
PIERWSZA JAZDA 

KIA SPORTAGE IV 

Kię darzę dużym sentymentem. Podobają mi Piotr Wielgus 

się jej produkty, podoba mi się konsekwencja 

Koreańczyków w dążeniach do celu, a w polskim 

oddziale marki pracują pozytywni ludzie. Dlatego 

ucieszyłem się, że nowy Sportage to samochód 

dopracowany, ładny i nieźle jeżdżący. 

Klienci nie mogą się mylić. Trzy do
tychczasowe generacje SUV-a Kii 

znalazły na świecie aż 3,3 miliona na
bywców. Od 1993 r., kiedy debiutował 
Sportage pierwszej generacji, do końca 
ub.r. z salonów Kii w Europie wyjecha
ło 414 tys. egzemplarzy tego modelu. 
W Polsce od 1995 r. do dzisiaj dilerzy 
sprzedali łącznie 34 tys. egzemplarzy Kii 

Sportage trzech generacji. Nieprzerwa
nie od czasu debiutu modelu poprzed
niej generacji w 2010 r. kompaktowy 
SUV jest bestsellerowym modelem Kii 
zarówno w Polsce, jak i w Europie. Szla
chectwo zobowiązuje. 

Mój pierwszy kontakt z nowym Spor
tage miał miejsce w polskim oddziale 
firmy, w ciemnym garażu. Przez chwilę 

myślałem, że coś się komuś pomyliło, 
bo Porsche Macan to nie jest koreań
ski produkt. Linie nadwozia, lampy -
skojarzenie z niemieckim produktem 
premium przyszło samo. Pierwszy efekt 
- bardzo dobrze. Nie będę się rozpisy
wał o wyglądzie auta, bo to zawsze jest 
rzecz gustu. Tyle opinii, ilu dziennikarzy 
na prezentacji, a przyznać trzeba, że na-
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Partnerem działu jest INFO-EKSPERT 

WYGLĄD PREMIUM 
Pierwsza reakcja: Czy to nowy 
SUV Porsche? 

i 

sza grupa była spora. Ale nie zmieniłem 
zdania po dalszym kontakcie z samocho
dem, w świetle dziennym, na prezentacji 
w słonecznej Barcelonie. Nadal ten sa
mochód mi się podoba, choć poprzednia 
generacja też była niczego sobie. 

Pod względem stylizacji nadwozia 
Sportage jest tworem europejskiego 
centrum designu Kii we Frankfurcie, ale 
projekt auta powstawał we współpracy 
z głównym ośrodkiem designu w kore
ańskim Namyang i studiem projekto
wym w kalifornijskim Irvine. Pierwsza 
mocna zmiana, która rzuca się w oczy 
w porównaniu z poprzednią generacją, 
to przód auta, a szczególnie reflektory, 
mocno zaakcentowane, tworzące unika
tową całość Grill w kształcie „tygrysiego 
nosa" - charakterystyczny dla nowych 
modeli marki Kia - został poszerzony 
i osadzony niżej niż do tej pory. Sportage 
czerpie sporo z koncepcyjnej Kii Provo 
z 2013 r. 

Wnętrze nowej Kii to też ciekawa 
sprawa. Kiedyś od Koreańczyków nie 
wymagaliśmy fajerwerków w wykończe
niu samochodów, wybaczaliśmy niedbałe 
plastiki i prostotę. Ale wtedy takie marki 
jak Kia czy Hyundai dopiero wchodziły 
na polski, a wcześniej europejski rynek. 
Kusiły ceną. Teraz, gdy Kia osiągnęła już 
pewien status, a jej cena nie różni się już 
tak bardzo od produktów niemieckich 
czy francuskich, zwracam baczniejszą 
uwagę na użyte materiały i sposób wy
kończenia. I muszę przyznać, że nie mam 
się do czego przyczepić. Stosunek jakości 
do ceny jest moim zdaniem zachowany. 

Wnętrze Kii Sportage IV generacji jest 
jednym z najbardziej widocznych przykła
dów zmian w stosunku do poprzednika. 
Celem zespołu projektantów kabiny best-
sellerowego SUV-a marki Kia było opra
cowanie przestronnego i nowoczesnego 
wnętrza, w którym doskonale będą czuli 
się zarówno pasażerowie, jak i kierowca. 

