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Nie len ako dopravný prostriedok
Úplne nový model Kia Sportage

Úplne nová Kia Sportage ponúka viac, než očakávate. Viac charakteristického dizajnu. 
Viac najmodernejších technológií. Viac pokročilých funkcií na zvýšenie pohodlia a bezpečnosti. 

Viac dôvodov vydať sa na cesty a užiť si každý deň. Je to o objavovaní úplne nového spôsobu nazerania 
na svet. Spoznávať. Odvážiť sa. Zájsť ďaleko, ale nie zase príliš. Hľadať nové dobrodružstvá a nové miesta. 

Nový model Kia Sportage prináša toľko inovácií, štýlu a pohodlia, že je ideálnym vozidlom, s ktorým 
sa budete tešiť na každú jazdu.



1. Nápadné svetlomety obsahujú veľké 
bi-xenónové svetlá a výrazné LED 
denné svetlá, takže cesta vpredu 
bude vždy krištáľovo jasná.

2.  Pôsobivé zadné LED svetlá sú 
dostatočne výkonné – a majú 
nezabudnuteľný jedinečný vzhľad.

3.   Odvážne nové 19-palcové disky 
z ľahkých zliatin so striebornou 
povrchovou úpravou dodávajú vozidlu 
ešte väčší štýl a odlišnosť.
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V príťažlivom novom modeli Kia Sportage vyniknete – bez akýchkoľvek pochybností. 
Exteriér má charakteristický dizajn, v ktorom sa vyníma dominantný bočný profil, výrazný 
vzhľad a odvážny dizajn prednej a zadnej časti. Tvarovaná predná kapota s charakteristickou 
mriežkou značky Kia dodáva modelu Sportage nepochybne športový vzhľad. A nakoniec 
prvky ako napríklad oblúkové zadné svetlá dodávajú vozidlu elegantný štýl.

Nová kultivovanosť
Dizajn exteriéru
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Rozdiel nielen uvidíte. 
Pocítite ho.

Dizajn interiéru a kvalita

V novom modeli Kia Sportage budete chcieť byť veľmi 
praktickí. Interiér je taký pohodlný, ako si len viete 
predstaviť. Je plný mäkkých a luxusných materiálov, 
z ktorých vidno, že každému detailu sa venovala 
maximálna pozornosť. Vo vozidle je množstvo funkcií, 
ktoré umožňujú, aby ste sa cítili ako doma – od štýlových 
sedadiel až po prvotriedne materiály v celej kabíne. 
Nový ergonomický kokpit sa úplne zameriava na 
vodiča – všetko je na správnom mieste, pripravené 
na použitie alebo zobrazenie. Zatiaľ čo horná časť 
prístrojovej dosky ponúka pohodlné zobrazenie na 
displeji v úrovni očí, v nižšej ľahko dostupnej zóne 
sa nachádzajú všetky ovládacie prvky. Je to krásna 
kombinácia inovácií, pohodlia a svetového dizajnu.



1. Prehľadná prístrojová doska Supervision s veľkým 4,2-palcovým 
TFT-LCD displejom poskytuje presné informácie o podrobnostiach 

vašej cesty.
2. Posaďte sa a vychutnajte si krásne pohodlné sedadlá čalúnené perforovanou 

čiernou kožou so sivým prešívaním. Elektricky ovládané sedadlo vodiča 
s bedrovou opierkou ponúka väčšie pohodlie. Obe predné sedadlá majú 

elektronický prepínač, ktorým ich môžete nastaviť do ideálnej polohy.
3. V elegantnom interiéri si vychutnáte maximálne pohodlie aj štýl, a to vďaka 

kvalitným prémiovým mäkkým materiálom, prvkom s vysokým leskom 
a matným chrómovaným doplnkom.
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1.  Moderné bi-xenónové svetlomety s dynamickými odbočovacími svetlami 
jasne osvetľujú cestu vpredu. Systém reaguje na pohyby volantom 
a zaistí, že objekty budú za každých okolností dobre osvetlené.

