A vadonatúj Kia

Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan,
minden ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig
számíthat.

Az élet annyit ér, amennyit
megélünk belőle.
Köszöntjük a Kia világában!

A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mindannyiunk számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan
autókat, amelyekkel új távlatokat fedezhet fel. Lenyűgöző
formavilágú, fejlett technológiájú autókat, tele intelligens
megoldásokkal.
Kimagasló
minőségük
zálogaként
minden modellünket páratlan, hétéves garanciával
kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, egyetlen gondolat
mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények
között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:
a meglepetés ereje.
Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát
a meglepetés erejének.

A vadonatúj Kia Sportage

Ne csak utazzon: élvezze a vezetést!
A vadonatúj Kia Sportage jóval többet nyújt. Még karakteresebb formaterv. Még több élvonalbeli
technológia. Még fejlettebb kényelmi és biztonsági funkciók. Még több indok, hogy megragadjuk
a pillanatot. Lássa új szemmel a világot! Keressen új kalandokat, új helyeket. Az innovációkban, dizájnban
és kényelemben bővelkedő új Sportage tökéletes társa lesz minden helyzetben.
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Külső formaterv

Lenyűgöző. A környezettől függetlenül
Az új Kia Sportage mindenhol kiemelkedik a tömegből; városban, terepen, országúton és az otthona előtt is.
A Sportage a sportosság és a stílus tökéletes kombinációját nyújtja. Az Európában tervezett és gyártott,
karakteres, innovatív formatervvel rendelkező Sportage és Sportage GT Line lenyűgöző szolgáltatásokat és
vérpezsdítő kalandokat kínál.
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Külső formaterv

A kifinomultság új arca
Az új Kia Sportage egyetlen szó nélkül is sokat elárul gazdájáról. A jellegzetes külső formaterv
tekintélyt parancsoló sziluettel, izmos kiállással, valamint merész orr- és farrésszel vív ki
elismerést. A plasztikusan formált motorházfedél és a Kia hűtőmaszk összetéveszthetetlen,
sportos megjelenést kölcsönöz a Sportage-nek. Az i-re a lendületes vonalú hátsó lámpatestek és a stílusos részletek teszik fel a pontot.
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1. A látványos lámpatestek nagyméretű
bi-xenon fényszóróval és jellegzetes
LED-es nappali világítással minden
helyzetben tökéletes látási viszonyokat teremtenek.*

2. A LED-es hátsó lámpák nagy
fényerejűek és megjelenésük is
különleges.*

3

3. A merész, új 19 colos könnyűfém
keréktárcsák mart ezüst felületükkel
még látványosabb megjelenésűek.*

* Opcióként rendelhetőek
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Belső kialakítás és minőség

A különbség
nem csak látható:
érezhető is

1

Mindent a szemnek, mindent a kéznek. Az új Kia Sportage
utastere puha tapintású anyagokkal, elegáns felületekkel,
és részletekbe menő kidolgozással gondoskodik az elvárásait felülmúló kényelemről. A divatos ülésektől a prémium
anyagválasztásig minden egy célt szolgál: hogy Ön otthon
érezze magát. Az új, ergonomikus műszerfal a vezető
felé fordul, minden kezelőszerv, minden műszer könynyen elérhető és leolvasható. A központi kijelző praktikusan a szem magasságában jeleníti meg az adatokat,
az alsó kezelőszervek pedig könnyen, egy mozdulattal
elérhetőek. A Sportage az innováció, a kényelem és
a világszínvonalú formatervezés egysége.
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1. A Supervision műszeregység a nagyméretű, 4,2 colos TFT-LCD
kijelzővel, pontos információkkal szolgál az aktuális útról.
2. Dőljön hátra, és élvezze a kényelmes, perforált bőrkárpitot (fekete, szürke
öltésekkel). Az elektromos állítású vezetőülést még kényelmesebbé teszi
a deréktámasz. Mindkét első ülés elektromosan állítható.
3. A belső tér maximális kényelemmel és elegáns megjelenéssel várja.
A minőséget prémium, puha tapintású anyagoknak, magas fényű
díszbetéteknek és selyemfényű króm kereteknek is köszönhetjük.
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Vezetőtámogatás

