
Nová Kia



Život je takový, jaký si ho uděláte. 
Vítejte ve světě Kia.

Život je úžasný. Je zářivý, nepředvídatelný a vzrušující ve všech 

ohledech. Cokoliv se stane, kamkoliv se vydáte a vše, co objevíte,  

Kia bude vždy u toho.

U značky Kia jsme zasvětili své životy tomu, abychom se podíleli na 

vytváření lepší budoucnosti. To je důvod, proč vyvíjíme a vyrábíme 

automobily, které Vám umožní objevovat nové horizonty. Automobily 

se vzrušujícím designem, pokrokovými technologiemi a promyšlenými 

detaily. Automobily, jejichž kvalitu potvrzuje výjimečná 7letá záruka. 

Vše, co děláme, má jediný cíl: vždy naplnit Vaše představy. Říkáme 

tomu umění překvapit.

Nyní Vás zveme na bližší prohlídku, která Vám jedno překvapení 

odhalí.
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Chcete-li mít život podle vlastních představ, bez kompromisů, pak se neobejdete bez nové řady 

sedmimístných SUV Kia Sorento s elektrifikovaným pohonem. Nové hybridní SUV Sorento nabízí 

elegantní a nepřehlédnutelný design v kombinaci s výjimečným prostorem, komfortem a luxusem. 

Díky jeho nízkým emisím se navíc nemusíte obávat žádných zákazů vjezdu do měst... ani 

výhružných gest. Alternativou je nové vzrušující SUV Sorento poháněné nejmodernějším 

vznětovým motorem. Je jen na Vás, jakým směrem se chcete vydat.

Nová Kia Sorento...
...vydejte se vlastní cestou
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Zapomeňte na každodenní starosti a kochejte se zcela novým 

designem modelu Kia Sorento. Mimořádný potenciál jeho 

elektrifikovaného pohonu je u tohoto nevšedního SUV dokonale 

vyjádřen robustním charakterem a elegantními detaily. Sorento 

Hybrid skvěle kombinuje sofistikovanost pro jízdu na silnici 

s robustností pro vzrušující zdolávání terénních překážek, což dává 

najevo novými osobitými konturami a lemováním podběhů kol, 

klikami v barvě karoserie se saténově chromovanými detaily, 

elegantními ozdobnými prvky a bočními prahy, jakož i osobitě 

tvarovanými okny.

Stanovte si vlastní 
standardy
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Ať se vydáte kamkoli, nové Sorento Hybrid Vás doveze do cíle stylově a v naprostém pohodlí. 

Svými novými stylistickými prvky přitom zanechává trvalý dojem. Ke skvělému vzhledu zadní 

partie přispívá nová osvětlovací technika s vertikálními zadními svítilnami LED ve spojení se 

sportovní spodní částí a zadním spoilerem s integrovaným stěračem zadního okna a esteticky 

vytříbeným nápisem Sorento. Ať se na něj podíváte z jakéhokoli úhlu, nakonec zjistíte, že 

Sorento je jasným vyjádřením postoje.

Vytvořte si vlastní terén
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Ať si zvolíte jakoukoli verzi nového modelu Sorento, díky jeho 

svalnatému a působivému designu budete stát vždycky v čele. 

Příkladem je nové Sorento se vznětovým motorem 2,2 litru. 

Obdivujte jeho masku chladiče s okouzlující mřížkou a rámečkem 

zdobeným chromovanou a leskle černou povrchovou úpravou, 

kochejte se jeho výrazným předním nárazníkem s křídlovitě 

tvarovanými otvory pro přívod vzduchu, elegantním spodním 

ochranným krytem vpředu a 20“ koly z lehké slitiny. Styl a charakter 

se zde snoubí v dokonalé harmonii, kterou umocňuje atraktivní 

design předních světlometů LED, světel LED pro denní svícení 

a mlhových světlometů LED. 

Vyberte si vlastní 
horizonty
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zpracovaným povrchem a chromovanými detaily, jakož i leskle černé 

ozdobné prvky v celém interiéru. Pohodlně se opřete a žasněte nad 

10,25“ bezrámečkovým displejem navigačního systému se službami 

Kia UVO Connect nebo nad zcela digitálním panelem sdružených pří-

strojů na 12,3“ displeji. Pak nastavte otočný volič převodovky do 

požadované polohy a vydejte se na cestu za příjemného poslechu 

oblíbené hudby z prémiového audiosystému Bose® s 12 reprodukto-

ry. Vaše cesta, Váš styl... bez kompromisů.

V nově navrženém interiéru modelu Kia Sorento naleznete nejmo-

dernější technologie a konektivitu, ergonomické ovládání, luxusní 

prostor, vytříbený styl a příjemný komfort. Udělejte si pohodlí ve 

velmi kvalitním interiéru s dekoračním osvětlením a užívejte si seda-

dla čalouněná černou prošívanou kůží Nappa ve spojení s černým 

čalouněním stropu nebo alternativně nabízená sedadla s dvoubarev-

ným čalouněním černou a šedou kůží. Se sportovně pojatým exteri-

érem ladí ozdobné obložení přístrojové desky se saténovým, reliéfně 

Vnitřní design

Dopřávejte si požitky, které máte rádi
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Všestrannost 

Podívejte se ven a představte si všechny možnosti. Nové Sorento se 

nikdy nezalekne dobrodružství, ani výpravy do velkoměsta díky 

bezkonkurenční všestrannosti a variabilitě. V sedmimístné verzi 

s individuálně posuvnými zadními sedadly, která jsou dělená v poměru 

60:40 a sklopná na dálku jedním úkonem, nabízí maximum prostoru 

a komfortu. Vaši spolucestující budou mít k dispozici nevídaný prostor 

a komfort. Dokonce i pro cestující ve třetí řadě je připraveno ovládání 

výdechů klimatizace, aby si mohli užívat jízdu stejně jako Vy. Sorento je 

koneckonců zkonstruováno tak, aby výborně sloužilo Vám i Vašim 

spolucestujícím.