2. Systém inteligentného parkovacieho asistenta pomôže nielen 
pri parkovaní na pozdĺžne a kolmé parkovacie miesta – ale vďaka 
praktickej funkcii manévrovania aj pri vychádzaní z pozdĺžnych 
parkovacích miest.

3. Vďaka zadnej kamere si urobíte úplný obraz. Na displeji navigačného 
systému sa zobrazujú dynamické navádzacie čiary, ktoré uľahčia 
cúvanie na miesto.

4.  Kamera na čelnom skle zaznamenáva vozidlá vpredu a asistent 
diaľkových svetiel podľa situácie automaticky prepína medzi 
stretávacími a diaľkovými svetlami.

5.  Informačný systém rýchlostného obmedzenia vám poskytne 
všetky potrebné informácie, aby ste neprekračovali maximálnu 
rýchlosť. Pomocou kamery na čelnom skle systém prečíta značky 
s obmedzením rýchlosti a zákazom predbiehania a na displeji 
navigačného systému zobrazuje zreteľné informácie.
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Každá jazda v novom modeli Kia Sportage bude bezproblémová a komfortná. Vo výbave sa preto nachádza 
množstvo pokročilých technológií a inovácií, vďaka ktorým sa dostanete do cieľa bez najmenšieho stresu. 
Od systému, ktorý vám pomôže dodržiavať rýchlostné obmedzenie a zlepší viditeľnosť na ceste až po úplne 
bezproblémové parkovanie – nová Kia Sportage vám bude asistovať počas celej jazdy. Vašou jedinou starosťou 
bude usadiť sa a vychutnať si jazdu.

My sme mysleli na všetko, 
takže vy už nemusíte

Asistenčné systémy pre vodiča
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Nová Kia Sportage je naozaj komfortná. V skutočnosti je viac ako pohodlná. Je skonštruovaná tak, aby 
každá cesta prebiehala nádherne hladko, pohodlne a bez námahy. Od bezkľúčovej hands-free technológie 
ako napríklad inteligentné dvere batožinového priestoru cez moderné nabíjačky až po sedadlá, v ktorých 
sa bez ohľadu na ročné obdobie sedí skutočne pohodlne – vďaka množstvu mimoriadne inteligentných 
funkcií v modeli Kia Sportage máte dostatok dôvodov posadiť sa a užívať si jazdu.

Každá cesta bude ako dovolenka
Pohodlie a komfort

10



1. Už nikdy nebudete musieť hľadať kľúče. 
Inteligentný kľúč umožňuje jednoduchý, bezkľúčový 
prístup do vozidla a jednoduchým stlačením tlačidla 
Štart/Stop možno zapnúť a vypnúť motor.

2. Praktická bezdrôtová nabíjačka umožňuje nabíjať 
telefóny s technológiou Qi alebo telefóny vložené 
do vhodných krytov priamo položením na spodok 
konzoly.

3. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 
zobrazuje údaje o tlakoch vo všetkých 
pneumatikách, takže ich budete mať vždy 
v dokonalom stave.

4. Rýchlonabíjací zadný USB konektor umožňuje 
cestujúcim na zadných sedadlách pohodlne 
nabíjať svoje zariadenia.

5. Predstavte si, že všetky informácie máte na 
jednom displeji. Na 4,2-palcovom TFT LCD 
displeji na prístrojovej doske Supervision sa 
zobrazujú všetky potrebné údaje – vrátane 
pokynov navigácie a užitočných údajov 
o jazde.

6. V zime oceníte príjemné teplo z vyhrievaných 
predných a zadných sedadiel, v lete zase 
chlad odvetrávaných predných sedadiel.
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Nemusíte sa obávať, že vypadnete z partie, pretože nová Kia 
Sportage prináša niekoľko spôsobov, ako zostať on-line a zabávať 
sa. Vďaka rozhraniu Bluetooth® nikdy nezmeškáte hovor 
– ani svoje obľúbené skladby.

