
Palle Würtz er tidligere kampsoldat 

med skarpe erfaringer fra 

udstationeringer, hvor køretøjernes 

pålidelighed er en del af strategien for 

at overleve. Her tester Palle koreansk 

luksus på den hårde danske måde i 

klare ramsaltede vendinger 

– test så det er til at forstå.  
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Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg (rent 
Offroad-mæssigt) er født ind i en 
Mercedes GD.  Rå og mudret offroad, er 
dét, der giver mig smil på læben. Jeg vil 
ud og mærke bilens gearkasse få stress, 
mens reduktionsgearet æder sig vej igen-
nem pløre og stigninger. Jeg vil svede og 
knokle for at nå min destination.   

Jeg har kørt de dyreste biler fra Range 
Rover – og klatret i terræn som en 
abe iført en Subaru XV. Biler, der er 
bygget til at køre direkte igennem det 
mest mudrede spor og frem til en øde 
destination.  

Og så har vi denne tests hovedaktør: 
En læderstue, omgivet af designdetaljer, 
der gør bilen yderst populær i SUV´ens 
hjemland, USA.  

Kia Sorento ligner et lykkeligt resultat 
af et sammenstød mellem en GMC 
Pick-up og en fuldblods JEEP. Den er 
meget USA´sk i dens udformning og 
proportioner. Det tiltaler mig. Skal det 
være, så lad det være. 

Indretningen er overskuelig, og selvom 
du (som jeg) er en RIGTIG mand på 

over 100 kg, så slanker bilen dig med sin 
generøse plads.  Bevares, her er en del 
flere knapper at vælge imellem end i de 
stringent designede europæiske biler.  

Til gengæld behøver du ikke sidde i 
tre timer og rode med en computer, hvis 
du vil rulle vinduet ned.  

Trykknapperne er efter min personlige 
mening mere anvendelige med kolde 
fingre, der skal sætte bilen i gang på 
skovvejen efter en lang drivjagt.  Bilen er 
designet til at få selv den mest hårdnak-
kede konservative Texaner til at smile 
og forelske sig i en Koreaner. Det sidste 
gjorde jeg også, og det vender vi tilbage til. 

UD PÅ TUR – ALDRIG SUR  
Kia Sorento. Den blev kendt som en 
billig og trofast van og gjorde sit indtog 
midt i nullerne.  Det var dengang plast-
kvaliteten mindede om en engangstal-
lerken, og indretningen var udmærket 
tjent med mudrede støvler og en beskidt 
jagthund med overskæg i det store 
VAN-rum. 

MEN i de senere år er markedet for 
de såkaldte ”Soft-road” 4x4 boomet. 
Alle mærker vil være med.  Hyandai 
Tuson. Skoda Karoq. Seat Ateca. VW 
Tiguan m.fl – biler med træk på alle 4 
og en dejlig høj siddeposition. Biler, der 
egner sig til hestetrailer, båd og murer-
mesterens store trailer.  Jeg vil kalde 
dem livsstilsbiler -  for de byder sig til til 
den aktive familie, som gerne vil kunne 
tage en grusvej igennem skoven og køre 
langs markvejen frem til deres skyde-
tårn - uden at hænge på maven.  Her 
byder Kia Sorento GT LINE sig til som 
et luksus tilbud til en pris, hvor alle (eller 
de fleste) kan være med.   Sorento er 
forvandlet fra den Grimme Ælling til en 
smuk og imposant svane, der flyver dig 
let og luksuriøst langs Auto-bahnen, og 
alligevel gerne vandrer de sidste meter 
i terrænet i mudder til midt på fæl-
gen.  En SOFT-roader, forstås. Lækker 
cruiser på vejen, som klarer lidt mere 
terræn end gennemsnittet.  En kombina-
tion, som min pengepung ville ønske, at 
jeg ikke blev afhængig af. u
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BILER ER FØLELSER   
Luk øjnene, sæt dig ind, og du tror 
straks, at du sidder i en Mercedes eller 
BMW til 1,5 mio kr.  De lækre lædersæ-
der (med køling i forsæderne) svøber sig 
om dig.  Det havde jeg ikke troet om en 
Kia for bare 5 år siden. Men Kia vil frem 
i klassen!  

Med bind for øjnene ville du selvsik-
kert tro, at du flyver på 1. klasse med 
all-inclusive. Det gør du i den nye Kia 
Sorento. Altså flyver på 1. klasse, men til 
samme pris som på monkey-class. Igen-
nem tre skønne, skønne dage har jeg 
testet en Kia Sorento med så meget 
udstyr, at man opgiver at læse data-bla-
det færdigt. 

Her får du al den luksus og avancerede 
teknik, som du finder i de topudstyrede 
premium modeller.  Men hos Kia er 
prisen cirka det halve. Tager du den som 
VAN, så kan du sætte alle de krydser, du 
ønsker, og alligevel ende på ca. 500.000 kr. 

