De Kia

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk,
onvoorspelbaar en spannend in al zijn facetten.
Wat er ook gebeurt, waar je ook heen gaat en wat
je ook gaat ontdekken, Kia is erbij.

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

Bij Kia bouwen we graag aan een betere
toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen wij
auto’s waarmee jij de wereld kunt verkennen,
dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s
met geavanceerde technologieën en slimme
oplossingen. Auto’s met onze unieke zeven jaar
garantie, als ultiem bewijs van onze buitengewone
kwaliteit. Bij alles wat we doen staat er altijd maar
één doel centraal: jouw verwachtingen overtreffen.
Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’.
We nodigen je uit om deze Kia Sportage eens goed
te bekijken. Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.

Voor de reis,
niet alleen de bestemming.
De Kia Sportage geeft je meer dan je verwacht. Meer adembenemend design. Meer cutting-edge
technologie. Meer geavanceerde features voor maximale veiligheid en comfort. Meer redenen om erop uit
te trekken en de dag te plukken. Het gaat om een nieuwe kijk op de wereld. Om ontdekken, op avontuur
gaan. Ver weg of dichtbij. Nieuwe ervaringen, nieuwe plaatsen. Met zo veel innovatie, stijl en comfort maakt
de Sportage iedere reis de moeite waard.

Precies raak. Tegen welke
achtergrond dan ook.
De prachtige Kia Sportage valt op, waar je ook bent. In de stadse jungle op of onverharde paden, cruisend
op de open weg of gewoon geparkeerd op jouw oprit: de Sportage is de perfecte combinatie van sportiviteit
en stijl. Ontworpen en gebouwd in Europa, met opvallend, innovatief design en echt verbluffende features.
Zowel de Sportage als de Sportage GT-Line bieden jou pure verfijning, welk avontuur je ook aangaat.
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Verfijning opnieuw uitgevonden.
Met de opvallende Kia Sportage maak je een statement zonder een woord te zeggen. Het
in het oog springende design heeft een indrukwekkend zijprofiel, een krachtige uitstraling
en een brutale voor- en achterkant. De fraai gevormde motorkap met de typische Kia tiger
nose grille geeft de Sportage zijn niet te missen sportieve uitstraling. En als kers op de taart
zorgen subtiele details als de brede achterlichten voor nog meer stijl en klasse.
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1.	In het oog springende LED-koplampen
met opvallende LED-dagrijverlichting,
zodat de weg voor je altijd glashelder
verlicht is.
LED-koplampen zijn uitsluitend
beschikbaar op GT-(Plus)Line.
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2. Opvallende LED-achterlichten geven 3. Nieuwe 19” lichtmetalen velgen geven
krachtig licht en zorgen voor een
de stijl van de Sportage nog een extra
unieke look.
zetje. Uitsluitend beschikbaar als
accessoire.
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Je ziet het verschil.
En je voelt het.

