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Záruka na nové vozidlo v trvaní 7 rokov alebo 
150 000 najazdených km platí vo všetkých 
členských krajinách EÚ vrátane Nórska, 
Švajčiarska, Islandu a Gibraltáru), v súlade 
s miestnymi právnymi predpismi.

Všetky údaje, ilustrácie a technické údaje v tejto publikácii sú 
platné v čase zadávania do tlače a podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia. Modely a špecifikácie uvedené 
v tejto publikácii sa môžu líšiť od modelov dostupných na našom 
trhu. Vzhľadom k obmedzeniam v procese výroby sa farby 
karosérie môžu od skutočných farieb mierne líšiť. Aktuálne 
informácie získate u najbližšieho predajcu Kia.

Oficiálny dovozca:
KIA MOTORS SALES SLOVENSKO s. r. o.
Einsteinova 19 
851 05 Bratislava
Infolinka: 0850 606 070
www.kia.sk

KSK18.01501

www.kia.com

The new KiaNová Kia

Váš predajca Kia:
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Život je taký, aký si ho urobíme.
Vitajte vo svete Kia.

Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci vo 

všetkých oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek sa 

vyberiete a všetko, čo po ceste objavíte – Kia bude vždy pri 

tom.

Ľudia v spoločnosti Kia Motors zasvätili svoje životy tomu, 

aby sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti. To je 

dôvod, prečo vyvíjame a vyrábame automobily, ktoré vám 

umožňujú objavovať nové horizonty. Modely so vzrušujúcim 

dizajnom, pokrokovými technológiami a dômyselnými 

detailmi. Vozidlá, ktorých kvalitu potvrdzuje bezkonkurenčná 

7-ročná záruka. Všetko, čo robíme, má jediný cieľ – vždy 

naplniť vaše predstavy. Hovoríme tomu umenie prekvapiť.

Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku, ktorá odhalí 

nejedno prekvapenie.
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Pripravená ponúknuť niečo navyše

4746

Nová Kia Sorento otvára novú, vzrušujúcu kapitolu v dejinách automobilov SUV. Či už si vyberiete štýlovú 

5-miestnu, alebo mimoriadne priestrannú 7-miestnu verziu, odmení vás v každom ohľade. Je našou odpoveďou 

všetkým, ktorí nehľadajú iba bežný štandard, ale vždy očakávajú niečo navyše. Výrazný dizajn modelu Kia 

Sorento, jeho najmodernejšie technológie s absolútnym dôrazom na kvalitu sledujú jediný cieľ: aby každá cesta 

bola taká vzrušujúca, ako sa len dá.
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EXTERIÉR

Presvetlí každý deň
V novej Kia Sorento objavíte množstvo dômyselných riešení, zabalených v elegantných 

a mohutných tvaroch. Čelnému pohľadu dominuje charakteristická Kia maska chladiča 

s novým trojrozmerným diamantovým vzorom, rámovaná členitými hlavnými svetlometmi, 

ktoré podčiarkujú výrazné hmlové svetlá. Dlhá kapota, nízka línia strechy a dozadu sa 

zvažujúci profil prispievajú k celkovému dynamickému výrazu. Zadnú časť zdobia pôsobivé 

koncové svetlomety s charakteristickou grafikou svetiel. Je na prvý pohľad jasné, že nová 

Kia Sorento má v sebe všetky znaky odvážnej a sebevedomej povahy. 

4948
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INTERIÉR

Inteligentné riešenia 
všade okolo vás
Široké horizontálne usporiadanie interiéru upúta na prvý 

pohľad. V plynulých líniách, siahajúcich od prístrojového panelu 

k výduchom ventilácie a prepracovaným výplniam dverí, je 

každý prvok navrhnutý tak, aby sa vodič cítil ako v bavlnke. 

Ergonómiu podčiarkujú kvalitné materiály s mäkčeným povrchom 

a výraznými doplnkami z matného chrómu. To všetko vytvára 

intenzívny pocit prémiovosti a luxusu.
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7-palcový TFT LCD prístrojový štít
Dostatok užitočných prevádzkových 
informácií, všetky spolu na 
centrálnom, ľahko čitateľnom 
displeji. Od vonkajšej teploty až po 
dojazd na množstvo paliva v nádrži 
(výbava Platinum a GT-Line).

