Kia
The new Kia

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze
chwile.

Otwórz się na nowe
perspektywy

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego
pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy
samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne
zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem
niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich
najdłuższą w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca
nam jeden cel: przekraczać oczekiwania. To cel, który
określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli
„Zdolność Zaskakiwania”. Jak go osiągamy?
Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

Gotowi na kolejną przejażdżkę?
Oto najnowsza Kia Sorento — większa i wygodniejsza, niż poprzedni model. Docenisz jej komfort i niezawodność.
Niezależnie od tego, którą wersję wybierzesz, spełni ona Twoje ponadprzeciętne oczekiwania. Sorento odznacza się
nowoczesną i zdecydowaną stylistyką, najnowszymi rozwiązaniami technicznymi oraz najwyższą jakością wykonania.
Połączenie wszystkich tych zalet sprawia, że jazda staje się naprawdę ekscytująca.

JAKOŚĆ WYKONANIA

Wyjątkowa trwałość
Nadzwyczajna solidność
7-letnia gwarancja Kia Motors
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są
gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu.
Obowiązuje ona we wszystkich krajach UE (oraz
w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze).
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

Nie ulega wątpliwości, że pojazd klasy SUV budzi respekt solidnym wyglądem
i dużymi wymiarami. Ale wielkość to nie wszystko. Jeżeli przyjrzysz się bliżej,
odkryjesz precyzję wykonania i starannie zaprojektowane detale. Dzięki nim
Kia Sorento przyciąga spojrzenia i stanowi stylistyczną wizytówkę Kia.
Jest niezwykle dopracowana i niezawodna. Dlatego jak każdy inny samochód
marki Kia, została objęta wiodącą w branży, 7-letnią gwarancją.

NADWOZIE

Rozświetli każdy dzień
Nowoczesną i atrakcyjną linię nadwozia Kia Sorento wyróżnia elegancki grill chłodnicy
o strukturze trójwymiarowych diamentów. Sąsiadują z nim zaokrąglone lampy przednie
i charakterystyczne lampy przeciwmgielne. Długa maska silnika, nieznacznie opadająca linia
dachu oraz masywna część tylna tworzą dynamiczne, proporcjonalne nadwozie.
Z tyłu pojazdu spojrzenia przyciągają efektowne diodowe światła stopu, starannie
wkomponowane w lampy tylne. Kia Sorento to samochód pełen charakteru.

WNĘTRZE

Komfort i nowoczesność
Wnętrze Kia Sorento jest uporządkowane i zachęca
do zajęcia miejsca. Każdy detal został zaprojektowany z myślą
o kierowcy — począwszy od dzielonej, przejrzystej konsoli
centralnej, poprzez zaokrągloną osłonę zestawu wskaźników,
aż po eleganckie wyloty powietrza i elementy wykończenia drzwi.
Całości dopełniają miękkie w dotyku materiały oraz szlachetne
wstawki wykonane na wzór satynowanego aluminium.
Dopracowany kokpit to przecież warunek dobrego samopoczucia
podczas jazdy.

System nawigacji satelitarnej
Wznieś się na wyższy poziom
samochodowej rozrywki.
Wybierz 8-calowy dotykowy
ekran LCD wysokiej rozdzielczości
oraz system dźwiękowy marki
Infinity z 10 głośnikami
i wzmacniaczem oraz anteną
dachową w kształcie płetwy rekina.

Zestaw wskaźników z 7-calowym
wyświetlaczem typu Supervision
Temperatura zewnętrzna,
podpowiedzi systemu nawigacji,
wskazania komputera pokładowego — wyświetlacz o zwiększonej
czytelności prezentuje wiele
użytecznych danych.

Nowa konsola pomiędzy
przednimi fotelami
Mniej wysiłku i więcej pewności:
w eleganckiej konsoli umieszczono
m.in. włącznik elektrycznego
hamulca postojowego. Nie trzeba
już operować tradycyjną dźwignią.
Zamiast niej znajdziesz wygodny,
podręczny schowek.

CENTRUM DOWODZENIA

Wszystko pod
kontrolą
Kia Sorento pełna jest rozwiązań, dzięki którym
jazda staje się elektryzującym, relaksującym doznaniem.

