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

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

A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mind annyiunk 
számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan autókat, amelyekkel 
új távlatokat fedezhet fel és élvezhet ki. Lenyűgöző formavilágú, 
fejlett technológiájú autókat, tele intelligens megoldások-
kal. Kimagasló minőségük zálogaként minden modellünket 
páratlan, hétéves garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, 
egyetlen gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körül-
mények között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:  
a meglepetés ereje.

Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát a 
meglepetés erejének.
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Többet kínál, mint gondolná
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Az új Kia Sorento izgalmas, vadonatúj fejezetet nyit a szabadidőjárművek történetében. Akár a divatos, ötszemélyes változatot 

választja, akár a különösen tágas, hétüléses verzió mellett teszi le voksát, a Sorento percről percre meghálálja a döntését. Azoknak 

készült, akik többre vágynak a bevett normáknál. A Sorento lenyűgöző formaterve, élvonalbeli technológiája és a minőség iránti 

messzemenő elkötelezettsége mind egyetlen közös célt támogat: hogy minden egyes utazás a lehető legélvezetesebben teljen.
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MINŐSÉG

Sziklaszilárd ígéret

A robusztus megjelenés és a terebélyes méret mindig is tekintélyt parancsolóvá 

tette a szabadidőjárműveket. A méret azonban nem minden: vessen egy 

pillantást az új Sorentóra, és ismerje meg azt a tökéletes kidolgozást és 

részletekbe menő figyelmet, amelynek köszönhetően új szabadidőjárművünk 

tökéletesen képviseli a Kia látványos dizájnját és modern technológiáit. 

Természetesen a Sorento is megkapta a Kia egyedülálló, hétéves garanciáját: 

egy ilyen gondosan megalkotott autótól nem is várnánk kevesebbet.
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*Kia hétéves / 150 000 kilométeres gyártói garancia.  
Érvényes az EU tagállamokban (valamint 
Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltárban), 
helyi feltételek szerint.A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA
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FORMATERV

Minden nap fénypontja
Az új Kia Sorento belső terében intelligens megoldások várják, kecses, erőteljes formába öntve. 

Elöl kiemelkedik a jellegzetes Kia hűtőrács; az új maszkot két oldalról az oldalfalra átnyúló  

LED fényszórók és látványos ködfények keretezik. Az elnyújtott motorházfedél, az alacsonyan 

elvezetett tetővonal és a hátra húzott sziluett együtt dinamikus arányokkal ruházzák fel 

a járművet, amelynek méltó lezárása a hátsó lámpába integrált, látványos, LED-es hátsó 

féklámpa. Az új Sorento merész, magabiztos személyisége Önt is leveszi a lábáról.
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BELSŐ KIALAKÍTÁS, ÚJ JELLEMZŐK

Körös-körül intelligens
A széles, vízszintes elrendezésű utastérben az első pillanattól 

fogva otthonosan érzi majd magát. A műszerfalon átívelő 

lendületes körvonalaktól a légbeömlőkön át a plasztikus 

ajtóburkolatokig minden részletet mintha egyenesen a vezető 

köré terveztek volna. Az ergonomikus kialakítást erősítik a 

kiváló minőségű, puha tapintású anyagok, valamint a jellegzetes, 

selyemfényű króm keretek. Az összhatás túlzás nélkül kényeztető.
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7" TFT-LCD supervision 
műszeregység
Az éles képet adó, kiválóan 
olvasható kijelzőn megjeleníthető 
minden hasznos menetadat, a 
külső hőmérséklettől kezdve a 
navigációs útmutatásokon át a 
tankolásig megtehető távolságig.

Vezeték nélküli telefontöltő
Töltse kompatibilis mobiltelefonját 
vezetékek nélkül a középkonzolba 
épített indukciós töltő segítségével.

Selyemfényű króm kidolgozás
Szemkápráztató felületkezelés teszi látványosabbá 
a belső ajtókilincseket, a szellőzőrostélyok keretét, 
valamint a padló- és középkonzolt.

Hátsó szellőzőnyílások és elektromos csatlakozó
A hátul utazók a padlókonzol hátsó falán kialakított 
kezelőszervekkel szabályozhatják a beömlő 
levegő mennyiségét. A hordozható készülékek 
működtetésére, akkumulátoruk töltésére USB 
aljzat, illetve 12 voltos csatlakozó szolgál. 

TECHNOLÓGIA

Pihentető, minőségi,  
magabiztos

Az új Kia Sorento tele van olyan megoldásokkal, amelyek  

minden utazást fantasztikus élménnyé varázsolnak.