Mindenre gondoltunk,
hogy Önnek már ne kelljen
A vadonatúj Kia Sportage fedélzetén mindig gondtalan utazás várja. Ennek érdekében fejlett technológiák
és innovációk hosszú sora segít Önnek. Az új Sportage az utazás minden pillanatában segítségére siet,
a sebességhatár betartásától kezdve a tökéletes látási viszonyokon át a könnyed parkolásig. Így Önnek
csupán egy feladata van: élvezni az utazás minden percét.
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1. A dinamikus, kanyarkövető világítás funkcióval felszerelt, modern
bi-xenon fényszórók éjjel is tökéletes látási viszonyokat teremtenek. A kormányzást követő rendszer mindig oda világít, ahová
Ön tart.
2. Az intelligens parkolástámogató rendszer nem csupán bevezeti
Önt a párhuzamos és merőleges parkolóhelyekre, de kiállni
is segít az úttal párhuzamos helyekről.
3. A tolatókamera megjeleníti az autó mögötti területet a navigációs
monitoron. A képen megjelenő, dinamikus segédvonalak még
egyszerűbbé teszik a manőverezést.
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4. Amikor a szélvédő mögött elhelyezett kamera szembejövő
autót észlel, az adaptív távolsági világítás automatikusan átvált
a tompított és távolsági fény között, alkalmazkodva a forgalmi
helyzethez.
5. A sebességkorlátozás-információ segít Önnek betartani a megengedett sebességet. A szélvédő mögötti kamera segítségével
leolvassa a sebességkorlátozó és előzést tiltó táblákat, és az
információt jól leolvashatóan megjeleníti a navigációs képernyőn
és a műszerfalon.
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Praktikum és kényelem

Minden út vakáció
Az új Kia Sportage nem csupán kényelmes! Úgy terveztük, hogy minden utazást pihentető élménynyé varázsoljon. Az olyan kulcs- és kéz nélküli technológiáktól kezdve, mint az intelligens elektromos csomagtérajtó, az ultramodern telefontöltőn át, az évszaktól függetlenül komfortos ülésekig
a Sportage kiemelkedően átgondolt, modern funkciói gondtalan élménnyé teszik az autózást.
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1. Soha többé nem kell a kulcsait keresgélnie.
Az intelligens jeladó révén könnyen, kulcs
használata nélkül nyithatja az ajtókat, majd
a motor egyetlen gombnyomással beindítható.
2. Helyezze QI technológiájú vagy megfelelő tokba
helyezett telefonját a középkonzolra, és a vezeték
nélküli töltőnek köszönhetően azonnal megkezdődik
a töltés.
3. Az abroncsnyomás-felügyeleti rendszer megjeleníti
az egyes abroncsok nyomásadatait, így azok mindig
megfelelő értéken tarthatók.
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4. A hátul elhelyezett USB gyorstöltő aljzat
segítségével utasai könnyen feltölthetik
hordozható készülékeiket.
5. Minden információ egyetlen képernyőn nem volna csodás? A Supervision műszerfal
4,2 colos TFT-LCD kijelzőjén minden fontos
adat megjeleníthető, beleértve a navigációs
rendszer utasításait, és a fedélzeti számítógép információit is.
6. A fűthető első és hátsó ülések, valamint a
szellőztetett első ülések télen-nyáron egyaránt garantálják a kényelmet.
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Kapcsolódás

Kapcsolódás egyetlen
kattintással

1

Nem marad le semmiről: az új Kia Sportage számtalan módon
gondoskodik a kapcsolattartás és a szórakoztatás különböző
lehetőségeiről. A Bluetooth® rendszer révén sem telefonhívásairól,
sem kedvenc zeneszámairól nem kell lemondania.
Ez azonban csak a kezdet. Az ultramodern JBL audiorendszer
kiemelkedő hangzást kínál. A navigációs rendszer útba igazítja
Önt. A csatlakozóaljzatokkal pedig hordozható készülékeit
is a közelben tarthatja.
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1. A 8 colos képernyővel felszerelt navigációs
rendszer pontosan megmutatja a helyes
irányt. A 2D és 3D Európa-térképet
tartalmazó navigációhoz hat darab ingyenes,
éves térképfrissítés jár.