Detale wykonane na wzór aluminium
Znakomicie dobrane elementy wykończenia
podnoszą jakość i prestiż wnętrza. Wewnętrzne
klamki drzwi, obramowania nawiewów powietrza,
konsoli centralnej i konsoli podłogowej wykończono
na wzór satynowanego aluminium.

Nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu oraz gniazda zasilania
Pasażerowie siedzący z tyłu mają możliwość regulowania
nadmuchu powietrza z konsoli podłogowej. Dostępne są także
gniazda zasilania dla urządzeń przenośnych: USB oraz 12 V.

KOMFORT

Zaproszenie do środka
Kia Sorento to przestronność i komfort, którym nie sposób
się oprzeć. Wysoko umieszczone miejsca siedzące zwiększają
pole widzenia i podnoszą poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz
uzyskać wrażenie jeszcze większej przestrzeni, wybierz wersję
z panoramicznym oknem dachowym.

Od 2 do 7 miejsc
Poprzez częściowe lub całkowite złożenie tylnych siedzeń można dowolnie konfigurować
miejsca siedzące i przestrzeń bagażową.

Regulacja w 10 kierunkach
Fotel kierowcy sterowany elektrycznie.
2-zakresowa, elektryczna regulacja
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
umożliwia łatwe uzyskanie optymalnej
pozycji za kierownicą

270 mm

Regulacja w 8 kierunkach

Dla ułatwienia dostępu do
siedzeń 3 rzędu, 2 rząd siedzeń
przesuwa się o 270 mm
do przodu i do tyłu

Fotel przedni pasażera
sterowany elektrycznie
z regulacją wysokości
Siedzenia 3 rzędu złożone
częściowo

Siedzenia 3 rzędu złożone
na płasko

Siedzenia 3 rzędu złożone na
płasko, 2 rzędu złożone częściowo

Regulacja fotela kierowcy w 10 kierunkach

ERGONOMIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Powiększ wnętrze do maksimum
Łatwość wsiadania i wysiadania
Aby ułatwić dostęp do 3 rzędu, siedzenia 2 rzędu
wersji 7-miejscowej automatycznie składają się
i przesuwają.

Podgrzewane i wentylowane fotele
Komfort niezależnie od pogody: siedziska i oparcia
foteli 1 i 2 rzędu mogą być podgrzewane. Docenisz
to w mroźne dni. W upalne lato kierowca i pasażer
siedzący z przodu mogą cieszyć się przepływem
powietrza przez siedziska i oparcia ich foteli.

Fotel kierowcy z wysuwanym podparciem pod uda
Kia Sorento troszczy się również o wysokich
kierowców. Aby podnieść komfort, wystarczy
nacisnąć przycisk i rozsunąć do przodu siedzisko
fotela kierowcy.

Zagłówki regulowane jednym przyciskiem
Wszystko po to, by uczynić życie trochę
łatwiejszym: naciśnięcie przycisku umożliwia
regulację w pionie położenia zagłówka kierowcy
i pasażera siedzącego z przodu.

Cokolwiek planujesz lub cokolwiek chcesz przewieźć, Kia Sorento sprosta
Twoim oczekiwaniom. Aranżację jej wnętrza można zmienić szybko i wygodnie.
W ten sposób kabina wersji 7-miejscowej może stać się niezwykle pojemną
przestrzenią bagażową. Miejscem dla osób żądnych przygód i ich niezbędnego
ekwipunku. Zapomnij o ograniczeniach. Poczuj wolność i swobodę!

FUNKCONALNOŚĆ I PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Pełna otwartość
na nowe wyzwania
Kia Sorento może przewieźć nawet najbardziej nieporęczny bagaż.
Jest pojemna, a mnogość aranżacji wnętrza decyduje o jej uniwersalności.
Standardowe relingi dachowe dodatkowo poszerzają jej możliwości.