Bezdrôtová nabíjačka na smarfóny
Nabíjajte mobilný telefón 
bezdrôtovo - a bez námahy 
- tým, že ho umiestnite na 
nabíjaciu dosku v prednej časti 
stredovej konzoly. Kontrolka LED 
vám pomôže sledovať úroveň 
nabitia batérie (výbava GT-Line).

Doplnky z matného chrómu
Atraktívne detaily: pozornosť pútajú lišty stredového 
panelu a konzoly, vnútorné kľučky dverí a rámovanie 
ventilácie z matného chrómu.

TECHNOLÓGIE A KONEKTIVITA

Inšpiratívne, uvoľnené 
a pevne pod kontrolou

Nová Kia Sorento je vybavená systémami, ktoré zmenia 

každú cestu na skutočne nevšedný zážitok.

8-palcový navigačný systém
Pokiaľ budete chcieť posunúť 
zábavu na palube na vyššiu úroveň, 
je k dispozícii rozmerný 8-palcový 
dotykový LCD displej s vysokým 
rozlíšením. Jeho súčasťou je tiež 
zadná parkovacia kamera a anténa 
v tvare žraločej plutvy.
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KOMFORT INTERIÉRU

Komfort, o ktorý sa budete chcieť podeliť

Neexistujú žiadne limity, aby ste si užívali svoju novú priestrannú Kia Sorento plnými dúškami. 

Všetko začína ergonomicky tvarovanými, pohodlnými a všestranne nastaviteľnými sedadlami 

v 5- aj 7-miestnej verzii. A keď budete potrebovať ešte svetlejší a vzdušnejší priestor, stačí si 

objednať panoramatickú presklennú strechu.
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2. rad sklopený

 2. rad čiastočne sklopený (preprava dlhých predmetov)

3. rad sklopený

3. rad čiastočne sklopený

3. rad sklopený a 2. rad čiastočne sklopený

ERGONÓMIA A PRISPÔSOBIVOSŤ

Maximalizujte si svoj priestor

Pät alebo sedem sedadiel pre maximálnu flexibilitu
Sklopením jednej alebo oboch častí zadných sedadiel možno vytvoriť množstvo kombinácií 

priestoru pre posádku a ich batožinu.

Pohodlné nastupovanie a vystupovanie 
Kvôli pohodlnému prístupu k tretiemu radu sedadiel v 7-miestnej verzii je 
možné sedadlá v 2. rade sklopiť a súčasne posunúť o 270 mm dopredu.

Vyhrievané a odvetrávané sedadlá 
Komfortné bez ohľadu na počasie: keď je vonku chladno, sedáky a operadlá 
1. a 2. radu môžu byť vyhrievané. Počas horúcich dní sa vodič a spolujazdec 
môžu tešiť na odvetrávané sedáky i operadlá (v závislosti od stupňa výbavy).

10 smerov
Pretože je každý z nás individualita, 

pripravili sme elektricky ovládané 
sedadlo vodiča s bedrovou opierkou 

nastaviteľnou v 4 smeroch.*

8 smerov
Elektricky nastaviteľné sedadlo 

spolujazdca s možnosťou 
výškového nastavenia*

270  mm
Sedadlá 2. radu možno kvôli 

uľahčeniu prístupu k sedadlám 
3. radu pozdĺžne posúvať 

v rozsahu 270 mm

Kia Sorento je vždy pripravená, aby previezla úplne všetko, čo potrebujete. 

Elegantne a jednoducho sa môže zmeniť zo 7-miestneho automobilu na priestrannú 

dodávku pre dobrodruhov a ich kompletnú výbavu. Tak tomu hovoríme každodenná 

univerzálnosť!

7 sedadiel 5 sedadielnastavenie sedadla vodiča v 10 smeroch*

 2. rad čiastočne sklopený

*v závislosti od výbavy
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Sklopený 2. rad sedadiel (7-miestna verzia)

Tiahla pre odistenie 2. radu sedadiel 
Kvôli sklopeniu 2. radu sedadiel už nie je potrebné otvárať 
zadné bočné dvere. Na bokoch batožinového priestoru sú 
umiestnené tiahla ich diaľkového odisťovania. Platí pre 
7-miestnu verziu.