8" multimédiás navigációs rendszer 
Szeretné magasabb szintre 

emelni a fedélzeti szórakoztatást? 
Válassza a nagyfelbontású, 8 colos 
LCD érintő képernyőt! A berende-

zéshez tíz hangszórós, erősítős 
Harman-KardonTM audiorend-
szer, valamint tolató kamera és 
cápauszony antenna is tartozik.

Navigációs rendszer ütemezett frissítése 
Ön dönti el, mikor frissítsen  

a rendszer; a frissítéshez  
be sem kell kapcsolnia azt.
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UTASTÉRKOMFORT

A kényelem mindenkié

Élvezze korlátok nélkül a tágas, új Kia Sorentót. Mindennek az alapja az 

ergonomikus, kényelmes és sokoldalúan variálható ülésrendszer, akár 

az öt-, akár a hétszemélyes változatot választja. Ha még szellősebb 

kialakításra, még jobb térérzetre vágyna, akkor élvezze a rendelhető 

panoráma napfénytető nyújtotta tágas és világos belső teret!
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2. üléssor síkba döntve

2. üléssor részben ledöntve

2. üléssor részben ledöntve (síléc-szállító helyzetben)

3. üléssor síkba döntve

3. üléssor részben ledöntve

2. üléssor részben ledöntve

3. üléssor síkba döntve és 2. üléssor részben ledöntve

VEZETŐI ERGONÓMIA / SOKOLDALÚ KIALAKÍTÁS

Maximális helykínálat

Tökéletesen sokoldalú átrendezhetőség, öt vagy hét üléssel 

Döntse le a hátsó üléseket részben vagy teljesen, és élvezze a számtalan ülés-  

és csomagtér-elrendezés kínálta lehetőségeket.

Intelligens fűtés és szellőzés
Az integrált fűtő és klímaberendezés méri a külső és 
belső hőmérsékletet, és a beállított értékhez igazodva 
automatikusan módosítja a légkondicionáló működését.  
A rendszer az Ön maximális kényelme érdekében  
még a vezetőülés szellőzését és fűtését, illetve  
a kormánykerék fűtését is szabályozza. 

10 irányban állítható
Mivel mindannyian mások vagyunk, a 
motorosan állítható vezetőülés négy 

irányban szabályozható deréktámaszt 
is kínál, így bárki könnyen beállíthatja 

a számára ideális üléspozíciót.

8 irányban állítható
Motorosan állítható utasülés 

magasságszabályozással 
és két irányban állítható 

deréktámasszal.

270 mm
A második üléssor hosszirány-

ban 270 mm-t állítható előre és 
hátra, megkönnyítve a harmadik 

üléssor megközelítését.

Mindegy, mire készül, és mindegy, mit kell szállítania: a Sorentót semmilyen igény 

sem éri felkészületlenül. Pillanatokon belül átalakítható hétszemélyes családi autóból 

tágas szállítójárművé, vagy felfedezők és minden felszerelésük szállítására alkalmas 

expedíciós gépkocsivá. Mindennapi sokoldalúság és kényelem a legmagasabb szinten.

Hétüléses ÖtülésesA 10 irányban állítható vezetőülés gombjai

Meghosszabbítható vezetőoldali ülőlap 
A Sorento a magas sofőröket is kényezteti:  
az ülőlap egyetlen gombnyomással  
meghosszabbítható, ami fokozott kényelmet jelent.

Könnyed be- és kiszállás 
A hétszemélyes kiviteleken a második üléssor automatikusan előre billen és 
270 mm-t előre csúszik, megkönnyítve a beszállást a harmadik üléssorhoz.

Fűthető, szellőztethető ülések 
Télen-nyáron kényelmes: hidegben az első és második üléssor ülőlapjai és 
háttámlái egyaránt fűthetőek, melegben pedig a két első ülés ülőlapjának és 
háttámlájának szellőztető funkciója enyhíti a hőséget.
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Második üléssor háttámlaállító kar (hétüléses)

Csomagtértakaró roló tárolórekesze (Öt- és hétüléses)Padló alatti tárolórekesz (Ötüléses)

Második üléssor háttámlaállító kar  
A hátsó oldalajtók kinyitása nélkül is előre dönthetők a má-
sodik sori ülések a csomagtér oldalfalában elhelyezett karok 
segítségével. Kizárólag hétüléses kiviteleken.

Padló alatti tárolórekesz 
Apróbb tárgyak tárolására ideális a padló alatti, vízhatlan tálca.

Csomagtértakaró roló tárolórekesze 
A takaróroló külön, erre kialakított helyen tárolható; alatta
nagyobb értéktárgyak is elrejthetők.

Csomagtérajtó memória funkció  
Nagyban megkönnyíti a rakodást: a különböző testmagas-
ságú vezetőkhöz eltérő nyitási magasságok menthetők el a 
csomagtérajtó memóriájában: tároláshoz csak tartsa három 
másodpercig nyomva az ajtó mögött elhelyezett gombot.