Dělejte to 
po svém
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Komfort/variabilita

Maximalizujte své možnosti
Chcete-li posouvat hranice, s modelem Sorento tak můžete činit stylově. V interiéru s odvážným 

vnějším designem proto naleznete nejvyšší úroveň komfortu, prostornosti a variability. 

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VÍKO PÁTÝCH DVEŘÍ S AUTOMATICKÝM OTEVÍRÁNÍM

Nakládejte zavazadla snadno a bez námahy. Můžete si nastavit různou výšku otevření zadního výklopného víka a uložit ji do paměti tlačítkem 

pod víkem. Stačí stisknout tlačítko po dobu tří sekund – jednodušší to být už nemůže. 

Sorento lze rychle přeměnit z pětimístného 

vozu na sedmimístný. Snadné jsou také 

změny uspořádání interiéru. Před výpravou 

si vytvoříte prostor o objemu až 910 litrů, do 

něhož naložíte vše, co chcete. Opěradla 

sedadel ve druhé řadě jednoduše sklopíte do 

vodorovné polohy ze zavazadlového 

prostoru. Vpravo i vlevo naleznete na jeho 

stěnách tlačítko pro dálkové sklopení 

opěradel, aby vše proběhlo rychle a snadno.

Sorento je dobře připraveno na jakékoli Vaše 

plány a jakýkoli náklad.

3. řada částečně sklopena

řada zcela sklopena a 2. řada částečně sklopena

3. řada zcela sklopena

řada částečně sklopena (5místná verze) 2. řada zcela sklopena (5místná verze)

SNADNÝM SKLOPENÍM DRUHÉ ŘADY 

SEDADEL, OVLÁDANÉ NA DÁLKU, ZÍSKÁTE 

BEZ NÁMAHY VELKORYSÝ ZAVAZADLOVÝ 

PROSTOR

VARIABILNÍ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL
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HEAD-UP DISPLEJ

HUD (Head-Up Display) promítá grafická zobrazení a ostatní 

provozní informace na čelní okno, přímo do Vašeho zorného úhlu. 

Díky tomu můžete trvale sledovat dopravní situaci a Vaše jízda bude 

ještě bezpečnější. 

Sdílejte své zážitky
Znáte-li směr své cesty, pak jistě přivítáte, že můžete zážitky z cestování v ergonomicky 

navrženém, prostorném a komfortním interiéru modelu Sorento sdílet i se svými bližními.

VYHŘÍVANÁ A VENTILOVANÁ SEDADLA

Za chladného počasí si můžete užívat vyhřívání sedáků a opěradel 

v první a druhé řadě. Za letních teplot zpříjemní cestování ventilace 

sedáků a opěradel sedadel řidiče a spolujezdce vpředu.

DEKORAČNÍ OSVĚTLENÍ

Dekorační osvětlení výplní dveří a spodní části přístrojové desky 

navodí dokonalou atmosféru. Na výběr máte sedm základních barev 

světla a až 64 dalších odstínů, přesně podle Vaší nálady. Každá Vaše 

jízda může být klidná, nebo vzrušující, podle Vašich požadavků.

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ SEDADEL S PAMĚTÍ

Do integrované paměti si mohou svá nastavení zrcátek a sedadla 

uložit až dva různí řidiči. Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu jsou 

vybavena nastavitelnou bederní opěrkou zvyšující úroveň komfortu. 

Sedadlo řidiče disponuje navíc středovým bočním airbagem, který 

zabraňuje kontaktu hlav řidiče a spolujezdce vpředu při bočním 

nárazu.

360° MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Udržujte si pocit jistoty dokonalým výhledem všemi směry. Tento 

intuitivní systém kombinuje záběry ze čtyř širokoúhlých kamer na 

přídi, zádi a po stranách vozidla, aby Vám poskytoval komplexní 

pohled z ptačí perspektivy na prostor kolem modelu Sorento při 

parkování nebo pomalé jízdě rychlostí nižší než 20 km/h. 

Příjemné vymoženosti
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7 let aktualizací  
mapových podkladů

V rámci našeho rozsáhlého zaměření 

na kvalitu má každé nové vozidlo Kia, 

vybavené navigačním systémem LG 

přímo z výroby, právo na minimálně jednu 

každoroční aktualizaci mapových podkladů 

zdarma. A to po dobu šesti let. Díky této 

jedinečné nabídce budete mít navigační 

systém vždy naprosto aktuální.

Informační a zábavní systémy/konektivita

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ SMARTPHONU

Zapomeňte na kabely... svůj mobilní telefon můžete nabíjet 

bezdrátově a snadno tím, že jej umístíte na nabíjecí podložku 

v přední části středové konzoly.

PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM BOSE® S PROSTOROVÝM ZVUKEM

Užívejte si na cestách nejlepší zábavu díky nejmodernější technologii 

reprodukce zvuku prostřednictvím 12 reproduktorů a vnějšího 

zesilovače. Přeměňte jakýkoli stereo nebo multikanálový zvukový 

záznam v ohromující zážitky z poslechu prostorového zvuku.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM S 10,25“ DISPLEJEM

Zadejte cíl své cesty prostřednictvím snadno čitelného bezrámečkového 10,25“ dotykového 

displeje prémiového navigačního systému. Jeho součástí je exkluzivní systém UVO Connect 

se službami Kia Live, které poskytují mimo jiné aktuální dopravní zpravodajství pro navigaci 

v reálném čase. Systém navíc nabízí sedmiletý program aktualizací mapových podkladů a je 

kompatibilní s aplikacemi Android Auto a Apple Car Play. 