Ale nová Kia Sportage ide ešte ďalej. Moderný zvukový systém 
JBL prehráva mimoriadne kvalitný zvuk. S navigačným 
systémom sa nikdy nestratíte. A vďaka šikovným možnostiam 
pripojenia budete mať obľúbené zariadenia vždy na dosah.

Pripojte sa, kliknite 
a užívajte si

Konektivita
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1. Navigačný systém s 8-palcovým displejom 
vám vždy ukáže cestu. Navigácia s 2D a 3D 
mapami celej Európy a šesť bezplatných 
každoročných aktualizácií máp zaručia 
mimoriadnu presnosť navádzania.

2. Pripojenie cez AUX/USB konektory vám umožní 
využívať všetky možnosti počúvania hudby alebo 
nabíjania zariadení.

3. Zvukový systém JBL s 8 reproduktormi je vybavený 
pokročilou technológiou na obnovenie kvality zvuku 
MP3 súborov Clari-FiTM, ktorá zlepšuje kvalitu MP3 
súborov a prehráva zvuk vo vysokom rozlíšení.

3
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Nové vozidlo Kia, ktoré je z výroby vybavené navigačným zariadením 

LG, má nárok na šesť bezplatných každoročných aktualizácií máp.
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1. Aktuálne dopravné informácie**
Navigačný systém zobrazuje mimoriadne 

presné a aktuálne dopravné informácie, ktoré sú 
aktualizované každé dve minúty, takže budete 
presne vedieť, kde je doprava plynulá a kde sú 

zápchy. Keď sa doprava zhustí, systém vás upozorní 
a navrhne alternatívne trasy.

2. Rýchlostné radary**
Systém vás upozorní aj na množstvo rýchlostných 

radarov vrátane pevných a stacionárnych, prípadne 
aj na oblasti s obmedzeným prístupom. Systém vie 

dokonca zohľadniť aj oblasti, kde sa často vyskytujú 
nehody a upozorniť vás na takýto úsek.

3. Miestne vyhľadávanie
Ak hľadáte sushi reštauráciu, supermarket alebo 
konkrétne miesto stretnutia, jednoducho zvoľte 
funkciu Miestne vyhľadávanie. Databáza obsahuje 
500 kategórií s možnosťou vyhľadávania, 
25 000 kľúčových slov a 250 000 miest, aby ste našli, 
čo hľadáte. Systém navyše umožňuje vyhľadávať 
v desiatich jazykoch, aj keď ste v zahraničí.

4. Predpoveď počasia
Bude cez víkend, keď sa chystáte preč, slnečno 
alebo daždivo? Radšej si pozrite predpoveď počasia. 
Jednoducho zadajte cieľové miesto a pozrite si 
predpoveď počasia na štyri dni, aj s minimálnymi 
a maximálnymi teplotami, rýchlosťou vetra 
a pravdepodobnosťou zrážok.

  * Na aktiváciu služby sa vyžaduje smartfón s dátovým paušálom.
**  V závislosti od krajiny sa môžu na tieto služby vzťahovať právne 

obmedzenia.

1

3

Online služby Kia

Náš nový navigačný systém s online službami Kia funguje na základe služieb Live Services spoločnosti 
TomTom. Spoľahlivé navádzanie sa dostalo na novú úroveň presnosti a dokonalosti. Zachováte si 
kontakt s okolitým svetom a získate viac užitočných informácií než doteraz. Centrom 
je Wi-Fi jednotka, cez ktorú sa navigačný systém pripája na internet prostredníctvom smartfónu.*

Kde? Kedy? Ako? 
Odpoveď je tu.
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Z nového modelu Kia Sportage GT Line vyžaruje športový charakter a štýl. 
Vďaka svojmu výraznému dizajnu a atraktívnym funkciám je toto ultra atletické 
vozidlo neprehliadnuteľné. Ale prečo by ste ju vlastne chceli prehliadnuť? 
Príťažlivý sieťovinový dizajn prednej masky, LED svetlá do hmly v tvare kociek 
ľadu a nechránené dvojité koncovky výfuku sú len niektoré z výrazných prvkov. 
Skvelý balíček dopĺňajú 19-palcové disky z ľahkých zliatin.