Második üléssor háttámlaállító kar 
A hátsó oldalajtók kinyitása nélkül is előre dönthetők a má
sodik sori ülések a csomagtér oldalfalában elhelyezett karok 
segítségével. Kizárólag hétüléses kiviteleken.

Padló alatti tárolórekesz 
Apróbb tárgyak tárolására ideális a padló alatti, vízhatlan tálca.

Csomagtértakaró roló tárolórekesze 
A takaróroló külön, erre kialakított helyen tárolható; alatta
nagyobb értéktárgyak is elrejthetők.

Csomagtérajtó memória funkció 
Nagyban megkönnyíti a rakodást: a különböző testmagas
ságú vezetőkhöz eltérő nyitási magasságok menthetők el a 
csomagtérajtó memóriájában: tároláshoz csak tartsa három 
másodpercig nyomva az ajtó mögött elhelyezett gombot.

Intelligens csomagtérfedél-nyitó rendszer  
Optimális segítség, ha mindkét keze tele van: ha a rendszer 
az autó mögött érzékeli a kulcs nélküli nyitás jeladóját, há-
rom másodperc után automatikusan felnyitja a csomagtér 
ajtaját, amely aztán egyetlen gombnyomással lecsukható.Kulcs nélküli nyitás és indítás

PRAKTIKUS BELSŐ TÉR ÉS CSOMAGTARTÓ

Rugalmas, nyitott az újra:  
hívogató személyiség
Az új Sorento nem ijed meg, ha terebélyes tárgyakat kell szállítania. Sőt: 

rugalmasan variálható belső tere a legkülönfélébb felhasználási területekre teszi 

alkalmassá. Ráadásul a tetősín is az alapfelszerelés része, ha még több csomagot 

kellene szállítania.
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VEZETÉSI ÉLMÉNY

Összkerékhajtás a négyévszakos vezetési élményért

Az új Sorento kemény terepre termett összkerékhajtási technológiája 

még kényelmesebbé teszi a mindennapi közlekedést. Az innovatív, 

állandó összkerékhajtás révén a Sorento egyenetlen, laza vagy csúszós 

útfelületen is kiváló tapadást és erőátvitelt kínál, kanyarodás során 

pedig segít megőrizni a jármű oldalirányú stabilitását.

Az intelligens DynamaxTM összkerékhajtási (AWD) rendszert a Kia 
a Magna Powertrain vállalattal együttműködésben fejlesztette ki. 
A rendszer folyamatosan ellenőrzi a menetviszonyokat, és előre felmé-
ri, hogy milyen mértékben lesz szükség az összkerékhajtásra. Ennek 
megfelelően mindig a jó tapadással rendelkező kerekekre küld hajtóerőt. 
Kanyarodás során a rendszer segít stabilizálni a járművet, és az első, 
illetve hátsó tengelyre jutó nyomaték szabályozásával kiküszöböli 
az alulkormányzottságot. Mindemellett a rendszer kialakítása  
az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást is mérsékli.
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2.2 CRDI dízelmotor
Max. teljesítmény 200 LE @  
3800/perc fordulatszámon 

Légellenállási együttható: 0,33

Smart üzemmód 
Ebben az üzemmódban a rend-
szer a vezető stílusához igazodik 
és automatikusan kapcsol az eco, 
normál és sport módok között.

Üzemmódválasztó rendszer (DMS) 
Egyetlen gombnyomással 
választhat a normál, eco, sport 
és smart üzemmódok között. 
Mindegyik módosítja a hajtáslánc 
és a kormánymű reakcióidejét, 
hogy szükség esetén még kényel-
mesebb és takarékosabb vagy 
élénkebb és sportosabb legyen az 
új Sorento.

2.4 GDi benzinmotor
Max. teljesítmény 188 LE @  
6000/perc fordulatszámon

Automata sebességváltó 
Az elektronikus vezérlésű, hat- 
(2.4 GDI) vagy nyolcfokozatú  
(2.2 CRDI) automata sebesség-
váltó finoman, zökkenőmentesen 
kapcsol, és segít takarékoskodni 
az üzemanyaggal.

Hatfokozatú kézi sebességváltó 
A Sorento hatfokozatú kézi 
kapcsolású sebességváltója kiváló 
gyorsítóképességet és sportos 
menetdinamikát biztosít, finom 
kapcsolások és fokozottan taka-
rékos üzem mellett.