Pamäťová funkcia vyklopenia veka batožinového priestoru 
Skvelý pomocník pri nakladaní bez námahy: výšku 
maximálneho otvorenia elektricky ovládaných zadných 
dverí možno podľa potreby uložiť do pamäte jednoduchým 
stisnutím tlačidla na hrane veka na minimálne 3 sekundy. 
Veľmi praktické riešenie napr. v garáži s nízkym stropom.
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Sofistikované veko batožinového priestoru 
Ideálne vo chvíli, keď máte plné ruky: veko batožinového 
priestoru sa otvorí samočinne, pokiaľ systém zaznamená 
blízkosť kľúča po dobu minimálne troch sekúnd (výbava 
Platinum a GT-Line).

Bezkľúčový prístup a štartovanie 
automobilu “Smart Key” (výbava 
Platinum a GT-Line)

PRAKTIČNOSŤ A BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Flexibilná, priestranná, štedrá.
Naozaj príjemná
Nová Kia Sorento sa objemných kufrov a batožiny nebojí. Kľúčom k praktickému 

využitiu vnútorného priestoru pre širokú škálu akejkoľvek batožiny je vysoká 

flexibilita. Dvojica pozdĺžnych strešných nosičov ešte viac zvyšuje možnosti 

prepravy prakticky čohokoľvek.
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POTEŠENIE Z JAZDY

Pohon všetkých kolies pre čistú radosť z jazdy

Nová Kia Sorento je pripravená aj do náročného terénu. Pohon všetkých kolies je konštruovaný 

tak, aby jazda bola ešte príjemnejšia. Inovativny, trvalý a elektronicky riadený pohon všetkých 

kolies poskytuje novej Kia Sorento dokonalú trakciu na členitom, mäkkom, alebo šmykľavom 

povrchu, rovnako ako dostatočnú stabilitu počas rýchlych prejazdov zákrutami. 

Inteligentný pohon všetkých kolies DynamaxTM AWD bol vyvinutý 
v spolupráci so spoločnosťou Magna Powertrain. Neustále sleduje 
jazdné podmienky a upravuje pohon všetkých kolies tak, aby sa 
krútiaci moment dostal priamo ku kolesám s najväčšou trakciou. 
Systém súčasne zvyšuje stabilitu v zákrutách a pomáha eliminovať 
už počiatočné náznaky nedotáčavosti a pretáčavosti tak, že aktívne 
mení rozloženie krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú nápravu. 
Súčasne svojou činnosťou znižuje spotrebu paliva a produkciu emisií CO2.
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Vznetový motor 2.2 CRDi
Najvyšší výkon 200 k/3800 ot./min

Inteligentný režim
Nový inteligentný režim je 
navrhnutý tak, aby pochopil 
a predvídal vaše preferencie pri 
riadení a automaticky prepínal 
medzi Eco, Comfort a Sport 
režimom, pre zabezpečenie 
ešte väčšieho potešenia z jazdy. 
Inteligentný režim zabezpečuje, že 
Sorento prispôsobí svoje správanie 
vášmu spôsobu riadenia podľa 
toho, ako sa menia podmienky 
na ceste. K disopozícii pre 
automatickú prevodovku.

Volič jazdných režimov 
Jednoduchým stlačením tlačidla 
možno zvoliť režimy Normal, Eco 
a Sport, ktoré menia stratégiu 
radenia automatickej prevodovky
podľa jazdného štýlu 
a prevádzkových podmienok. 
Normal pre každodenné jazdenie, 
Eco pre maximálne hospodárnu 
prevádzku a Sport pre ešte 
dynamickejšiu jazdu. Štandard 
pre verzie s automatickou 
prevodovkou.

Automatická prevodovka 
Elektronicky riadená 8-stupňová 
automatická prevodovka (2.2 CRDI) 
poskytuje hladké, bezproblémové 
radenie prevodových stupňov 
a zabezpečuje efektívnejšiu 
spotrebu paliva.

6-stupňová manuálna prevodovka 
Manuálna 6-stupňová prevodovka 
zaisťuje prenos vysokého 
krútiaceho momentu pri razantnom 
zrýchľovaní a rýchlej jazde spolu 
s plynulými zmenami prevodov 
a hospodárnou prevádzkou.