Nezameniteľne športová
Dizajn exteriéru GT Line
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1. 19-palcové disky z ľahkých 
zliatin so striebornou matnou 
povrchovou úpravou dodávajú 
verzii GT Line charakteristický 
športový štýl.

2. Príťažlivý exteriér ešte viac 
zvýrazňujú nechránené dvojité 
koncovky výfuku a kovový 
strieborný ochranný kryt.

1 2
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Športová zvnútra aj zvonka
Interiér novej Kia Sportage GT Line je skutočne pôsobivý. Budete milovať pocit, keď uchopíte 
volant v tvare D s tromi lúčmi, čalúnený perforovanou kožou. Čierny mimoriadne 
lesklý stredový panel a brilantná horná časť palubnej dosky majú rovnako odvážny štýl. 
Mäkké materiály ako sú napríklad kožené sedadlá so sivým prešívaním sa postarajú 
o nádherné pohodlie. A pedále s hliníkovým povrchom zaisťujú štýl až na podlahu.

Dizajn interiéru GT Line
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1. Pedále GT Line majú hliníkovú povrchovú úpravu 
a umocňujú športový charakter.

2. Výnimočným prvkom je výrazný volant v tvare 
D s tromi lúčmi, čalúnený perforovanou kožou 
a logom GT Line.

1

2
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Možno chcete 
ísť na výlet. 
Alebo na dvadsať.

Dynamika a schopnosti

Neexistuje nič lepšie ako vydať sa na dobrodružstvo. 
A v novom modeli Kia Sportage si nájdete akúkoľvek 
zámienku, aby ste mohli sadnúť za volant. Pretože Kia 
Sportage bola skonštruovaná tak, aby ste mali úplnú 
slobodu a kontrolu bez ohľadu na cieľ cesty. Pokročilé 
SUV s pohonom všetkých štyroch kolies neustále sleduje 
jazdné podmienky a udržiava priľnavosť na nerovnom, 
nespevnenom alebo klzkom povrchu. A pomáha zlepšiť 
aj bočnú stabilitu v zákrutách.

Vďaka inovatívnemu posilňovaču riadenia namontovanému 
na hrebeňovom riadení si budete môcť vychutnať 
dokonalejšiu jazdu – hladšie riadenie, lepšiu stabilitu ovládania 
a priame reakcie na pokyny vodiča.
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1. Asistent rozjazdu do kopca zabráni cúvnutiu vozidla 
dozadu pri rozbiehaní sa do kopca.

2. Asistent zjazdu z kopca udržiava konštantnú rýchlosť 
pri zjazde zo strmých kopcov.



Výlety sú zábavnejšie s partiou, preto vám nová Kia Sportage 
prináša dostatok priestoru. V kabíne s unikátnou 
konfiguráciou sa budete pohodlne cítiť vy aj vaši 
spolucestujúci. Vo vozidle s takými veľkorysými rozmermi 
a sklápateľnými zadnými sedadlami bude každé sedadlo 
najlepšie. Sedadlá možno aj posúvať a po ich zložení vytvoriť 
takmer rovnú podlahu, aby ste mohli flexibilne využívať 
celý priestor podľa svojich predstáv. A s veľkorysým 
batožinovým priestorom s dvojitým dnom budete mať 
vždy dostatok priestoru, aby ste so sebou mohli zobrať 
aj partiu.

Množstvo priestoru 
na užívanie 
– a zdieľanie

Všestrannosť a priestrannosť
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1. Zadné sedadlá sú delené v pomere 60 : 40, čím zaisťujú 
maximálnu univerzálnosť a flexibilitu.