2. Az AUX/USB csatlakozókkal kedvenc zeneszámait hallgathatja, és feltöltheti
hordozható készülékeit.
3. A nyolc hangszórós JBL audiorendszer fejlett
Clari-FiTM zenei helyreállító funkciója feljavítja
az MP3 fájlok minőségét, ezáltal remek hangminőséget biztosít.

A gyárilag beépített LG navigációs rendszerrel felszerelt új Kia
gépkocsikhoz hat alkalommal ingyenes, éves térképfrissítési
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lehetőség jár.
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Kia kapcsolt szolgáltatások

Hol? Mikor? Hogyan?
A választ itt találja
A TomTom Live szolgáltatásait hasznosító navigációs rendszerünk új mércét állít a pontos és
megbízható útbaigazítás terén. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a külvilággal, és minden eddiginél
több hasznos információval szolgál. A rendszer lelke egy wifi hálózat, amely révén a navigációs
rendszer az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az internetet.*

1. Live Traffic**:
A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési információi kétpercenként frissülnek, így
Ön pontosan tudhatja, hogy hol nincs fennakadás,
illetve mely környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt, és
alternatív útvonalakat javasol.
2. Traffipax**:
A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző rendszerekre hívja fel a figyelmét, beleértve a telepített
traffipaxokat is, valamint tájékoztatást nyújt a behajtási
korlátozással védett területekről is. A baleseti statisztikákat is képes figyelembe venni, és megjeleníti a baleseti
gócpontokat.
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3. Helyi keresés:
Ha éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes
helyen találkozna barátaival, válassza a helyi keresés
(Local Search) funkciót. Az adatbázis 500 kategóriában
250 000 helyszínt tartalmaz, amelyek között
25 000 kulcsszó alapján kereshet, így biztosan megtalálja, amire szüksége van. Ráadásul a keresés tíz
nyelven hajtható végre, akár külföldön is.
4. Időjárás előrejelzés:
Napsütéses hétvége vár Önre, vagy elmossa az eső
a programot? Ellenőrizze az időjárás előrejelzést.
Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra
vonatkozó, négynapos előrejelzést, a minimum és maximum hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint
a várható napsütést vagy csapadékot.
*A szolgáltatás aktiválásához aktív adatszolgáltatással rendelkező
okostelefonra van szükség.
** A szolgáltatások igénybe vételét az adott országban törvényi
korlátozások szabályozhatják.
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GT Line külső formaterv

Hamisítatlan sportosság
Az új Kia Sportage GT Line egyszerre sportos és stílusos. Jellegzetes formatervével és
látványos jellemzőivel nem lehet összekeverni mással. Ennek oka, az egyedi rácsos
hűtőmaszk, a „jégkocka” LED-es a menetfény és szabadon hagyott, kettős kipufogó melyek csak ízelítőt adnak a különleges részletekből. A képet 19 colos könnyűfém
keréktárcsák teszik teljessé.
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1. A 19 colos könnyűfém keréktárcsa matt ezüstszínű, mart
felületével még sportosabbá
teszik a GT Line egyedi stílusát.
2. A szabadon hagyott, kettős
kipufogóvég és az ezüstmetál
védőlemez még karakteresebbé
teszi az autó megjelenését.
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GT Line belső kialakítás

Kívül-belül sportos
Az új Sportage GT Line utastere több mint lenyűgöző. Az egyenes aljú, háromküllős kormánykerék perforált bőrrel borított. A fényes fekete középkonzol és a műszerfal elegáns vonalú
felső része még izgalmasabb stílust mutat. A szürke öltésekkel varrott bőrülések és a többi,
puha tapintású részlet egyszerre kényelmes és látványos. Az autó sportos stílusát alumínium
pedálok koronázzák meg.
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1. A GT Line alumínium pedáljai tovább fokozzák
a sportos hatást.
2. A karakteres háromküllős, egyenes aljú kormánykereket
perforált bőrborítással és GT Line logóval láttuk el.