Dźwignie składania oparć siedzeń 2 rzędu

Zasłona schowka pod podłogą bagażnika
Dźwignie składania oparć siedzeń 2 rzędu
Aby ułatwić składanie oparć siedzeń 2 rzędu, po obu
stronach przestrzeni bagażowej znajdują się dźwignie
składania zdalnego. Nie trzeba nawet otwierać tylnych drzwi!
Schowek pod podłogą bagażnika
Wodoszczelny pojemnik pod podłogą przestrzeni bagażowej
umożliwia przewożenie małych przedmiotów.
Zasłona schowka pod podłogą bagażnika
Nieco większe, cenne przedmioty można ukryć przed
wzrokiem osób postronnych w osobnym schowku
z zasuwaną roletą.
Funkcja zapamiętywania położeń klapy bagażnika
Znakomite ułatwienie podczas załadunku: możliwość
zapamiętania kąta otwarcia klapy bagażnika. Jej położenie
można dopasować do wzrostu kierowcy. Wystarczy na 3
sekundy nacisnąć i przytrzymać przycisk w klapie bagażnika.

Inteligentny kluczyk

Funkcja automatycznego otwierania klapy bagażnika
(Kia Smart Tailgate)
Obie ręce zajęte? Ależ to nie problem! Klapa bagażnika
podnosi się automatycznie, jeżeli przez 3 sekundy
za samochodem wykrywany jest inteligentny kluczyk.
Zamknięcie następuje po naciśnięciu przycisku.

Samopoziomujące zawieszenie
Kiedy pojazd jest mocno obciążony,
samopoziomujące zawieszenie podnosi
nadwozie do optymalnej wysokości.
Zapewnia to maksymalną stabilność
oraz wystarczający prześwit.

Inteligentny napęd 4×4 DynamaxTM opracowano wspólnie z firmą
Magna Powertrain. Układ ten nieprzerwanie monitoruje warunki jazdy
i przekazuje moment obrotowy silnika do tych kół, które mają najlepszą
przyczepność. Zwiększa również stabilność podczas pokonywania
zakrętów. Pomaga wyeliminować niezamierzoną nadsterowność
i podsterowność, zmniejszając niepożądane siły działające na
oś przednią i tylną. Ponadto układ DynamaxTM zmniejsza zużycie paliwa
i emisję spalin.

PRZYJEMNOŚĆ PROWADZENIA

Wolność i swoboda z napędem na 4 koła
Zastosowany w Kia Sorento innowacyjny, stale aktywny napęd 4×4 zwiększa
możliwości jezdne w trudnych warunkach. Utrzymuje znakomite własności trakcyjne
na nierównych, luźnych i śliskich nawierzchniach. Podnosi również stabilność na
zakrętach. Dzięki temu Kia Sorento sprawdza się znakomicie podczas zimowych
wyjazdów na narty oraz w letnich wypadach rekreacyjnych. Nawet poza utwardzonymi
drogami!

SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW

Sprawność i moc

Silnik wysokoprężny 2,0 l CRDi
Moc maks.: 185 KM
przy 4000 obr./min

Silnik wysokoprężny 2,2 l CRDi
Moc maks.: 200 KM
przy 3800 obr./min

Prowadzenie Kia Sorento sprawia prawdziwą przyjemność. Jej silniki odznaczają
się wysoką mocą i znakomitą dynamiką. Ich kolejne zalety to wysoki moment
obrotowy w średnim i niskim zakresie obrotów oraz cicha i płynna praca.
Wszystkie jednostki charakteryzują się niskim zużyciem paliwa. Wpływają na
to duża efektywność układu przeniesienia napędu oraz doskonałe własności
aerodynamiczne. Współczynnik oporu powietrza Kia Sorento wynosi zaledwie 0,33!

Współczynnik oporu powietrza Cx =
6-biegowa przekładnia
automatyczna
Elektronicznie sterowana,
zapewnia niezwykle płynną
zmianę biegów i niższe zużycie
paliwa.

6-biegowa przekładnia
mechaniczna
pozwala kierowcy prowadzić
dynamicznie, a zarazem ekonomicznie, a także szybko uzyskiwać
oczekiwany moment obrotowy
podczas przyspieszania.

Wybór trybu jazdy
Tryb pracy automatycznej
skrzyni biegów można zmienić
naciskając przycisk. Umożliwia
to dopasowanie momentu zmiany
biegów do preferowanego stylu
prowadzenia. Dostępne są tryby
Normal, Eco i Sport. Tryb Normal
jest uniwersalny, ustawienie Eco
wpływa na obniżenie zużycia
paliwa, a tryb Sport sprzyja
dynamicznej jeździe.

