A Sorento.

Hagyd, hogy a mozgás inspiráljon!
Bemutatkozik az új Kia márka.

Az inspiráció nem jön magától. Leginkább akkor kerít hatalmába, ha
kilépünk komfortzónánkból, és új környezet vesz körül bennünket. Ilyenkor
más szemszögből figyelhetjük meg a világot magunk körül, és persze új
álláspontot alakíthatunk ki. Ehhez természetesen elengedhetetlen a mozgás.
A Kia arra törekszik, hogy megismertesse vásárlóival a mozgás inspiráló
erejét, egyszersmind lehetőséget adjon számukra, hogy kihozzák magukból
a legtöbbet. Ezért van, hogy minden, amit készítünk, motiváló környezetet
teremt és új ötleteket szül. Csatlakozz ehhez az izgalmas utazáshoz, és ismerd
meg, miként inspirál a mozgás!

Járd saját utad...
a Kia Sorentóval!
Ha megalkuvás nélkül, saját elképzeléseid szerint szeretnél élni, az új, hétüléses,
ultramodern hajtásláncra épülő Kia Sorento szabadidő-autó a tökéletes választás.
Próbáld ki a Sorento Plug-in Hybridet! Ez a modell tisztán elektromos üzemre is képes...
Egyszerűen csak alacsonyabb károsanyag-kibocsátásra törekszel? Akkor a Sorento
Hybrid illik hozzád. Bármely modellváltozat mellett is döntesz, letisztult, mégis erőteljes
formavilágot, messze átlagon felüli helykínálatot és komfortos, luxus színvonalú
utasteret kapsz, így minden helyzetben stílusosan és kényelmesen autózhatsz. Ha
hozzád az áll közelebb, dízel kivitelben is megrendelheted szabadidő-autónkat, hiszen a
páratlanul fejlett erőforrás hihetetlenül takarékossá teszi a Kia Sorentót.

Kovácsolj előnyt
döntéseidből!
Bármerre is tartasz, a Sorento Hybrid modellel
stílusosan és kényelmesen autózhatsz, s az
új formajegyeknek köszönhetően mindig
lenyűgözheted környezetedet! A legmodernebb
világítástechnikát képviselő LED-fényszóró, a
sportos megjelenésű alsó védőburkolat, a szemet
gyönyörködtető díszléc-garnitúra, a formavilágba
simuló, fényes lakkal bevont tetősín és az integrált
hátsó ablaktörlő mind-mind olyan részlet, ami a Kia
mérnökeinek kreativitásáról és elkötelezettségéről
árulkodik. Nem számít, melyik irányból pillantják
meg, a Sorento mindig ámulatba ejti szemlélőjét...

Szélesítsd ki látóteredet!
Bármely Sorentót is választod, erőtől duzzadó megjelenésének és ultramodern
műszaki alapjainak köszönhetően mindig élen járhatsz. A 2,2 literes dízelmotorral
felszerelt kivitel orr-részét például feltűnő (krómozott, illetve fényes feketében
pompázó kerettel körülölelt) hűtőrács és sportos (jellegzetes, szárnyat mintázó
levegőzőrostélyokkal egyedibbé varázsolt) lökhárító teszi igazán markánssá, de
szembeötlők a jellegzetes alsó védőbetétek, valamint a 20 colos könnyűfém kerekek
is. Az összhatás a minden elemében LED-es, nappali menetfénnyel kiegészített
fényszórópárral és a szintén LED-es ködfényszóróval válik teljessé, messziről jelezve,
hogy a modell a legújabb, legkorszerűbb technikai megoldásokra épül.

Mutasd meg, mire képes!
Ha olyan szabadidő-autót szeretnél, amelynek minden egyes porcikája
lenyűgöző, ugyanakkor masszív, kényelmes és környezetbarát, a Sorento Plugin Hybridnél aligha találhatsz jobbat. Ez a – környezettudatos vásárlóknak
fejlesztett – modell szinte észrevétlenül kapcsol oda-vissza a benzines és
az elektromos üzemmód között, s azon túlmenően, hogy megdöbbentően
keveset fogyaszt, 57 km-es* elektromos hatótávolsága is elismerést érdemel**.
Az integrált töltőaljzatnak köszönhetően otthoni, 230 V-os konnektorról és
nyilvános töltőről egyaránt töltheted.

* WLTP szabvány szerint vegyes üzemmódban.
** Bizonyos szituációkban a belsőégésű motor automatikusan beindul EV mód használata közben is. Ilyen szituáció lehet például, ha: az
akkumulátor töltöttsége egy bizonyos szint alá csökken, a gyorsítás mértéke indokolja a rásegítést, vagy az utastér fűtése szükséges.

Élj a töltési
lehetőségekkel!
A KiaCharge* névre keresztelt kártyával a Sorento
Plug-in Hybrid tulajdonosa nyilvános töltőpontokon
is könnyedén vételezhet áramot. Ha csatlakozol
fizetési rendszerünkhöz, Európa 29 országában,
több mint 148 ezer állomáson töltheted az
akkumulátort, ahogy számos egyéb szolgáltatás is
biztosítja ezt, így egy Kia feltöltése mindig felemelő
érzés.
A Sorento Plug-in Hybrid igen gyorsan, mindössze
3 óra 25 perc alatt eléri 15%-ról a 95%-ot, ha 230
V-os, 16 amperes nyilvános ponton töltöd az
akkumulátorát.

Töltőkábel és vezérkőegység. A Kia Sorento Plug-in Hybridhez
áramerősség-szabályozóval ellátott, típusspecifikus töltőkábelt
adunk, amivel 230 voltos, otthoni hálózatról is teljes biztonságban
töltheted az akkumulátorokat.

Töltőaljzat integrált visszajelző lámpával. Élvezd a könnyű
kezelhetőség előnyeit! A Sorento Plug-in Hybrid hagyományos
konnektorról éppúgy tölthető, mint nyilvános töltőállomásról.
Az integrált Type 2-es aljzathoz az alapfelszereltség részeként
kínált, hagyományos töltőkábel és a feláras Type 2-Type 2 vezeték
is egyetlen mozdulattal csatlakoztatható, sőt, az aljzat mellé
helyezett LED a töltési folyamatról és az akkumulátor töltöttségi
szintjéről is tájékoztat.

