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Het leven is 
wat je ervan maakt. 
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en 

boeiend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar u ook 

naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van 

een betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en 

van nieuwe horizonten kunt genieten. Wagens met een 

schitterend design, geavanceerde technologie en intelligente 

oplossingen. Wagens met onze opmerkelijke garantie van 

7 jaar, het bewijs van onze uitstekende kwaliteit. In alles wat 

we doen, staat één ding centraal: altijd uw verwachtingen 

overtreffen. Wij noemen het “The Power to Surprise”. 

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te 

laten verrassen.
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Van A naar B, uiteraard. Maar dan wel 
terwijl u geniet van alles daartussen.

De volledig nieuwe Kia Sportage

Meer bieden dan u zou verwachten is de rode draad doorheen de volledig nieuwe Kia Sportage. 
Meer adembenemend design. Meer spitstechnologie. Meer geavanceerde systemen die uw comfort en 

veiligheid verhogen. Meer redenen om buiten te komen en het maximum te halen uit elke dag. Net als het 
ontdekken van een compleet nieuwe manier om naar de wereld te kijken. Verkennen. Eropuit trekken. Ver weg 

en niet zo ver weg. Op zoek naar nieuw avontuur, plekken waar u nog nooit bent geweest. Met zoveel 
innovatie, stijl en comfort is de nieuwe Sportage de perfecte wagen om van elke rit iets bijzonders te maken.
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De schitterende nieuwe Kia Sportage slaagt erin eruit te springen, waar u ook bent. In de stad, op het terrein, 
op de openbare weg of gewoon op uw oprit thuis: de Sportage is de perfecte combinatie van sportiviteit 
en stijl. Zowel de Sportage als de Sportage GT Line werden in Europa getekend en worden in Europa 
geproduceerd. Hun innoverende design en schitterende lijnen creëren puur raffinement voor elk avontuur 
dat u zich maar kunt indenken.

Adembenemend. 
Zelfs als de achtergrond dat al is.

Koetswerkdesign
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1.  Grote, in het oog springende 
bi-xenonkoplampen met typerende 
LED-dagrijlichten garanderen altijd 
een helder zicht op de weg (Sense en 
GT Line).

2.  De prachtige LED-achterlichten 
zorgen voor een krachtige 
verlichting. En een unieke look 
die blijft hangen (Sense en GT Line).

3.  Krachtig gelijnde, nieuwe 
19’’aluminium velgen met een 
zilverkleurige gepolijste afwerking 
geven de Sportage een nog 
persoonlijkere stijl (Sense).

321
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Met de in het oog springende nieuwe Kia Sportage maakt u een statement, zonder dat u zelfs 
maar één woord zegt. Door zijn karakteristieke koetswerkdesign met respect afdwingend 
zijprofiel, gespierd postuur en krachtige voor- en achterpartij. De gesculpteerde motorkap 
met typerende Kia-grille geeft de Sportage een onmiskenbaar sportieve uitstraling. 
Accenten als de strak gelijnde achterlichten zorgen voor extra stijl.

De nieuwe definitie 
van verfijning.

Koetswerkdesign
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Het verschil ziet 
u niet alleen. 
U voelt het ook.

Interieurdesign en kwaliteit

In de nieuwe Kia Sportage zult u zeer hands-on willen 
zijn. In het interieur vindt u namelijk niets dan materialen 
die zacht aanvoelen, hoogwaardige afwerkingen en de 
grootste aandacht voor elk detail. De nieuwe Kia Sportage 
is vanbinnen dan ook net zo comfortabel als u zou 
denken. U voelt zich meteen thuis, dankzij stijlvolle 
zetels en hoogwaardige materialen overal in het 
interieur. De nieuwe ergonomische cockpit is volledig 
opgebouwd rond de bestuurder, met alles perfect 
binnen handbereik en goed zichtbaar. Het bovenste 
deel van het dashboard is uitgewerkt als handige 
weergavezone met alle gegevens op ooghoogte. 
Het onderste bedieningsdeel plaatst alles wat u 
nodig hebt, makkelijk binnen handbereik. Het is een 
prachtige mix van innovatie, comfort en design 
van wereldklasse.
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1. Het strakke Supervision-instrumentenbord met groot tft-scherm van 
4,2” toont met de grootste precisie alle rijgegevens (niet beschikbaar 