Energia-visszanyerő rendszer
Újabb ötletes megoldás az üzemanyag-fogyasztás és a 
CO2-kibocsátás csökkentésére: amint a vezető leveszi a lábát 
a gázpedálról és lassítani kezd, az új Kia Sorento a máskü-
lönben kárba vesző mozgási energiát elektromos árammá 
alakítja át, és az akkumulátorban tárolja. Teljesen feltöltött 
akkumulátor esetén a generátor leválik a rendszerről.

TELJESÍTMÉNY ÉS ERŐÁTVITEL

Hatásfok és erő  
összjátéka
A Sorento benzin- és dízelmotorjai az alacsony és közepes fordulatszám-

tartományban jelentkező, kimagasló forgatónyomatékot finom, csendes futással 

társítják. Hogy teljesítse a szigorú Euro6-os károsanyag-kibocsátási norma 

előírásait, a benzinmotor új generációs, nagynyomású befecskendezőket alkalmaz, 

míg a dízelmotor SCR kipufogógáz-tisztító rendszert kapott.
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Dupla kipufogó
Kevés sportosabb stíluselem létezik a dupla kipufogónál. 
Kizárólag dízelmotoros modellekhez rendelhető.

Piros féknyergek 
A ragyogó piros féknyergek felhívják a figyelmet a kerekekre, 
és rámutatnak a Sorento képességeire.

LED-es ködfényszórók 
A lenyűgöző ‘jégkocka’ kialakítású, ultramodern LEDes 
ködfényszórók minden helyzetben jó láthatóságot 
biztosítanak, ráadásul még sportosabbá teszik a Sorento 
megjelenését.

Oldalsó fellépők
A látványos fellépők még stíluso-
sabbá teszik a karakteres külsőt. 

A GT Line csomag sportos  
megjelenést és teljesítményt  
nyújt, hogy kiemelje a Sorento 
izgalmas karakterét.

Dupla kipufogó

GT LINE

A kifinomultság új mércéje
Az új Sorento GT Line dinamikus formavilágával, kifinomultságával és prémium megoldásaival, 

határozott jelenség az utakon. A kényelmes utastértől a lenyűgöző karosszériáig mindenütt 

látványos, sportos részletek találhatóak. A sportos optikai kiegészítőkből és teljesítménynövelő 

részletekből álló GT-Line csomag még izgalmasabbá teszi a Sorentót.

Piros féknyergek LED ködlámpák

24
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Váltófülek
A kifinomult, krómozott váltófülek 
harmonizálnak az utastér 
kialakításával. A váltófülek a 
menetdinamikát is javítják, hiszen 
a vezető gyorsabban, könnyebben 
kapcsolhat, miközben végig 
uralhatja az autót.

Hátulról is állítható utasülés
Az első utasülés gombnyomásra 
eltolható és hátra dönthető. 
Az erre szolgáló gomb könnyen 
elérhető az üléstámla belső oldalán, 
segítségével hátul nagyobb hely 
állítható be, optimális kényelmet 
biztosítva az utasoknak.

Váltókar
A még kényelmesebb működtetés 
érdekében kifinomult, puha 
tapintású anyagok borítják a 
krómozott váltókart.

Fekete színcsomag 
A fekete ajtóbetétek és fekete 
bőrülések (elöl szürke GT Line 
öltésekkel) hamisítatlanul 
sportos hangulatot teremtenek. 
A határozott oldaltartású ülések 
kiemelkedően kényelmesek, az 
azokat díszítő GT Line logó a beltér 
exkluzív stíluseleme.

GT LINE

Káprázatos kényelem, stílus és praktikum
Puha tapintású anyagok, kompromisszummentes odafigyelés és sportos stíluselemek - a 

krómbetétektől az üléseket díszítő GT Line logóig - gyorsan mindenki kedvenc helyévé teszik az 

új Kia Sorento utasterét.

A GT-Line csomag látványelemek-
ből, és a Sorento teljesítményét 
növelő kiegészítőkből áll, hogy a 
vezetés még élvezetesebb legyen.

Hátsó sorból állítható utasülés

Fekete színcsomag

VáltókarVáltófülek



2928

VSM

Járműstabilitás-szabályozás  (VSM)
A rendszer a fékerő, a motor nyo-
maték és a kormányzási nyomaték 
szabályozása révén segít helyreál-
lítani a jármű stabilitását.

Visszagurulásgátló-rendszer (HAC)
A HAC rendszer megakadályozza, 
hogy meredek emelkedőn törté-
nő elinduláskor a jármű hátrafelé 
guruljon.

Lejtmenet vezérlés (DBC)
A rendszer állandó sebesség mel-
lett stabilan és biztonságban tartja 
az autót a meredek lejtőkön.

Fogaslécre szerelt, elektromos  
szervokormány (R-MDPS) 
Az R-MDPS rendszer egyszerre biz-
tosít határozott kormányérzetet és 
kivételesen kezes irányíthatóságot.