1

Autorijden was nog nooit zo prettig als in de Kia Sportage.
Vol met soft-touch materialen, hoogwaardige afwerkingen
en gemaakt met oog voor ieder miniem detail, is het
interieur van de Kia Sportage comfortabeler dan jij je kunt
voorstellen. Van de stijlvolle stoelen tot de premium
materialen, alles is erop ingericht om jou je thuis te laten
voelen.
Het nieuwe ergonomische dashboard is volledig gericht
op de bestuurder, met alles perfect geplaatst om
intuïtief te gebruiken of te zien.
De bovenkant van het dashboard vormt een handige
display-zone op ooghoogte, terwijl de onderkant
ervoor zorgt dat alles wat je wilt bedienen binnen
handbereik is. Een prachtige combinatie van
innovatie, comfort en wereldklasse design.
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1. Het gelikte supervision cluster geeft je alle informatie over jouw trip.
2. Ontspan je in de prachtige, comfortabele stoelen van geperforeerd
zwart leder met rode stiksels (GT-Line). De bestuurdersstoel is nu
nog comfortabeler dankzij de lendensteun. Beide voorstoelen hebben
elektronische bediening waarmee je ze eenvoudig in de voor jou perfecte
positie verstelt.
3. Het stijlvolle interieur zorgt voor ultiem comfort en stijl, dankzij een
hoogwaardige afwerking met premium, soft-touch materialen, hoogglans
inzetstukken en zijdeglans chromen omlijstingen.
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Wij hebben overal over nagedacht.
Dan hoef jij dat niet te doen.
In de Kia Sportage moet jij probleemloos en zorgeloos de weg op kunnen. Daarom zit hij vol geavanceerde
technologieën en slimme innovaties waarmee jij je bestemming stressvrij bereikt.
Hij helpt jou je aan de maximum snelheid te houden en verbetert je zicht op de weg. De Sportage is er volledig
voor jouw comfort en veiligheid. Het enige dat jij hoeft te doen is genieten van je rit.
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1. LED-koplampen met LED richting aanwijzer
2.	De achteruitrijcamera geeft je volledig zicht als je achteruit
inparkeert door het weergeven van dynamische richtlijnen op het
scherm van het navigatiesysteem. Zo parkeer jij eenvoudig en veilig.
3.	Een camera in de voorruit detecteert de auto’s voor je en de
grootlichtassistentie (HBA) schakelt automatisch tussen groot- en
dimlicht.
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4. Adaptieve cruise control (SCC). De cruise control van de Sportage
is zoveel méér dan alleen een snelheidsregeling. Met een
radarsensor meet het continu de afstand tot je voorligger en past
de snelheid daarop aan. Smart cruise control kan autonoom vaart
minderen en zelfs afremmen tot stilstand, tot de weg voor je
weer vrij is.
5.	De snelheidsbordenherkenning (SLIF) geeft je alle informatie om
je aan de maximum snelheid te houden. Het gebruikt een camera
om snelheidsaanduidingen en inhaalrestricties langs de weg te
lezen en geeft deze weer in het navigatiescherm.
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Iedere rit voelt alsof je
met vakantie gaat.
De Kia Sportage is ontworpen voor comfort. Heel veel comfort. Hij is gemaakt om iedere rit
ongekend soepel, makkelijk en probleemloos te laten verlopen. Van handsfree technologie zoals de
slimme automatische achterklep en hightech draadloze opladers tot stoelen die jou comfortabel
houden, hoe warm of koud het ook is. De vele superslimme features van de Sportage maken van
iedere rit een feest.
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1. Nooit meer zoeken naar je sleutels. Dankzij de
smart key stap je eenvoudig in en met de
start-/stopknop start en stop je de motor met een
simpele druk op de knop.
2. De handige draadloze oplader laadt jouw telefoon
met Qi-technologie of geschikte cover draadloos op.
Leg hem in de console en laden maar!
3. Het bandenspanningscontrolesysteem toont je de
bandenspanning van iedere band, zodat je ze altijd
in perfecte staat kunt houden.
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4. Dankzij de USB snellader (5V) achterin laden
je passagiers hun apparaten eenvoudig op.
5. Alle informatie die je nodig hebt in een
handig scherm geeft je alle belangrijke
info, waaronder de instructies van het
navigatiesysteem en alle nuttige trip
gegevens.
6. Verwarmde voor- en achterstoelen en
geventileerde voorstoelen houden je lekker
fris in de zomer en comfortabel warm in de
winter.
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Connecten, klikken, klaar.
De Kia Sportage heeft allerlei slimme features om jou verbonden te
houden met de wereld en om je te entertainen.
Dankzij Bluetooth® hoef je nooit meer een oproep te missen en
speel je altijd je favoriete muziek.
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Maar de Sportage gaat verder. Een hightech JBL Sound System
levert premium geluid. Het navigatiesysteem zorgt voor de
perfecte route. En dankzij slimme aansluitpunten heb je je
apparaten altijd binnen handbereik.
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1.	Dankzij het 8” Full Map navigatiesysteem
zit je altijd op de goede weg. Met 2D en
3D kaarten voor heel Europa en zes gratis
kaartupdates is navigeren preciezer dan ooit.

2. De USB verbinding biedt je alle mogelijkheden
om naar je muziek te luisteren of je apparaten
op te laden.
3. Het JBL Sound System met 8 speakers heeft
geavanceerde Clari-Fi muziekrestauratie
technologie die de kwaliteit van MP3’s verbetert
en high-definition sound oplevert.

Inclusief zes gratis kaartupdates voor nieuwe Kia-modellen
die in de fabriek voorzien zijn van een LG navigatiesysteem.
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Waar? Wanneer? Hoe?
Dit is het antwoord.
Ons nieuwe navigatiesysteem powered by TomTom maakt betrouwbare routeinformatie nu nog preciezer en beter.
Het houdt je verbonden met de buitenwereld en presenteert meer nuttige informatie dan ooit. Het hart wordt
gevormd door een WiFi-unit, die het gloednieuwe navigatiesysteem van de Sportage via jouw smartphone met het
internet verbindt om zo de data voor de livediensten binnen te halen.*
Als een Kia navigatiesysteem binnen bereik is detecteert onze innovatieve Hotspot app dit via de Bluetooth van
jouw Android telefoon. Hij maakt dan automatisch verbinding met WiFi en schakelt dit weer uit als de Bluetoothcommunicatie onderbroken of beëindigd wordt.