op Lounge).
2. Ontspan en geniet van de schitterend comfortabele zetels in zwart 

geperforeerd leder met grijze stiknaden. De elektrisch verstelbare 
bestuurderszetel biedt extra comfort met een lendensteun, en beide 
voorzetels zijn voorzien van een elektronische schakelaar die u de perfecte 

zithouding laat instellen (Sense en optie Fusion). 
3. Het strak gelijnde interieur maximaliseert zowel comfort als stijl, dankzij een 

hoogwaardige uitstraling met zacht aanvoelende materialen van hoge kwaliteit, 
glanzende inzetstukken en omlijstingen in chroom met satijnglans. 

1

2

3

11



1.  Hightech bi-xenonkoplampen met dynamische hoeklampen 
zorgen voor een kristalhelder zicht op de weg. Het systeem 
houdt rekening met de stuurhoek en verlicht alles optimaal welke 
richting u ook inslaat (Sense en GT Line). 

2. Het automatische parkeersysteem (Smart Parking Assist 
System) loodst u niet alleen in parkeerplaatsen zowel parallel als 
dwars op de weg, maar helpt u dankzij de handige wegrijfunctie 
ook weer uit een parkeerplaats parallel met de weg (enkel voor 
DCT en automatische versie). 

3.  De achteruitrijcamera geeft u een volledig beeld met dynamische 
markeringslijnen op het scherm van het navigatiesysteem 
wanneer u achteruit een parkeerplaats inrijdt (niet op Lounge). 

4.  De automatische grootlichten (High Beam Assist) schakelen op 
basis van informatie van een camera op de voorruit automatisch 
tussen de koplampen en dimlichten (Sense en GT Line).

5.  De functie “maximaal toegelaten snelheid” geeft u alle vereiste 
informatie om u te helpen niet sneller te rijden dan toegelaten. 
Via de camera op de voorruit herkent ze verkeersborden met 
een snelheidsbeperking of inhaalverbod. Die informatie toont 
ze dan duidelijk op het scherm van het navigatiesysteem en het 
instrumentenbord (niet op Lounge).

1 2
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De volledig nieuwe Kia Sportage wil elke rit probleem- en zorgeloos laten verlopen. Daarom bulkt hij van de 
geavanceerde technologie en innovaties die u helpen zonder stress op uw bestemming te geraken. De nieuwe 
Sportage gaat er voluit voor: hij helpt u bijvoorbeeld niet sneller te rijden dan toegelaten, laat u alles beter 
zien, en maakt kinderspel van parkeren. Het enige waar u nog moet aan denken, is gemakkelijk gaan zitten en 
genieten van de rit.

We hebben aan alles gedacht. 
Dan hoeft u dat zelf niet te doen.

Rijhulp
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De nieuwe Kia Sportage werd gemaakt om comfortabel te zijn. En zelfs meer dan dat. Hij werd ontwikkeld om elke rit 
bijzonder vlot, aangenaam en moeiteloos te maken. Met bijvoorbeeld handenvrije technologie zonder sleutel (Sense en 
GT Line) als de intelligente elektrisch bediende achterklep (enkel op 2.0 CRDi Sense en GT Line), hightech laders (enkel 
op 1.6 T DCT en 2.0 CRDi Auto) en zetels die u, ongeacht het seizoen, altijd in alle comfort laten rijden, geeft het ruime 
gamma superintelligente systemen van de Sportage u meer dan genoeg redenen om er gemakkelijk bij te gaan zitten 
en te genieten van de rit. 

Elke rit wordt een vakantie uitstap.
Gebruiksgemak en comfort
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1.  Nooit meer zoeken naar de sleutels. Met de smart 
key hoeft u de sleutel niet uit uw jaszak of tas te 
halen om in te stappen. Om de motor aan en uit te 
zetten drukt u op de Start/Stop-knop (Sense en 
GT Line).