Układ Flex Steer
Pozwala dostosować siłę
wspomagania kierownicy do
różnych warunków jazdy. Tryb
standardowy jest uniwersalny,
tryb komfortowy ułatwia jazdę
miejską i parkowanie, a ustawienie
sportowe sprawdza się najlepiej
na trasach szybkiego ruchu.
Standard dla wersji z mechaniczną
skrzynią biegów.

0,33

ROZWIĄZANIA Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA

Szósty zmysł bezpieczeństwa

Nadzwyczajna wytrzymałość

Każdego dnia możesz spotkać nowe wyzwania na drodze. Dlatego
Kia Sorento jest zaprojektowana tak, by wspierać kierowcę. Pomaga
utrzymać kontrolę na śliskich nawierzchniach, podjazdach, krętych drogach.
A nawet wtedy, gdy na próbę wystawiają Cię nieoczekiwane manewry innych
kierowców.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego Kia Sorento przeszła serię testów zderzeniowych.
Kierowcę i pasażerów chroni 6 poduszek powietrznych oraz klatka bezpieczeństwa, wzmocniona
dzięki zastosowaniu stali o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości.

VSM

52,7

% stali AHSS*

HAC

Układ stabilizacji pojazdu (VSM)
Aby zapewnić stabilność podczas
hamowania na zakręcie, układ
VSM steruje siłą hamowania,
momentem obrotowym silnika
oraz układem podpowiedzi ruchów
kierownicy. Pomoc ta jest szczególnie cenna na mokrej, śliskiej
i nierównej nawierzchni.

Układ kierowniczy wspomagany
silnikiem elektrycznym (R-MDPS)
Nowy układ wspomagania R-MDPS,
zamontowany na przekładni
kierowniczej, daje pewność prowadzenia
i niespotykaną precyzję kierowania.

Układ wspomagający ruszanie
na wzniesieniu (HAC)
Podczas ruszania na wzniesieniu
układ HAC automatycznie włącza
hamulce, zapobiegając stoczeniu
się pojazdu do tyłu.

Tylne amortyzatory umieszczone
pionowo
Bardziej pionowe umieszczenie
amortyzatorów tylnych pomaga
w tłumieniu nierówności. Takie
rozwiązanie zwiększa komfort jazdy.

Tylna rama pomocnicza
Dodatkowo podnosi stabilność pojazdu.

* Stal o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości (AHSS)
W 52,7% konstrukcję Kia Sorento tworzy stal
o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości (AHSS).
Ta specjalna stal wzmacnia przód, tył oraz boki
pojazdu, a także miejsca występowania wysokich
naprężeń nadwozia.
6 poduszek powietrznych
Kia Sorento wyposażona jest standardowo
w przednie i boczne poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, jak
również dwie kurtynowe poduszki powietrzne.
Napinacze dociągania pasów bezpieczeństwa
do punktu kotwiczenia (EFD)
Pasy bezpieczeństwa foteli przednich są
wyposażone w specjalne, dodatkowe napinacze.
W sytuacjach awaryjnych dociągają one pasy do
punktu kotwiczenia. W ten sposób skutecznie
przytrzymują kierowcę i pasażera, chroniąc przed
przesunięciem tułowia na fotelu.

BEZPIECZEŃSTWO

Świadomość, działanie, ochrona
Kia Sorento wyposażona jest w całą gamę inteligentnych układów, które
podnoszą bezpieczeństwo. Jedne z nich pomagają wykonywać trudne
manewry parkowania, inne czuwają podczas pokonywania zakrętów.

Asystent parkowania równoległego
(Kia Auto Park Assist)
Rozpoznaje przestrzeń odpowiednią do zaparkowania.
Sam obraca kierownicą oraz ocenia odległość do innych samochodów.
Kierowcy pozostaje jedynie sterowanie prędkością i zmiana biegów.

Kia Round View Camera z widokiem 360°
Ten intuicyjny układ prezentuje obraz z 4 szerokokątnych kamer
z przodu, z tyłu oraz z boków pojazdu. Umożliwia to pokazanie
kierowcy widoku wokół pojazdu podczas parkowania
lub podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h.