VSTUPY USB S NABÍJECÍ FUNKCÍ PRO VŠECHNY

Do opěradel obou sedadel vpředu jsou integrovány vstupy USB 

s nabíjecí funkcí, které mohou využívat cestující v první i druhé řadě. 

Pro cestující ve třetí řadě jsou umístěna nabíjecí rozhraní USB na obou 

stranách zavazadlového prostoru. Zadní středová konzola navíc nese 

jeden nabíjecí vstup USB a 12V elektrickou zásuvku – to je ideální 

například pro hraní her a současné nabíjení. 

Zůstaňte v nepřetržitém spojení
Od okamžiku, kdy usednete do nového modelu Kia Sorento, budete objevovat spoustu 

nejmodernějších informačních a zábavních technologií. Díky nim budete mít vše naprosto 

pod kontrolou, ať Vás čeká jakékoli dobrodružství.
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Zajímavé cíle

Hledáte restauraci, místní obchod nebo zajímavé místo, 

které byste rádi navštívili? Veškeré informace tohoto 

druhu a ještě více snadno naleznete v reálném čase 

prostřednictvím pravidelně aktualizované databáze 

zajímavých cílů.

Parkování

Kia Live zobrazuje dostupná parkovací místa ještě dřív, 

než dojedete do svého cíle. Uvidíte potenciální možnosti 

parkování na ulici i v parkovacích objektech, a to včetně 

polohy, podrobných informací, cen a dostupnosti.

Informace o čerpacích stanicích

Pokud Vám dochází palivo, systém Vám ukáže nejbližší 

čerpací stanice a ceny s využitím internetové databáze, 

abyste si mohli podle toho naplánovat zastávku pro 

doplnění paliva.

Aktuální informace o dopravě

Navigační systém poskytuje velmi přesné a aktuální informace 

o dopravě. Informace jsou nepřetržitě aktualizovány, takže budete 

přesně vědět, kde je plynulá doprava i jakým oblastem se vyhnout. 

Pokud se přece jen dostanete do dopravní zácpy, systém Vám 

navrhne alternativní trasy.

Úseky s měřením rychlosti/nebezpečná místa

Budete upozorňováni také na řadu úseků s měřením rychlosti jízdy 

stacionárními kamerami i na zóny s omezeným vjezdem. Systém 

Vás rovněž upozorní na místa s mimořádně vysokou četností 

dopravních nehod.

Předpověď počasí

Zadejte do navigačního systému svůj cíl a získáte ucelenou 

předpověď počasí s výhledem na tři následující dny, 

včetně minimálních a maximálních teplot, rychlostí větru 

a pravděpodobnosti slunečného či deštivého počasí.

Zasílání dat do vozu 

Vám umožní s předstihem plánovat a stanovit trasu jízdy 

prostřednictvím aplikace a snadno ji přenést do navigační-

ho systému.

Navigace na posledním úseku 

Vás dovede prakticky až ke dveřím. Po vystoupení ze 

zaparkovaného vozu můžete na svém chytrém telefonu 

používat na dálku navigační systém.

Ovládání dveří

nabízí dálkové zamykání a odemykání dveří vozu bez klíčku.

Přenos uživatelského profilu

Vám umožní na dálku zkontrolovat, měnit a synchronizo-

vat řadu nastavení vozidla včetně zvuku a audiosystému 

prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu. Nastavení si 

můžete uložit do svého uživatelského profilu, abyste je 

mohli znovu snadno obnovit.

Vyhledání vozu

Vám prozradí poslední známou polohu Vašeho vozidla, což je 

ideální řešení, které oceníte například na velkých parkovištích.

Sledování stavu vozidla 

nabízí přehled nejdůležitějších údajů o Vašem voze, jako jsou 

například informace o jeho uzamčení, množství paliva v nádrži, 

stavu nabití akumulátorů, spínací skříňce nebo stavu sedadel, 

oken, osvětlení či dveří.

Moje jízdy 

poskytují souhrnné informace o Vašich předchozích jízdách, 

včetně průměrné rychlosti jízdy, ujeté vzdálenosti a době jízdy.

V upozorněních budete dostávat také diagnostické zprávy 

s informacemi o aktuálním stavu Vašeho vozu. Kromě toho 

Vám budou zasílány rovněž měsíční záznamy o vozidle

s přehledy o jeho používání. A v neposlední řadě Vás 

upozornění budou informovat o každém spuštění alarmu, 

například pokud systém detekuje otevření okna či dveří, 

nebo pokud detekuje jakýkoli pohyb v zadní části vozu 

prostřednictvím sledování zadních sedadel.

Informace o vozidle

Upozornění

Služby s dálkovým přístupem

Aplikace UVO
Aplikace UVO, koncipovaná pro chytré telefony se systémem Android 

či Apple, nabízí naprostý pocit jistoty díky široké škále funkcí, 

poskytujících diagnostická data o stavu Vašeho vozu i jízdách, které 

podnikáte. Aplikace dokáže také aktivovat řadu funkcí s dálkovým 

přístupem, i když jste daleko od vozu.

Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia budete mít k dispozici bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy 
první kupní smlouva vstoupí v platnost. Během této doby se mohou služby změnit. Podrobné informace o podmínkách používání služeb Vám poskytne nejbližší partner 
Kia nebo je naleznete na webových stránkách www.kia.com/cz/uvo. Pro využívání služeb je nezbytný chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlou-
va s mobilním operátorem včetně datového tarifu, s níž mohou být spojeny dodatečné náklady.

Kia vyvinula exkluzivní systém UVO CONNECT, který dvěma pozoruhodnými způsoby přenáší cestování automobilem do digitální 

éry. Prvním jsou naše nové služby Kia Live, jež po své aktivaci používají SIM kartu, integrovanou do informačního a zábavního 

systému, k získávání aktuálních dat pro nejrůznější služby. Díky tomu budete mít snadný přístup k informacím, které se 

zobrazují přímo na displeji navigačního systému. Druhým je naše nová aplikace UVO s nabídkou dat a informací o Vašem vozidle 

prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu se systémem Android nebo Apple. Tyto nové vzrušující technologie navíc splňují 

aktuální směrnici EU o ochraně dat, a zaručují tak nejvyšší úroveň soukromí, transparentnosti a ochrany.