Hátsó segédváz 
Mostantól az elsőkerékhajtású 
modellek is megkapják az összkerék-
hajtású kivitelek hátsó segédvázát, 
amely még jobb menetstabilitást 
eredményez.

Tökéletesített szelepházú  
lengéscsillapítók  
Az áttervezett szelepházak dinami-
kus vezethetőséget tesznek lehetővé 
stabil, kényelmes rugózás mellett.

HAC DBC

BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK (PASSZÍV)

Ösztönösen biztonságos Megéri keménynek lenni
Az út napról napra új kihívásokat tartogat. Az új Sorento azonban minden 

körülmények között segít Önnek megőrizni uralmát a jármű felett: legyen szó 

rossz tapadású útfelületről, emelkedőről, kanyargós útról vagy más autósok 

hirtelen manőverei által teremtett veszélyhelyzetekről.

Az új Kia Sorento a legkülönfélébb ütközési szimulációkban és töréstesztekben bizonyította,  

hogy utasvédelme első osztályú. Az ultra nagy szakítószilárdságú acélelemekkel megerősített, 

hat darab légzsákkal védelmezett utascella tökéletes biztonságot nyújt az itt utazóknak.

52,7%52,7%52,7 fejlett nagy szilárdságú acél* 

*Fejlett, nagy szilárdságú acél (AHSS) 
A Sorento vázszerkezetének több mint 52,7 
százaléka fejlett, nagy szilárdságú acélból 
készült. Ez a kivételesen ellenálló ötvözet 
erősíti az autó orrát, farát és oldalait, vala-
mint a karosszéria nagy erőhatásoknak kitett 
csomópontjait.

Hat légzsák 
A Sorento elülső és oldallégzsákokkal óvja 
vezetőjét és első utasát, míg a két függöny-
légzsák minden üléssoron védelmet nyújt az 
utasoknak. 

Vészhelyzeti rögzítő rendszer (EFD)

A Sorento első üléssorán alkalmazott bizton-
sági öveket vészhelyzeti rögzítő berendezéssel 
szerelték fel. A megoldás révén a vezető- és 
utasoldali övelőfeszítő gyorsabban és határo-
zottabban szorítja ülésükbe az utasokat, ami 
ütközés esetén fokozott védelmet jelent.

52,7
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360°-os kamera 
Körkörös nyugalom: az ösztönösen használható rendszer négy 
darab (elöl, hátul és két oldalt elhelyezett) széles látószögű ka-
mera felvételét kombinálja össze egyetlen képpé, így biztosítva 
teljes körű madártávlati képet a Sorento környezetéről parkolás 
vagy legfeljebb 20 km/óra sebességű haladás esetén.
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BIZTONSÁG

Észlel, elhárít, védelmez
Legyen szó parkolásról, szűk helyen történő manőverezésről 

vagy magabiztos kanyarvételről, a Sorento kifinomult 

megoldásokkal segíti vezetőjét, és gondoskodik az utazás 

biztonságáról.

Dinamikus kanyarkövető LED fényszórók (DBL)
A még jobb éjszakai látási viszonyok érdekében a fényszórók tökélete-
sebben világítják meg a kanyarokat, figyelembe véve a kormányszöget, 
valamint a jármű tömegét és sebességét.

Head-up kijelző (HUD)
Mindig biztonságban: hogy Önnek egy pillanatra se kelljen levennie tekin-
tetét az útról, a head-up kijelző grafikákat és a vezetéshez kapcsolódó 
egyéb információkat vetít a szélvédőre, közvetlenül a vezető látóterébe.

Sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer (SLIF)
A rendszer egy kamera és a navigációs rendszer segítségével felismeri 
és beolvassa a sebességkorlátozást jelző táblákat, majd a korlátozást 
megjeleníti a sebességmérő mellett, illetve a navigációs képernyőn.

Autómosó behajtás üzemmód
Hogy Ön kényelmesebben állhasson be 
a gépi autómosókba, az elülső kame-
ra segédvonalakkal támogatja a pontos 
kormányzást, amikor Ön behajtja a külső 
visszapillantó tükröket.

Intelligens parkolást segítő rendszer (SPAS)
A rendszer a tolatás mellett a párhuzamos és merőleges parkolási 
manőverek végrehajtásában is segítséget nyújt. Felismeri a megfelelő 
méretű parkolóhelyeket, elvégzi a kormányzást, és közben folyamato-
san ellenőrzi a Sorento és a környező autók közötti távolságot: Önnek 
nincs más dolga, mint a gázt és a féket, illetve a sebességváltót kezelni.
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BIZTONSÁG

Ultramodern segítő
Az új Kia Sorento segít észlelni az Ön körül zajló eseményeket, 

és ezzel még kényelmesebbé, egyben még biztonságosabbá is 

tesz minden utazást, a rövideket éppúgy, mint a hosszúakat. Ha 

például megtorpanunk a forgalomban, leállítja a motort, hogy 

takarékoskodjon az üzemanyaggal.