2.  Dankzij de handige draadloze lader kunt u telefoons 
met Qi-technologie of geschikte cases opladen door 
ze gewoon op de vloerconsole te leggen (enkel op 
1.6 T DCT en 2.0 CRDi Auto).

3.  Het meetsysteem voor de bandenspanning toont 
de spanning van elke band zodat u ze altijd in 
topvorm houdt.

4.  Met de USB-aansluiting achteraan kunnen 
de achterpassagiers snel en handig hun 
apparaten opladen (Sense en GT Line) .

5. Stel u eens voor dat alle informatie die u 
nodig hebt, op hetzelfde scherm zou staan. 
Het 4,2” grote tft-scherm op het Supervision-
instrumentenbord toont alle essentiële 
gegevens, waaronder de aanwijzingen van het 
navigatiesysteem en alle handige informatie 
over de rit (niet op Lounge).

6.  Verwarmbare voor- en achterzetels zorgen 
voor knusse warmte in de koude maanden 
(standaard op Sense en GT Line, in optie 
op Fusion).

1
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Met de nieuwe Kia Sportage blijft u bij met de nieuwste trends, 
want hij houdt u verbonden met de buitenwereld en geëntertaind. 
Dankzij Bluetooth® hoeft u nooit een telefoontje te missen, en 
luistert u zonder probleem naar uw favoriete muziek.

Maar daarmee houdt het niet op. Een hightech audiosysteem 
van JBL (Sense en GT Line) creëert een geluidsweergave 
van topkwaliteit. Het navigatiesysteem (niet beschikbaar 
op Lounge) houdt u op het juiste spoor. En met slimme 
aansluitpunten zijn uw favoriete apparaten nooit buiten bereik.

Maak verbinding, 
klik en geniet.

Connectiviteit
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1.  Het navigatiesysteem met scherm van 8” 
garandeert dat u altijd weet waar u bent. 
Met kaarten in 2D en 3D voor heel Europa, en 
zes gratis jaarlijkse kaartupdates, gebeurde 
navigeren nog nooit zo precies (Sense en 
GT Line).

2.  De AUX/USB-aansluiting geeft u alle aansluitingen 
die u maar nodig kunt hebben om naar muziek te 
luisteren of apparaten op te laden.

3.  Het JBL-audiosysteem met 8 luidsprekers is 
uitgerust met de geavanceerde Clari-Fi™- 
technologie, die de kwaliteit van mp3’s 
verbetert, en biedt een heldere en zuivere 
geluidsweergave (Sense en GT Line).

3

2

1

Met zes gratis jaarlijkse kaartupdates voor nieuwe Kia’s die 

af fabriek zijn uitgerust met een navigatiesysteem van LG.
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1. Live verkeersinformatie**:
Het navigatiesysteem biedt u zeer nauwkeurige, 
live verkeersinformatie die om de 2 minuten 

wordt bijgewerkt. U weet dus exact waar het 
verkeer vlot doorstroomt en welke zones u het 

best vermijdt. Bij veranderende verkeersdrukte 
brengt het systeem u daarvan op de hoogte en stelt 

het alternatieve routes voor.

2. Snelheidscontroles**:
U wordt gewaarschuwd voor tal van snelheidscontroles, 

waaronder mobiele en vaste, en voor zones waar 
niet alle verkeer is toegelaten. Het systeem kan zelfs 
rekening houden met zones waar veel ongelukken 

gebeuren, en u voor die gevaarlijke punten waarschuwen. 

3. Plaatselijke opzoekingen:
Een sushibar, een supermarkt of een 
ontmoetingsplaats zoeken doet u eenvoudig met 
Search & Go. In de databank met 500 zoekcategorieën, 
25.000 sleutelwoorden en 250.000 plaatsen vindt u 
zeker wat u nodig hebt. Bovendien kunt u in tien talen 
zoeken, dus ook wanneer u in het buitenland bent.

4. Weerbericht:
Gaat u tijdens uw ontspannend weekendje kunnen 
genieten van de zon of worden het stevige plensbuien? 
Beter even het weerbericht bekijken. Voer uw 
bestemming in en u krijgt een overzicht voor 4 dagen, 
compleet met minimum- en maximumtemperaturen, de 
windsterkte en de waarschijnlijkheid van zon of regen. 