Pontosan úgy, ahogy szeretnéd.
Mindegy, merre visz az utad, a legújabb, legmodernebb műszaki megoldásokkal
felvértezett Kia Sorento luxus színvonalú, tágas utastere biztosan lenyűgöz majd. A
fekete tetőkárpitba integrált hangulatvilágítás a Nappa bőrhuzattal egészen különleges
hangulatot varázsol az utastérben. A különleges felületű, szaténkróm díszítőelemekkel
látványosabbá tett műszerfal és a magasfényű fekete betétek sokasága éppúgy vonzza
a tekintetet, mint a 10,25"-os képátlójú, keret nélküli, Kia Connect-alapú navigációs
rendszer vagy maga a 12,3"-os, digitális műszeregység. Hogy a zenei aláfestés is
elsőrangú legyen, 12 hangszórós, prémium Bose® audiorendszer került az autóba. A Te
utad, a Te stílusod... ...kompromisszumok nélkül.

Élj meg minden pilanatot!
Foglalj helyet a Sorento Plug-in Hybridben, és ismerd meg a legújabb
menetinformációs és mobilkommunikációs eszközöket! Elég egy pillantás a
10,25"-os képátlójú navigációs rendszerre, és máris láthatod, mennyi előnyt
tartogatnak a Kia ultramodern fejlesztései. A Kia Live például nemcsak valós
idejű forgalmi információkkal segíti a vezetőt, hanem akár a legközelebbi
töltőállomások helyét is jelzi. Ámulatba ejtő a teljesen digitális, 12.3”-os
műszeregység is, amelyen az alapvető menetadatok mellett akár a PHEV
hajtáslánccal kapcsolatos tudnivalói is megjelennek, beleértve az energiaáramlás
irányát, az akkumulátor állapotát és az aktuális hatótávolságot is. Mindezt
kristálytiszta hangzású, 12 hangszórós Bose® Premium Sound audiorendszerrel
egészítettük ki, a luxus színvonalról és az egyedi stílusról pedig a Suede bőr
ülésgarnitúra, a szaténhatású műszerfalborítás, a diszkrét hangulatvilágítás vagy
a részben krómozott díszítőelemek összjátéka gondoskodik. Készen áll az útra,
amit elterveztél...amikor csak akarod!

EV/HEV gomb. A Hybrid és az Elektromos (HEV és EV) üzemmód között kapcsoló gombot a váltókar mellett helyzeték el mérnökeink,
így a vezető villámgyorsan átállhat elektromosról hibrid működésre és vissza. Ha a városban ideális EV program aktív, a Sorento Plug-in
Hybrid csupán áramot vesz fel és nem bocsát ki káros anyagokat*. HEV üzemmódban mindkét energiaforrás bekapcsolódik a hajtásba,
tehát a benzin- és a villanymotor együtt dolgozik.
* Bizonyos szituációkban a belsőégésű motor automatikusan beindul EV mód használata közben is. Ilyen szituáció lehet például, ha: az akkumulátor töltöttsége egy
bizonyos szint alá csökken, a gyorsítás mértéke indokolja a rásegítést, vagy az utastér fűtése szükséges.

Élj az alkalommal!
Légy nyitott a világra, és használd ki a kínálkozó lehetőségeket! A Sorento
semmitől nem riad vissza, sokoldalúságának és variálhatóságának köszönhetően
minden környezetben könnyedén helytáll. Öt-, hat- és hétüléses utastere
elképesztően tágas és kényelmes, a 60/40 (hatüléses változtnál 50/50) arányban
dönthető hátsó üléssor egy része szabadon csúsztatható, így mindig az aktuális
feladathoz igazítható az utastér elrendezése. Minden utast elbűvöl majd a
kényelem és a helykínálat, pláne, hogy még a harmadik üléssorban utazók is
különálló klímavezérlést kaptak. Az új Sorentót neked és utasaidnak terveztük.

Használd ki a
lehetőségeket!
Ha arra készülsz, hogy kitolod határaidat, a Sorentóval stílusosan
megteheted. Álomszép, magabiztosságot sugárzó karosszériája
kényelmes, tágas és könnyedén variálható utasteret ölel körbe.

Lehetséges üléspozíciók. Mindegy, hogy mik
a terveid vagy mit szeretnél szállítani, a Sorento
igazodik az elvárásaidhoz.

2. üléssor teljesen síkba döntve (ötüléses változat)

Okos csomagtérajtó. Csak a tulajdonoson múlik, hogy milyen
magasra nyílik az elektromos mozgatású csomagtérajtó. Ha
az adott helyzetben három másodpercig lenyomva tartod a
memóriagombot, a rendszer megjegyzi az ideális beállításaidat.

2. üléssor részben síkba döntve (ötüléses változat)

3. üléssor teljesen síkba döntve, 2. üléssor
részben lehajtva ((6- és 7-üléses változat)

3. üléssor teljesen síkba döntve (6- és 7-üléses változat)

3. üléssor részben síkba döntve (6- és 7-üléses változat)

Gigantikus méretű
csomagtér, egy mozdulattal
ledönthető második
üléssorral. Lehet öt-, hat- vagy
hétszemélyes szabadidőautó, sőt akár hatalmas
rakterű áruszállító is, hiszen
a hátsó ülések lehajtásával
910 literesre bővíthető a
csomagtartó befogadóképessége. A második sor
síkba döntéséhez elég a
poggyásztérben elhelyezett
kapcsoló-konzolt kezelned - a
bal és a jobb ülés egyaránt
saját gombot kapott.

Oszd meg az élményt!
Amikor elindulsz, jó érzés tudni, hogy azokat is kényelmes, tágas és
ergonomikus környezet veszi körbe, akik veled tartanak.

Head-up kijelző (HUD). Egy percre sem kell levenned tekintetedet az útról, a Head up kijelző ugyanis a látómezeő közepén, a
műszerfalon jeleníti meg a hatékony és biztonságos autózáshoz szükséges adatokat.

Fűthető és szellőztethető ülések. Az új Sorento utasai a
leghidegebb időben is kényelemben érezhetik magukat, hiszen
az első sor és a második sor szélső ülőlapjai, valamint háttámlái
egyaránt fűthetőek. Ha beköszönt a kánikula, az elöl utazók
komfortját szellőztetett, ventilátorokkal ellátott ülés fokozza.

Elektromos mozgatású, memúriás ülések. Az integrált
memóriaegység révén két vezető is elmentheti a számára ideális
ülésbeállításokat, s hogy még nagyobb legyen a kényelem, a két
első ülést deréktámasszal is kiegészítettük. A komfortot szolgálja
a vezetőülés változtatható méretű oldalsó párnázata is. Az első,
középső légzsák megakadályozza, hogy az elöl utazók feje
egymásnak csapódjon egy esetleges ütközés során.