Dělejte promyšlenější kroky

Služby využitelné uvnitř vozu
Navigační systém ve vozech Kia je připojen ke cloudu, z něhož 

přijímá aktuální i historické informace o dopravě. To znamená, že 

navigační systém Kia s připojením k internetu Vám bude poskytovat 

mnohem přesnější navigační informace a pokyny i předpokládanou 

dobu příjezdu do cíle.

Také hlasové ovládání využívá díky přístupu na internet služby 

serverů. Pouhými hlasovými povely můžete například vyhledávat 

zajímavé cíle v okolí, zadávat adresy do navigačního systému, zjiš-

ťovat předpověď počasí nebo jednoduše odesílat textové zprávy.
Služby Kia Live
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DOPRAVA V REÁLNÉM ČASE**
Navigační systém poskytuje velmi přesné 

dopravní informace v reálném čase, které 

jsou aktualizovány v dvouminutovém 

intervalu. Díky tomu budete vědět, kde 

je doprava plynulá a kterým oblastem se 

raději vyhnout. Vznikne-li na Vaší trase 

dopravní kolona, systém Vás upozorní 

a navrhne alternativní trasy.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Bude Váš víkend slunečný, nebo 

zamračený? Raději si zkontrolujte 

předpověď počasí. Zadejte pouze 

Vaši destinaci a získáte souhrnnou 

čtyřdenní předpověď včetně nejnižších 

a nejvyšších teplot, rychlosti větru 

a pravděpodobnosti slunečního svitu 

nebo deště.

INFORMACE O PALIVU

Dochází-li Vám palivo, zobrazí Vám 

systém nejbližší čerpací stanice a ceny 

pomocí internetové databáze TomTom, 

abyste si mohli patřičně naplánovat své 

zastávky pro doplnění paliva.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI**

Budete také upozorňováni na rozmanité 

druhy měření rychlosti včetně stacio-

nárních radarů a kamer, jakož i na zóny 

s omezeným vjezdem. Systém může 

zohledňovat také oblasti, v nichž dochází 

mimořádně často k dopravním nehodám, 

a upozorňovat Vás na ně.

MÍSTNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Hledáte-li restauraci, čerpací stanici, su-

permarket nebo konkrétní místo setkání, 

jednoduše využijte funkcí místního vyhle-

dávání. Databáze obsahuje 500 kategorií 

pro vyhledávání, 25 000 klíčových slov 

a 250 000 lokalit. Díky tomu naleznete 

přesně to, co hledáte. Systém Vám navíc 

umožní vyhledávání v deseti jazycích, a to 

i v zahraničí.

INFORMACE O MOŽNOSTI 

PARKOVÁNÍ

Systém Vám pomůže rychle zaparkovat 

zobrazením vhodných parkovacích 

míst před příjezdem do cíle. Ukáže Vám 

potenciální parkovací místa na ulici na 

základě historických dat a možnosti 

parkování na parkovištích s barevně 

odlišenou dostupností.

*K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem. **V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.

Android AutoTM Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje rozptylování, aby byla zachována bezpečnost 
jízdy. Jednoduché, intuitivní rozhraní Vám umožní používat různé funkce, například Google Maps, aplikace, přehrávání hudby 
a hlasové ovládání. Informace jsou automaticky zpracovávány do jednoduchých přehledů, které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je 
potřebujete.

Apple CarPlayTM je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za jízdy. Systém přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho 
chytrého telefonu na displej Vašeho vozu Optima. Díky tomu budete dostávat navigační pokyny, telefonovat a poslouchat hudbu 
a zároveň se můžete zcela soustředit na řízení.

Náš nový navigační systém propojený se službami Kia Live, posouvá spolehlivé 

navigování do cíle na novou úroveň přesnosti a dokonalosti. Zajistí Vám nepřetržité 

spojení s okolním světem a nabízí ještě více užitečných informací než dosud. Srdcem 

systému je jednotka Wi-Fi, která umožňuje připojení navigačního systému modelu 

Sorento k internetu prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.*

Kde? Kdy? Jak? Odpověď je zde

Kia's Connected Services
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Očekávejte nečekané
Nikdy nevíme, co na nás čeká za příští zatáčkou, a proto je nové Sorento vybaveno 

velmi sofistikovanými řešeními, která zvýší bezpečnost cestování. 

UPOZORNĚNÍ NA CESTUJÍCÍ VZADU (ROA)

ROA používá ultrazvukové senzory, které detekují přítomnost dětí 

nebo domácích mazlíčků na sedadlech ve druhé či třetí řadě. Pokud 

systém detekuje pohyb uvnitř vozu, vydá vizuální a zvukové 

upozornění před i po uzamčení vozidla.

MULTIKOLIZNÍ BRZDOVÝ ASISTENT (MCBA)

Dojde-li k aktivaci airbagu při první kolizi, je okamžitě odeslán signál 

do elektronicky řízeného stabilizačního systému, aby zastavil Vaše 

vozidlo. Systém MCBA aktivuje brzdy, aby zabránil následné kolizi, 

nebo alespoň minimalizoval její intenzitu.

ASISTENT PRO BEZPEČNÉ VYSTUPOVÁNÍ (SEA)

SEA pomůže zabránit cestujícím vzadu, aby vystoupili z vozu, pokud 

systém detekuje blížící se potenciální nebezpečí. V tomto případě 

systém aktivuje dětskou elektronickou pojistku a vydá zvukové 

a vizuální upozornění.

