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Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej. 
 
7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

cena od  147 500 PLN 

Wersja 7 miejscowa 
Napęd 4WD DYNAMAX 
Automatyczna skrzynia biegów  
Nawigacja z 7-calowym ekranem 
18” felgi aluminiowe  
na wyposażeniu wersji podstawowej 

cena od   

147 500 PLN 

Wersje limitowane  

Business Line 

zyskujesz 9 000 zł 



Wyposażenie standardowe wersji M 

Wyposażenie standardowe wersji L 

Wyposażenie standardowe wersji XL 

• napęd 4WD Dynamax 
• wersja 7-miejscowa 
• system nawigacji satelitarnej Kia Navi System  z Bluetooth                                       
• kamera cofania 
• felgi aluminiowe 18” z oponami 235 / 60 R18 
• czujniki parkowania przód i tył 
• przyciemniane szyby tylne 
 

• zegary Kia Supervision Cluster  z ekranem 7” LCD             
• elektryczny hamulec postojowy z funkcją „Auto Hold” 
• regulacja elektryczna fotela kierowcy   
• elementy wnętrza w kolorze fortepianowym  
• reflektory ksenonowe 
• tylne lampy w technologii LED 

 

• skórzana tapicerka foteli z pakietem zimowym 
• system bezkluczykowy 
• automatyczne otwieranie bagażnika                
• asystent zmiany pasa ruchu 
• system rozpoznawanie znaków drogowych 
• system monitorowania martwego pola w lusterkach  
• system monitorowania ruchu pojazdów z tyłu 
• felgi aluminiowe 19” z oponami 235 / 55 R19 
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M L XL 

Cennik ważny od 05-10-2017 r. 
 

D  2.0 CRDi 185 KM 4WD 6AT 147 500  zł 155 500 zł 175 500 zł 

D  2.2 CRDi 200 KM 4WD 6MT 161 500 zł 169 500 zł 189 500 zł 

D  2.2 CRDi 200 KM 4WD 6AT - 175 500 zł 195 500 zł 

BUSINESS LINE   
Dodatkowe wyposażenie 

w promocyjnej cenie 
 



Wersje limitowane 
Business Line 

Business Line  - wyposażenie dodatkowe do wersji XL: 
• Kia Navi System Plus  

• Światła przeciwmgielne w stylistyce kostek lodu 

 

Business Line Plus  - wyposażenie dodatkowe do wersji XL: 
• Kia Navi System Plus 

• Światła przeciwmgielne w stylistyce kostek lodu 

• Pakiet „Technologiczny” 

• Dach panoramiczny 

• Kia Brake Assist 

 
 

 
  

 

Wersje limitowane  

Business Line 

zyskujesz 9 000 zł 

Business Line Business Line Plus 

D  2.0 CRDi 185 KM 4WD 6AT 
182 500 zł 

 

173 500 zł 
197 000 zł 

 

188 000 zł 

D  2.2 CRDi 200 KM 4WD 6AT - 
217 000 zł 

 

208 000 zł 



    

M L XL 

Bezpieczeństwo       

  

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera ● ● ● 

Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń ● ● ● 

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i możliwością regulacji wysokości dla foteli przednich  ● ● ● 

Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył ● ● ● 

Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia ● ● ● 

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX dla bocznych foteli drugiego rzędu ● ● ● 

Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED ● ● ● 

Przednie lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów ● ● ● 

Automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu ● ● ● 

ABS - System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania ● ● ● 

VSM - System podpowiedzi ruchu kierownicy ● ● ● 

ESC - System stabilizacji toru jazdy ● ● ● 

HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów  ● ● ● 

BAS - System wspomagania hamowania ● ● ● 

TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy ● ● ● 

ESS - Automatycznie włączane światła awaryjne w przypadku nagłego hamowania ● ● ● 

Aktywna maska silnika z systemem ochrony pieszego  ● ● ● 

Czujniki parkowania przód i tył ● ● ● 

Przednie lampy typu projekcyjnego z funkcją oświetlania drogi do domu  ●     

Reflektory ksenonowe z funkcją samopoziomowania oraz spryskiwaczami reflektorów    ●   

Tylne światła wykonane w technologii LED   ● ● 

Reflektory ksenonowe z funkcją adaptacyjnego oświetlania drogi oraz spryskiwaczami reflektorów     ● 

Światła przeciwmgielne w stylistyce kostek lodu       ICE 

Koła       

  

Czujniki ciśnienia w ogumieniu ● ● ● 

Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą aluminiową ● ● ● 

18" Aluminiowe felgi z oponami  235 / 60 R18 ● ●   

19" Aluminiowe felgi z oponami  235 / 55 R19     ● 

Funkcjonalność       

  