2. Priestranný batožinový priestor je univerzálny, flexibilný 
a dostatočne priestranný pre náklad s objemom 491 litrov. 
Po sklopení zadných sedadiel sa jeho objem zväčší na 1 480 litrov.

3. Podlaha s dvojitým dnom ponúka ešte väčšiu flexibilitu 
s dodatočným objemom 12 litrov a výškou 98 mm 
v spodnej časti.
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Moderná karoséria je konštrukčne vystužená pomocou ultra-vysokopevnej ocele, aby zaistila ešte 
vyššiu bezpečnosť. V prípade nehody sa aktivuje šesť airbagov, aby ochránili vás a vašich cestujúcich. 
Pokiaľ ide o aktívnu bezpečnosť, množstvo moderných systémov vám pomôže udržať vozidlo 
pod kontrolou.

Postaráme sa o vašu 
bezpečnosť

Bezpečnosť
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1. Systém autonómneho núdzového brzdenia 
dokáže zaznamenať vozidlo vpredu aj chodcov 
prechádzajúcich cez cestu. Pomocou senzorov 
a kamery sleduje vzdialenosť a rýchlosť vozidiel 
a v prípade akéhokoľvek potenciálneho rizika 
nehody varuje vodiča. Ak vodič nereaguje, vozidlo 
zabrzdí automaticky s cieľom zabrániť nehode 
alebo zmierniť jej následky.

2. Systém monitorovania mŕtveho uhla využíva 
radary, ktoré sledujú oblasť mŕtveho uhla a blikaním 
kontrolky v spätnom zrkadle upozorňujú na blížiace 

sa vozidlá. Asistent pri zmene jazdného pruhu 
pomáha pri bezpečnom preradení sa do 
vedľajšieho pruhu. Systém rozpozná vozidlá 
približujúce sa vo vedľajšom jazdnom pruhu 
až do vzdialenosti 70 m.

3. Systém upozornenia na pohyblivé prekážky pri 
cúvaní uľahčuje cúvanie z parkovacieho miesta, 
pretože vás môže upozorniť na vozidlá, ktoré 
by vám mohli skrížiť cestu.

4. Asistent udržania jazdného pruhu sa aktivuje 
v prípade, keď nevedome a bez smerových 
svetiel opúšťate svoj jazdný pruh – dokonca 
vás navedie späť na správne miesto.
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Motory dostupné pre nový model Kia Sportage sú naozaj pôsobivé. Pri ich konštrukcii sa myslelo na výkon aj 
praktickosť. Môžete si vybrať zo širokej škály výkonných zážihových a vznetových motorov – vrátane nového 
zážihového motora 1,6 Turbo GDI pre verziu GT Line. Na výber sú mimoriadne výkonné a technologicky vyspelé 
prevodovky. Bez ohľadu na voľbu bude jazda agilná, bezproblémová a úsporná.

Moderné motory. 
Inteligentné technológie.

Motory
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1. Zážihový motor 1,6 Turbo GDI pre verziu GT Line 
má pôsobivý výkon 177 koní a dostatok sily na 
jazdu v rýchlom pruhu.

2. Vďaka najmodernejšej technológii 6-stupňovej 
manuálnej prevodovky je radenie prevodových 
stupňov rýchle a hladké.

3. S najnovšou generáciou 7-stupňovej dvojspojkovej 
prevodovky Kia si užijete vzrušenie zo športovej 
jazdy a nízku spotrebu paliva.

2 3
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4. Technológia Idle Stop&Go ušetrí vašu peňaženku 
aj životné prostredie. Medzi prvky výbavy patrí 
systém rekuperácie energie, ktorý sa aktivuje po 
zložení nohy z plynového pedálu a využije kinetickú 
energiu na dobíjanie akumulátora – ušetrí palivo aj 
životné prostredie.
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1. Textilné velúrové koberce a biele LED osvetlenie priestoru pre nohy
 Mimoriadne kvalitné velúrové koberce chránia priestor pre nohy 

a pomáhajú chrániť interiér. K dispozícii sú aj s logom GT Line 
a dvojitým prešívaním na okrajoch. Jemné biele LED uvítacie 
osvetlenie sa automaticky zapína a vypína pri otvorení 
a zatvorení dverí.