ASISTENT PRO ODVRÁCENÍ KOLIZE S VOZEM VE SLEPÉM ÚHLU (BCA) 

Pokud chcete změnit jízdní pruh, asistent pro odvrácení kolize s vozem 

ve slepém úhlu detekuje vozidla v oblasti, kam nevidíte, a upozorní Vás 

na ně výstražným symbolem na vnějším zpětném zrcátku a head-up 

displeji uvnitř vozu. Vyjíždíte-li z jízdního pruhu a ve Vašem slepém úhlu 

se nachází jiné vozidlo, Sorento automaticky aktivuje brzdy, aby 

zabránilo kolizi, výstražné symboly na vnějším zpětném zrcátku 

a head-up displeji začnou svítit přerušovaně a zazní zvukové 

upozornění. 

KAMEROVÝ ASISTENT SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO ÚHLU (BVM)

BVM vylepšuje výhled do zón slepého úhlu pomocí bočních kamer. 

Jakmile si aktivujete levé nebo pravé směrové světlo, na panelu 

přístrojů se objeví pohled na vozovku ve Vašem slepém úhlu. Jestliže 

zvolíte levé směrové světlo, zobrazí se pohled do oblasti po levé 

straně vozidla. Zvolíte-li pravé směrové světlo, uvidíte situaci na 

pravé straně.

SYSTÉM AUTONOMNÍHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ (FCA)

Systém FCA analyzuje infomace o ostatních vozidlech, chodcích nebo 

cyklistech na základě dat z kamery a radarových senzorů Vašeho 

vozidla, aby zabránil potenciální kolizi s nimi. FCA také předchází kolizím 

s vozidly při odbočování vlevo na křižovatkách. Jakmile je detekováno 

riziko nehody, objeví se na panelu přístrojů výstražné upozornění 

a systém aktivuje brzdy s využitím jejich maximálního výkonu.

Bezpečnost a asistenční systémy 1
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*Funkce se dodává pouze pro verze modelu Sorento poháněné vznětovým motorem

INTELIGENTNÍ UKAZATEL RYCHLOSTNÍCH LIMITŮ (ISLA)

Pokud se rozhodnete používat ISLA, bude systém pomocí kamery 

rozpoznávat dopravní značky omezující rychlost jízdy a zobrazovat je 

vedle rychloměru a na displeji navigačního systému. Můžete se pak 

rozhodnout, zda rychlost přizpůsobíte novému limitu, či nikoli.

ASISTENT PRO ZABRÁNĚNÍ KOLIZÍM PŘI PARKOVÁNÍ (PCA)

PCA používá zadní kameru a zadní ultrazvukové senzory. Asistent je 

schopen zabránit kolizi vozidla s chodci nebo blízkými překážkami za 

vozem při zajíždění na parkovací místo nebo vyjíždění z něj, ale i při 

manévrování v nízkých rychlostech. Pokud systém očekává kolizi 

s překážkou, upozorní řidiče zvukovým a vizuálním signálem 

a případně i aktivuje brzdy vozidla, aby jí zabránil.

INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM* (RSPA-ENTRY)

Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA) je praktický parkovací systém, 

který usnadňuje zaparkování vozu nebo vyjetí z parkovacího místa automatickým řízením 

vozidla. Kromě toho lze pomocí klíčku dálkově ovládat popojíždění vozidla dopředu nebo 

dozadu, zatímco Vy stojíte venku.

ASISTENT PRO JÍZDU NA DÁLNICI (HDA)

HDA udržuje rychlost jízdy nastavenou řidičem nebo rychlostní limit 

na dálnici. Současně ovládá řízení, zrychlování a zpomalování v jízd-

ním pruhu a udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu. 

Systém také automaticky upravuje rychlost jízdy podle rychlostního 

limitu na příslušném úseku na základě dat uložených v navigačním 

systému.

AKTIVNÍ UPOZORNĚNÍ NA PŘIJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA V PŘÍČNÉM SMĚRU 

PŘI COUVÁNÍ (RCCA)

RCCA zvyšuje bezpečnost při couvání – především při vyjíždění 

z parkovacího místa s omezenou viditelností z místa řidiče – 

zvukovými a vizuálními upozorněními. Pokud radarový senzor na 

rohu zádě zaznamená vozidlo přijíždějící zleva nebo zprava, aktivuje 

systém brzdy. (Pokud si řidič vybere v menu nastavení „Pouze 

upozornění“, bude jej systém jen upozorňovat zvukovými 

a vizuálními signály bez asistovaného brzdění.)

Bezpečnost a asistenční systémy 2

Ochrana v dosahu prstů
Nová Kia Sorento Vás bude informovat o všem, co se děje kolem Vás, upozorní Vás na 

ostatní vozidla a zvýší Váš komfort a bezpečnost při krátkých i dlouhých jízdách. 
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Mějte vše pod kontrolou

POKROČILÝ ADAPTIVNÍ TEMPOMAT (SCC) S FUNKCÍ STOP & GO 

A NSCC

Sorento používá velmi pokročilou verzi tempomatu. Pokročilý adap-

tivní tempomat SCC udržuje pomocí přední kamery a radarového 

senzoru nastavenou rychlost jízdy a zajišťuje bezpečnou vzdálenost 

od vpředu jedoucího vozidla. Systém ovládá také zrychlování a zpo-

malování tak, aby Sorento vždy zastavilo, pokud tak učiní vozidlo 

vpředu, a pak se rozjede, jakmile se vozidlo vpředu dá znovu do pohy-

bu. Ovládání systému SCC jedním dotykem je velmi snadné.

Pokročilý adaptivní tempomat SCC je navíc propojený s navigačním 

systémem a dalšími vyspělými asistenčními systémy ADAS. Díky 

tomu využívá informace z mapových podkladů o průběhu trasy, 

a dokáže tak automaticky přizpůsobovat rychlost jízdy například 

před zatáčkami nebo dodržovat rychlostní omezení, čímž zvyšuje 

úroveň bezpečnosti. 