MOTOR A PREVODOVKA

Keď účinnosť a krása
kráčajú ruka v ruke
Nová Kia Sorento disponuje všetkým, co je potrebné pre vzrušujúcu jazdu. 

Má citlivo reagujúci vznetový motor s pôsobivým krútiacim momentom 

v stredných a nízkych otáčkach. Spotreba paliva sa pritom drží nízko 

vďaka dômyselne navrhnutým prevodovkám a prvotriednej aerodynamike 

s koeficientom odporu vzduchu iba 0,33 Cx.



6564 65

Dvojitá koncovka výfuku
Ešte športovejší vzhľad dodáva pútavá dvojitá koncovka 
výfuku.

Červené brzdové strmene 
Jasné červené brzdové strmene dodávajú kolesám štýl 
- a v prvom rade zabezpečujú vysoké výkonové schopnosti 
modelu Sorento.

LED hmlové svetlá 
Výrazné high-tech LED hmlové svetlá s nápadným dizajnom 
ľadových kociek osvetlia vašu cestu bez ohľadu na podmienky 
- a prispievajú k športovému dizajnu modelu Sorento.

Bočné schodíky
Bočné schodíky dopĺňajú štýl 
nezameniteľného exteriéru 
modelu Sorento. 

GT-Line je športový balík vzhľadu 
a výkonnosti navrhnutý tak, aby 
zdôraznil vzrušenie z vlastníctva 
modelu Sorento.

Dvojitá koncovka výfuku

GT LINE

Nový štandard sofistikovanosti
Nová Sorento GT Line je odvážna, dynamicky štýlová, vyžaruje eleganciu a sofistikovanosť a má 

mnoho prémiových vylepšení. Od pohodlnej kabíny až po nápadný exteriér, jej pútavé a športové 

vlastnosti sú viditeľné jednoducho všade.

Červené brzdové strmene LED hmlové svetlá

64
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Páčky radenia
Vylepšené chrómované páčky 
radenia vám spolu s celkovým 
dizajnom kabíny umožňujú 
rýchlo meniť prevodové stupne 
bez toho, aby ste dali ruky 
dole z volantu. Tiež zvyšujú 
dynamiku jazdy, uľahčujú zvýšenie 
krútiaceho momentu, pričom stále 
zachovávajú kontrolu nad riadením.

Elektricky nastaviteľné sedadlo 
spolujazdca s možnosťou ovládania 
zo zadných sedadiel
Zabezpečenie pohodlia pre 
všetkých cestujúcich nebolo nikdy 
také ľahké. Jednoducho posuňte 
a sklopte prvé sedadlo pomocou 
tlačidla. Tlačidlo je ľahko dostupné 
a umožňuje vám aj prispôsobenie 
priestoru v druhom rade, aby ste 
zvýšili komfort cestujúcich na 
zadných sedadlách.

Radiaca páka
Chrómovo upravená radiaca 
páka je vylepšená rafinovanými 
softtouchovými materiálmi pre 
ešte pohodlnejšiu manipuláciu.

Interiér v čiernej farbe 
Čierne dverové vložky a čierne 
kožené sedadlá - s vyšitým logom 
GT Line v šedej farbe na predných 
sedadlách - udávajú tón pre 
skutočne športovú jazdu. Dizajn 
sedadiel vás udrží v pohodlí a logo 
GT Line na sedadlách dodáva 
interiéru exkluzivitu.

GT LINE

Oslnivý komfort, štýl a pohodlie
Soft-touch materiály, nekompromisný zmysel pre detail a skutočne športové dizajnové prvky 

- ako napríklad chrómové detaily a logo GT Line na sedadlách - zabezpečujú, že interiér novej 

Kia Sorento bude vaše nové obľúbené miesto. 

GT-Line je športový balík vzhľadu 
a výkonnosti navrhnutý tak, aby 
zdôraznil vzrušenie z vlastníctva 
modelu Sorento.

Radiaca pákaPáčky radenia

Elektricky nastaviteľné 
sedadlo spolujazdca

Interiér v čiernej farbe
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VSM

VSM - ovládanie stability vozidla
Na zaistenie maximálnej stability 
reguluje VSM systém brzdnú silu, 
krútiaci moment a silu riadenia. 
Najmä na mokrých, šmykľavých 
a rozbitých vozovkách vodič ocení, 
že vďaka tomuto systému môžete 
súčasne brzdiť aj zatáčať.