1. Live traffic**
Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate Live Traffic informatie die
iedere twee minuten geüpdatet wordt. Zo weet je altijd precies waar het soepel
doorrijdt en waar je weg moet blijven. Als de boel vastloopt waarschuwt het
systeem je en presenteert het alternatieve routes.
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2. Local search
Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke plek om af te spreken,
dan gebruik je Local Search. De database bevat 500 zoekcategorieën, 25.000
keywords en 250.000 plaatsen, zodat je altijd vindt wat je zoekt. Daarnaast
kun je in het systeem in tien talen zoeken, ook in het buitenland.

3. Flitsers**
Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel mobiele als vaste, en voor
milieuzones. Het systeem kan zelfs rekening houden met plekken waar veel
ongelukken gebeuren en je hiervoor waarschuwen.

4. Weersverwachting
Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat het regenen? Check de
weersverwachting. Je toetst gewoon je bestemming in en krijgt een vierdaagse
voorspelling, compleet met minimum- en maximumtemperatuur, windkracht
en zon- en regenkans.
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Android AutoTM is ontwikkeld zodat jij je telefoon kunt gebruiken en toch je aandacht op de weg
kunt houden. De simpele, intuïtieve interface biedt je toegang tot features als Google Maps,
apps, muziek en stembediening, en organiseert informatie automatisch in simpele kaarten die
verschijnen wanneer jij ze nodig hebt.

Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om onderweg je iPhone te gebruiken. CarPlayTM
presenteert alles wat je nodig hebt in het display van de Sportage, zodat je kunt navigeren,
bellen en muziek kunt luisteren zonder je aandacht van de weg te halen.

Kia Connected Services
Wil je in contact blijven met je Kia? Vraag bij je Kia-dealer naar de Kia Connected
Services Module. Zo kun je via je smartphone zien of je Kia op slot staat en waar
deze geparkeerd staat, wat je kilometer-stand is en hoeveel kilometer je nog kunt rijden.
De rittenhistorie is een handige tool die jou een overzicht geeft van alle ritten die je gereden
hebt. Handig! Kijk op www.kia.com voor meer informatie.
*	Smartphone met data abonnement benodigd om diensten te activeren.
**	Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van deze diensten.
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Onmiskenbaar sportief.
De Kia Sportage GT-Line is sportief en stijlvol. Dankzij zijn unieke design en in het oog
springende features is deze zeer sportieve auto niet te missen.
Prachtige GT-Line grille, ice cube LED-mistlampen en een dubbele uitlaat zijn maar
een paar van de vele vette details. De 19” lichtmetalen velgen maken het toch al
indrukwekkende plaatje compleet.
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1.	19” lichtmetalen velgen met
matzilver gepolijste afwerking
geven de GT-Line zijn unieke
sportieve stijl.
2.	De dubbele uitlaat en de zilver
gespoten beschermplaat aan de
onderkant van de auto geven
het spannende exterieur een nog
scherper randje.
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Sportief, van binnen naar buiten.
Het interieur van de Sportage GT-Line is zeer indrukwekkend. Het geperforeerde leer van het
D-vormige driespaaks stuurwiel voelt net zo lekker als dat het eruit ziet. De hoogglans zwarte
afwerking en de fraaie bovenkant van het dashboard geven de Sportage zijn unieke stijl.
Soft-touch materialen zoals de lederen stoelen met rode stiksels zorgen dat je comfortabel
en stijlvol de weg op gaat. Tenslotte bewijzen de met aluminium afgewerkte pedalen dat de
Sportage zelfs in de kleinste hoekjes stijlvol is.
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1. De GT-Line pedalen zijn met aluminium afgewerkt voor
nog meer sportiviteit.
2. Het opvallende D-vormige stuurwiel is uniek, met zijn
drie spaken, geperforeerde lederen details en het
GT-Line logo.
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Je wilt meteen
een ritje maken.
Of twintig.
Er is weinig leuker dan op avontuur gaan. In de Kia
Sportage grijp je ieder excuus aan om de weg op te kunnen.
Hij is gemaakt voor ultieme controle en vrijheid, waar je
ook bent. Geavanceerde SUV-technologie monitort continu
de rijomstandigheden om met alle vier de wielen optimale
tractie te houden op een zware, losse of gladde ondergrond.
Bovendien zorgt het systeem voor meer zijwaartse
stabiliteit in bochten.
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Dankzij de innovatieve, elektrisch aangedreven
stuurbekrachtiging wordt rijden nog verfijnder.
Het zorgt voor soepeler stuurgedrag en een
directere respons.
2