Sávtartó asszisztens (LKAS) 
Mindig segít koncentrálni: az autó elején kamera figyeli a sávfelfestése-
ket, és amennyiben a vezető akaratán kívül kisodródik a sávból, az LKAS 
rendszer figyelmezteti őt, sőt, akár vissza is kormányozza a járművet a 
sávba.

Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás (AEB)
Az FCA az autó 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 fi-
gyelmezteti a vezetőt. Ha a vezető nem reagál, a rendszer önműködően 
fékez, elkerülve a balesetet vagy enyhítve annak súlyosságát.

Adaptív tempomat Stop & Go funkcióval (SCC)
A Sorento sebességtartó automatikája jóval többet tud elődeinél. Az SCC 
radarral felügyeli az elöl haladó jármű távolságát. A rendszer a fékek 
működtetésével tartja az előre beállított, biztonságos követési távolsá-
got; akár meg is állítja a Sorentót, megvárva, hogy az elöl haladó jármű 
tovább haladjon.

Vezetőéberség-figyelmeztetés (DAA)
A rendszer figyeli a kormánykerék, az irányjelző és a gázpedál működte-
tését. Amennyiben a vezetőnél koncentrációvesztés vagy álmosság jeleit 
észleli, a rendszer hangjelzéssel, valamint a műszerfalon megjelenő, 
kivilágított kávéscsésze piktogrammal figyelmezteti, hogy ideje pihenőt 
tartani.

Holttérfigyelő rendszer (BSD)
Ha a Kia Sorento autót észlel a holtterében, fényjelzéssel  
figyelmezteti vezetőjét. Ha pedig ilyenkor sávváltást  
kísérel meg a sofőr, hangjelzéssel riaszt.

Mögöttes keresztirányú forgalomfelügyelet (RCTA)
Parkolóból vagy autóbeállóból kitolatva a rendszer figyelmezteti a  
vezetőt, amennyiben a keresztben futó úton közeledő járművet észlel.
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MŰSZAKI FELSZERELTSÉG

Személyes apróságok

A Sorento teljes körű felszereltsége a legmagasabb szintű komfortot 

és minőséget biztosítja. Ezen felül természetesen számos olyan 

opciós tétel közül választhat, amelyek segítségével a Sorentót 

pontosan személyes igényeihez és elvárásaihoz igazíthatja.

Harmadik féklámpa a hátsó 
légterelőben
Forma és funkció találkozá-
sa: a szépséges vonalú hátsó 
légterelő nem csak az aerodi-
namikát javítja, de a harmadik 
féklámpának is helyet ad.

Beépített memória (IMS)
Könnyedén alkalmazkodik Ön-
höz: a memória két felhasználó 
ülés- és külső tükörbeállítását 
képes eltárolni.

Abroncsnyomás-ellenőrző 
rendszer (TPMS)
A TPMS nem csak akkor 
figyelmeztet, ha túl alacsony 
a nyomás: folyamatosan tá-
jékoztatja a vezetőt az egyes 
abroncsok aktuális nyomási 
értékeiről.

LED helyzetjelzők és féklámpák
Az EX felszereltségi szinten 
opcióként megrendelhető, 
hátsó lámpatestbe integrált, 
rendkívül jól látható lámpák 
még ragyogóbbá teszik az új 
Sorento megjelenését. 

Kétzónás klímaberendezés
A kétzónás klímaberendezés 
révén a vezető és utasa egy-
mástól függetlenül állíthatják 
be a hőmérsékletet és a befú-
vás erejét.

Elektromos rögzítőfék (EPB)
Nem kell többé a kézifékkarral 
vesződnie: elég megnyomni 
egy gombot, és önműködően, 
kényelmesen működésbe lép a 
rögzítőfék.

8 colos navigációs kijelző
A könnyen leolvasható és kezel-
hető navigációs rendszer élénk 
színű képet adó, 8 colos LCD 
érintőképernyőt kapott. Ez a 
monitor jeleníti meg az útvona-
lakat, a lehetőségeket és egyéb 
fontos információkat. A rendszer 
kompatibilis az Android AutoTM 
és Apple CarPlayTM funkciókkal.

7 colos multimédiás 
érintőképernyő
Érintőképernyő, tolatókamera 
és a hordozható zenei lejátszók 
csatlakoztatására szolgáló 
bemenetek teszik teljes körűvé 
a 7 colos multimédia rendszer 
szolgáltatásait. 