AKTIVNÍ SYSTÉM PRO JÍZDU V PRUZÍCH (LKA) 

LKA je pomocníkem pro chvíle krátké nepozornosti. Kamera na přídi 

vozu sleduje podélné značení vymezující jízdní pruhy. Pokud vůz začne 

nechtěně vyjíždět z jízdního pruhu, LKA Vás upozorní a dokonce zása-

hem do řízení vrátí vůz zpět do jízdního pruhu.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE (DAW) 

DAW detekuje ztrátu Vaší koncentrace sledováním Vašich aktivit, ať 

se jedná o ovládání volantu a ukazatelů směru, nebo plynulost jízdy, 

ale také o celkovou dobu řízení. Jeho součástí je rovněž inovativní 

systém pro upozorňování na rozjezd vozidla vpředu. Pokud se napří-

klad při čekání na semaforech vozidlo před Vámi rozjede a Vy si toho 

nevšimnete, upozorní Vás zpráva a zvukový signál. Podobně, pokud 

budete vykazovat znaky únavy či nepozornosti, DAW Vás zvukově 

upozorní a doporučí Vám přestávku k načerpání nových sil zobraze-

ním symbolu šálku kávy na panelu přístrojů. 

SYSTÉM NÁSLEDOVÁNÍ V JÍZDNÍM PRUHU (LFA)

Systém Kia pro autonomní jízdu úrovně 2 činí obrovský krok směrem 

k poloautomatizované jízdě. LFA ovládá ve spolupráci s pokročilým 

adaptivním tempomatem zrychlení, brzdění a řízení v závislosti na vpře-

du jedoucích vozidlech. Díky tomu je jízda v dopravní koloně snadnější 

a bezpečnější. Systém používá kameru a radarové senzory k zachování 

bezpečné vzdálenosti od vozidla vpředu a sleduje značení na vozovce, 

aby udržel Váš automobil uprostřed jízdního pruhu. LFA je funkční v roz-

sahu rychlostí od 0 do 180 km/h.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTLOMETŮ (HBA) 

Pokud to podmínky umožní, bude Sorento automaticky zapínat dál-

kové světlomety. Jakmile kamera na čelním okně detekuje za tmy 

světlomety protijedoucích či světla před Vámi jedoucích vozidel, sys-

tém HBA automaticky přepne na tlumená světla, aby zabránil oslňo-

vání ostatních řidičů.

Ať se vydáváte na krátkou nebo dlouhou jízdu, je dobré vědět, že Vaše Kia Sorento 

zajistí Vám i Vašim spolucestujícím maximální bezpečnost.

Bezpečnost a asistenční systémy 3
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4도 표현

Hybridní technika

ROZJEZD (POUZE ELEKTRICKÝ POHON)

Při rozjezdu z klidu spoléhá hybridní 

soustava výhradně na výkon elektromotoru. 

To snižuje spotřebu paliva v popojíždějící 

dopravě. 

MAXIMÁLNÍ AKCELERACE

Při intenzivnější akceleraci spolupracuje 

zážehový motor s elektromotorem, aby 

model Sorento dosáhl co nejdříve 

požadované rychlosti.

MÍRNÁ AKCELERACE
(POUZE ELEKTRICKÝ POHON)

Také během mírné akcelerace používá 

hybridní soustava výhradně výkon 

elektromotoru, který poskytuje značnou 

hnací sílu pro pohotové zvýšení rychlosti 

jízdy.

JÍZDA USTÁLENOU RYCHLOSTÍ

Při jízdě relativně ustálenou rychlostí 

přechází hybridní soustava do režimu 

s příležitostnou asistencí elektromotorem, 

v němž je hlavním zdrojem hnací síly 

spalovací motor.

ZPOMALOVÁNÍ

Systém rekuperace kinetické energie při 

brzdění využívá každé snížení rychlosti jízdy 

k přeměně kinetické energie na energii 

elektrickou, která je současně ukládána do 

akumulátorů pro pozdější využití.

Znalosti jsou výhodou

ZCELA DIGITÁLNÍ PANEL PŘÍSTROJŮ SUPERVISION S 12,3“ DISPLEJEM 

TFT

Inteligentní a individualizovatelný panel přístrojů Supervision 

upozorňuje na tlak v pneumatikách a poskytuje údaje o teplotě i další 

důležité informace o stavu vozidla a aktuální jízdě. Kromě toho 

zobrazuje stav nabíjení hybridního systému, informuje o množství 

paliva v nádrži a elektrické energie v akumulátorech, stejně jako 

o využívání jednotlivých zdrojů hnací síly. Displej s vysokým 

rozlišením je snadno čitelný a na jeden pohled poskytuje velké 

množství informací.

10,25“ DISPLEJ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

Snadno čitelný a uživatelsky přívětivý barevný dotykový displej 

zobrazuje trasy, nejkratší spojení mezi startem a cílem a další 

důležité informace. Displej je propojen také se zadní kamerou 

a zobrazuje dynamické vodicí linie pro manévrování při parkování. 