Hangulatvilágítás. Az egyedülálló atmoszférához nagyban
hozzájárulnak az ajtókon és a műszerfalon elhelyezett lámpák,
amelyek 7 alapszínben, valamint 64 további tónusban világítanak.
Ha felkapcsolod őket, garantált a jó hangulat!

360 fokos kamerarendszer. A 20 km/óráig aktív, ultramodern
kamerarendszer teljes képet ad a Sorento környezetéről, mivel
egy-egy nagy látószögű kamera dolgozik az autó elején, hátulján
és két oldalán. Ezek képét a rendszer úgy kombinálja, hogy a
vezető felülnézetből szemlélhesse a gépkocsit és a körülötte
elhelyezkedő tárgyakat, embereket stb.

Térhatású, prémium Bose® audiorendszer. Ismerd meg a
világ egyik legjobb autóhifijét! A 12 hangszórós, külső erősítővel
kiegészített, ultramodern Bose® rendszer sztereó és többcsatornás
forrásokkal egyaránt kompatibilis, és csodálatos, kristálytiszta
hangzás jellemzi.

10,25"-os képernyő a navigációs rendszerhez. Jelöld meg úti célodat ezen a jól látható, keret nélküli, 10,25 colos érintőképernyőn,
amelyet a Sorento prémium navigációs rendszeréhez társítottunk! A Kia Connect, Android Auto- és Apple Carplay-kompatibilis eszközzel
a Kia Live szolgáltatásai is igénybe vehetők, tehát valós idejű információk segíthetik a gyors és biztonságos előrejutást. A térkép a
vásárlást követően hét évig ingyenesen frissíthető.*

Vezeték nélküli telefontöltő. Felejtsd el a kábeleket! A
beépített indukciós töltővel gond nélkül töltheted erre alkalmas
mobilkészülékedet, csupán rá kell helyezned a középkonzolon
kialakított tálcára.

Maradj állandóan kapcsolatban!
A Kia Sorento utasterében a legmodernebb fedélzeti rendszerekkel
ismerkedhetsz meg. Ezek biztos mobilkommunikációs kapcsolatot és felhőtlen
szórakozást ígérnek, s mivel pofonegyszerűen kezelhetők, a kényelemhez, az
ergonómiához és a menetkomforthoz is nagyban hozzájárulnak.
USB-és töltőaljzat minden utasnak. Hogy egyik utasnak se
okozzon gondot a mobileszközök töltése, a középkonzolon, az
első ülések háttámláján és a csomagtartó két oldalán is található
USB-aljzat, a műszerfalra pedig 12 voltos szivargyújtó-csatlakozó
is került. A poggyásztérben elhelyezett két USB-port a harmadik
üléssorban utazóknak lehet nagy segítség.

Maradj kapcsolatban!
Meríts inspirációt!
Mi, a Kiánál hiszünk abban, hogy a kapcsolatok végtelen lehetőséget tartogatnak, a lehetőségek
pedig arra inspirálnak, hogy új ötleteket dolgozzunk ki. Mindegy, hogy hol jársz és mit keresel,
az autóban, akár telefonálás közben is kipattanhat fejedből a szikra. A Kia Connect alkalmazás
és ugyanerre a névre keresztelt fedélzeti rendszer tervezésekor arra törekedtünk, hogy
folyamatosan és zavartalanul tájékozódhass az autódról, illetve az utazásról. A hangutasításokkal
is vezérelhető, online navigációs rendszer például valós idejű forgalmi információkkal támogat
a közlekedés során, többek között a töltőpontokról, a parkolóhelyekről, az időjárásról és az
érdekes helyekről (POI-król). A Kia Connect segítségével okostelefonodat is csatlakoztathatod
autódhoz, nagy parkolókban is könnyedén megtalálhatod autódat, sőt távolról is nyithatodzárhatod az ajtókat, és a kocsiból kiszállva is támaszkodhatsz a navigációs rendszerre. Hála a
fejlett, intuitív felhasználói felületeknek, egyetlen mozdulattal elérheted a különféle funkciókat,
amivel értékes időt takaríthatsz meg. Ez az igazán inspiráló autózás.

Mindig menetre kész. A fedélzeti szolgáltatások teljes sorát
felkínáló Kia Connect rendszer könnyen értelmezhetően
részletes tájékoztatást ad az utazásról. Előnyei, hogy
valós idejű forgalmi információk alapján tervezi meg a
leggyorsabban megtehető útvonalat, és menet közben is
folyamatosan frissíti az adatokat, beleértve az érkezés várható
időpontját is. Felvilágosítást ad az időjárásról, a rendelkezésre
álló parkolóhelyekről, az érdekes helyszínekről (POI-ról),
valamint a töltőpontokról is. A maximális kényelemért és
menetbiztonságért hangutasításokkal is vezérelheted. A
beállítások személyi profilhoz rendelhetők és elmenthetők,
így bármikor visszaállíthatóak. A fedélzeti navigáció naptárja
szinkronizálható az okostelefonodéval, így a tervezett találkozók
helyszínére irányíthat a rendszer.

Kényelmes kapcsolat. Az okostelefonra telepíthető Kia
Connect alkalmazás akkor is teljes körűen tájékoztat, ha
éppen nem ülsz az autóban. A ,,Keresd meg az autómat”
szolgálatatás segít rátalálni a nagy parkolókban és az
ismeretlen utcákon. Miután leparkoltál, a ,,Navigálás az utolsó
kilométeren” funkció átadja a stafétát telefonod navigációs
rendszerének, onnantól a mobileszköz nyújt iránymutatást,
míg teljesen el nem éred úti célod. Amennyiben valakinek
odaadod a kocsidat, a parkolóinas funkcióval folyamatosan
nyomon követheted a járművet. Ha újra beülsz az autóba,
a telefonodon megtervezett és beállított útvonalat egyetlen
mozdulattal átküldheted a fedélzeti rendszernek. Mindemellett
az ajtók távoli nyitására-zárására is lehetőséged van,
és áttekintheted korábbi utazásaidat, illetve a hozzájuk
kapcsolódó adatokat.