  * Smartphone met data-abonnement nodig om diensten te activeren.
** Afhankelijk van het land waar deze diensten worden gebruikt, 
   kunnen wettelijke beperkingen gelden

1

3

Kia Connected Services

Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services gebaseerd op de TomTom Live Services 
tilt betrouwbare routegeleiding naar een nog hoger nauwkeurigheidsniveau. Het houdt u verbonden 
met de buitenwereld en biedt u meer handige informatie dan ooit. Het hart van het systeem is een 
wifi-functie waarmee het navigatiesysteem van de Sportage zich via uw smartphone kan verbinden 
met het internet.*

Waar? Wanneer? Hoe? 
 Een antwoord op al uw vragen.
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De nieuwe Kia Sportage GT Line ademt sportiviteit – en stijl – uit elke porie. Het is een 
ultra-atletische wagen die door zijn karakteristieke design en opmerkelijke trekken niet 
onopgemerkt voorbijrijdt. En waarom zou hij ook! Een radiatorrooster met opvallend 
gaaswerk, LED-mistlampen in de vorm van ijsblokjes, en een zichtbare dubbele uitlaat 
zijn maar een paar van de fantastische accenten. 19” aluminium velgen maken het 
indrukwekkende pakket compleet

Ondubbelzinnig sportief.
Koetswerkdesign GT Line

1.  19” aluminium velgen met 
matzilveren gepolijste afwerking 
geven de GT Line zijn typerende 
sportieve karakter.

2.  De zichtbare dubbele uitlaat 
en de metalen, zilverkleurige 
bodembeschermplaat geven het 
schitterende koetswerkdesign 
nog extra punch.

1 2
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Ook sportief vanbinnen.
Het interieur van de nieuwe Sportage GT Line is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend. Het gevoel 
van het specifieke D-vormige stuur met drie spaken en geperforeerd leder is om nooit meer te 
vergeten. De glanzend zwarte middenconsole en strakke bovenkant van het dashboard voegen nog 
een stevige portie stijl toe. Zacht aanvoelende materialen zoals het leder van de zetels met grijze 
stiknaden garanderen een schitterend comfort. Pedalen met aluminiumafwerking trekken de 
prachtige styling ten slotte door tot aan uw tenen.

Interieurdesign GT Line
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1.  De pedalen van de GT Line hebben een sportieve 
aluminium afwerking.

2.  Het specifieke D-vormige stuur met drie spaken, 
afwerking met geperforeerd leder en GT Line-logo trekt 
meteen de aandacht. 

1

2

23



Opgelet: u kunt zin 
krijgen om een ritje 
te gaan maken. Of 
zelfs meer dan één.

Dynamiek en capaciteiten

Er is niets zo leuk als eropuit trekken. En met de nieuwe 
Kia Sportage is elk excuus goed om te vertrekken. Want de 
Sportage werd ontwikkeld om u alle vrijheid en controle 
te geven, waar u ook naartoe gaat. Geavanceerde SUV-
systemen gecombineerd met vierwielaandrijving bewaken 
constant de rijomstandigheden om de tractie op een ruwe, 
onverharde of gladde ondergrond te behouden. Ze zorgen 
ook voor laterale stabiliteit in bochten.

De innoverende elektrische stuurbekrachtiging geeft het 
rijgedrag extra verfijning, met een vlotter stuur, een hogere 
rijstabiliteit en een directere respons.
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1. De vertrekhulp op oplopende hellingen (Hill Start Assist 
Control) maakt kinderspel van vertrekken op een 
oplopende helling door te verhinderen dat u achteruitrolt.

2. De vertrekhulp op aflopende hellingen (Downhill Brake 
Control) houdt de wagen onder controle en handhaaft 
een vaste snelheid tijdens steile afdalingen. 
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Rijden is nog leuker samen met anderen. De nieuwe 
Kia Sportage biedt dan ook een hoop ruimte. Het interieur 
met unieke indeling maakt het uw passagiers net zo 
comfortabel als uzelf. Dankzij de royale afmetingen en 
achterzetels met verstelbare rugleuninghoek voelt elke 
zitplaats aan als de beste. Om u de flexibiliteit te geven 
alle ruimte te benutten zoals u dat wilt, kunnen de zetels 
van de Sportage verschoven worden en tot een nagenoeg 
vlakke vloer worden neergeklapt. Door het royale volume 
van de koffer met in 2 standen verstelbare vloer hebt u ten 
slotte altijd genoeg ruimte voor bagage.