Displej lze rozdělit na dvě zóny pro snadný přístup k různým 

aplikacím, informacím o vozidle a multimediálním funkcím. Kromě 

toho můžete jeho prostřednictvím ovládat na přání dodávaný 

prémiový audiosystém BOSE® s 12 reproduktory a prostorovým 

zvukem, který je kompatibilní s uživatelskými rozhraními Android 

Auto™ a Apple CarPlay™. 
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POHON VŠECH KOL PRO 
VŠESTRANNÁ DOBRODRUŽSTVÍ

Pohon všech kol

Technika pohonu všech kol nového modelu Sorento zvyšuje úroveň komfortu při každé jízdě 

a každém dobrodružství. Inovativní pohon všech kol je trvale aktivní, čímž vozidlu poskytuje 

vynikající trakci na nerovném, sypkém nebo kluzkém povrchu. Kromě toho také zvyšuje 

příčnou stabilitu při průjezdu zatáčkou. A díky nové funkci voliče terénního režimu si můžete 

snadno udržet kontrolu nad situací přepínáním mezi jízdním a terénními režimy.
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VOLIČ JÍZDNÍCH REŽIMŮ (DMS)

Nová samočinná převodovka nabízí jízdní režimy, jimiž si můžete 

individualizovat reakce poháněcího ústrojí na povely řidiče, zvýšit 

hospodárnost provozu nebo zintenzivnit zrychlení. Sorento 

poháněné vznětovým motorem poskytuje čtyři jízdní režimy, Eco, 

Comfort, Sport a Smart, zatímco Sorento HEV disponuje režimy Eco, 

Sport a Smart. Volič jízdních režimů přizpůsobuje také ovládací síly 

na volantu u řízení s elektrickým posilovačem umístěným na 

hřebenové tyči. Řízení tak může být komfortnější, nebo sportovnější 

s rychlejšími reakcemi.

OTOČNÝ VOLIČ PŘEVODOVKY

Otočný volič převodovky je umístěn uprostřed ve snadném dosahu 

a s převodovkou je propojen výhradně elektronicky, což usnadňuje 

výběr provozního režimu převodovky. Důležité jsou i přínosy pro 

bezpečnost. Pokud řidič zapomene, aktivuje se parkovací režim "P" 

automaticky.

DVOUSPOJKOVÁ PŘEVODOVKA (DCT)

Sorento 2.2 CRDi je k dispozici s osmistupňovou dvouspojkovou 

převodovkou. Její bleskurychlé a neuvěřitelně hladké řazení zvyšuje 

jízdní dynamiku.

VOLIČ TERÉNNÍCH REŽIMŮ (TMS)

S voličem terénních režimů máte vzrušující zážitky z jízdy v dosahu 

svých prstů. Přechody mezi jízdními režimy (Eco, Comfort, Sport, 

Smart) a terénními režimy (Snow, Mud, Sand) jsou maximálně 

plynulé. TMS se dodává pouze pro verze s pohonem všech kol (4WD). 

Jízdní režim Snow omezuje prokluz kol na zledovatělém nebo 

zasněženém povrchu, aby byla zajištěna jízdní stabilita, zatímco 

režim Mud umožňuje agresivnější přenos točivého momentu 

omezením řazení vyšších převodových stupňů, protože prokluz kol 

přispívá k udržení vozidla v pohybu při průjezdu blátem. Režim Sand 

zabraňuje zapadnutí kol do písku optimalizovaným rozdělováním 

točivého momentu mezi jednotlivá kola.

SAMOČINNÁ PŘEVODOVKA (AT)

Modely Sorento 1.6 T-GDi HEV jsou vybaveny šestistupňovou 

samočinnou převodovkou, která se vyznačuje mimořádně hladkým 

řazením.

Pohon/dynamická jízda

PÁČKY PRO MANUÁLNÍ ŘAZENÍ

Ušlechtilé chromované páčky pro manuální řazení ladí s designem 

ostatních částí interiéru a umožní Vám rychlé řazení, aniž byste 

museli pouštět volant. Zvyšují také jízdní dynamiku, protože jejich 

prostřednictvím budete mít snadno a rychleji přístup k vyššímu 

točivému momentu při zachování maximální kontroly nad vozem.

Řiďte s vášní
Vydejte se vlastní cestou výběrem z naší nabídky nejmodernějších motorů s mimořádnými výkonnovými 

parametry. Zcela nové pětimístné nebo sedmimístné modely Sorento mohou být poháněny elektrifikovaným 

zážehovým motorem 1.6 T-GDi HEV ve spojení s pohonem všech kol (4WD). K dispozici je rovněž vznětový motor 

2.2 CRDi. V tomto případě se můžete rozhodovat mezi pohonem předních nebo všech kol.
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PRAHOVÉ NÁŠLAPY

Pro snadný přístup k nákladu na střeše, s protiskluzovými body.

Originální příslušenství

STŘEŠNÍ PŘÍČNÍKY A NOSIČ JÍZDNÍCH KOL PRO

Díky těmto lehkým a současně odolným příčníkům přepravíte 

jakýkoli náklad. Nosiče Vám usnadní nakládání i sundávání jízdních 

kol.

KRYTKY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

Zvyšte celkovou vizuální přitažlivost Vašeho vozu Sorento těmito 

lesklými kryty z nerezové oceli.

MŘÍŽ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Tato robustní mříž se snadnou montáží 

a dokonale padnoucími rozměry zajistí, aby 

vše zůstalo bezpečně na svém místě. Mříž 

ochrání cestující před nákladem a je vhodná 

také pro přepravu domácích mazlíčků

VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Tato na míru střižená ochranná vana 

s protiprokluzovou povrchovou úpravou se 

vyrábí z 90 % z biologických materiálů. Vana 

ochrání Váš zavazadlový prostor při 

přepravě mokrých nebo znečištěných věcí.

OCHRANNÁ LIŠTA ZAVAZADLOVÉHO 

PROSTORU

Při nakládání a vykládání zabrání poškození 

vnitřního prahu zavazadlového prostoru 

Vašeho vozu Sorento. Je to účinná ochrana 

s exkluzivním designem.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ RYCHLOODNÍMATELNÉ

Velmi kvalitní tažné zařízení se vysouvá nebo zasouvá velmi 

komfortním elektrickým ovládáním na povel tlačítka v zavazadlovém 

prostoru.