HAC - asistent pre rozjazd do kopca
HAC chráni vozidlo proti nechcenému 
cúvnutiu pri rozjazdoch do strmého 
kopca.

DBC - asistent zjazdu z kopca
DBC helps keep you nice and 
steady – and at a stable speed 
during steep descents.

Elektrický posilňovač riadenia 
R-MDPS 
Má na starosti pevné a citlivé 
ovládanie.

Upravené lôžka zadných tlmičov 
Kolmejšie uloženie tlmičov 
zadných kolies prispieva 
k hladšiemu prekonávaniu 
nerovností a poskytuje posádke 
vyššiu úroveň komfortu bez 
ohľadu na povrch vozovky.

HAC DBC

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť so šiestym zmyslom Keď sa vyplatí byť pevný
Každý deň môže prinášať nové výzvy. Nová Kia Sorento je navrhnutá tak, 

že má vlastné reflexy, ktoré budú bezpečne chrániť všetkých pasažierov 

a vodičovi poskytnú kontrolu nad situáciami na nerovnom povrchu, pri 

stúpaní, v zákrutách, ako aj pri neočakávaných manévroch zo strany iných 

účastníkov cestnej premávky.

Nová Kia Sorento prešla rozsiahlymi a dôkladnými nárazovými skúškami a crashtestmi, 

aby dokázala, že bezpečnosť posádky je pre ňu prvoradá. Skelet karosérie spevnený 

vysokopevnostnou oceľou a šesť airbagov tvoria spoľahlivý team pre vašu ochranu.

52,7%77 ocele AHSS*
*Vysokopevnostná oceľ (AHSS) 
Podiel vysokopevnostných ocelí (Advanced 
High Strength Steel) je pri modeli Kia 
Sorento 52,7 %. Túto špeciálnu oceľ 
využíva vyztuženie prednej a zadnej časti, 
bokov karosérie, použitá je aj na ďalších 
exponovaných miestach v celej štruktúre 
karosérie.

Šesť airbagov 
Kia Sorento je vybavená čelnými a bočnými 
airbagmi pre vodiča a spolujazdca vpredu 
a dvojicou hlavových airbagov na ochranu 
všetkých cestujúcich. 

Predpínače bezpečnostných pásov
Bezpečnostné pásy na predných sedadlách 
sú vybavené predpínačmi, ktoré ich v prípade 
nárazu kvôli dodatočnej ochrane pasažiera 
okamžite dotiahnu.

,
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360° parkovací asistent (AVM) 
Dokonalý prehľad okolo celého vozidla: tento intuitívny 
systém spája obrazy štyroch širokouhlých kamier vpredu, 
vzadu a po stranách auta, aby pri parkovaní alebo 
manévrovaní v rýchlostiach do 20 km/h poskytol pohľad 
na automobil aj z vtáčej perspektívy (dostupné v závislosti 
od stupňa výbavy).

70

BEZPEČNOSŤ

Ostražitosť, akčnosť, ochrana
Nech už Kia Sorento pomáha s parkovaním, manévrovaním 

v obmedzených priestoroch, alebo pri prejazdoch v zákrutách, 

vždy prichádza s dômyselnými riešeniami pre vyššiu bezpečnosť 

posádky.

Adaptívne predné svetlomety (AFLS)
Kvôli zlepšeniu viditeľnosti počas nočných jázd sa predné svetlomety 
natáčajú do zákrut. Sledujú uhol natočenia volantu a rýchlosť jazdy 
a podľa nich volia optimálny uhol natočenia tak, aby účinne osvietili 
celú zákrutu. (dostupné v závislosti od stupňa výbavy)

Inteligentný parkovací asistent (SPAS)
Systém uľahčuje parkovanie pozdĺž chodníka a kolmo k nemu, 
rovnako ako pri cúvaní. Sám rozpozná vhodné parkovacie miesto, riadi 
a kontroluje vzdialenosti okolo automobilu. Jediné, čo musíte urobiť, je 
kontrolovať rýchlosť a radiť rýchlostné stupne podľa pokynov na displeji. 
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)

Sledovanie rýchlostných obmedzení (SLIF)
Tento systém monitorovania dopravných značiek s rýchlostnými limitmi 
využíva kameru a navigačný systém. Aktuálne rýchlostné obmedzenie 
sa zobrazuje medzi prístrojmi vedľa tachometra a na displeji navigácie. 
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)
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BEZPEČNOSŤ

Supermoderná pomocná ruka
Nová Kia Sorento sa postará o to, že budete mať dokonalý 

prehľad o svojom okolí a o automobiloch vo vašej blízkosti. 