Veel ruimte om van te 
genieten – en om met 
anderen te delen.

Veelzijdigheid en ruimte
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1. De handige in de verhouding 60/40 neerklapbare achterzetels 
maken de wagen maximaal veelzijdig en flexibel.

2. De ruime koffer is veelzijdig en flexibel. Hij is 491 liter groot 
met alle zetels rechtop en biedt 1.480 liter aan ruimte met 
de achterzetels neergeklapt.

3. De in de hoogte verstelbare koffervloer met 2 standen 
creëert nog meer flexibiliteit met 12 liter extra koffervolume 
en 98 mm extra in de hoogte in de onderste stand.

1

2

3
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De geavanceerde, met ultrahogesterktestaal versterkte koetswerkstructuur werd ontwikkeld om nog 
meer bescherming te bieden en uw veiligheid te verzekeren. Zes airbags, die bij een aanrijding worden 
geactiveerd, beschermen u en uw passagiers. Op het vlak van de actieve veiligheid zorgen tal van 
systemen ervoor dat u op de weg zelfverzekerd de controle over de wagen behoudt

Voor alles gezorgd.
Veiligheid
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1. Het autonome noodstopsysteem detecteert 
voertuigen maar ook overstekende voetgangers. 
Het systeem bepaalt met sensoren en een camera 
de afstand tot en de snelheid van voertuigen, en 
waarschuwt de bestuurder als het risico bestaat op 
een aanrijding. Als de bestuurder dan niet reageert, 
remt de wagen automatisch om een ongeval te 
vermijden of de gevolgen ervan minder ernstig te 
maken (niet beschikbaar op Lounge).

2.  De dodehoekwaarschuwing bewaakt met radars 
de dode hoeken en waarschuwt u voor naderende 
voertuigen door een lampje te laten knipperen in de 
buitenspiegel. De rijvakwisselassistent helpt u om 

veilig van rijvak te veranderen. Het systeem 
detecteert en waarschuwt voor voertuigen tot 
op 70 m die dichterbij komen in het aanpalende 
rijvak (Sense en GT Line).

3. Het Rear Cross Traffic Alert maakt achteruit 
uit een parkeerplaats rijden volkomen veilig 
door u te waarschuwen voor dwarsend verkeer 
achter de wagen (Sense en GT Line).

4. De actieve rijvakassistent helpt door u te 
waarschuwen als u onbedoeld uw rijvak 
verlaat, en stuurt de wagen dan zelfs terug om 
hem op de juiste positie op de weg te houden 
(niet op Lounge).

1
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De indrukwekkende motoren van de volledig nieuwe Kia Sportage werden ontwikkeld voor zowel sterke prestaties 
als handigheid. U hebt de keuze uit een ruim gamma krachtige benzine- en dieselmotoren, waaronder de 
formidabele, nieuwe 1.6 Turbo GDi benzinemotor, die verkrijgbaar is in de GT Line. Wat de versnellingsbak betreft, 
beschikt u over een selectie al net zo gesofistikeerde, sterk presterende en hightech keuzemogelijkheden. 
Maar welke keuze u ook maakt, een wendbaar, vlot en brandstofefficiënt rijgedrag is verzekerd.

Intelligente motoren. 
Slimme technologie.

Motoren
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1.  De 1.6 Turbo GDi benzinemotor van de GT Line 
ontwikkelt maar liefst 177 pk en heeft meer dan 
genoeg punch om de snee erin te houden.

2. Snel en vlot schakelen dankzij de nieuwste 
manuele zesversnellingsbak van Kia.

3. De nieuwste DCT-zevenversnellingsbak met 
dubbele koppeling van Kia combineert sportief en 
brandstofefficiënt rijden (enkel beschikbaar op 1.6 
Turbo GT Line).