Konsola nad głową kierowcy ze schowkiem na okulary, lampki do czytania, zestaw dla palących ● ● ● 

Podświetlany schowek pasażera ● ● ● 

Drugi rząd siedzeń - oparcie kanapy dzielone, składane (40/20/40) z funkcją przesuwania ● ● ● 

Trzeci rząd siedzeń - oparcie kanapy składane (50/50) ● ● ● 

Regulacja podświetlenia zegarów ● ● ● 

Podłokietniki w pierwszym i drugim rzędzie foteli z uchwytami na kubki, kieszenie w oparciach foteli ● ● ● 

Roleta przestrzeni bagażowej  ● ● ● 

Gniazdo 12V przód / tył, podświetlenie przestrzeni bagażowej, gniazdo USB konsoli tylnej ● ● ● 

Haczyki do mocowania siatki w bagażniku ● ● ● 

Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2 rzędu, funkcja automatycznego odparowywania przedniej 
szyby, szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu), szyba przednia akustyczna 

    ● 
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  M L XL 

Technologia / Komfort       

  

Klimatyzacja automatyczna, klimatyzacja manualna dla pasażerów 3-rzędu, nawiewy dla pasażerów 2 i 3-rzędu ● ● ● 

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach ● ● ● 

Elektrycznie regulowane, podgrzewane oraz składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów wykonanych w 
technologii LED 

● ● ● 

Funkcją zdalnego sterowania centralnym zamkiem, składany kluczyk, alarm obwodowy oraz immobilizer ● ● ● 

Automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu ● ● ● 

Kia Eco Dynamics - system automatycznego  włączania oraz i wyłączania silnika podczas postoju ● ● ● 

Kia Flex Steer - elektryczne progresywne wspomaganie układu kierowniczego z 3 trybami pracy  
(dostępne dla wersji MT) 

● ● ● 

Funkcja sterowania systemem audio i systemem bluetooth z kolumny kierownicy ● ● ● 

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół ● ● ● 

Skórzane wykończenie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów ● ● ● 

Komputer pokładowy z funkcjami: pokonany dystans, zużycie paliwa, czas jazdy, zasięg, zegar ● ● ● 

Tempomat z ogranicznikiem prędkości z funkcją sterowania z kolumny kierownicy ● ● ● 

Urządzenie antyoblodzeniowe piór przednich wycieraczek, wskaźnik poziomu płynu do spryskiwacza ● ● ● 

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu ● ● ● 

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją "Auto Hold" (dostępne dla wersji z AT)    ● ● 

Kia Supervision Cluster - wzbogacona iluminacja i wygląd deski rozdzielczej, 7" ekran LCD z możliwością wyświetlania 
informacji z czujników parkowania, komputera pokładowego oraz ustawień systemowych auta 

  ● ● 

Skórzana tapicerka foteli, pakiet zimowy zawierający podgrzewane fotele przednie z 3-zakresową regulacją, 
podgrzewane skrajne siedziska tylnej kanapy, podgrzewaną kierownicę 

  PLT ● 

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach, elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego    ● ● 

Fotel pasażera z elektryczną regulacją w 8 kierunkach, wentylowane fotele przednie      ● 

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach, w tym wysuwane podparcie pod uda, 2-zakresowa 
elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego, funkcja pamięci dla fotela kierowcy (dostępne dla wersji AT) 

    ● 

Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik zbliżeniowy w 
drzwiach przednich oraz pokrywie bagażnika, przycisk uruchamiający silnik START/STOP       ● 

Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania klapy bagażnika      ● 

Kia Lane Assist - system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu     ● 

Kia Speed Assist - system rozpoznawania znaków drogowych     ● 

Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach      ● 

Kia Rear Cross Traffic Alert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania     ● 

  

Pakiet Technologiczny: Kia Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚, Kia Auto Park 
Assist - system automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego z funkcjami : wykrywania dostępnej 
przestrzeni parkingowej, automatycznego manewrowania kołem kierownicy, wyświetlania podpowiedzi czynności do 
wykonania przez kierowcę, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Nivomat 
- zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania, tuner cyfrowy DAB (pakiet dostępny dla wersji z AT) 

    TEC 

  
Kia Brake Assist- system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim oraz wykrywaniem 
przechodniów (dostępny dla wersji AT z pakietem TEC) 

      AEB 

  Panoramiczny szklany dach sterowany elektrycznie z elektrycznie regulowaną roletą SRF SRF SRF 
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    M L XL 