Cápauszony antenna
Áramvonalas cápauszony 
tetőantenna a navigációs rend-
szerhez.

Fűthető kormánykerék
Nagyszerű kényelemfokozó a 
hideg napokon.

Bluetooth mobiltelefon kihan-
gosító, opciós hangvezérléssel 
Vezeték nélküli kapcsolat a 
Bluetooth-képes hordozható 
készülékek és a fedélzeti au-
diorendszer között. Beépített 
mikrofonnal.

Multifunkciós kormánykerék
Hangerő-szabályozás, csator-
naváltás: mindehhez el sem 
kell engednie a kormányt, 
hála a könnyedén elérhető 
kezelőszerveknek!

Nemesacél pedálok
Sportos elegancia: a strapabí-
ró, könnyű rozsdamentes acél 
pedálok kifejezetten dinamikus 
hangulatot kölcsönöznek a 
Sorentónak.

Árnyékoló
A második üléssori oldalabla-
kokra szerelhető, kihúzható ár-
nyékoló véd az erős napsütés 
és a kíváncsi tekintetek ellen.

Automatikus sebességtartó 
automata
Az ergonomikus kialakítású 
nyomógombokkal anélkül 
szabályozhatja a tempomat 
beállításait, hogy elengedné a 
kormányt.

Harman KardonTM prémium
hangrendszer
Tíz hangszóró, külső erősítő és 
olyan élvonalbeli technológiák, 
mint a Clari-FiTM zenei helyreállító 
algoritmus vagy a Quantum-
LogicTM teremtenek bármilyen 
sztereó vagy többcsatornás 
forrásból lenyűgöző, térhatású 
zenei élményt.

Padlókonzol új váltógombbal
Az új váltógomb kényelmes, 
könnyen kezelhető és olyan 
stílusos, mint amire számít. 

LED ajtóküszöb-megvilágítás
Az ajtóküszöb csekély ener-
giafogyasztású, nagy fénye-
rejű, tetszetős LED világítása 
éjszaka megkönnyíti a be- és 
kiszállást.

A hátsó ülésen utazókra  
figyelmeztető jelzés 
Intelligens emlékeztető fokoz-
za a biztonságot: amennyiben 
Ön kiszáll az autóból, és a 
rendszer mozgást észlel a hát-
só üléssoron, a Sorento hang- 
és fényjelzéssel figyelmezteti 
Önt.

USB töltő
Nem kell többé attól félnie, 
hogy lemerül a telefonja: 
a hordozható elektronikus 
készülékek akkumulátorai a 
padlókonzol hátsó végébe be-
épített USB aljzatról tölthetők.

AUX, USB és MP3 csatlakozók
Bármilyen formátum megen-
gedett: a beépített AUX és USB 
csatlakozóknak köszönhetően 
hordozható MP3-lejátszóról, 
pendrive-ról vagy egyéb kom-
patibilis multimédiás eszközről 
is lejátszhatja zeneszámait. 

Panoráma napfénytető  
Engedje be a napfényt: a nagyméretű, két részből álló panorá-
ma napfénytető még szellősebbé teszi a térérzetet, és fény-
nyel árasztja el az utasteret. A motoros mozgatású árnyékoló 
alapfelszerelés. Opció EX felszereltségi szinten.



FELSZERELTSÉGI OPCIÓK

Belső színek és kárpitok

EX opciós kivitelű selyemfényű  
fekete bőrkárpit

EX opciós bézs bőrkárpit

Selyemfényű fekete belső, hullámmintázatú dekorbetétek-
kel, fekete műszerfallal és fekete bőrkárpittal

Bézs belső, hullámmintázatú dekorbetétekkel, kéttónusú 
műszerfallal és kéttónusú bézs bőr üléskárpittal

FEKETE BELSŐ TÉR FEKETE + BÉZS KÉTTÓNUSÚ BELSŐ TÉR

LX alapkivitelű selyemfényű fekete szövetkárpit LX alapkivitelű bézs szövetkárpitEX alapkivitelű selyemfényű fekete szövetkárpit EX alapkivitelű bézs szövetkárpit

Selyemfényű fekete belső, hullámmin-
tázatú dekorbetétekkel, fekete mű-
szerfallal és fekete szövet üléskárpittal

Bézs belső, hullámmintázatú  
dekorbetétekkel, kéttónusú  
műszerfallal és bézs szövet  
üléskárpittal

Selyemfényű fekete belső, szénszálas 
hatású, dombornyomott dekorbeté-
tekkel, fekete műszerfallal és fekete 
szövet üléskárpittal