Układ dynamicznego doświetlania zakrętów
(AFLS)

Funkcja informowania o ograniczeniach
prędkości (SLIF)

Adaptacyjne światła przednie podążają za ruchami kierownicy
i dopasowują się do obciążenia oraz prędkości pojazdu. Dzięki temu
lepiej oświetlają zakręty.

Ta funkcja korzysta z wbudowanej kamery i systemu nawigacji.
Odczytuje znaki ograniczenia prędkości stojące przy drodze i wyświetla
je obok prędkościomierza oraz na ekranie nawigacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Pomocna dłoń
System autonomicznego hamowania
(Kia Brake Assist)

Kia Sorento pomaga unikać niebezpiecznych sytuacji
i zachowywać odpowiedni odstęp od innych pojazdów. W ten
sposób podnosi komfort jazdy i bezpieczeństwo. Dodatkowo by
oszczędzać paliwo, automatycznie wyłącza silnik, jeżeli pojazd
stoi w korku.

Wykrywa zarówno pojazdy jadące z przodu, jak również pieszych
przechodzących przez jezdnię. Dzięki czujnikowi i kamerze monitoruje
odległość i prędkość wykrywanych obiektów. W przypadku ryzyka kolizji
lub potrącenia ostrzega kierowcę. W razie braku jego reakcji samochód
hamuje automatycznie, zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego
skutki.

Inteligentny tempomat (ASCC)
Tempomat Kia Sorento jest niezwykle nowoczesny. Za pomocą
czujników radarowych monitoruje odległość od poprzedzającego pojazdu.
Aby utrzymać bezpieczny dystans, inteligentny tempomat ASCC może
sam zwolnić, a nawet zatrzymać samochód.

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (Kia Lane Assist)
Kamera z przodu pojazdu monitoruje linie wyznaczające pas ruchu.
Jeżeli samochód zaczyna powoli zjeżdżać z pasa bez włączonych
kierunkowskazów, w zestawie wskaźników pojawia się ostrzeżenie.

Start/Stop (ISG)
Ten system wyłącza silnik w momencie zatrzymania pojazdu
np. na światłach. Umożliwia to zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2.
Kierowca decyduje, kiedy ponownie go uruchomić.

System monitorowania martwego
pola w lusterkach
(Kia Blind Spot Detection)
Jeżeli wykryta zostanie obecność innego pojazdu w tzw.
„martwym polu”, niewidocznym w lusterkach zewnętrznych, system
włącza ostrzeżenie wizualne. Próba zmiany pasa ruchu w takim
momencie powoduje włączenie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego.

System monitorowania ruchu pojazdów
podczas cofania (Kia Rear Cross Traffic Alert)
Ostrzega kierowcę, jeżeli podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca postoju
wykrywa obecność innego pojazdu przecinającego nasz tor jazdy.

Funkcja pamięci dla fotela
kierowcy
Umożliwia zapisanie w pamięci
do 2 ustawień fotela kierowcy
i lusterek zewnętrznych.

Klimatyzacja dwustrefowa
Pozwala na ustawienie innej
temperatury dla kierowcy
i pasażera siedzącego z przodu.

Podgrzewana kierownica
Gdy na zewnątrz panuje chłód,
podgrzewanie kierownicy
zapewnia komfort
prowadzenia.

Rolety okien
Rolety okien 2. rzędu siedzeń
zapobiegają nadmiernemu
nasłonecznieniu w upalne
dni i pozwalają zachować
prywatność.

Automatyczne podnoszenie
i opuszczanie szyb
To wyposażenie standardowe, które zwiększa wygodę
i bezpieczeństwo. Obejmuje
mechanizm zabezpieczający
przed przycięciem (opcja dla
drzwi pasażera).

Antena dachowa w kształcie
płetwy rekina
Aerodynamiczna antena
dachowa w kształcie płetwy
rekina wchodzi w skład
systemu nawigacji.

System audio Infinity
z dźwiękiem przestrzennym
W skład systemu nagłośnienia
marki Infinity, zapewniającego
dźwięk przestrzenny, wchodzi
10 głośników oraz wzmacniacz
zewnętrzny.

Układ monitorowania ciśnienia
w oponach (TPMS)
Ten układ nie tylko ostrzega
o zbyt niskim ciśnieniu
powietrza w ogumieniu, ale
również pokazuje aktualną
wartość ciśnienia w każdej
oponie.