1. Met de hellingproefassistentie wordt de hellingproef
een makkie, omdat het systeem voorkomt dat je
achteruit rolt.
2. Bij een steile afdaling zorgt bergafwaartse
remassisentie voor een rustige, gecontroleerde
afdaling met een stabiele snelheid.
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Meer dan genoeg ruimte.
Om van te genieten
en om te delen.

1

Omdat samen reizen het leukst is, heeft de Kia Sportage meer
dan genoeg ruimte om te delen. In het uniek ingedeelde interieur
zitten je passagiers net zo comfortabel als jij. Sterker nog, met
zulke ruimtelijke afmetingen en verstelbare achterstoelen
voelt iedere stoel als de beste. Om jou maximale flexibiliteit te
bieden bij het benutten van de ruimte, zijn de stoelen van de
Sportage verstelbaar en kun je ze neerklappen voor een vrijwel
vlakke vloer. En dankzij de ruime capaciteit van de tweelaags
achterbak heb je meer dan genoeg plek om al je bagage mee
op reis te nemen.
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1. Voor maximale veelzijdigheid en flexibiliteit zijn de
handige, neerklapbare achterstoelen 60:40 gescheiden.
2. De ruimtelijke kofferbak is veelzijdig en flexibel. Met
de achterstoelen omhoog heeft hij een inhoud tot wel
503 liter. Klap je de stoelen neer dan kun je er tot wel
1.492 liter in kwijt.
3. De twee lagen van de kofferbakbodem bieden je nog
meer flexibiliteit, met een 12 liter inhoud en 98 mm
hoogte op de onderste laag.
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Je bent in goede handen.

1

1

De geavanceerde carrosserie is gebouwd voor jouw veiligheid, daarom is het structureel versterkt met
ultra-rekbaar staal voor nog meer bescherming. Daarnaast worden jij en je passagiers beschermd door
zes airbags. Voor je actieve veiligheid hebben we een hele serie intelligente systemen geïnstalleerd die
je vertrouwen en controle geven onderweg.
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1. De autonome noodremassistentie (AEB) monitort
zowel voertuigen die voor je rijden als voetgangers
die oversteken. Dankzij radar en een camera
waarmee hij de afstand en snelheid van voertuigen
meet, geeft hij een waarschuwing als hij een
potentiele botsing detecteert. Als de bestuurder
niet reageert, remt de auto automatisch om een
ongeval te vermijden of beperken.
2. De dodehoekassistentie (BSD) heeft radars die
je dode hoeken monitoren en je indien nodig
waarschuwen via de zijspiegel.
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3. Kruisend verkeersdetectie achter (RCTA)
maakt achteruit een parkeerplaats of oprit uit
rijden veilig omdat het je waarschuwt als er
kruisend verkeer aankomt.
4. Zodra je onbedoeld buiten je rijbaan komt,
geeft de actieve rijbaanassistentie (LKAS) een
waarschuwing en stuurt het je terug naar de
juiste positie op jouw rijbaan.
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Slimme motoren.
Intelligente technologie.
Ontwikkeld voor zowel performance als gebruiksgemak: de indrukwekkende motoren van de Kia Sportage zijn alles
wat je ervan verwacht. Je hebt de keuze uit een brede lijn krachtige benzine- en dieselmotoren, waaronder de
nieuwe 1.6 Turbo GDi benzinemotor. Ook voor de transmissie heb je meerdere opties. Maar wat je ook kiest, je bent
altijd verzekerd van een krachtige, soepele en brandstofefficiënte aandrijving.