Zvyšuje tak vašu bezpečnosť a komfort ako na krátkych, tak 

aj na dlhých cestách. Súčasne kvôli úspore paliva vypne motor, 

akonáhle zastaví. 

Systém varovania pred opustením jazdného pruhu 
(LDWS) 

Kamera v prednej časti auta sleduje pozdĺžne dopravné značenie na 
vozovke a pokiaľ vodič začne bez použitia smerových svetiel vybočovať 
z jazdnej dráhy, automobil ho na toto nebezpečenstvo upozorní. 
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)

Asistent ochrany pred čelnou zrážkou (FCA)
Systém detekuje vozidlá aj ľudí, ktorí križujú cestu pred vami. Využíva 
údaje z kamier a radarov a v prípade hroziacej kolízie vodiča upozorní. 
Ak vodič nereaguje, systém dokáže vozidlo automaticky zastaviť 
a vyhnúť sa tak akejkoľvek ujme na zdraví alebo majetku.
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)

Adaptívny tempomat (ASCC)
Tempomat v novej Kia Sorento výrazne dospel. ASCC využíva funkciu 
radaru v prednej časti auta. ktorý sleduje vzdialenosť od vpredu idúceho 
vozidla. Pre udržanie bezpečného odstupu dokáže nielen pribrzdiť, ale 
tiež v nízkych rýchlostiach úplne zastaviť až do chvíle, kým sa vozidlo 
vpredu opäť nepohne (napr. pri posúvaní v kolónach).
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)

Systém monitorovania pozornosti vodiča (DAW)
Systém monitoruje volant, smerové svetlá a rýchlosť jazdy, aby vám 
pomohol udržiavať pozornosť na ceste. Ak strácate koncentráciu alebo 
prejavujete známky ospalosti, systém vás pomocov zvukového signálu 
a svietiacej ikony na monitore upozorní, aby ste si dali prestávku.
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)

Sledovanie mrtvého uhla (BSD)
Keď Kia Sorento zaznamená prítomnosť automobilu v tzv. 
slepom uhle spätných zrkadiel, okamžite o tom vodiča 
informuje. Pokiaľ v takej situácii vodič začne meniť jazdný pruh, 
ozve sa akustická signalizácia.
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)

Varovanie pred automobilmi vzadu (RCTA)
Systém upozorňuje vodiča na zľava alebo zprava prichádzajúci 
automobil pri vychádzaní z parkovacieho miesta.
(dostupné v závislosti od stupňa výbavy)
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VÝBAVA

Malé drobnosti,
ktoré uľahčujú život

Poslaním mimoriadne rozsiahlej štandardnej výbavy novej Kia Sorento 

je zabezpečenie vysokej úrovne komfortu a kvality. Samozrejme, 

je možné ju doplniť širokou ponukou prvkov dodávaných na 

želanie. Svoje auto tak dokonale prispôsobíte vlastným potrebám 

a požiadavkám.

Brzdové svetlo v zadnom 
spoileri
Forma a funkcia sa opäť 
prepojili: krásne tvarovaný 
zadný spoiler optimalizuje 
prúdenie vzduchu a jeho 
súčasťou je vysoko umiestené 
tretie brzdové svetlo.

Pamäťový systém (IMS)
Ukladá do pamäte nastavenie 
polohy sedadla a spätných 
zrkadiel pre dvoch vodičov 
(v závislosti na stupni výbavy).

Sledovanie tlaku 
v pneumatikách (TMPS)
Systém TMPS nielen varuje 
pri poklese tlaku v niektorej 
z pneumatík, ale tiež informuje 
o aktuálnom tlaku v každej 
z nich.