2 3

4

1

4. Het stop-startsysteem ISG is net zo geruststellend 
voor uw portemonnee als voor het milieu. Het 
omvat ook het Energy Regeneration System, dat 
zijn werk doet telkens u de voet van het gaspedaal 
haalt. Het Energy Regeneration System laadt 
de accu op met bewegingsenergie, met opnieuw 
voordelen voor het brandstofverbruik van de wagen 
en de planeet (standaard op 1.6 en 1.7 CRDi).
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1.   Fluwelen tapijten & witte LED-vloerverlichting
De hoogwaardige fluwelen tapijten beschermen de vloer en 
houden het interieur schoon. Ook verkrijgbaar met GT Line-logo 
en dubbele stiknaden langs de boord. De uitnodigende LED-
verlichting in subtiel wit gaat automatisch branden wanneer de 
deuren worden geopend.

De volledig nieuwe Sportage is op zich al een 
indrukwekkend pakket, maar er is altijd nog ruimte 
voor een paar extra accenten. Met een assortiment 
kwaliteitsvolle, originele accessoires, die 
vormgegeven en ontwikkeld werden om de looks 
en capaciteiten van de Sportage extra in de verf 
te zetten, hebt u alles wat u nodig hebt om uw 
wagen nog perfecter af te stemmen op uw 
voorkeuren. Praat erover met uw verdeler en 
wij zorgen voor de rest.

Nog net dat 
ietsje meer.

Accessoires
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2.  Achterbumperbeschermer & koffertapijt
Beschermer van glanzend roestvrij staal. Robuust en op maat 
gemaakt voor de achterbumper. Het hoogwaardige fluwelen 
koffertapijt ontziet fragiele spullen en beschermt de vloer tegen vuil.

3.  Spiegelkappenset
De spiegelkappenset van glanzend roestvrij staal geven de 
Sportage een opvallende extra toets. Ze kunnen harmonieus 
gecombineerd worden met andere zilverkleurige stylingelementen. 

4.  Instaptreden
De instaptreden van mat aluminium met rubberen antislipelementen
 ver ge makkelijken de toegang tot het dak. Met en zonder
 LED-verlichtingsstrook.

5.  Trekhaak
Corrosiebestendige trekhaak van hoge kwaliteit met eenvoudige, 
veilige en discrete bevestiging. 

6.  Scheidingsrek
Deze robuuste en eenvoudig te plaatsen scheidingsrek, die perfect 
tussen de rugleuning van de achterzetels en het dak past, vormt een 
veilige afscheiding tussen spullen in de koffer, u en uw passagiers. 

1 6
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Voor meer informatie over onze accessoires verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia-accessoires.be
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1

1. Sense en optie Fusion : zwart leder
2.  Lounge: zwarte stof
3. Fusion: zwarte stof

 

4.  Optie Fusion en Sense : tweekleurig grijs leder 
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5 6

Verfijnde tinten en hoogwaardige, zacht aanvoelende materialen geven uw interieur een eigentijdse uitstraling en 
afwerking. Dankzij een ruim assortiment vindt u altijd de keuze die perfect aansluit bij uw smaak.

Voelt net zo goed aan als het eruitziet. 
Interieurs

5. Optie Fusion en Sense : tweekleurig leder in zwart/beige 6. GT Line: tweekleurig leder in zwart/grijs
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Koetswerkkleuren

Casa White (WD) Sparkling Silver (KCS)*

Dark Gun Metal (E5B)* Black Pearl (1K)*

Sirius Silver (AA3)*Deluxe White (HW2)*

Canyon Silver (C2S)*

Sand Track (D5U)*Infra Red (AA1)*

Alchemy Green (A2E)*Planet Blue (D7U)* Bronze Metal (MYB)*

Velgen

SENSE (niet op 1.6)
245/45R 

19“ lichtmetalen velgen

Velgen

LOUNGE - FUSION - SENSE 1.6
225/60R 

17“ lichtmetalen velgen

GT LINE
245/45R 

19“ lichtmetalen velgen

* Metaalkleuren
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Specificaties:
Motors 1.6 GDi 132 pk 1.6 T-GDi 177 pk 1.7 CRDi 115 pk 2.0 CRDi 136 pk 2.0 CRDi 185 pk