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją “Auto Hold”
Zamiast operowania tradycyjną
dźwignią, hamulcem postojowym steruje się teraz za
pomocą przycisku.

Zestaw głośnomówiący
z łączem Bluetooth i opcjonalnym rozpoznawaniem mowy
Za pomocą łącza Bluetooth
można bezprzewodowo
połączyć posiadane urządzenie
mobilne z systemem
dźwiękowym pojazdu.

Tempomat
Ergonomiczne przyciski
umożliwiają zmianę ustawień
tempomatu bez odrywania
dłoni od kierownicy.

Gniazdo ładowania USB
Nigdy więcej rozładowanych
baterii! Gniazdo zasilania USB
w tylnej części konsoli
pomiędzy przednimi fotelami
umożliwia ładowanie urządzeń
przenośnych.

Funkcja sterowania systemem
audio z koła kierownicy
Dzięki przyciskom sterowania,
intuicyjnie rozmieszczonym na
kierownicy, można regulować
głośność i zmieniać kanały
radiowe lub utwory. Wszystko
bez odrywania dłoni od
kierownicy.

Kia Navi System - system
nawigacji satelitarnej
z 7-calowym ekranem
Wszechstronny system
multimedialny obejmuje
7-calowy ekran dotykowy,
kamerę cofania oraz złącza
umożliwiające podłączenie
zewnętrznych źródeł dźwięku.

Panoramiczne okno dachowe
Wpuść promienie słońca do wnętrza: duże, dwuczęściowe
panoramiczne okno dachowe pozwala wypełnić kabinę światłem
słonecznym. Otwórz się na nowe perspektywy!
W zestawie elektrycznie sterowana roleta.

WYPOSAŻENIE

Bogate wnętrze
Tylny spojler z dodatkowym
światłem stopu
Połączenie formy i funkcji:
pięknie ukształtowany tylny
spojler z dodatkowym światłem
stopu optymalizuje przepływ
powietrza.

Światła tylne w technologii LED
Diodowe tylne światła
pozycyjne i diodowe światła
stopu są doskonale widoczne.
A w dodatku wyglądają
niezwykle nowocześnie.

Diodowe przednie światła
przeciwmgielne
Eleganckie i praktyczne.
Oświetlają drogę przed
pojazdem we mgle.

Aluminiowe nakładki na pedały
Sportowy akcent: wytrzymałe,
lekkie nakładki pedałów.

Chromowane nakładki na progi
wewnętrzne z funkcją
iluminacji
Wygodne i eleganckie.
Podświetlenie diodowe progów
drzwi ułatwia wsiadanie
i wysiadanie po zmroku.

Złącza multimedialne
Do wszystkich typów przenośnych źródeł dźwięku: słuchaj
muzyki z odtwarzaczy plików
MP3, zewnętrznych nośników
danych oraz innych kompatybilnych urządzeń multimedialnych,
korzystając z wbudowanych
złączy AUX i USB.

Kia Sorento wyróżnia się bogatym wyposażeniem standardowym.
Dlatego jest tak komfortowa i funkcjonalna.
Równie długa jest jej lista wyposażenia opcjonalnego.
To samochód, który potrafi sprostać najróżniejszym wymaganiom!

OPCJE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

Kolorystyka wnętrza i tapicerki
Wnętrze JEDNOTONOWE czarne

Wnętrze dwuTonowe czarno-beżowe

Standard w wersji M i L
Saturn Black, tkanina

Standard w wersji M i L
Stone Beige, tkanina

Wnętrze w kolorystyce Saturn Black.
Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym
i srebrnym (M) oraz czarnym fortepianowym
i srebrnym na wzór aluminium (L).
Czarna deska rozdzielcza, czarna tapicerka z tkaniny.

Wnętrze w kolorystyce Stone Beige.
Dwukolorowa deska rozdzielcza.
Beżowa tapicerka z tkaniny.

Opcja w wersji L, standard w wersji XL
Saturn Black, skóra

Opcja w wersji L, standard w wersji XL
Stone Beige, skóra

Wnętrze w kolorystyce Saturn Black.
Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym
fortepianowym i srebrnym na wzór aluminium.
Czarna deska rozdzielcza, czarna tapicerka skórzana.