Multimedia         

  

Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, 7-letnim planem darmowej aktualizacji 
map, 7" kolorowym ekranem dotykowym, radioodtwarzacz MP3 z RDS, port USB oraz złącze AUX, 6 głośników, 
Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, kamera cofania oraz antena dachowa typu "płetwa rekina" 

  ● ● ● 

  

Kia Navi System Plus -system nawigacji satelitarnej z funkcją 3D, obsługą w języku polskim, 7-letnim planem 
darmowej aktualizacji map, 8" kolorowym ekranem dotykowym, radioodtwarzacz CD MP3 RDS, port USB oraz złącze 
AUX, zestaw audio firmy "Infinity" z 10 głośnikami oraz zewnętrznym wzmacniaczem, Bluetooth z zestawem 
głośnomówiącym do telefonu, kamera cofania oraz antena dachowa typu "płetwa rekina" , tuner cyfrowy DAB 

      NVE 

Wygląd / Styl         

  

Relingi dachowe oraz dolne osłony zderzaka w kolorze srebrnym   ● ● ● 

Chromowane listwy ochronne drzwi, chromowane obwódki wokół szyb bocznych   ● ● ● 

Chromowane wykończenie zewnętrznych i wewnętrznych klamek drzwi   ● ● ● 

Dodatkowo przyciemniane szyby tylne, spojler dachowy wyposażony w światło stop   ● ● ● 

Kolorystyka wnętrza jednobarwna-czarna (WK)   ● ● ● 

Kolorystyka wnętrza dwubarwna czarno-beżowa (BHH)   ● ● ● 

Elementy ozdobne wnętrza w kolorze fortepianowym     ● ● 

Chromowane nakładki na progi wewnętrzne z funkcją iluminacji - przód      ● ● 

Elementy wnętrza wykończone na wzór aluminium     ● ● 

Aluminiowe nakładki na pedały, oświetlenie kameralne przestrzeni na nogi     ● ● 

Ceny opcji dodatkowych KOD       

  

Skórzana tapicerka foteli, pakiet zimowy zawierający podgrzewane fotele przednie z 3-zakresową regulacją, 
podgrzewane skrajne siedziska tylnej kanapy, podgrzewaną kierownicę 

PLT   5 000 zł ● 

  

Pakiet Technologiczny: Kia Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚, Kia Auto 
Park Assist - system automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego z funkcjami : wykrywania 
dostępnej przestrzeni parkingowej, automatycznego manewrowania kołem kierownicy, wyświetlania podpowiedzi 
czynności do wykonania przez kierowcę, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją 
odległości, Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania, tuner cyfrowy DAB (pakiet dostępny dla 
wersji z AT) 

TEC     9 000 zł 

  

Kia Navi System Plus -system nawigacji satelitarnej z funkcją 3D, obsługą w języku polskim, 7-letnim planem 
darmowej aktualizacji map, 8" kolorowym ekranem dotykowym, radioodtwarzacz CD MP3 RDS, port USB oraz złącze 
AUX, zestaw audio firmy "Infinity" z 10 głośnikami oraz zewnętrznym wzmacniaczem, Bluetooth z zestawem 
głośnomówiącym do telefonu, kamera cofania oraz antena dachowa typu "płetwa rekina" , tuner cyfrowy DAB 

NVE     6 000 zł 

  Światła przeciwmgielne w stylistyce kostek lodu ICE       1 000 zł 

  

Kia Brake Assist- system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim oraz 
wykrywaniem przechodniów (dostępny  z Pakietem TEC) 

AEB       1 500 zł 

  Panoramiczny szklany dach sterowany elektrycznie z elektrycznie regulowaną roletą SRF 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 

  Dopłata do autoalarmu z funkcjami : czujnik ruchu, dwuobwodowy, własne zasilanie  ALM 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

  

Kia Safety System - system ratunkowy. Automatyczne: rozpoznanie wypadku, wezwanie służb ratowniczych, 
pomoc na żądanie, rejestracja parametrów wypadku,  wezwanie assistance, powiadomienie o próbie odholowania, 
połączenia alarmowe 112  

KSS 3 390 zł 3 390 zł 3 390 zł 

  Lakier metalizowany MET 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 



NOWA KIA SORENTO 

Pakiet Wyposażenia 

Za 5000 zł 

 

PAKIET KOMFORTOWY  

(DFA) – 3500 zł 

KIA NAVI  SYSTEM  PLUS 
 

(NVE) – 6 000 zł 

System nawigacji satelitarnej z funkcją 3D, obsługą w języku polskim, 7-letnim planem 
darmowej aktualizacji map, 8" kolorowym ekranem dotykowym, radioodtwarzacz CD MP3 
RDS, port USB oraz złącze AUX, zestaw audio firmy "Infinity" z 10 głośnikami oraz 
zewnętrznym wzmacniaczem, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, kamera 
cofania oraz antena dachowa typu "płetwa rekina" , tuner cyfrowy DAB 

PAKIET  
TECHNOLOGICZNY 

(TEC) – 9 000 zł 
 
(dostępny dla wersji AT) 

Kia Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚,  
Kia Auto Park Assist - system automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego  
z funkcjami : wykrywania dostępnej przestrzeni parkingowej, automatycznego manewrowania 
kołem kierownicy, wyświetlania podpowiedzi czynności do wykonania przez kierowcę,  
Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości,  
Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania, tuner cyfrowy DAB  

SKÓRZANA TAPICERKA 
FOTELI 

(PLT) – 5 000 zł 

Skórzana tapicerka foteli, pakiet zimowy zawierający podgrzewane fotele przednie  
z 3-zakresową regulacją, podgrzewane skrajne siedziska tylnej kanapy, podgrzewaną 
kierownicę 

KIA SORENTO 
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Wersja M i L 

18” 235/60R18 

Wersja XL 

19” 235/55R19 

Kolorystyka wnętrza oraz wzory felg 

Jednotonowe czarne (WK) Dwutonowe czarno – beżowe (BHH) 

Snow White Pearl 
(SWP), perłowy 

Clear White 
(UD), solid  

Aurora Black Pearl 
(ABP), perłowy 

Silky Silver 
(4SS), metalik 

Metal Stream 
(MST), metalik  

Platinum Graphite 
(ABT), metalik 

Imperial Bronze 
(MY3), perłowy 

Kolorystyka nadwozia 

Koła 



KIA SORENTO 

Kia Motors Polska  Sp. z o.o. dochowując  wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji.  Jednocześnie Kia Motors Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie  prawo do  wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, 
cen i specyfikacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy i miejsca wytworzenia.  
 
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 71 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 (1) § 2 kc, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 8 pkt 1 
ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 
stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. 
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu.  
 
Podane ceny zawierają podatek VAT.  
  
 

*Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym wg normy 80/1268/EEC. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków i stylu 
jazdy.  Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie 
internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/  Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, 
mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. 
** Szczegółowy zakres i warunki znajdują się w książce gwarancyjnej danego pojazdu 
Wszystkie produkowane obecnie samochody KIA są wykonywane z materiałów spełniających, pod kątem możliwości odzysku i recyklingu, wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały w 
tym zakresie 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 stronach: www.kia.com/pl 

 

 

2.0 CRDi 2.2 CRDi 

Silnik i zawieszenie 
Układ napędowy diesel 

Typ skrzyni biegów automatyczna 6-biegowa  manualna 6-biegowa  automatyczna 6-biegowa 

Napęd 4WD 

Pojemność skokowa [cm3] 1995 2199 

Maksymalna moc [KM/obr./min.] 185 / 4000 200 / 3800 

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min.] 402 / 1750 ~ 2750 441 / 1750 ~ 2750 

Przód kolumny McPhersona 

Tył wielowahaczowe 

Osiągi i dane eksploatacyjne 
Prędkość maksymalna [km/h] 201 205 

Przyśpieszenie 0-100 km/h [s] 10,4 9,0 9,6 

Elastyczność 80-120 km/h [s] 7,2 8,9 6,6 

Droga hamowania 100-0 km/h [s] 35 m  

Zużycie paliwa w trybie miejskim [l/100 km]* 8,1 7,1 7,8 

Zużycie paliwa w trybie pozamiejskim [l/100 km]* 6,0 5,3 5,9 

Średnie zużycie paliwa [l/100 km]* 6,7 6,0 6,6 

Emisja CO2  [g/km]* 177 159 174 

Minimalny promień skrętu [m]  5,54 

Pojemność zbiornika paliwa [ l ] 71 

Pojemność przestrzeni bagażowej VDA [ l ] dla wersji 7-miejscowej 
(1/2/3 rząd) 

1662 / 605 / 142 

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2620 2590 2620 

Masa własna minimalna [kg] w konfiguracji 7 osobowej 4WD  1873 1857 1878 

Masa przyczepy hamowanej [kg] 2000 2500 2000 

Prześwit [mm] 185 

Kąt natarcia / zejścia / rampowy [˚] 16,9˚/21˚/18˚ 

Gwarancja  ** 7 lat / 150 000 km 