Bézs belső, szénszálas hatású,  
dombornyomott dekorbetétekkel, 
kéttónusú műszerfallal és bézs  
szövet üléskárpittal
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EX opciós világosszürke bőrkárpit

Világosszürke belső, fekete fényes dekorbetétekkel, 
fekete műszerfallal és kéttónusú világosszürke bőr  
üléskárpittal

BELSŐ SZÍNCSOMAGOK

EX opciós barna bőrkárpit

Barna belső fekete fényes dekorbetétekkel, fekete  
műszerfallal és barna bőr üléskárpittal

Fényezett (LX)

Krómozott (EX és GT Line)

Külső kilincsek
A karosszéria színére fényezett külső kilincs 
alapfelszerelés az LX kivitelnél; az EX  
és GT Line felszereltségi szinten krómozott 
kilincseket találunk.

Karosszériaszínek
 Válasszon az Ön stílusához illő fényezést! A Sorento gyöngyház,  
metál és alapszínekben rendelhető.

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9) Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

 Steel Grey (KLG)

SZÍNEK ÉS KÁRPITOK

Belső színek, karosszéria színek, kárpitok

A Sorento külső és belső színkombinációk széles választékát kínálja, stílusos, pihentető légkört teremtve.
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Sötét fémhatású maszk (EX) Alapkivitelű fekete hűtőmaszk (LX)

Hűtőmaszkok
Az új Sorento magabiztos karakteréről árulkodik a jellegzetes Kia hűtőmaszk.

Könnyűfém keréktárcsák
Az áramvonalas könnyűfém keréktárcsák csökkentik 
a rugózatlan tömeget, és kiemelik a Sorento izmos 
kiállását.

Méretek (mm) *17 colos kerékkel számítva

Alapkivitelű fekete (LX)Ezüstszínű (EX)

Kartervédő lemezek 
A látványos első kartervédő lemez hatékony védelmet nyújt a karcolások és felverődések ellen.

※  A kiadványban szereplő adatok és illusztrációk a nyomdába adás pillanatában megfeleltek a valóságnak, ám azok előzetes bejelentés nélkül módosíthatók. Bizonyos termékjel-
lemzők vagy funkciók opciós tételek lehetnek; nem minden illusztrált tétel rendelhető meg az alapmodellhez. A legfrissebb információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

Teljes hossz 4800

Teljes szélesség 1890

Teljes magasság

1685 
(tetősín nélkül)

1690 
(tetősínnel)

Tengelytáv 2,780

Nyomtáv elöl/hátul

17”: 
1633 / 1644
18“/19“: 
1628 / 1639

Túlnyúlás elöl/hátul 945 / 1075

Fejtér 
(1. / 2. / 3. sor)

1004 / 998 / 920

Lábtér 
(1. / 2. / 3. sor)

1048 / 1000 / 805

Válltér 
(1. / 2. / 3. sor)

1500 / 1472 / 1342

Szabad hasmagasság 185

Üzemanyagtank (l) 71

Műszaki adatok (mm)

235/65R 17” Könnyűfém 
keréktárcsa (Alapkivitel)

235/55R 19” Könnyűfém 
keréktárcsa (EX és GT Line)

945

16,9/ 18/ 21/

2,780

4,800

1,0751,639

16
9
0
 (
te
tl
cs
om
ag
ta
rt
rv
al
)

1,890

1,628

KERÉKTÁRCSÁK ÉS MŰSZAKI ADATOK

Finom részletek és kőkemény tények

Itt megtalálja mindazon apró finomságokat, amelyekkel tökéletessé teheti Sorentóját, 

a különböző hűtőmaszk-stílusoktól kezdve a könnyűfém keréktárcsákig. 
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7-éves garancia

Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes 

gyártói 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 jár-

művet előírásszerűen karbantartják. Érvényes az EU tagállamok-

ban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltárban). 

Helyi feltételek szerint érvényes.

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 leg-

frissebb híreket. Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas új 

modelljeit.  Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, 

az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy üzem-

anyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan 

dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja. A Kia a spor-

tok 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 gyártói garancia.  
Érvényes az EU tagállamokban (valamint 
Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltárban), 
helyi feltételek szerint.A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA
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A kiadványban megjelenített felszereltségek, kiegészítők nem mind az alapfelszereltség 
részei. A felszereltség függhet a Magyarországon elérhető kiviteltől, felszereltségi 
szinttől vagy opciós rendelhetőségtől. Minden információ és specifikáció a nyomdába 
adás időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás 
jogát fenntartja. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek 
kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com

www.kia.com

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

*Kia hétéves / 150 000 kilométeres gyártói 
garancia. Érvényes az EU tagállamokban 
(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon  
és Gibraltárban), helyi feltételek szerint.