LED zadné brzdové svetlá
V závislosti od úrovne výbavy 
je nová Kia Sorento vybavená 
pôsobivými zadnými LED 
svetlometmi (v závislosti na 
stupni výbavy).

Dvojzónová klimatizácia
Dvojzónová automatická 
klimatizácia umožňuje nastaviť 
oddelenú teplotu a ventiláciu 
zvlášť pre vodiča a jeho 
spolujazdca.

Elektrická parkovacia brzda iba 
s automatickou prevodovkou
Namiesto zatiahnutia pákou 
teraz môžete novú Kia 
Sorento zabrzdiť jednoduchým 
stlačením tlačidla.

8-palcový navigačný displej
Prehľadný a jednoduchý na 
ovládanie - tým sa môže 
pochváliť navigačný systém 
so živým 8-palcovým farebným 
dotykovým LCD displejom. 
Sprehľadňuje cesty, hľadá 
najkratšie možné trasy 
a poskytuje ďalšie dôležité 
informácie. Je kompatibilný 
so systémami Android AutoTM 
a Apple CarPlayTM. 

Vyhrievaný volant
Viac komfortu počas chladných 
dní.

Handsfree Bluetooth 
s možnosťou ovládania hlasom 
Môže to byť ešte jednoduchšie: 
prostredníctvom Bluetooth 
pripojíte externé zariadenia 
k palubnému systému 
s integrovaným mikrofónom.
K dispozícii je tiež 
rozpoznávanie hlasových 
pokynov.

Ovládač audia na volante
Nastavenie hlasitosti alebo 
preladenie stanice bez zloženia 
ruky z volantu – vďaka 
intuitívne umiestnenému 
ovládaniu na volante.

Pedále z nerezovej ocele
Doprajte si trochu športovej 
atmosféry: masívne a ľahké 
pedále z nerezovej ocele 
vyvolávajú pocit výkonu 
(v závislosti na stupni výbavy).

Slnečné clony
Zostaňte v chlade aj počas 
horúcich dní a zvýšte úroveň 
svojho súkromia vďaka roletám 
pred oknami 2. radu sedadiel 
(v závislosti na stupni výbavy).

Tempomat
Tempomat sa ovláda pomocou 
ergonomicky navrhnutých 
spínačov na volante. Vďaka 
tomu máte ruky stále na 
volante.

Prémiový audiosystém Infinity
Vyspelý prémiový 
audiosystém Infinity ponúka 
10 reproduktorov a zosilovač 
(v závislosti na stupni výbavy).

Stredový panel s novým 
dizajnom radiacej páky
Nový prevodový gombík je 
pohodlný na dotyk, ľahko sa 
používa a je rovnako štýlový 
ako ste očakávali.

Dotykové ovládanie okien
Pre ešte väčšiu bezpečnosť 
a komfort sa dá okno vodiča 
ovládať jednoduchým stlačením 
tlačidla. Systém je vybavený 
ochranou proti privretiu prstov 
alebo predmetov.

Dobíjanie USB
Už nikdy bez energie: svoje 
mobilné zariadenia jednoducho 
dobíjajte z USB konektora 
integrovanom v zadnej časti 
stredového tunela.

Vstupy AUX, USB a MP3
Pripravené na všechny druhy 
mobilných zariadení. Zásluhou 
konektorov AUX a USB môžete 
svoju hudbu prehrávať z MP3 
prehrávačov, USB diskov 
a ďalších kompatibilných 
externých nosičov. Kia Sorento 
dokáže prhrávať hudbu 
aj prostredníctvom Bluetooth.

Panoramatické strešné okno 
Pustite slnko dovnútra: rozmerná dvojdielna presklenná strecha 
naplní interiér svetlom a priestoru pre posádku dodá ešte viac 
vzdušnosti. Súčasťou je elektricky ovládaná slnečná clona 
(na želanie pre výbavu GT-Line).
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MOŽNOSTI INTERIÉRU

Farebné kombinácie interiéru a čalúnenia

Interiéru pre výbavu Platinum Voliteľné prevedenie interiéru pre výbavu Platinum

Prevedenie interiéru pre výbavu Gold Voliteľné prevedenie interiéru pre výbavu Gold

76

Farby karosérie
 Kia Sorento je k dispozícii s perleťovými, metalickými 
a štandardnými farbami karosérie.