Tablicę rozdzielczą podzielono 
na dwie strefy. Strefa górna - multime
dialna - służy do przekazywania kie
rowcy licznych informacji w sposób jak 
najbardziej logiczny i zrozumiały. Służą 
do tego wyświetlacz w zestawie wskaź
ników oraz opcjonalny, 7- lub 8-calo-
wy wyświetlacz dotykowy umieszczo
ny na konsoli środkowej. Pod wyraźną 
linią podziału obydwu stref znajduje się 
druga, ustawiona w kierunku kierow
cy, która zapewnia komfortowy dostęp 
do elementów obsługi. 

Niewiele, ale jednak większe wymiary 
nadwozia przekładają się na wzrost po
jemności bagażnika z 465 do 503 litrów 
(VDA). Bagażnik dzięki dwupoziomowej 
podłodze jest teraz bardziej praktyczny niż 
poprzednio i pozwala pod roletą ustawić 
wyższe przedmioty. Nowością jest pojem
nik na drobiazgi pod podłogą. W nowym 
Sportage zwiększono również pojemność 
zbiornika paliwa - z 58 do 62 litrów. 
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DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY 
KIA mocno pilnuje tego, aby wnę
trze samochodu było dopraco
wane, a materiały jak najlepsze. 
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WARTOŚĆ REZYDUALNA 
wcINFO-EKSPERT 

Wartości rezydualne dla pojazdu po 36 mie

siącach i przebiegu 30 tys. km/r. 

KIA Sportage IV 

O 56,2% 

WIĘCEJ NA WWW 

A jak nowa Kia jeździ? Dobrze. 
Za kierownicą czujemy się bezpiecznie, 
samochód jest stabilny, prowadzi się 
w sposób precyzyjny. Dba o to nowe, 
niezależne zawieszenie przednich kół. 
Modyfikacje polegają na przesunięciu 
punktów mocowania tulei zawieszenia 
pod kątem uzyskania jeszcze lepszej 
stabilności samochodu i na popra
wie tłumienia nierówności na dro
gach o zmiennej nawierzchni. Z kolei 
zmiany w niezależnym zawieszeniu 
z tyłu obejmują wprowadzenie układu 
dolnych podwójnych wahaczy multi-
-link dla wersji z napędem na przednią 
oś oraz usztywnionej belki poprzecz
nej, aby ograniczyć przenikanie hałasów 
i drgań do wnętrza. Słowem - jest bar
dziej komfortowo i o to głównie w tym 
wszystkim chodzi. Sportage IV gene
racji może być wyposażony w elektro
mechaniczne wspomaganie układu kie
rowniczego (R-MDPS), oferowane jako 
wyposażenie seryjne wszystkich wersji 
silnikowych oprócz 1.6 GDI. 

Tak jak poprzednio, Sportage stan
dardowo będzie oferowany z napędem 
na przednie koła i opcjonalnie z napę
dem na cztery koła (AWD). 

Cena nowej Kii Sportage w porówna
niu z ceną modelu poprzedniej genera
cji wzrosła jedynie o 2 tys. zł w wypad
ku wersji L i XL oraz o 5 tys. zł w wy
padku wersji M. Ceny kompaktowego 
SUV-a Kii nowej generacji zaczynają 
się od 74 990 zł za Sportage w wersji S 
z napędem na przednie koła i z silni
kiem benzynowym o pojemności 1,6 li
tra i mocy 132 KM pod maską, współ
pracującym z 6-biegową przekładnią 
mechaniczną, a kończą na 141 490 zł 
za samochód w wersji XL z napędem 
na cztery koła napędzany dwulitrowym 
turbodieslem o mocy 185 KM, łączo
nym z 6-stopniową przekładnią auto
matyczną. Nowością w gamie Sportage 
jest, stylizowana na sportowo, wersja 
wyposażenia GT Line oferowana z moc
niejszym silnikiem benzynowym i z naj
mocniejszym wysokoprężnym. // 
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