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

se na vlastní oči.
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Cesta je cíl.
Nová Kia Sportage

Nová Kia Sportage vám nabídne mnohem víc, než očekáváte. Ještě úžasnější osobitý design. Ještě víc 
nejmodernějších technologií. Ještě víc vyspělých prvků, které zvýší váš komfort a bezpečnost. Ještě víc 

důvodů, proč se vydávat za dobrodružstvím a využívat příležitosti, které přináší každý den. S tímto vozem 
objevíte zcela nový způsob, jak pohlížet na svět. Budete objevovat. Podnikat odvážné akce. Zvládat daleké 

cestování i krátké jízdy. Nalézat nová dobrodružství a nová místa. Nový model Sportage nabízí tolik inovací, stylu 
a komfortu pro vaše potěšení. Je to dokonalý vůz, v němž bude každá cesta nezapomenutelným zážitkem.
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Nová Kia Sportage s ohromujícím vzhledem vyčnívá z davu v kterémkoli prostředí. Sportage je dokonalou 
kombinací sportovních vlastností a elegance, ať už projíždíte městem, nebo zdoláváte terénní překážky 
na nezpevněných cestách, jedete poklidně po prázdné silnici, nebo parkujete u svého domova. Modely 
Sportage a Sportage GT Line, navržené a vyráběné v Evropě, se vyznačují osobitým, inovativním designem 
a skutečně úžasnými prvky výbavy. Ať vás napadne jakékoli dobrodružství, Sportage vám vždy nabídne 
zážitky vycházející z ryzí kultivovanosti.

Úžasná, bez ohledu na prostředí...
Vnější design
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Přitažlivým vzhledem nového modelu Kia Sportage dáte najevo svůj postoj – bez jediného 
slova. Osobitý vnější design se vyznačuje impozantním profilem, svalnatými tvary a odvážným 
designem přídě i zádě. Výrazně tvarovaná kapota motoru s charakteristickou maskou chladiče 
Kia dodává modelu Sportage nezaměnitelný sportovní vzhled. Celkový elegantní dojem 
završují sofistikované detaily, jakou jsou např. zadní svítilny protažené do stran.

Nová definice kultivovanosti.
Vnější design

1.  Působivé Full LED světlomety
s osobitými světly LED pro denní 
svícení zajišťují jasné osvětlení 
vozovky za všech okolností.

2.  Okouzlující zadní svítilny LED
vynikají nezaměnitelným 
vzhledem.

3.   Nová 19“ kola z lehké slitiny
s leštěnou stříbrnou povrchovou 
úpravou umocní výjimečný styl.

321
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1. Přístrojová deska Supervision s velkým 4,2“ displejem LCD TFT
poskytuje veškeré provozní informace.

2. Posaďte se a užívejte si pohodlí v sedadlech s nádherným čalouněním 
perforovanou černou kůží s šedým prošíváním. Elektricky nastavitelné 
sedadlo řidiče nabízí ještě vyšší úroveň komfortu také díky bederní opěrce. 

Obě přední sedadla jsou navíc vybavena ovládacími prvky pro elektrické 
nastavení dokonalé polohy.

3. Elegantní interiér maximalizuje komfort v kombinaci s přitažlivým vzhledem 
díky prémiovým měkkým materiálům, lesklým ozdobným prvkům a saténově 

chromovaným rámečkům. Výsledkem je atmosféra vysoké kvality.
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Rozdíl, který 
nejen uvidíte, 
ale i pocítíte.