Biela Clear White (UD) Biela Snow White Pearl 
(SWP)

Čierna Aurora Black Pearl 
(ABP)

Šedá Platinum Graphite 
(ABT)

Hnedá Rich Espresso (DN9) Modrá Gravity Blue (B4U)

Strieborná Silky Silver (4SS)

Šedá Metal Stream (MST)

MOŽNOSTI INDIVIDUALIZÁCIE

Farby interiéru, laky a čalúnenie

Kia Sorento ponúka široký výber kombinácií farieb karosérie a interiéru pre štylovú a uvoľnenú atmosféru.
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Kolesá z ľahkých zliatin
Aerodynamicky tvarované kolesá z ľahkých zliatin pomáhajú 
obmedzovať neodpružené hmoty a zdôrazňujú robustný vzhľad.

Rozmery (mm)

※  Všetky údaje, ilustrácie a technické údaje v tejto publikácii sú platné v čase zadávania do tlače a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Modely a špecifikácie 
uvedené v tejto publikácii sa môžu líšiť od modelov dostupných na našom trhu. Vzhľadom k obmedzeniam v procese výroby sa farby karosérie môžu od skutočných farieb 
mierne líšiť. Aktuálne informácie získate u najbližšieho predajcu Kia.

Celková dĺžka 4,800

Celková šírka 1,890

Celková výška

1,685
(bez strešných ližín)

1,690
(bez strešných ližín)

Rázvor 2,780

Rozchod kolies
(pr./zad.)

17“:

1,633 / 1,644
18“/19“:

1,628 / 1,639

Previs (pr./zad.) 945 / 1,075

Priestor pre hlavu
(1./2./3. rad)

1,004 / 998 / 920

Priestor pre nohy
(1./2./3. rad)

1,048 / 1,000 / 805

Šírka v ramenách
(1./2./3. rad)

1,500 / 1,472 / 1,342

Svetlá výška 185

Palivová nádrž (l) 71

Technické údaje (mm)

235/55R 19” kolesá z ľahkých zliatin 
(pre výbavu GT-Line (za príplatok 
pre výbavu Platinum)

945

16,9° 18° 21°

2,780
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KOLESÁ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Posledné detaily a fakty

Tu nájdete detaily k doladeniu vašej Kia Sorento od masky chladiča až po kolesá 

z ľahkých zliatin. 

235/60R 18”  kolesá z ľahkých 
zliatin pre výbavu Platinum 
(za príplatok pre výbavu Gold)

235/65 R 17”  kolesá 
z ľahkých zliatin 
(pre výbavu Gold) 1
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7-ročná záruka Kia

Každý automobil Kia využíva výhody 7-ročnej záruky Kia na 
nové autá , alebo po absolvovaní 150 000 km. Táto komplexná 
záruka je zadarmo a je prenosná na ďalšieho majiteľa za 
predpokladu, že vozidlo pravidelne absolvovalo servisné 
prehliadky v súlade so servisným plánom.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie

Vysoko kvalitný lak zaručuje dlhoročnú ochranu a lesk karosérie 
každého nového automobilu, ktorý je zároveň vybavený 
vynikajúcou antikoróznou ochranou a 12-ročnou zárukou proti 
prehrdzaveniu.

Zostaňte v kontakte s Kia

Najnovšie informácie a novinky nájdete na stránkach www.kia.
com. Zistite viac o značke Kia a našej skvelej ponuke nových 
automobilov. Získajte aktuálne informácie o našich úspechoch 
na poli vývoja alternatívnych palív, ako napr. skvapalnený plyn, 
alebo hybridné a vodíkové technológie. Prípadne sa informujte 
o tom, na čom práve pracuje naše výskumné stredisko.

Sme tiež zapojení do významných športových udalostí: Kia je 
oficiálnym partnerom UEFA aj FIFA. Sponzorujeme tenisový 
turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.
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7-ročná záruka spoločnosti Kia.
Záruka na nové vozidlo v trvaní 7 rokov alebo 150 000 
najazdených km platí vo všetkých členských krajinách 
EÚ vrátane Nórska, Švajčiarska, Islandu a Gibraltáru), 
v súlade s miestnymi právnymi predpismi.