* Ultramodern információs és vezérlőközpont a Kiádban. A szolgáltatások az új autó átvételétől, azaz a vételi megállapodás létrejöttétől számított hét éven át teljesen
ingyenesek, de a feltételek időközben változhatnak. A működtetésről és a felhasználási feltételekről a Kia-márkakereskedőknél, valamint a kia.com honlapon kaphatsz
bővebb tájékoztatást. A rendszer iOS- és Android-alapú készülékekkel egyaránt kompatibilis, működése során pedig adatforgalmat bonyolíthat, amiért mobilszolgáltatód
− szerződéstől függően − díjat számíthat fel.

Egy érintés mindent elárul. Ha elektromos Kiát vezetsz,
az okostelefonra telepíthető Kia Connect alkalmazás és a
fedélzeti rendszer folyamatosan tájékoztat az autóval, illetve
az utazással kapcsolatban. A program távoli vezérlésre is
lehetőséget ad, azaz mobilról is elindítható, befejezhető
vagy időzíthető a töltési folyamat. A klímavezérlővel távolról
aktiválhatod, valamint időzítheted a légkondicionáló rendszert,
és előre beállíthatod az utastér hőmérsékletét. A Kia Connect
online adatbázisában nem csak a nyilvános töltőállomások
helyzete szerepel, a valós idejű információkon alapuló tudástár
azt is elárulja, hogy hol és milyen típusú töltőcsatlakozók
szabadok éppen.

Biztonsági és szerviztámogatás. A Kia Connectnek
köszönhetően biztonságban tudhatod autódat, hiszen −
értesítő- és figyelmeztetőüzenetek formájában − mindig
kommunikál veled. A rendszer átfogó tájékoztatást küld
okostelefonodra, s nemcsak a nyitva maradt ablakokra és
a lemerült akkumulátorra figyelmeztet, hanem a járművel
kapcsolatos egyéb információkat is megosztja veled. Ha
például a 12 voltos akkumulátor felszültségszintje egy bizonyos
szint alá esik, azonnal jelez a rendszer, ahogy akkor is, ha
,,feltörés” veszélye áll fent vagy mozgást érzékel a hátsó
ülésen (pl. bent felejtett háziállat). Akkor is riaszt a rendszer,
ha a váltó parkolófokozatban (P) van, és a motor üzemkész, de
valamelyik ajtó nyitva van.

A Kia Connect képernyőjéről készült felvételek csupán illusztrációs célt szolgálnak, nem feltétlenül a legfrissebb Kia Connect App és Kia Connect fedélzeti szolgáltatás
szerepel fotókon. Ha kérdésed merülne fel a szabályozással és a jogi háttérrel kapcsolatban, kérjük, olvasd el a felhasználási feltételeket rögzítő Kia Connect Használati
feltételek dokumentumot!

Parkolásra és töltőpontokra vonatkozó információk.
A gyors és egyszerű parkolás érdekében a rendszer jelzi a lehetséges parkolóhelyeket, mikor megérkezel úti célodhoz. A teljes
körű tájékoztatás jegyében az utcai és a mélygarázsokban található helyeket egyaránt jelzi. Az online adatbázisból nem csak a
nyilvános töltőállomások helyzete ismerhető meg, a felhasználók a fizetési lehetőségekről, valamint a kompatibilis töltőkábelekről
is információt kaphatnak. Mindemellett a rendszer azt is elárulja, hogy az adott eszköz éppen szabad-e.

Maradj képben!
Fedezd fel a világot!
Ha szeretnéd felfedezni, mi vár rád a következő sarkon vagy akár a horizonton túl, a Kiára mindig
számíthatsz! A Kia Live Services szolgáltatások a mindennapos ingázást, a hétvégi kalandokat és az
egyszerű kiruccanásokat egyaránt megkönnyítik és élvezetesebbé teszik. Használd ki a valós idejű
forgalmi információkon alapuló, megbízható és pontos iránymutatást, hogy mindig megtaláld a lehető
legrövidebb és leggyorsabb útvonalat! A Live Traffic (Valós idejű forgalmi információ), a Local Search
(Keresés helyben) és a Weather (Időjárás) segítségével bárhol, bármikor tájékozódhatsz az időjárási és
útviszonyokról, valamint az adott környéken fellelhető boltokról, éttermekről, látnivalókról stb., tehát
bárhová is sodor az élet, a Kia Connect Live Services biztos hátteret nyújt.*

Az Apple CarPlayTM egy intelligens, biztonságos módja annak,
hogy iPhone-odat vezetés közben használd. Mindent a Sportage
kijelzőjére vetít, így útbaigazítást kaphatsz, telefonálhatsz és zenét
hallgathatsz, miközben az útra összpontosítasz.

Az Android AutoTM tökéletes kapcsolatban marad a telefonoddal,
miközben minimalizálja a zavaró tényezőket, így biztonságban
vezethetsz az úton. Az egyszerű, intuitív kezelőfelületen elérhetők
a Google Térkép, az alkalmazások, a zene és a hangvezérlés, és
automatikusan egyszerű kártyákba rendezi az információkat,
amelyek éppen akkor jelennek meg, amikor szükség van rájuk.

Valós idejű forgalmi információ. A navigációs rendszer
rendkívül pontos, valós idejű, kétpercenként frissülő forgalmi
információkkal segít a közlekedésben, így elkerülheted a
zsúfolt városrészeket és megtalálhatod a könnyen járható
szakaszokat. Amennyiben a helyzet menet közben változik, a
rendszer figyelmeztet, és alternatív útvonalakat ajánl.

Keresés helyben és időjárás-előrejelzés. Boltot vagy
éttermet keresel? Vagy csak egy jó találkozóhelyszínt? Vedd
igénybe a Keresés helyben szolgáltatást! Vajon napos lesz
a hétvége? Vagy esni fog reggeltől estig? Nézd meg az
időjárás-előrejelzést! Elég megadnod a helyszínt, és máris
megjelenik a négynapos prognózis, ami a legalacsonyabb
és a legmagasabb napi hőmérsékletről, valamint a várható
szélsebességről is tájékoztat, s azt is elárulja, hogy száraz vagy
csapadékos időszaknak nézel-e elébe.

* Az Európai Adatvédelmi Rendelet ((EU) 2018/1725 ) 2018. május 25-től hatályossá vált minden tagállamban minden olyan vállalatra, amely uniós polgárok személyes
adatait tárolja vagy dolgozza fel az EU tagállamaiban.
A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első tulajdonosa megvásárolja, azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. A feltételek a szolgáltatás időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a felhasználási
feltételeket megtalálja Kia márkakereskedőjénél vagy a kia.com weboldalon. Használatához iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint
mobil adatkapcsolatot biztosító előfizetésre van szükség, aminek igénybe vétele külön költséggel járhat.