28

Úplne nová Kia Sportage prichádza s impozantnou 
výbavou – ale vždy je priestor na doplnenie 
ďalších prvkov. K dispozícii je množstvo mimoriadne 
kvalitného a originálneho príslušenstva, ktoré bolo 
navrhnuté a skonštruované s cieľom zdokonaliť 
vzhľad a schopnosti vášho automobilu. 
Takže si môžete vozidlo ešte viac prispôsobiť 
podľa svojho vkusu. Porozprávajte sa 
s predajcom a my sa postaráme o ostatné.

Doplnky 
a príslušenstvo

Príslušenstvo
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2. Ochrana zadného nárazníka a koberec do batožinového priestoru
 Ochranný prvok z lesklej nehrdzavejúcej ocele, odolný a vyrobený 

na mieru zadného nárazníka. Mimoriadne kvalitný velúrový koberec 
do batožinového priestoru ochráni krehké predmety aj čalúnenie 
pred nečistotami.

3. Kryty vonkajších spätných zrkadiel
 Kryty spätných zrkadiel z lesklej nehrdzavejúcej ocele dodajú 

vozidlu atraktívny vzhľad. Možno ich harmonicky skombinovať 
s ostatnými svetlými štýlovými doplnkami.

4. Bočné schodíky
 Matné hliníkové schodíky s protišmykovým gumeným povrchom uľahčujú 

prístup k príslušenstvu namontovanému na streche. Dodávajú sa buď 
s LED osvetlením alebo bez.

5. Ťažné zariadenie
 Mimoriadne kvalitné ťažné zariadenie je odolné proti korózii a upevňuje 

sa jednoducho, bezpečne a diskrétne zospodu.
6. Mreža do batožinového priestoru
 Táto mohutná a jednoducho montovateľná mreža chráni pasažierov pred 

neupevnenými predmetmi v batožinovom priestore. Upevňuje sa medzi 
operadlá zadných sedadiel a strechu.
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1. Čierna koža
2. Čierna látka
3. Čierna látka
4. Čierna polokoža

 

5. Sivá dvojfarebná koža

532 4

1
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Sofistikované odtiene a luxusné mäkké materiály prepožičiavajú interiéru moderný vzhľad aj pocit. Vďaka širokej 
škále možností určite nájdete ideálnu voľbu, ktorou ulahodíte svojmu vkusu.

Skvelé na dotyk aj na pohľad
Stupne výbavy interiéru

6. Čierno – béžová dvojfarebná koža
7. Béžová polokoža

8. GT Line Čierna koža
9. GT Line Čierno – sivá dvojfarebná koža

7
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Farby karosérie

245/45 19-palcové 

zliatinové disky

225/60 17-palcové 

zliatinové disky

215/70 16-palcové 

zliatinové disky

245/45 19-palcové 

zliatinové disky GT Line

Casa White Sparkling Silver

Dark Gun Metal Black Pearl

Sirius SilverDeluxe White

Canyon Silver

Sand TrackInfra Red

Alchemy GreenPlanet Blue Bronze Metal

Disky kolies
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Technické údaje:
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Motory 1.6 GDi 1.6 T-GDi 1.7 CRDi 2.0 CRDi 2.0 CRDi