Wnętrze w kolorystyce Stone Beige.
Dwukolorowa deska rozdzielcza.
Dwukolorowa beżowo-czarna tapicerka skórzana.

OPCJE KOLORYSTYKI NADWOZIA

Kolory nadwozia i elementy ozdobne

Kolory nadwozia

Wstawki ozdobne

Wybierz ulubiony kolor z szerokiej gamy lakierów nadwozia. Kia Sorento jest dostępna
z trzema rodzajami lakierów nadwozia: perłowym, metalizowanym i podstawowym (solid).

Specjalnie dobrane elementy ozdobne
przyciągają wzrok i podkreślają elegancję
wnętrza samochodu.

Clear White (UD)
Solid

Snow White Pearl (SWP)
Perłowy

Silky Silver (4SS)
Metalik

Platinum Graphite (ABT)
Perłowy / Metalik

Elementy ozdobne wnętrza w kolorze
czarnym fortepianowym

Klamki zewnętrzne drzwi
Chromowane klamki drzwi to standard we
wszystkich wersjach wyposażenia

Imperial Bronze (MY3)
Perłowy

Sunset Red (MR5)
Perłowy

Metal Stream (MST)
Metalik

Aurora Black Pearl (ABP)
Perłowy

STYLISTYKA ZEWNĘTRZNA
I DANE TECHNICZNE

Wymiary (mm)

Pokaźny grill chłodnicy, duże obręcze kół ze stopu lekkiego — dzięki nim
Kia Sorento nabiera niezwykłego charakteru.

Długość całkowita

4780

Szerokość całkowita

1890

Wysokość całkowita

1690 (z relingami)

Rozstaw osi

2780

Rozstaw kół
(przód/tył)

Obręcze kół

Przód Kia Sorento zdobi charakterystyczny grill chłodnicy, będący znakiem firmowym
wszystkich pojazdów marki Kia.

Aerodynamiczne obręcze kół ze stopu lekkiego
zmniejszają masę nieresorowaną i podkreślają
solidność Kia Sorento.

Nakładki ochronne na zderzaki

Nakładka w kolorze srebrnym

Zwis (przedni/tylny)

945 / 1055

Wysokość od siedzisk foteli
do dachu (1 / 2 / 3 rząd)

1004 / 998 / 920

Przestrzeń na nogi
(1 / 2 / 3 rząd)

1048 / 1000 / 805

Szerokość na poziomie ramion
(1 / 2 / 3 rząd)

1500 / 1472 / 1342

Prześwit

185

Pojemność zbiornika paliwa (ℓ)

71

Wymiary (mm)

Grill w kolorze ciemnego metalu

Przednia i tylna nakładka ochronna zabezpiecza przed możliwymi otarciami
i uszkodzeniami.

19“: 1628 / 1639

1690 (z relingami)

Grill chłodnicy

18“: 1628 / 1639

16.9°

235/60R 18“
(Wersja M i L)

235/55R 19“
(Wersja XL)

1628
1890

1639

21°

18°
945

278 0
478 0

1,055

7-letnia gwarancja Kia Motors
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są
gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu.
Obowiązuje ona we wszystkich krajach UE (oraz
w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze).
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

7-letnia gwarancja

Pozostań w kontakcie z Kia!

Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na

Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami.

7 lat lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat: bez ograniczeń przebiegu,

Dowiedz się więcej o marce Kia i nowych, ekscytujących modelach

powyżej 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był

samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu

regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna

technologii paliw alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd

i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji

hybrydowy i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym aktualnie

oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe ochrony środowiska.
Jesteśmy również zaangażowani w duże imprezy sportowe —

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja

Kia Motors to oficjalny partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym

na perforację nadwozia

sponsorem turnieju tenisowego Australian Open i światowej

Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę

gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.

i odpowiedni wygląd samochodów marki Kia. Pojazd jest bardzo
dobrze chroniony przed korozją i objęty 12-letnią gwarancją na

Finansowanie

perforację nadwozia.

Wybrany Dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej korzystny
dla Państwa plan sfinansowania zakupu samochodu oraz
z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

Gwarancja na 7 lat/150 000 km.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone
w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

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 oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
sprzedaży marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających
wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały
europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

www.kia.com