Vnitřní design a kvalita

V novém modelu Kia Sportage o vás bude po všech 
stránkách dokonale postaráno. Interiér s měkkými materiály 
a luxusními povrchovými úpravami se vyznačuje maximální 
pozorností věnovanou všem detailům. Díky tomu zažijete 
v novém modelu Kia Sportage nejvyšší míru pohodlí. 
Také se v něm budete cítit jako doma, o což se postará 
rozsáhlá výbava zahrnující elegantní sedadla a materiály 
prémiové kvality použité v celém interiéru. Ergonomicky 
navržená přístrojová deska, je zcela orientována na 
řidiče – všechny prvky jsou dokonale rozmístěny 
pro snadné používání a dobrou čitelnost. Horní část 
přístrojové desky nabízí praktickou zobrazovací zónu 
v úrovni očí, zatímco ve spodní ovládací zóně budete 
mít všechno ve snadném dosahu. Výsledkem je 
nádherné spojení inovací, komfortu a designu 
světové úrovně.



1.  Full LED světlomety zajišťují jasné osvětlení vozovky, kamkoli jedete.
2. Zadní parkovací kamera vám poskytne dokonalý přehled 

při couvání na parkovací místo dynamickým zobrazováním 
vodicích linií na displeji navigačního systému, které vám usnadní 
zaparkování vozidla.

3. Automatické přepínání dálkových světlometů HBA díky kameře 
na čelním skle, která detekuje vozy vpředu, automaticky přepíná 
mezi dálkovými a tlumenými světly v souladu s aktuálními 
provozními podmínkami.

4. Pokročilý adaptivní tempomat SCC s funkcí Stop and Go pomocí 
kamery a radarového senzoru sleduje vzdálenost od vpředu 
jedoucího vozidla. Automatickými úpravami rychlosti jízdy pak 

udržuje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Systém je 
schopen vozidlo v případě nutnosti zastavit a následně rozjet zpět 
na původně nastavenou rychlost.

5. Inteligentní ukazatel rychlostních limitů ISLW vám poskytne 
veškeré nezbytné informace, abyste nepřekročili nejvyšší 
povolenou rychlost. Kamera na čelním okně rozpoznává značky 
rychlostních limitů i zákazů předjíždění a tyto informace 
zobrazuje přehledně na displejích navigačního systému a panelu 
přístrojů.
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Mysleli jsme na všechno, 
takže vy už nemusíte.

Asistenční systémy

Nová Kia Sportage je zárukou, že každá vaše cesta bude probíhat bez potíží a starostí. Proto je například vybavena 
celou řadou vyspělých technologií, díky nimž se dostanete do svého cíle bez sebemenšího náznaku stresu. Nová 
Sportage vám bude na cestách poskytovat maximální podporu od informování o platném omezení rychlosti přes 
zvyšování viditelnosti na silnici až po naprosto snadné zaparkování vozu. Takže jedinou věcí, o kterou se budete 
muset postarat, je usednout za volant a užívat si radost z jízdy.
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Nová Kia Sportage je mimořádně komfortní. Ve skutečnosti je mnohem víc než jen komfortní. 
Každý výlet bude mít báječně klidný průběh s maximálním pohodlím a snadným řízením. 
Nepřeberné množství velmi sofistikovaných prvků výbavy modelu Sportage sahá od bezklíčkových, 
bezdotykových technologií, jako je chytré elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru, přes 
nabíječky ze světa high-tech až po sedadla, která se postarají o vaše pohodlí bez ohledu na roční 
období. Sportage vám poskytne spoustu důvodů, proč si sednout za volant a užívat si jízdu.

Každý výlet bude jako dovolená.
Praktičnost a komfort 1.  Už nikdy nebudete muset hledat klíčky od vozu. 

Smart Key vám umožní snadný, bezklíčkový přístup 
do vozu, zatímco jednoduchým stisknutím tlačítka 
Start/Stop spustíte nebo vypnete motor.

2. Praktická bezdrátová nabíječka vám umožní přímé 
nabíjení telefonu s technologií Qi nebo vhodným 
pouzdrem odloženého do příslušné přihrádky 
na středové konzole.

3. Systém sledování tlaku v pneumatikách vás 
bude podrobně informovat o tlaku v jednotlivých 
pneumatikách, abyste je mohli udržovat 
v nejlepším stavu.