Prevodovka 6 st. 
manuálna

6 st. 
manuálna

7 st. 
automatická

6 st. 
manuálna

6 st. 
manuálna

6 st. 
automatická

6 st. 
manuálna

6 st. 
automatická

Druh pohonu FWD FWD/AWD AWD FWD FWD/AWD AWD AWD

Typ paliva Benzín Nafta

Motor zážihový štvorvalec zážihový štvorvalec vznetový štvorvalec

Zdvihový objem (cm3) 1 591 1 591 1 685 1 995 1 995

Max. výkon (k/ot.min) 132/6 300 177/5 500 115/4 000 136/2 750~4 000 185/4 000

Max. krútiaci moment (Nm/ot. min) 160,8/4 850 265/1 500~4 500 280/1 250~2 750 373/1 500~2 500 400/1 750~2 750

Max. rýchlosť (km/h) 182 205/202 201 176 186/184 184 201

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

Spotreba (l)** (mesto) 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

Spotreba (l)** (mimo mesta) 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

Spotreba (l)** (kombinovaná) 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

Pohotovostná hmotnosť (kg) (max.) 1 471 1 600/1 658 1 704 1 564 1 701/1 756 1 784 1 756 1 784

Celková hmotnosť (kg) 1 895 2 120 2 170 2 000 2 235/2 250 2 250 2 235/2 250 2 250

Príves brzdený (kg) 1 400 1 900 1 400 2 200 1 900 2 200 1 900

Príves nebrzdený (kg) 650 750 750 750 750

Objem palivovej nádrže (l) 62

Priestor pre hľavu (vpredu) (mm) 997 Priestor pre nohy (vpredu) (mm) 1 053/1 129 Kapacita úložného priestoru (litre) 491/503**

Priestor pre hľavu (vzadu) (mm) 993 Priestor pre nohy (vzadu) (mm) 970 Kapacita úložného priestoru (litre) - sklopené sedadlá 1 480/1 492**

Rozmery:

*** Najnižšia podlaha

* s ISG  ** Litre/100 km

Vďaka vzrušujúcej palete výnimočných lesklých odtieňov lakov karosérie budete mať pri výbere modelu Kia Sportage 
dostatok možností zvoliť si ten pravý. A pomocou diskov z ľahkých zliatin môžete svojmu novému vozidlu dodať ešte 
výraznejší štýl.

Nekonečné možnosti
Technické údaje a farby



Väčší pokoj v duši
Pokoj v duši

7-ročná záruka na vozidlo

Každé vozidlo Kia je kryté 7-ročnou/150 000 km zárukou na nové 
vozidlo (až 3 roky bez obmedzenia; od 4 rokov do najazdenia 
150 000 km). Táto bezplatná záruka na celé vozidlo je prenosná 
na následných vlastníkov. Podmienkou je pravidelná údržba podľa 
plánu servisných prehliadok.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie

Vysokokvalitný lak zaisťuje dlhotrvajúcu ochranu a lesk pre vaše 
nové vozidlo Kia. Vozidlá sú vybavené kvalitnou ochranou voči 
korózii a 12-ročnou zárukou voči prehrdzaveniu.

Zostaňte v kontakte so spoločnosťou Kia

Najnovšie informácie nájdete na stránke www.kia.com. Zistite 
viac o značke Kia a vzrušujúcom novom rade vozidiel. Prečítajte 
si o úspechoch pri vývoji pohonu na alternatívne palivá ako je LPG, 
technológii hybridného pohonu a palivových článkoch. Prípade 
si prečítajte, čím sa zaoberá naše Vývojové centrum životného 
prostredia.

Sme partnermi významných športových podujatí: Spoločnosť Kia 
je oficiálnym partnerom UEFA aj FIFA. Sponzorujeme Australian 
Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.

Finančné služby

Miestny predajca značky Kia vám pomôže s takým plánom 
financovania, ktorý vám bude vyhovovať. Informujte 
sa o podrobnostiach.
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7-ročná/150 000 km 
záruka Kia na nové vozidlo. 
Platná vo všetkých 
členských štátoch EÚ 
(vrátane Nórska, Švajčiarska, 
Islandu a Gibraltáru) podľa 
miestnych zákonov 
a podmienok.
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