Energie flow

Rij
situatie
Start

Koppelondersteuning

Rijden

Energieregeneratie

Moving Stop & Start

1. De 1.6 Turbo GDi benzinemotor levert een
indrukwekkende 177 pk.

1.6 CRDI met mild-hybride technologie
1

2. Snelle, soepele gangwisselingen dankzij
Kia’s nieuwste zesversnellingsbak
transmissie technologie.

Het mild-hybride systeem ondersteunt de 1.6 CRDidieselmotor tijdens het accelereren en slaat tijdens het
afremmen of uitrollen van de auto weer energie op in
een krachtige 48-volt batterij met behulp van een MildHybrid Starter-Generator (MHSG). Met een zuinig(er)
en comfortabeler geheel als doeleind.
Starten: de motor wordt gestart. De aandrijflijn wordt
ondersteund met elektrische energie voor een snelle en
soepele start.
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3. Kia’s jongste generatie zeventraps
automaat met dubbele koppeling
biedt je de kick van sportief rijden,
met de gemoedsrust van optimale
brandstofefficiëntie.
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Koppelondersteuning: tijdens het accelereren komt de
energie uit de batterij en voorziet de motor met deze
energie van extra koppel zodat er een lichte boost
ontstaat en de motor wordt ontlast. Tijdens uitrollen
(bij een afdaling of het naderen van een kruispunt),
schakelt MHSG over naar de ‘generator’ modus en

vangt het systeem energie van de krukas op om de
batterij onderweg weer op te laden.
Rijden: Bij constante snelheid, laadt de
verbrandingsmotor de batterij gedeeltelijk op.
Energieregeneratie: door het rennen wordt er energie
gegenereerd. Dit wordt omgezet in elektrische energie
voor de accu.
‘Moving Stop & Start’ functie: Batterijkracht kan ook
gebruikt worden door de nieuwe ‘Moving Stop & Start’
functie. Als de batterij voldoende is opgeladen, schakelt
de verbrandingsmotor automatisch uit tijdens het
uitrollen of remmen. De MHSG kan daarna de motor
– ongeacht de situatie – soepel opstarten zodra de
bestuurder het gaspedaal indrukt.
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Voelt net zo lekker als dat het eruit ziet.
Stijlvolle tinten en hoogwaardige soft-touch materialen geven jouw interieur een hedendaagse look en afwerking.
Dankzij onze brede reeks opties vind je altijd wat je zoekt.

1

1.	Standaard interieur zwart stof
Comfortline
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2. Standaard interieur zwart stof
DynamicLine

4
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3. Standaard interieur zwart stof/leder
DynamicPlusLine

4. GT-Line interieur
vanaf GT-Line
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Kleuren

Houd alle opties open.
Bij het samenstellen van jouw Sportage heb je de keus uit een reeks opvallende kleuren.
En kies uit onze serie lichtmetalen velgen om jouw nieuwe Sportage écht de jouwe te maken.
Deluxe White (metallic)

Casa White (solid)

Sparkling Silver (metallic)

Velgen

Lunar Silver (metallic)

Blue Frame (metallic)

Copper Stone (metallic)

195/65R 16“
lichtmetalen velgen

Black Pearl (metallic)

Infra Red (metallic)

205/55R 19“
lichtmetalen velgen GT-Line

Uitsluitend beschikbaar
als accessoire

Penta Metal (metallic)

Orange Fusion (metallic)
905 /
915 (GT Line)

2670
4485 / 4495 (GT Line)
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205/55R 19“
lichtmetalen velgen

1635 (1645 with roof rack)

Cosmos Blue (metallic)

205/55R 17“
lichtmetalen velgen

910

1625 / 1613 / 1609
(16” / 17” / 19”)

1636 / 1625 / 1620
(16” / 17” / 19”)

1855
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Met Kia heb je heel veel
om naar uit te kijken.
7 jaar garantie. Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests kunnen
we op de Sportage, net als op alle andere Kia-modellen, met trots een garantietermijn
van zeven jaar aanbieden. Uniek in de branche. Elke nieuwe Kia profiteert van deze
garantie van zeven jaar of 150.000 km op een nieuwe auto (onbeperkt aantal
kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Kijk voor de volledige
garantievoorwaarden in het garantieboekje. Deze volledige garantie is gratis en
100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens
de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden. Hierdoor blijft de
restwaarde van de auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor toekomstige
kopers.
5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie. De hoogwaardige
lak zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd is en
mooi blijft glanzen. Ook is de Sportage voorzien van superieure
corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst twaalf jaar garantie
bieden tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia. Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws.
Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe auto’s. Lees alles
over nieuwe technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals
vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons
milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.
We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel partner van zowel de
UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de Australian Open en toptennisser
Rafael Nadal.
Kia Finance. De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van
een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer om meer informatie.
Kia Autolease. Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen
om individuele leaseoplossingen. Kia Autolease biedt een breed en
gevarieerd pakket van producten, zowel Full Operational
Lease als Netto Operational Lease.

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.
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kia.com

KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure.
De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer.
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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