23

Menetdinamika és terepalkalmasság

Induljon útnak.
Újra és újra
Semmihez sem fogható élmény nekivágni egy kalandnak.
Az új Sportage-el bátran elindulhat, mert az autó tökéletes
szabadságot és irányíthatóságot kínál. Adottságainak és
fejlett technológiáinak köszönhetően mindig biztonságosan vezethető: az összkerékhajtás a menetkörülményeket
folyamatosan felügyeli, ezért egyenetlen, laza vagy csúszós
útfelületen is maximális tapadást szavatol. A rendszer
kanyarodáskor javítja az ívmeneti stabilitást.
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Az innovatív, közvetlenül a fogaslécre ható elektromos
szervokormány még kifinomultabb vezetési élményt kínál,
finomabb kormányzással, jobb egyenesfutással és közvetlenebb kormányreakciókkal.
2

1. A visszagurulás-gátló (HAC) segít elindulni a meredek
emelkedőkön.
2. A lejtmenet vezérlő pedig finoman, állandó sebességgel
engedi le az autót a meredek lejtőkön.
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Praktikum és helykínálat

Bőven jut hely
mindenkinek

1

Utazni annál jobb, minél többen vesznek részt a kalandban,
ezért az új Kia Sportage bőséges helyet kínál. Az egyedülálló
kialakítású beltérben utasai ugyanolyan kényelemben részesülnek, mint Ön. Sőt, a tágas hely és az állítható dőlésszögű
hátsó ülések mindenkinek fejedelmi körülményeket kínálnak.
A rugalmas helykihasználás érdekében a Sportage hátsó ülései eltolhatók, és csaknem teljesen síkba fektethetők. Az áthelyezhető padlóval szerelt csomagtartó bőséges kapacitása
szavatolja, hogy soha nem kell kompromisszumokat kötnie.
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1. A rugalmas helykihasználás érdekében a praktikus
hátsó ülések 60:40 arányban osztottan dönthetők.
2. A tágas, sokoldalú csomagtartó alaphelyzetben
491 literes, a hátsó üléseket lehajtva 1480 literre nő
a kapacitása.
3. A két szinten behelyezhető padló révén további
12 literes, 98 mm magas tárolóhely alakítható ki
a padló alatt.
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Biztonság

Gondoskodtunk
a biztonságáról

1

1

A fejlett karosszéria-szerkezetet ultranagy szakítószilárdságú acélokkal erősítettük meg, így még
magasabb szintű biztonságot nyújt az utasoknak. Ugyanakkor ütközés esetén hat légzsák biztosít
további védelmet. Ami az aktív biztonságot illeti, rendszerek sokasága dolgozik azon, hogy Ön mindig
magabiztosan uralhassa járművét.
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1. Az önműködő vészfékrendszer az Ön előtt haladó
járműveket és az úton átkelő gyalogosokat egyaránt felismeri. A környező járművek távolságát és
sebességét radar és kamera segítségével felügyelő
rendszer, ütközés veszélye esetén figyelmezteti
a vezetőt. Ha a vezető nem reagál, önműködően
fékez, elkerülve a balesetet vagy enyhítve annak
súlyosságát.
2. A holttér-felügyeleti rendszer radarok segítségével észleli a holttérben megjelenő tárgyakat, és a
külső tükörben villogó fényjelzéssel figyelmeztet
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a közeledő autókra, míg a sávváltást segítő
rendszer a manőverezést teszi biztonságossá.
A rendszer felismeri, ha a szomszédos sávban
akár 70 méterre járművek közelednek, és
figyelmezteti Önt.
3. A mögöttes keresztirányú forgalom-felügyelet
figyelmezteti, ha autója mögött jármű halad
el keresztben, így Ön tökéletes biztonságban
tolathat ki a parkolóhelyről.
4. A sávelhagyást gátló rendszer figyelmezteti
Önt, ha akaratlanul kisodródik a sávból, és
vissza is kormányozza járművét oda, ahol lennie kellene.
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Motorok

Intelligens motorok.
Okos technológiák
A Kia Sportage motorjai a teljesítmény és a mindennapos praktikum terén egyaránt felülmúlják minden várakozását.
Nagyteljesítményű benzines és dízelmotorok széles választéka - köztük a GT Line kivitelhez rendelhető új 1.6 Turbo
GDi benzinmotor - áll rendelkezésre, amihez modern technológiájú kézi és automata sebességváltók közül válogathat. Akármelyik mellett dönt, biztos lehet abban, hogy autója dinamikus, kiegyensúlyozott és takarékos lesz.

