
Productvoordeel:

€ 1.500,-

Sportage

Motorisering Uitvoering kW (pk) Energie 
label CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale 

waarde* 
Consumenten-

adviesprijs**

1.6 T-GDi DCT7 Black Edition 130 (177) D 171  € 24.614,05  € 5.168,95  € 11.222,00  € 41.005,00  € 41.895,00 

Bovenstaande uitvoeringen zijn enkel uit voorraad leverbaar, raadpleeg de Kia-dealer voor de actuele voorraad.

MEEST GEKOZEN KLEUREN: 

Dark Penta Metal Black Pearl Lunar Silver Deluxe white

Gemiddeld brandstofverbruik: 7,6 l/km, 13,2 km/l. CO2 uitstoot 171 g/km
*  De fiscale waarde wordt gebruikt voor berekening van de bijtelling.
**  De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de 

nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en 
een veiligheidshamer.

EXTRA RIJK UITGERUST MET O.A.:

8“ full map 
navigatiesysteem met  
Kia Connect 

Volledig lederen  
bekleding

Slimme automatische 
achterklep

Black Edition pakket: 
donkere grille, zwarte 
dakrails, donkere logo's

JBL Premium Sound 
System

17" lichtmetalen Black 
Edition velgen

Dubbele uitlaat 
(geïntegreerd 
uitlaatsierstuk)

Panorama  
schuif-/kanteldak

ACTIE
MODELSportage Black Edition



Actieve rijbaanassistentie (LKAS)
Snelheidsbordenherkenning (SLIF)
Grootlichtassistentie (HBA)
Vermoeidheidsherkenning (DAW)
8" full map navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services
Voorbereid voor Apple CarPlay en Android Auto
Digitale radio (DAB+)
JBL Premium Sound System
USB-aansluiting achter
4,2" supervision cluster
Dual zone climate control
Achteruitrijcamera
Parkeersensoren vóór en achter
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare 
buitenspiegels met LED-richtingaanwijzer
LED-dagrijverlichting
LED-achterlichten
LED-koplampen
 

Black Edition pakket: donkere grille, zwarte dakrails, donkere 
logo's, hoogglans zwarte skidplates vóór en achter en 
hoogglans zwarte mistlampbehuizing
Dubbele uitlaat (geïntegreerd uitlaatsierstuk)
17" lichtmetalen Black Edition velgen
Panorama schuif-/kanteldak
Privacy glass
Automatisch dimmende binnenspiegel
Smart Key met start-/stopknop
Regensensor
Ruimtebesparend reservewiel
Volledig lederen bekleding
In hoogte verstelbare passagiersstoel
Lendensteunverstelling bestuurdersstoel
Stoelverwarming vóór en achter
Slimme automatische achterklep
Metallic lak (meerprijs € 795,-)

UITRUSTING

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van betreffend actiemodel. 
Bekijk alle (technische) specificaties op kia.com of raadpleeg de Sportage prijslijst.
Op uw verzoek kunnen eventuele accessoires worden gemonteerd bij de Kia-dealer.

ACTIE
MODELSportage Black Edition