Készülj fel minden váratlanra!

Biztonságoskiszállás-segéd (SEA). Ha a rendszer azt érzékeli,
hogy bármi, például egy közeledő jármű veszélyezteti a kiszállni
készülő utast, automatikusan lezárja az ajtókat, továbbá fény- és
hangjelekkel figyelmezteti a felhasználót.

Nincs, aki előre megmondaná, hogy milyen meglepetéseket tartogat egy
utazás, ezért a Sorento ultramodern menetbiztonsági és vezetéstámogató
eszközök teljes garmadáját sorakoztatja fel utasai védelmében.

Hátsó utasra figyelmeztetés (ROA). Ultrahangos szenzoraival a
második és a harmadik sort figyeli, s ha úgy érzékeli, hogy az ajtók
bezárását követően gyermek vagy állat maradt a kocsiban, vizuális
és hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt.

Másodlagosütközés-elkerülő asszisztens (MCB). Ha a légzsákok
ütközés miatt kinyílnak, a rendszer automatikus üzenetet küld
a menetstabilizálónak, hogy fékezze le az autót. Ezzel az MCBA
képes megelőzni az esetleges további ütközéseket, vagy csökkenti
azok erejét.

Holltérfigyelő rendszer aktívfékezés funkcióval (BCA). A BCA érzékeli, ha egy másik jármű bújik meg a holttérben. Ilyenkor a külső
tükrön és a műszerfalon felvillan a veszélyt jelző ikon, továbbá jól hallható csipogás figyelmezteti a vezetőt. Amennyiben mégis megkezdi
a sávváltást, a rendszer differenciált fékezéssel próbálja sávban tartani az autót, hogy elkerülje az ütközést, a figyelmeztetőikonok pedig
gyors villogásba kezdenek.

Holttérfigyelő kamerarendszer (BVM). Az autó jobb és bal
oldaláran kamerák találhatók, amik a kitakart részeket figyelik,
hogy a holttérben megbúvó járműveket is láthassa a vezető. Ha
bekapcsolja az irányjelzőt, az adott oldali kamera képe megjelenik
a műszerfalon, így semmi nem marad rejtve a vezető elől.

Ráfutásosütközés-elkerülő támogatás kereszteződés-asszisztenssel (FCA). A rendszer folyamatosan elemzi a beépített kamerák
és radarok adatait, hogy elkerülje az ütközést a közlekedés többi résztvevőjével, beleértve az autókat, valamint a jármű útját
keresztező gyalogosokat és kerékpárosokat is. Emellett akkor is segíti a vezetőt, mikor egy kereszteződésben balra fordul. Ilyenkor, ha
ütközésveszélyt érzékel, figyelmeztetés jelenik meg a műszerfalon, az autó pedig teljes erővel fékez.

Kéznél a legmodernebb technika.
A Kia Sorento segít Önnek, hogy megfigyelhesse a jármű környezetét, fokozva
ezzel a kényelmet, illetve a biztonságot a rövidebb és a hosszabb utazások
során.

Parkolósegéd távirányítással (RSPA-Entry). Az RSPA intelligens vezérlőelektronikája beparkolásnál és kiállásnál egyaránt
automatikusan manőverezi a járművet, így még könnyebb és kényelmesebb az új Sorento használata. Ugyancsak a rendszer
szolgáltatásai közé tartozik a távirányítás-funkció, melynek lényege, hogy a kulcson elhelyezett gombokkal előre-hátra mozgatható az
autó.

Intelligens sebességkorlátozás-asszisztens (ISLA). Ha az
ISLA aktív, a beépített kamera figyeli a közúti jelzőtáblákat, a
rögzített értékeket pedig megjeleníti a műszeregységen, valamint
a navigációs rendszer képernyőjén. Ezt követően a vezető
felelőssége, hogy ennek ellenére átlépi-e a sebességhatárt vagy
sem.

Hátsó keresztirányú ütközést elkerülő asszisztens (RCCA). A radaralapú RCCA biztonságosabbá teszi a kitolatást az olyan
parkolóhelyekről, kocsibejárókról stb., ahol nehezen tartható szemmel az autó mögötti forgalom. Ha azt érzékeli, hogy balról vagy jobbról
másik közlekedő érkezik, vizuális és hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt, sőt – a balesetet elkerülendő – le is fékezi az autót. (Ha a vezető
Warning Only üzemmódban használja a rendszert, az RCCA csak figyelmeztet, a féket nem aktiválja.)
Autópályásvezetést-támogató asszisztens (HDA). A HDA a vezető által beállított érték vagy az autópályán megengedett legnagyobb
sebesség alapján határozza meg a tempót. A rendszer kormányozni, gyorsítani, valamint lassítani is képes, és biztonságos távolságot tart
az előtte haladótól. A navigációs rendszer adatai alapján azt is meghatározza, hogy az adott szakaszon hány km/órával haladhatnak az
autók, és ehhez igazítja a Sorento sebességét.

Parkolásiütközés-elkerülő asszisztens (PCA). A rendszer a
hátul elhelyezett ultrahangos érzékelők és a tolatókamera adatait
elemezve észreveszi, ha valaki vagy valami az autó mögött van
be- és kiparkolás, valamint kis sebességű haladás közben. Veszély
esetén vizuális és hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt, sőt, az
ütközés elkerülése érdekében le is fékezi a kocsit.

Vedd kézbe az irányítást!
Mindegy, hogy csak a szomszédos kerületbe autózol,
vagy átszelnéd a teljes kontinenst, a Kia Sorentóval teljes
biztonságban róhatod a kilométereket.

Sávtartó asszisztens (LKA). Az első kamera monitorozza az útburkolati jeleket, és ha azt érzékeli, hogy az autó a sáv széle felé sodródik,
akkor a vezérlőegység figyelmezteti sofőrt, továbbá visszakormányozza a kocsit a sáv közepére.

Távolságifényszóró-assszisztens (HBA). Ha a körülmények lehetővé teszik, a Sorento távolsági fényszórója automatikusan
kapcsol fel és le. A szélvédő mögött elhelyezett kamera érzékeli a szemből érkező járműveket, és önműködően tompított
világításra kapcsol, hogy ne vakítsa el a másik közlekedőt.