1

2

3

4

1. A GT Line kivitel 1.6 Turbo GDi benzinmotorja
177 lóerőt kínál; kellően rugalmas ahhoz, hogy
uralja a belső sávot.
2. A Kia legmodernebb, hatfokozatú kézi sebességváltója gyors kapcsolásokat tesz lehetővé.
3. Az új generációs, hétfokozatú duplakuplungos
sebességváltó a sportos vezetés élményét
a takarékossággal ötvözi.
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4. Az Idle Stop & Go technológia egyaránt előnyös a
pénztárcája és a környezet számára. Az ISG csomag része a környezetbarát fékenergia-visszanyerő rendszer, amely azonnal működésbe lép,
amint Ön felemeli a lábát a gázpedálról. A fékenergia-visszanyerő rendszer a mozgási energiát
elektromossággá átalakítva tölti az akkumulátort,
így takarékoskodik az üzemanyaggal és óvja a
környezetet.
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Tartozékok

Még látványosabb
kidolgozás
A vadonatúj Sportage eleve lenyűgöző jármű, ám néhány
aprósággal még látványosabbá tehető. A kifejezetten
a Sportage megjelenésének és képességeinek a fokozására tervezett, kiváló minőségű eredeti tartozékok
kínálatában mindent megtalál, amivel még inkább
saját ízléséhez igazíthatja autóját. Érdeklődjön
márkakereskedőjénél!
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1. Velúr textil padlószőnyeg és fehér LED lábtérvilágítás
A kiváló minőségű velúr szőnyegek óvják a padlót. GT Line
logóval és kettős varrású szegéllyel is kapható. A visszafogott,
fehér LED világítás kellemes üdvözlő fényt biztosít, amely az
első ajtók nyitásakor fel-, zárásakor pedig lekapcsol.
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2. Hátsó lökhárítóvédelem és csomagtéri szőnyeg
A magas fényű, robusztus rozsdamentes acél védőelem tökéletesen
illeszkedik a hátsó lökhárítóhoz. A kiváló minőségű velúr szőnyeg óvja
a csomagteret a piszoktól, és a törékeny rakományra is vigyáz.
3. Külső tükörház-dekoráció
A magas fényű, rozsdamentes acél tükörház-borítás látványosan
dobja fel a Sportage megjelenését. Ezek a darabok harmonikusan
kombinálhatók más, magas fényű dekorelemekkel.

4. Oldalsó fellépők
A csúszásgátló gumi betétekkel felszerelt, matt alumínium fellépők
könnyű hozzáférést biztosítanak a tetőn elhelyezett kiegészítőkhöz.
LED-sávval, vagy anélkül.
5. Vonóhorog
A kiváló minőségű rozsdaálló vonóhorog egyszerűen, biztonságosan,
diszkréten rögzíthető.
6. Rakomány-elválasztó
A hátsó üléstámla és a tető közé tökéletesen illeszkedő robusztus,
könnyen beszerelhető tartozék megóvja az utasokat a csomagtartóban
szállított tárgyak elmozdulása esetén.
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Beltéri kivitelek

Amilyen szép, olyan jó
A kifinomult árnyalatok és a prémium, puha tapintású anyagok modern hangulatot teremtenek a beltérben.
Az opciók széles választékából Ön is könnyen kiválaszthatja az ízlésének leginkább megfelelő kombinációt.

6

8

7

9

1

2

1.
2.
3.
4.
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EX fekete bőr
LX fekete szövet
EX fekete szövet
EX fekete bőr/szövet

3

4

5

5. EX szürke kéttónusú bőr

6. EX fekete/bézs kéttónusú bőr
7. EX bézs bőr/szövet

8. GT Line fekete bőr
9. GT Line fekete/szürke kéttónusú bőr
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Színek
Színek és műszaki adatok

Nem korlátozzuk a lehetőségeit
Casa White

Deluxe White

Sparkling Silver

A látványos, magas fényű karosszériaszínek izgalmas kínálatából könnyen kiválaszthatja az Önnek leginkább tetsző
árnyalatot. A megfelelő könnyűfém keréktárcsákkal pedig még karakteresebbé teheti új autóját.