Men lad være at tage den som VAN, 
medmindre du virkelig ikke kan lide sel-
skab på din tur.  Forskellen på prisen fra 
VAN til 7-sæder er relativ lav, og pakker 
du bilen for at tage vennerne med på 
tur, så venter der folket på bagsædet en 
behagelig rejse. Sæderne kan justeres, og 
der er luftdyser og opladning til anden 
OG tredje række. Standard.   

Ligesom hos andre øst-asiatiske mær-
ker så er det således, at hvor europæiske 
premium mærke kalder det ”ekstraud-
styr”, så kalder Kia det ”standard”.  Med 
panorama glastag (ekstraudstyr) og 
sæderne indstillet til den enkelte, så 
begynder rejsen med et smil!  

TERRÆN FOR BEGYNDERE   
Som nævnt er Kia Sorento ikke en olds-
chool Defender. Den er heller ikke en 
JEEP Trailhawk.  Det skal du heller ikke 
købe den som. Derfor testede vi ikke 
bilen hos Land Rover Experience i Vejle, 
som vi ellers plejer. Det skal give mening 
at udsætte en bil for de prøvelser, og 
hverken bilen eller Kia Danmark prøver 
at sælge dig en Sorento som en erstat-
ning for en fuldblods Offroader.   

Siden sidste artikel er jeg flyttet ud 
på en bondegård i det vestjyske.  Nu 
har jeg terræn lige uden for døren, og 
da nabogårdens drenge kørte markræs 
i en udtjent Corolla, besluttede jeg mig 
for at skyde genvej og køre over mar-
ken. Drengene kiggede spørgende, men 
havde jeg skudt en hjort, der lå midt 
ude på en mark, ville jeg nyde at kunne 
trække den hjem i min Sorento.   

Tryk på længdespær, sæt bilen i 
manuel, så du selv kan styre gearet, og 
kør.  Kia Sorento er letkørt på underlag, 
der ikke er hverdagskost for flertallet. 
Den kan, hvad den skal, og den gør 
det GODT! Der er længdespær, så du 
trækker så ensartet på alle fire hjul, som 
teknikken tillader.   

Hvis du vil krydse en pløjemark, køre 
langt ind i de nordiske skove, eller du vil 
trække din hestetrailer helt ud til galop-
banen, så er Kia Sorento AWD rigeligt 
4x4 til dig.  

KONKLUSION  
Hvis du vil have 7 års garanti (de fleste 
konkurrenter giver 2 år) – og du vil have 
det hele til det halve, så skal jeg ikke stå i 
vejen for at sende dig af sted mod Kia.   

Jeg ville så gerne se mig sur eller kri-
tisk på Sorento´en, og selvom jeg er håb-
løst forelsket i ÆGTE offroad, så bliver 
Sorento´en en flirt, jeg ikke glemmer.  

Den ER til det bløde og almindelige 
terræn. Som trækker foran din trailer 
og uanset type, så vil den gøre det med 
overskud og elegance.   

Da jeg selv bor i Vestjylland, hvor 
beskedenhed fortsat er en dyd – ja, en 
forudsætning for social accept - vil en 
Mercedes spækket med ekstraudstyr 
give anledning til misundelige kom-
mentarer. I den sammenhæng er Kia 
Sorento en lidt overset bil. Lad blot folk 
tænke ”nå, er det bare en Kia”. For, når 
du lukker døren, trykker på startknap-
pen og ruller ud på post, så er det dig, 
der smiler og tager en omvej hjem. Både 
gennem skoven og på motorvejen.   

God tur – hvad end du vælger. 

KIA SORENTO 
2,2CDI GT LINE 7.PERS (DIESEL) 
Vejledende udsalgspris: 785.000 kr.
Teknisk data:  2.2 Diesel, 4WD aut., 200 
hk, 13,5-13,9 Km/l* - Træk 2000 kg.
71 L. tank 4,78 m lang & 1.89 bred 
(m.spejle)
7 års garanti.

PRODUCENTEN
Kia Motors, der er Sydkoreas andenstør-
ste bilproducent, blev grundlagt i 1944 
som cykelfabrik. Produktionen af køre-
tøjer begyndte med trehjulede varevog-
ne fra 1962 og personbiler fra 1974.

Virksomheden kom i økonomiske 
vanskeligheder i 1997, og aktiemajori-
teten blev i 1998 overtaget af Hyundai. 
Importen af Kia til Danmark startede i 
1996. I 2011 havde Kia ca. 42.000 ansatte 
og en omsætning på ca. 38 mia. dollars; 
året før havde virksomheden solgt ca. 
1,4 mio. biler. KIA Import Danmark AS 
kan i år fejre 20 års jubilæum i Danmark 
med en flot salgsrekord i baggagen på 
11.180 solgte enheder for 2015. Samtidig 
kan KIA i dag bryste sig af en samlet 
bestand på de danske veje på 84.023 
biler. KIAs entré på det danske marked 
startede med lanceringen af KIA Sephia 
tilbage i marts 1996. Lanceringen foregik 
uden egentlige forhandlere, men med 
markedets billigste kort på hånden. 
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