Sávkövető rendszer (LFA). A kameraadatokat elemző, 2. szintű
LFA igen fontos lépés a részlegesen önvezető rendszerek felé.
Az SCC-vel együttműködve képes a Sorento sebességét és
irányát az előtte haladó autóhoz igazítani, ezáltal jelentősen
kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a forgalmi dugók
leküzdését. Mindemellett kamerákkal és radarokkal figyeli
az útburkolati jeleket, és finom kormánymozdulatokkal a sáv
közepén, biztonságos helyzetben tartja az autót. Működési
sebességtartomány: 0-180 km/óra.

Adaptív sebességtartó automatika Stop & Go funkcióval (SCC
w/S&G, NSCC). Ez a kamera- és radaralapú rendszer nemcsak
rögzíti az előre megadott sebességet, hanem arról is gondoskodik,
hogy a Sorento mindig biztonságos távolságból kövesse az
előtte haladót. Szükség esetén gyorsít és lassít, sőt akár meg
is áll, majd újra elindul, ha a követett jármű ezt teszi. Az SCC
egyetlen gombnyomással kezelhető, és a navigációs rendszerrel
együttműködve, az ADAC forgalmi adatait is figyelembe veszi,
így önműködően csökkenti a tempót a kanyarokban, valamint a
megengedett sebességhatáron belül tartja az autót.

Vezetőéberség-figyelmeztető rendszer (DAW). A DAW a
kormánykerék-, az irányjelző- és a gázpedál-használat módját
elemzi, és figyelmezteti a vezetőt, ha ébersége lankad. Például
„jelez”, ha a sofőr nem reagál egy veszélyhelyzetre, és kávéscsésze
formájú műszerfali ikonnal biztat pihenésre, ha úgy érzékeli, hogy
a vezető fáradt.

A tudás hatalom.

Indulás. A hibrid rendszer induláskor
teljes egészében az elektromos
motor teljesítményére támaszkodik.
Ez segít csökkenteni az üzemanyagfelhasználást sűrű forgalomban.

Finom gyorsítás. Enyhe gyorsítás
során a motor kizárólag az elektromos
energiát használja. Ez bőségesen
elegendő a sebesség növeléséhez.

Nyomatéktöbblet. Nagyobb
gyorsításkor és hegymenetben az
elektromos motor plusz nyomatékot
biztosít az akkumulátorból kinyert
energia révén.

12,3 colos, teljesen digitális műszeregység. Intelligens, tökéletesen személyre szabható digitális kijelző, amelyen minden fontos
menetadat megjelenik, mint a környezeti hőmérsékletre, az abroncsnyomásra és az utazásra vonatkozó értékek. Könnyen leolvashatók
a hibrid rendszerrel kapcsolatos információk, mint a töltés vagy az akkumulátor állapota, de a nagy felbontású képernyő az
üzemanyagszintet is látványos grafikával jeleníti meg.

Egyenletes sebességű haladás. Ha
állandó sebességgel haladsz és az
akkumulátortöltöttség alacsony, a
belsőégésű motor rátölt az akkumulátorra.

Energia-visszanyerés. Lassulás és fékezés
közben a mozgási energia nem vész
el, hanem – elektromossággá alakítva
– az akkumulátorban várja, hogy újra
felhasználja a vezető.

10,25 colos kijelző a navigációs rendszerhez. A navigációs rendszerhez társított, színes, folyadékkristályos érintőképernyőn nemcsak
a térkép és az útvonal jelenik meg, hanem számos, utazással kapcsolatos tájékoztatás is. Valós idejű adatokat közöl a hajtáslánc
energiaáramlásáról, mutatja az aktuális üzemmódot, és természetesen az üzemanyag-fogyasztásról, valamint a villanymotor-használatra
vonatkozó értékekről is tájékoztat. A kijelző két részre osztható, így több alkalmazás, menetadat és/vagy multimédia-tartalom lehet
egyszerre szem előtt.

Alapozd meg a jövődet!

Fedélzeti töltő

Hibrid vagy plug-in hibrid? Nehéz eldönteni, de a Kia egyedülálló fejlesztéseit
és ultramodern műszaki megoldásait tekintve könnyebb megválaszolni a
kérdést. Mindkét konstrukció alapját alacsony károsanyag-kibocsátású,
belső égésű erőforrás és zéró emissziós elektromotor adja, tehát minden
helyzetben garantált a környezetbarát működés. A Sorento Plug-in Hybrid
a hatékonyság és a menetdinamika tökéletes egyensúlyával kápráztatja
el vezetőjét, működése pedig mindig kifinomult, a benzines és elektromos
üzemmód közötti váltást szinte nem is érzi a vezető. További előnye, hogy
teljes töltöttségnél akár 57 kilométert* is megtesz károsanyag-kibocsátás
nélkül, tehát a hétköznapokon zéró emisszióval ingázhatsz, a hétvégéken
pedig kihasználhatod a belső égésű motor előnyeit.

Nagyfeszültségű akkumulátor
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A kép csak illusztráció. a hajtáslánc és az elektromos rendszer
ettől eltérhet.

Hibrid indítógenerátor

Összkerékhajtással az
izgalmas kalandokhoz.
A Sorento összkerékhajtási rendszerét úgy alkottuk meg,
hogy kényelmesebbé és biztonságosabbá tegye az autózást,
ugyanakkor átlagon felüli terepképességekkel ruházza fel a
modellt. Ez a jövőbe mutató, folyamatosan aktív hajtáslánc
nedves, csúszós aszfalton és laza szerkezetű talajon is biztos
tapadást garantál, emellett jelentősen fokozza a jármű
kanyarstabilitását. A Terrain Mode Select (Terepmódválasztó)
üzemmódkapcsolóval eldöntheted, hogy aszfaltra (Drive) vagy
terepre (Terrain) szánt beállítások szerint működjön-e rendszer.

Vezess szenvedélyesen!
Járd a maga útját a legfejlettebb motorok valamelyikével! Az öt-, hat- és
hétüléses kivitelben elérhető Kia Sorento orrában villanymotorral társított,
benzines 1.6 T-GDi erőforrás dolgozik, amelyhez első- és összkerékhajtású
hajtáslánc kapcsolódhat. A 2.2 CRDi szintén elérhető elsőkerék-hajtású és 4x4-es
változatban is.

Üzemmódváltó kapcsoló (DMS). Az új automata váltó különféle
üzemmódokban használható, így a vezető meghatározhatja,
hogy az erőátvitel hogy reagáljon a gázadásokra. A maximális
menetdinamika alacsony üzemanyag-fogyasztással is párosulhat,
igazodva a felhasználó elvárásaihoz. A dízelmotor is képes az
alkalmazkodásra, Eco, Comfort, Sport és Smart üzemmódban
is használható, míg a hibrid Sorento Eco, Sport és Smart
programot kínál. A DMS a szervokormány rásegítésének
mértékét is szabályozza, villámgyors vagy lágy kormányreakciót
eredményezve.

Forgókapcsolóval vezérelhető sebességváltó. Középen, közvetlenül a vezető mellett kapott helyet a sebességváltó elektronikus
forgókapcsolója, amellyel a lehető legkifinomultabban kezelhető az erőátviteli rendszer. Automatikusan parkolóállásba kapcsol, ha
megállást követően a vezető elfelejtené P-re állítani. Duplakuplungos automataváltó (DCT). A Sorento 2.2 CRDi nyolcfokozatú,
duplakuplungos automata váltóval rendelkezik. Villámgyors, hihetetlenül kifinomult sebességkapcsolásaival még magasabb szintre emeli
a menetkomfortot. Automata váltó (AT). A Sorento 1.6 T-GDi HEV és a Sorento 1.6 T-GDi PHEV egyaránt hatfokozatú, lágyan kapcsoló
automata váltóval rendelkezik. Könnyű kezelhetőségével a kimagasló használati értékhez is hozzájárul.

Váltófülek a kormánykeréken. A jó fogású kormánykerék
mögé kifinomult, krómozott kapcsolók kerültek, amikkel
anélkül válthatsz sebességfokozatot, hogy elengednéd a
volánt. Használatukkal még dinamikusabban vezethető az
autó, és könnyűszerrel kiaknázható a motorban szunnyadó
forgatónyomaték.

Terepmód-előválasztás (TMS). A Terepmód-előválasztás kapcsolója közvetlenül a vezető mellé került, hogy egy gyors mozdulattal
meghatározhassa, hogy viselkedjen az autó. A terepviszonyokat illetően Mud, Sand és Snow (sár, homok és hó) áll a vezető
rendelkezésére. Havas, csúszós, korlátozott tapadású felületen a Snow (hó) program ideális, nedves földúton viszont az agresszívebb
nyomatékleadással kecsegtető Mud (sár) üzemmódot érdemes aktiválni. Utóbbinál magasabb fordulatszámon kapcsol fel a váltó, tehát
kipöröghetnek a kerekek, míg a Sorento átjut a sáros szakaszon. A Sand (homok) megakadályozza, hogy a kerekek elássák magukat, és
mindig az adott helyzetnek megfelelően osztja el forgatónyomatékot a négy kerék között.

Hagyd rajta a kézjegyed!
Ha új kihívásoknak néz elébe, vagy csak egy újabb hétköznappal
kell megküzdenie, a Sorento támogatására mindig számíthat.
Az Eredeti Kia Tartozékok között megannyi ötletes és praktikus,
különleges kiegészítőt talál, melyek megkönnyítik a tulajdonos
életét, és lehetőséget adnak számára, hogy tökéletesen
személyre szabja a modellt.

Alsó és felső csomagtérelválasztó-rács. Könnyen beszerelhető, tökéletesen illeszkedik, és
segítségével minden ott marad, ahol hagyod.
Csomagtértálca. A 90% bio-alapanyagú, típusspecifikus, csúszásgátlós tálca megvédi a
poggyásztartót a nedvességtől, a sártól és mindentől, ami koszos.
Védőelem a rakodóperemen. Ezzel a hatékony és stílusos megoldással megóvhatod a Sorento
rakterének peremét a sérülésektől.

Alumínium keresztrudak és Pro kerékpárszállító. Átgondolt, kis
tömegű, magas színvonalú kerékpárszállító rendszerünk egyszerű
és biztonságos a kerékpárok fel-, illetve leszerelése.

Behajtható vonóhorog. A csomagtartóban elhelyezett gombbal
egy szempillantás alatt elővarázsolhatod, majd újra elrejtheted a
vonóhorgot.

Fellépők. Robusztus fellépőink megkönnyítik a be- és kiszállást, s
még egyedibb megjelenést kölcsönöznek a Sorentónak.

Töltőkábel, Mode 3. A mindennapos használatra szánt töltőkábel
végeire Type 2-es csatlakozók kerülnek, így a Sorento bármelyik
otthoni és nyilvános töltővel kompatibilis.

Opciós, kéttónusú, fekete-szürke bőr

A stílus belülről fakad.
A Kia Sorento éppoly sokat elárul gazdája ízléséről, mint gondolkodásmódjáról.
Ezért aztán a lehető legnagyobb szabadságot nyújta az utastér összeállítására
vonatkozólag, egyebek mellett nappabőr- és textilkárpitozást kínál a
vásárlóknak. Előbbit szálcsiszolt TOM-film kerettel és dombornyomású
felülettel dobtuk fel, míg a fekete szövet esetében fémhatású keretet társítunk
a különleges textúrához. Mindemellett szürke és fekete bőrkárpit is szerepel az
extralistán, így mindenki megtalálhatja tehát a neki tetsző színvilágot. A fekete
nappabőr ülésgarnitúrához ugyancsak fekete tetőkárpitot társítunk.

Opciós, fekete bőr

Opciós, szürke bőr

Fekete alapszövet

Opciós, black tűzdelt/steppelt nappa bőr szürke varrásokkal és díszítéssel

Alakítsd ki álláspontodat!
Tíz feltűnő fényezésünk, valamint 17, 18, 19 és 20 colos
könnyűfémfelni-garnitúráink kínálata garantálja, hogy mindenki
megtalálhassa a neki tetsző összeállítást.

Karosszériaszínek
Válaszd ki azt a színt, ami leginkább illik a stílusodhoz! A Sorento hagyományos,
metál vagy Prémiummetál fényezéssel rendelhető meg.

Clear White (UD)

Snow Pearl White
(SWP)

Silky Silver (4SS)

Platinum Graphite
(ABT)

Essence Brown (BE2)

Gravity Blue (B4U)

Steel Grey (KLG)

Aurora Black Pearl
(ABP)

Runway Red (CR5)

Mineral Blue (M4B)
Külső méretek

Könnyűfém keréktrácsák
A hibrid Sorento speciális, 17"-os, aerodinamikailag hatékony kialakítású kerekekkel
számottevően csökkenthető a rugózatlan tömeg, és remekül passzolnak a Sorento
erőteljes, robusztus formavilágához.

Méretek és kapacitás

17" könnyűfém felni
(csak dízelhez)

17" könnyűfém felni
(csak hibridhez)

18" könnyűfém felni
(csak dízelhez)

Teljes hosszúság (mm)

4,810

Teljes magasság (mm)

1,695
(tetőtartóval, antenna
nélkül: 1,700)

Első túlnyúlás (mm)

930

Üzemanyagtartály (l)

Teljes szélesség (mm)

1,900

Tengelytáv (mm)

2,815

Hátsó túlnyúlás (mm)

1,065

67 (Plug-in Hybrid esetén 47)

Belső méretek

19" könnyűfém felni

20" könnyűfém felni
(csak dízelhez)

A gumiabroncsokra, az üzemanyag-fogyasztásra és az egyéb paraméterekre vonatkozó információk − az EU 2020/740. rendelkezésével összhangban − a www.
kia.com oldalon elérhetőek. Az abroncsokon olvasható adatok csupán tájékoztató jellegűek.

Első sor

Második sor

Harmadik sor

Fejtér (mm)

1,024

994

935

Lábtér (mm)

1,052

1,060

752

Válltér (mm)

1,500

1,475

1,345

A Kia Sorento üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 6,2-7,6 l/100 km, CO2-kibocsátása (vegyes): 145-179 g/km.
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak. A feltüntetett értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.
röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt.
Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Kia szolgáltatások
Magyarországon.
Válaszd a Kia egyedülálló magyarországi szolgáltatásait, mellyel még nagyobb biztonságban
érezheted magad! Exkluzív, csak Kia tulajdonosok számára elérhető programjaink és szolgáltatásaink
további részleteiről és a feltételekről a www.kia.com/hu oldalon olvashatsz többet. Keresd fel kedvenc
márkakereskedésedet, ahol minden részletről tájékoztatnak majd!

Otthontöltési program.
MODE 3-as töltési megoldás, ami az otthoni töltés
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja.
Az exkluzív program fali töltőből és a telepítési
szolgáltatásból áll, a fali töltőket 3 év garanciával
kínáljuk.

Premium Value Program.
Költségként elszámolható havi bérleti díj
Áfa-visszaigénylés
Változatlan és előre tervezhető havidíjak
Garantált maradványérték
A bérleti díjba épített főbb szolgáltatások,
pl. biztosítás, asszisztencia, karbantartás és
szerviz

Nem hagy magadra az úton probléma esetén!
Ingyenes a garancia kezdő dátumától (Warranty
Start Date) 12 hónapig. Évenként hosszabbítható
10 éves korig, vagy maximum 200.000 km futásteljesítményig. Segít műszaki hiba, üzemanyag hiány,
lemerült akkumulátor, defekt, kulcs elvesztése vagy
bezárása esetén.
Vállalja például a helyszíni javítást, autómentést,
tovább- vagy hazautazást, kölcsöngépjármű biztosítását, szállást stb.*

Rugalmas finanszírozás, rövid
gépjárműcsere ciklusokkal
Fix kamatozás
Alacsony, kedvező havi
lízingdíj
3 év ingyenes
karbantartás
bármelyik hivatalos Kia
márkaszervizben

3

PREMIUM VALUE PROGRAM

ÉV

Az Allianz, a Generali és a Groupama termékei
kifejezetten a Kia ügyfelek részére.*
Az első évben új értéken térít lopás, vagy
totálkár esetén.
A javíthatósági határ sérülés esetén a kárkori
érték 100%-a.
Csereautó-térítést biztosít, ment és szállít
Európa bármely pontjáról.

*A tájékoztatás nem teljes körű, a szolgáltatásainkról további részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben vagy a kia.com/hu weboldalon!
Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha egészen pontos
információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

Autózz teljes lelki nyugalomban!
7 éves járműgarancia. Minden új Kia modellre
7 éves / 150 000 km-es gyártói garanciát vállalunk helyi/országos feltételek szerint. Egyedülálló
ajánlatunknak köszönhetően gépjárműved még
értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi
tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet a tulajdonos előírásszerűen
karbantartja.
7 éves Kia-garancia az EV-, HEV- és PHEV-akkumulátorokra. Ha elektromos (EV), hibrid (HEV)
vagy plug-in hybrid (PHEV) Kia modellt vásárolsz,
annak megnyugtató tudatában teheted, hogy az
akkumulátorok hosszú élettartamúak. Ha elektromos (EV), hibrid (HEV) vagy plug-in hybrid
(PHEV) Kia modellt vásárolsz, annak megnyugtató
tudatában teheted, hogy az akkumulátorok hosszú
élettartamúak. Ezek az akkumulátorok részei a Kia
által biztosított, első használatba vételtől számított
7 éves vagy 150 000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciának. A mild hibrid elektromos

járművek (MHEV) kisfeszültségű akkumulátorai
(48V és 12 V) esetén a Kia garancia a megtett
kilométertől függetlenül 2 évig terjed az első
regisztrációtól számítva. A Kia csak az EV és PHEV
járművek esetén garantálja az akkumulátor 70%os kapacitását. A HEV és MHEV akkumulátorok
kapacitáscsökkenésére a garancia nem terjed ki.
A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása
érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv
erre vonatkozó fejezetében található utasításokat!
További részletek a kia.com/hu/garancia oldalon.
*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói
garancia. Érvényes az EU-tagállamokban
(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek
márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/
hu/garancia oldalon.

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés
időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés
nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban látható
modellek és felszereltségi szintek, valamint szolgáltatások
eltérhetnek a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai
eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek
kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az
aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai
újdonságok megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége
alól, hogy a járművet mindig biztonságosan vezesse. A vezetést
támogató, illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem
teljes körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv
tartalmazza.

Kia Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
www.kia.com

A Kia Hungary Kft. kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért
ez a katalógus tanúsított erdőgazdaságból származó FSC alapanyagból
készült. A minősítés garantálja, hogy az adott termék olyan erdőgazdaságból származik, ahol a kitermelés és az erdő újratelepítése során figyelembe
veszik a biodiverzitást (az élővilág sokféleségét) és az ökológiai egyensúly
fenntartását.

A kiadvány auditált karbonsemleges nyomtatással, növényiolaj-bázisú
festékkel, vegyszer- és alkoholmentesen készült.