Versnellingsbak 6MT 6MT 7DCT 6MT 6MT 6AT 6MT 6AT

Driveline FWD AWD AWD FWD AWD AWD AWD

Brandstoftype Benzine Diesel

Motortype Vier cilinder in-line Vier cilinder in-line, turbocharged Vier cilinder in-line, turbocharged

Cilinderinhoud (cc) 1.591 1.591 1.685 1.995 1.995

Max. vermogen kW (pk) / t/min 132/6.300 177/5.500 115/4.000 136/2.750~4.000 185/4.000

Max. koppel (Nm / t/min) 160.8/4.850 265/1.500~4.500 280/1.250~2.750 373/1.500~2.500 400/1.750~2.750

Topsnelheid (km/u) 182 202 201 176 184 184 201

CO2 emissies gecombineerd (g/km) 147 177 175 119 139 154 154 166

Brandstofverbruik* (stad) 7.9 10.0 9.2 5.4 6.0 7.0 7.1 7.9

Brandstofverbruik* (buiten de stad) 5.4 6.2 6.5 4.2 4.8 5.2 5.2 5.3

Brandstofverbruik* (gecombineerd) 6.3 7.6 7.5 4.6 5.2 5.9 5.9 6.3

Leeggewicht (kg) (max.) 1.471 1.658 1704 1.564 1.756 1.784 1.756 1.784

Max. toegelaten gewicht (kg) 1.895 2.120 2170 2.000 2.250 2.250 2.250 2.250

Sleepvermogen (kg) geremd 1.400 1.900 1.400 2.200 1.900 2.200 1.900

Sleepvermogen (kg) ongeremd 650 750 750 750 750

Inhoud brandstoftank (liter) 62

Hoofdruimte (voor) (mm) 997 Beenruimte (voor) (mm) 1053/1129 Bagage capaciteit VDA (liter) - zetels omhoog 491

Hoofdruimte (achter) (mm) 993 Beenruimte (achter) (mm) 970 Bagage capaciteit VDA (liter) - zetels omlaag 1.480

Afmetingen en inhoud:
* Liter/100 km

Met een schitterend gamma koetswerkkleuren kiest u zonder probleem de voor u perfecte Sportage. 
Aluminium velgen bieden u de mogelijkheid om uw nieuwe wagen een nog persoonlijkere stijl te geven.

Een ruime keuze.

Specificaties en kleuren

910 2670

4480

900 1613 / 1609

1855
(17  / 19 )
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1625 / 1620
(17  / 19 )
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Nog geruster rijden.
Rijden zonder zorgen

7 jaar fabrieksgarantie 

Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/150.000 km 

(tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 150.000 km vanaf het 4de jaar). 

De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en is overdraagbaar naar 

volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto regelmatig wordt 

onderhouden volgens het onderhoudsschema.

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten

Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige bescherming 

en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende bescherming tegen 

corrosie en een garantie van 12 jaar tegen roesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt

U vindt al het recentste nieuws op www.kia.be. Lees alles over Kia 

en onze nieuwe modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste 

verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals 

vloeibaar aardgas, en de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees 

waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum momenteel werkt. 

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een 

officiële partner van zowel de UEFA als de FIFA. We sponsoren de 

Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering

Uw plaatselijke Kia-verdeler kan u een financieringsformule 

aanbieden die optimaal is afgestemd op uw behoeften. 

Hij of zij geeft u graag meer informatie.
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De Kia fabrieksgarantie 
van 7 jaar/150.000 km. 
Geldig in alle lidstaten van 
de EU (plus Noorwegen, 
Zwitserland, IJsland en 
Gibraltar), behoudens 
plaatselijk geldende 
voorwaarden.

39



Official Partner
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Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen van het 
drukprochdh kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de effectieve kleuren. 
Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest recente gegevens. CO2 en 
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatie tests in 
overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. De officijle resultaten kunnen bennvloed 
worden door de wisselstukken en de gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van 
de wagen, de rijstijl, de klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

15.001283 dut-be December 2015 
(MY16)

www.kia.com

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

Official Partner

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in Belgij of 
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, 
tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).