Zanechte svůj otisk
Díky komplexnímu sortimentu originálního příslušenství Kia bude nové Sorento vždy připraveno 

podporovat Vás bez ustání maximálními výkony, abyste mohli kráčet svou vlastní cestou – 

přijímat nové výzvy, vyhledávat nová dobrodružství nebo využívat všechny příležitosti, které 

přináší život. Naše nabídka velmi kvalitního příslušenství zahrnuje chytrá řešení a speciální 

doplňky pro individualizaci Vašeho vozu Sorento, ať se vydáváte na dalekou cestu, trávíte svůj čas 

ve městě, nebo si chcete jen trochu povyrazit. Proměňte zážitky z jízdy ve skutečné potěšení.
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Vnitřní výbava

VÝBAVU TOP NA PŘÁNÍ DODÁVANÉ ČALOUNĚNÍ ČERNOU KŮŽÍ NAPPA S ŠEDÝM PROŠÍVÁNÍM A LEMOVÁNÍM VÝBAVU COMFORT A EXCLUSIVE STANDARDNĚ DODÁVANÁ ČERNÁ 

TKANINA

VÝBAVU PREMIUM STANDARDNĚ DODÁVANÁ ČERNÁ KŮŽE

Vnitřní šarm
Vaše Kia Sorento o Vás mnohé prozrazuje nejen exteriérem, ale také interiérem. Proto jsme pro Vás 

připravili širokou nabídku variant vnitřní výbavy, včetně čalounění tkaninou nebo kůží Nappa.

Eleganci všech interiérů s kůží čalouněnými sedadly završuje ozdobné obložení s broušenou 

povrchovou úpravou TOM a reliéfním efektem 3D. Čalounění sedadel černou tkaninou je kombinováno 

s ozdobným obložením opatřeným metalickým lakem a reliéfem 3D. Na výběr máte také ohromující 

variantu sedadel čalouněných šedou kůží, nebo sedadla s černou kůží a černými doplňky. Sedadla 

s černou kůží Nappa doplňuje černé čalounění stropu.

VÝBAVU TOP STANDARDNĚ DODÁVANÉ DVOUBAREVNÉ ČALOUNĚNÍ 

ŠEDOU/ČERNOU KŮŽÍ

VÝBAVU PREMIUM NA PŘÁNÍ DODÁVANÁ ŠEDÁ KŮŽE
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Díky deseti osobitým barvám karoserie a širokému sortimentu 17“, 18“, 19“ a 20“ kol 

z lehké slitiny si snadno nakonfigurujete nové Sorento podle vlastních představ.

Dejte najevo svůj postoj

Barvy karoserie/kola

ROZMĚRY

KOLA Z LEHKÉ SLITINY

BARVY KAROSERIE

Sorento HEV se dodává se speciálními 17“ koly z lehké slitiny v aerodynamickém designu, která snižují neodpruženou 

hmotnost a umocňují svalnatý a robustní charakter modelu Sorento.

Vyberte si barvu, která ladí s Vaším stylem. Sorento si můžete objednat v různých 

barvách karoserie s perleťovým, metalickým nebo nemetalickým lakováním.

Bílá Clear White  

(UD)

17“ kola z lehké 

slitiny (pouze pro 

vznětový motor)

18“ kola z lehké 

slitiny (pouze pro 

vznětový motor)

Hnědá Essence Brown  

(BE2)

Šedá Steel Grey  

(KLG)

Bílá Snow Pearl White  

(SWP)

17“ kola z lehké 

slitiny (pouze pro 

hybridní pohon)

19“ kola z lehké 

slitiny 

20“ kola z lehké 

slitiny (pouze pro 

vznětový motor)

Modrá Gravity Blue  

(B4U)

Stříbrná Silky Silver  

(4SS)

Černá Aurora Black Pearl  

(ABP)

Šedá Platinum Graphite (ABT)

Červená Runway Red  

(CR5)

Modrá Mineral Blue  

(M4B)

Celková délka (mm) 4 810 Celková šířka (mm) 1 900

Celková výška (mm) 1 695 Rozvor (mm) 2 815

Převis - přední (mm) 930 Převis - zadní (mm) 1 065

Objem palivové nádrže (l) 67

První řada Druhá řada Třetí řada

Prostor pro hlavu (mm) 1 024 994 935

Prostor pro nohy (mm) 1 052 1 060 752

Prostor pro ramena (mm) 1 500 1 475 1 345

ROZMĚRYINTERIÉR
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7letá záruka Kia

7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km.

Platí ve všech členských státech EU (plus Norsko, Švýcarsko, Island a Gibraltar),

v souladu s místní legislativou.

7letá záruka na celý vůz

U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový vůz s omezením na 150 000 km (bez omezení 

až 3 roky; 150 000 km od čtvrtého roku). Tato záruka na celý vůz je zdarma a je přenositelná na 

následující majitele za předpokladu pravidelné údržby v souladu s doporučeným plánem údržby.

5letou záruku na lak a 12letou záruku proti prorezavění

Velmi kvalitní lak karoserie zajistí Vašemu novému vozu Kia dlouhodobou ochranu a lesk. K tomu 

poskytujeme vynikající protikorozní ochranu a 12letou záruku proti prorezavění zevnitř ven.

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia

Nejnovější zprávy naleznete na www.kia.com. Získejte více informací o značce Kia a naší atraktivní 

paletě nových modelů. Přečtěte si aktuální zprávy o pokroku ve vývoji pohonů na alternativní paliva, 

například o LPG, hybridních systémech a palivových článcích.

Nebo objevte, na čem pracuje naše ekologické výzkumné středisko.

Podporujeme také významné sportovní akce: Kia je oficiálním partnerem UEFA a FIFA. Sponzorujeme 

Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

Financování

Váš nejbližší prodejce Kia Vám pomůže sestavit plán financování, který nejlépe vyhoví Vašim 

potřebám. Požádejte ho o podrobné informace.

Veškerá jistota, kterou potřebujete
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www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K20.01211

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Váš prodejce Kia:




