené poťahy 

sedadiel
- čierny poťah stropu kabíny

Stupeň výbavy obsahuje:
-  prevedenie interiéru 

v čiernej farbe
-  metalový náter prístrojovej 

dosky a centrálneho panelu
-  šedé kožené poťahy 

sedadiel
- čalúnenie dverí v šedej koži
- čierny poťah stropu kabíny

Stupeň výbavy obsahuje:
-  prevedenie interiéru 

v čiernej farbe
-  metalový náter prístrojovej 

dosky a centrálneho panelu
-  čalúnenie v kombinácii 

čiernej kože a šedého 
semišu

- čalúnenie dverí v šedej koži
- čierny poťah stropu kabíny

Voliteľná verzia
Platinum
LUXURY SPORTS

Štandardná verzia 
Silver
ČIERNA LÁTKA 

Stupeň výbavy obsahuje:
-  prevedenie interiéru v čiernej 

farbe
-  metalový náter na 

prístrojovej dosky 
a centrálneho panelu

- čierne čalúnenie sedadiel
-  svetlo šedý poťah stropu 

kabíny

Zvonka pútavá, zvnútra 
očarujúca
Kia Sportage prichádza so širokým spektrom možností 

čalúnenia interiéru. Štandardom je čierny s tkaným alebo 

trikotovým čalúnením. K dispozícii je aj čierna koža, alebo 

jedna z troch možností prevedenia:

Urban Sports so šedým koženým čalúnením

Premium Sports s čalúnením v čiernej koži 

v kombinácii so šedým semišom

Luxury Sports s hnedým koženým čalúnením

MOŽNOSTI 
VYLEPŠENIA 

INTERIÉRU

Štandarná verzia 
Gold, Platinum
ČIERNA LÁTKA

Voliteľná verzia 
Gold, Platinum
ALPSKÁ ŠEDÁ LÁTKA

Voliteľná verzia 
Platinum
ČIERNA KOŽA

Kvalita je štandardom:
Ktorúkoľvek možnosť zvolíte, vždy očakávajte najlepšiu kvalitu 
značky Kia

Stupeň výbavy obsahuje:
-  prevedenie interiéru v čiernej 

farbe
-  metalový náter na 

prístrojovej 
doske a centrálneho panelu

-  čalúnenie sedadiel čierny 
tricot

-  svetlo šedý poťah stropu 
kabíny

Stupeň výbavy obsahuje:
-  prevedenie interiéru 

a prístrojovej dosky vo farbe 
Alpská šedá

-  čalúnenie sedadiel šedý 
tricot

-  svetlo šedý poťah stropu 
kabíny

Stupeň výbavy obsahuje:
-  prevedenie interiéru 

v čiernej farbe
-  metalový náter prístrojovej 

dosky a centrálneho panelu
-  čierne kožené poťahy 

sedadiel
-  svetlo šedý poťah stropu 

kabíny
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Vaša Kia Sportage, vaša voľba

Kia Sportage je dostupná s komplexnou ponukou 

doplnkovej výbavy.

1. Ovládacie prvky dverí vodiča: 
elektrické ovládanie okien 
a spätných zrkadiel

2. Chladená odkladacia skrinka 
(spolu s klimatizáciou 
v štandardnej výbave všetkých 
verzií): 
udrží nápoje chladné

3. Odkladací priestor pre okuliare: 
ľahko dostupný odkladací priestor 
nad hlavou

4. Bočné odkladacie držiaky 
na nápoje: 
udržia dve flaše

5. Odkladací priestor vo dverách: 
poskytuje aj priestor pre ďalšiu 
fľašu

6. Zadné sedadlá: 
dostatok priestoru pre troch 
zadných pasažierov

7. Hands-free volania: 
prostredníctvom Bluetooth 
a tlačidla na volante

8. Kontrola trakcie: 
4WD, HAC, ESC s jednoduchým 
ovládaním a na dosah prstov

9. Ovládač audia: 
ovládanie hlasitosti zvuku 
pomocou tlačidla na volante

MOŽNOSTI 
DOPLNKOVEJ 

VÝBAVY
10. Vyhrievanie sedadiel 
(voliteľné pre verziu Silver, 
štandard pre verziu Gold 
a Platinum): 
možnosť vyhrievania predných 
aj zadných sedadiel

11. Osvetlenie stredovej konzoly: 
príjemná atmosféra a lepšia 
viditeľnosť

12. Zadný spoiler s vysoko 
posadeným brzdovým svetlom: 
podčiarkuje športový charakter

13. Bezpečnostné okno 
(štandard pre Gold a Platinum): 
pre lepšiu ochranu proti privretiu 
prstov a predmetov

14. Anténa v tvare "žraločej 
plutvy": 
súčasť štandardnej výbavy 
pri satelitnej navigácii alebo 
4.3 ” TFT LCD audio systému

15. Strešné lyžiny: 
vyzerajú úžasne a pomáhajú 
zachytiť športovú výbavu

16. Bočné zrkadlá: 
voliteľne s funkciou elektrického 
sklápania
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Casa White (nemetalická farba WD) Deluxe White (Metallic HW2) Sirius Silver (Metallic AA3)

Machine Silver (Metallic 9S) Sand Track (Metallic D5U) Planet Blue (Metallic D7U)
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Kia Sportage - rozmery (mm)
Všetky informácie a vyobrazenia sú založené na údajoch, ktoré boli k dispozícii v čase zverejnenia a vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
ich bez predchádzajúceho upozornenia. Ak potrebujete aktuálne informácie, kontaktujte miestneho predajcu Kia Motors.

Dark Gun Metal (Metallic E5B) Black Pearl (Pearl 1K)

16-palcové kolesá z ľahkých zliatin

17-palcové kolesá z ľahkých zliatin

18-palcové kolesá z ľahkých zliatin

Finálna bodka 

Vyberajte zo širokej ponuky zaujímavých farieb exteriéru, pridajte k tomu obľúbené 

kolesá a najdôležitejšia vec, zvoľte si správny motor. A potom sa môžete kochať vašou 

novou Kia Sportage. 

FARBY 
KAROSÉRIE 

A DISKY KOLIES

Technické údaje:
Kia Sportage

motor
prevodovka

1,6 GDI
zážihový štvorvalec

6 st. manuálna

2,0 GDi
zážihový štvorvalec

1,7 CRDi
vznetový štvorvalec

6 st. manuálna

2,0 CRDi
vznetový štvorvalec

2,0 CRDi HEP
vznetový štvorvalec

6 st. manuálna 6 st. automatická 6 st. manuálna 6 st. automatická 6 st. manuálna 6 st. automatická
Rozmery

dĺžka (mm) 4 440
šírka (mm) 1 855
výška (mm) 1 630
rázvor (mm) 2 640

rozchod  vpredu (mm) 1 615 (215/70R16) / 1 607 (225/60R17) / 1 597 (235/55R18)
rozchod  vzadu (mm) 1 616 (215/70R16) / 1 608 (225/60R17) / 1 598 (235/55R18)

predný / zadný previs (mm) 890 / 910
svetlá výška 172

nájazdový uhol predný / zadný 22,4° / 27,8° / 17,7°
prechodový uhol 17,7°

batožinový priestor (l) - min. 564

batožinový priestor (l) 
- sklopené sedadlá - max. 1 353

Parametre motora
zdvihový objem (cm3) 1 591 1 998 1 685 1 995 1 995

rozvod DOHC
vŕtanie / zdvih (mm) 77 x 85,4 81 x 97 77,2 x 90 84 x 90 84 x 90
kompresný pomer 11,0 : 1 11,5 : 1 17,0 : 1 16,5 : 1 16,0 : 1

max. výkon (kW(k) / ot.min) 99 (135) / 6 300 122 (166) / 6 200 85 (115) / 4 000 100 (136) / 4 000 135 (184) / 4 000
max. krútiaci moment (Nm) / ot. 165 / 4 850 205 / 4 000 260 / 1 250 - 2 750 320 / 1 800 - 2 500 373 / 2 000 - 2 500 382 / 1 800 - 2 500 392 / 1 800 - 2 500

Hmotnosť 2WD 2WD / 4WD 2WD / 4WD 2WD 2WD / 4WD 4WD 4WD 4WD
pohotovostná hmotnosť (kg) 1 380 1 455 / 1 525 1 472 / 1 544 1 490 1 533 / 1 600 1 676 1 600 1 676

celková hmotnosť (kg) 1 830 1 980 / 2 030 1 980 / 2 030 1 940 2 090 / 2 140 2 140 2 140 2 140
užitočná hmotnosť (kg) 450 525 / 505 508 / 486 450 557 / 540 464 540 464

max. prípust. zaťaženie strechy n.a.
príves brzdený (kg) 1 200 1 900 1 600 1 200 2 000 1 600 2 000 1 600

príves nebrzdený (kg) 750

Výkon a spotreba bez ISG / s ISG 2WD / 4WD 2WD / 4WD bez ISG / s ISG 2WD / 4WD 4WD 4WD 4WD
max. rýchlosť (km/h) 178 196 / 195 183 / 181 173 182 / 181 182 194 194

zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) 11,1 10,4 / 10,9 10,4 / 11,0 12,3 10,8 / 11,3 12,1 9,8 9,8
spotreba (l) (mesto) - 16”, 17” * 8,2 / 7,5 10,5 / 10,6 10,8 / 11,2 6,3 / 6,0 6,6 / 6,8 8,7 7,2 9,1

spotreba (l) 
(mimo mesta) - 16”, 17” * 6,0 / 5,8 6,3 / 6,5 6,2 / 6,6 4,8 / 4,8 4,9 / 5,1 5,8 5,3 6,0

spotreba (l) (priemer) - 16”, 17” * 6,8 / 6,4 7,8 / 8,0 7,9 / 8,3 5,3 / 5,2 5,5 / 5,7 6,9 6,0 7,1
spotreba (l) (mesto) - 18” * - 10,6 / 10,8 10,9 / 11,4 6,6 / 6,3 7,0 / 7,0 8,9 7,2 9,1

spotreba (l) (mimo mesta) - 18” * - 6,3 / 6,5 6,4 / 6,8 5,0 / 5,0 5,2 / 5,4 5,9 5,4 6,1
spotreba (l) (priemer) - 18” * - 7,9 / 8,1 8,0 / 8,5 5,6 / 5,4 5,9 / 6,0 7,0 6,1 7,2
typ paliva ( min. oktánové. č. ) BA 95 NM
priemer CO2 (g/km) - 16”,17” * 158 / 149 182 / 186 184 / 193 139 / 135 147 / 149 179 156 187

priemer CO2 (g/km) - 18” * - 184 / 188 187 / 197 147 / 143 153 / 156 183 158 189
objem palivovej nádrže (l) 58

GDI - priame vstrekovanie benzínu, CRDi - priame vysokotlakové vstrekovanie paliva common-rail
*  Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické 

činitele a aktuálny stav vozidla. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.
Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.
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POKOJ 
MYSLE

Kia ponúka veľa vecí, 
ktoré prinášajú radosť

7-ročná záruka:
Sme naozaj hrdí, že po absolvovaní mnohých testov 

spoľahlivosti a životnosti môžeme ponúknuť ako jediná 

značka na trhu 7-ročnú záruku na všetky vozidlá Kia. 

K výhodám 7-ročnej záruky / 150 000 km  bezpochyby 

patrí aj to, že je prenosná na ďalšieho majiteľa.

To všetko za predpokladu, že vozidlo je pravidlene 

podrobované servisným prehliadkam v súlade s predpismi.

5-ročná záruka laku karosérie a 12-ročná záruka 

proti prehrdzaveniu karosérie:
Záruka vysokej kvality náteru zabezpečí dlhodobú odolnosť 

a lesk. Kia tiež poskytuje 12-ročnú záruku vozidla proti 

korózií z vnútra či vonka.

Zostaňte v spojení:
Navštívte stránku www.kia.sk  a dozviete sa všetky novinky. 

Nájdete tu informácie o spoločnosti Kia Motors, ako 

aj o novom porfóliu vozidiel. Dozviete sa viac o alternatívnych 

pohonoch ako je napríklad plyn alebo hybridné systémy, 

o technológii palivových článkov a o novinkách, na ktorých 

aktuálne pracujeme a ktoré vyvíjame.

Kia Motors je súčasťou významných športových podujatí: 

Kia Motors je oficiálnym partnerom UEFA a FIFA, hlavným 

sponzorom Australian Open a tenisovej hviezdy Rafael Nadal. 

Financovanie:
Predajca Kia Motors z vášho okolia vám pomôže s nastavením 

finančného plánu podľa vašich potrieb. Neváhajte sa opýtať 

na detaily.

7-ročná záruka na vozidlo Kia:
7-ročná/150 000-km záruka na nové vozidlo.
Platí vo všetkých členských štátoch EÚ 
(plus Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár), 
na základe miestnych obchodných podmienok.
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