Sirius Silver

Műszaki adatok
Motorok

Canyon Silver

Planet Blue

Bronze Metal

1.6 GDi 132 LE

Sebességváltó

Alchemy Green

6 sebességes
kézi

Meghajtás

AWD

2WD

2WD/AWD

6 sebességes
automata

AWD

AWD

Dízel

Soros négyhengeres turbó
1591

1685

1995

1995

Max. teljesítmény (LE/fordulat/perc)

132/6300

177/5500

115/4000

136/2750~4000

185/4000

Max. nyomaték (Nm/fordulat/perc)

160.8/4850

373/1500~2500

400/1750~2750

CO2 kibocsátás (város) (g/km)

265/1500~4500

Soros négyhengeres turbó

280/1250~2750

182

205/202

201

176

186/184

184

201

147*/156

169/177

175

119*/124

127*/132/139

154

166

Üzemanyag fogyasztás** (város)

7.9*/8.6

9.8/10.0

9.2

5.4*/5.7

5.6*/5.7/6.0

7.0

7.9

Üzemanyag fogyasztás** (városon kívül)

5.4*/5.6

5.8/6.2

6.5

4.2*/4.2

4.4*/4.4/4.8

5.2

5.3

Üzemanyag fogyasztás** (vegyes)

6.3*/6.7

7.3/7.6

7.5

4.6*/4.7

4.8*/4.9/5.2

5.9

6.3

1379

1449/1508

1534

1425

1701/1756

1615

1615

2120

2170

Saját tömeg

Keréktárcsák

2WD/AWD

2.0 CRDi 185 LE

6 sebességes
automata

1591

Végsebesség (km/óra)

Black Pearl

6 sebességes
kézi

Soros négyhengeres

Hengerűrtartalom

Dark Gun Metal

2.0 CRDi 136 LE

6 sebességes
kézi

Benzin

Motor típus

Sand Track

1.7 CRDi 115 LE

7 sebességes
DCT

2WD

Üzemanyag típus

Infra Red

1.6 T-GDi 177 LE
6 sebességes
kézi

Össztömeg

1895

2000

2235/2250

2250

2250

Max. vontatható tömeg (kg) fékezett

1400

1900 (kézi váltó), 1600 (DCT váltó)

1400

2200

1900

1900

Max. vontatható tömeg (kg) fékezetlen

650

750 mindkettőhöz

750

Üzemanyagtank (liter)

750

750

62
*ISG-vel

**Liter/100 km

Méretek
Fejtér (elöl) (mm)

997

Lábtér (elöl) (mm)

Fejtér (hátul) (mm)

993

Lábtér (hátul) (mm)

1053/1129

Csomagtér kapacitás VDA (liter) felhajtott üléssel

491/503**

970

Csomagtér kapacitás VDA (liter) lehajtott üléssel

1480/1492**

195/65R 16 könnyűfém
keréktárcsa
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205/55R 17" könnyűfém
keréktárcsa

205/55R 19" könnyűfém
keréktárcsa

205/55R 19" könnyűfém
keréktárcsa GT Line

1635 (1645 tetősínnel)

***Legalsó padlótálca állásnál
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Lelki nyugalom

Nincs miért aggódnia
7 éves garancia
Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes újautó-garanciát kínálunk (3 évig km-korlátozás nélkül, a 4. évtől
150 000 kilométerig). A teljes körű garancia ingyenes és a későbbi
tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet
előírásszerűen karbantartják.
A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt 12 éves garancia
A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.
Kapcsolatban a Kiával
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas új
modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról,
az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan
dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja.
A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az
UEFA-nak és a FIFA-nak, támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.
Finanszírozás
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes
igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót.
A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!
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Kia hétéves / 150 000
kilométeres újautó-garancia. Érvényes az EU
tagállamokban (valamint
Norvégiában, Svájcban,
Izlandon és Gibraltárban).
Helyi feltételek szerint
érvényes.
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Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (valamint Norvégiában,
Svájcban, Izlandon és Gibraltárban). Helyi feltételek
szerint érvényes.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com

Az itt található információk, illusztrációk és műszaki adatok a nyomdába adás
pillanatában megfeleltek a valóságnak. Az adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak. A kiadványban látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek
a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomtatási eljárás korlátai miatt az itt
bemutatott karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek a valós árnyalatoktól.
A legfrissebb információkért kérjük, forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

www.kia.com