4.  Vstup USB vzadu s funkcí rychlého nabíjení
umožní cestujícím na sedadlech vzadu 
praktické nabíjení přenosných zařízení. 

5. Představte si, že máte veškeré potřebné 
informace na jednom displeji. Displej LCD 
TFT s úhlopříčkou 4,2“ na panelu přístrojů 
Supervision vám poskytne vše nezbytné – 
včetně pokynů navigačního systému a všech 
nepostradatelných provozních údajů.

6. Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu 
a odvětrávaná sedadla vpředu vám zajistí 
svěží chlad v horkém létě a příjemné teplo 
v mrazivých měsících.
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Nemusíte mít obavy, že se někde zdržíte, protože nová Kia Sportage 
nabízí rozmanité způsoby, jak vám zajistit spojení s okolním světem 
i nepřetržitou zábavu. Díky Bluetooth handsfree nepřijdete 
o žádný telefonát – ani o své nejoblíbenější skladby.

Ale tím to pro nový model Sportage nekončí. Prémiový 
audiosystém JBL poskytuje zvuk nejvyšší kvality. Navigační 
systém vás nasměruje na správnou cestu. A díky důmyslným 
možnostem připojení budete mít svá nejoblíbenější zařízení 
vždy v dosahu.

Připojte se, klikněte 
a užívejte si.

Konektivita
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1.  Navigační systém s 8“ displejem vás vždy 
bude informovat o tom, kudy přesně máte 
jet. Navigace ještě nikdy nebyla tak přesná, 
a to díky mapovým podkladům ve formátech 
2D a 3D pro celou Evropu, včetně šesti 
každoročních aktualizacích zdarma.

2.  Vstupy AUX/USB vám nabízejí všechny 
potřebné možnosti, jak poslouchat oblíbenou 
hudbu nebo nabíjet přenosná zařízení.

3. Prémiový audiosystém JBL s 8 reproduktory 
je vybaven vyspělou technologií Clari-Fi™, 
která zvyšuje kvalitu přehrávaných souborů 
MP3 a poskytuje zvuk s vysokým rozlišením.

3

V rámci našeho rozsáhlého zaměření na 

kvalitu má každé nové vozidlo Kia, vybavené 

originálním navigačním systémem přímo 

z výroby, právo na šest každoročních 

aktualizací mapových podkladů zdarma. 

Díky této jedinečné nabídce budete mít 

navigační systém vždy naprosto aktuální.

7 let aktualizací
mapových podkladů



KIA UVO CONNECT

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

éry. Prvním jsou naše nové služby Kia Live, jež v reálném čase poskytují navigačnímu systému informace pro Vaši jízdu. 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.

CESTUJTE S NADŠENÍM!

Zajímavé cíle

Hledáte restauraci, místní obchod nebo atraktivní 

místa, která stojí za návštěvu? Veškeré uvedené 

informace a mnohem více snadno naleznete v pravidelně 

aktualizovaném adresáři zajímavých cílů.

Parkování

Kia Live zobrazuje dostupná parkovací místa před 

Vaším příjezdem do cíle. Získáte tak přehled o možných 

parkovacích místech na ulici, parkovištích a v parkovacích 

budovách, včetně jejich polohy, podrobných informací, cen 

a dostupnosti.

Informace o tankování

Když Vám začne docházet palivo, systém vám ukáže 

nejbližší čerpací stanicie včetně cen paliv, takže si můžete 

tankování naplánovat.

Aktuální informace o dopravě

Navigační systém poskytuje velmi přesné a aktuální 

informace o dopravě od společnosti TomTom. 

K aktualizacím dochází každé dvě minuty. Díky tomu budete 

přesně vědět, kde je doprava plynulá a kterým oblastem 

se vyhnout. Systém Vás upozorní na úseky s intenzivní 

dopravou a navrhne Vám alternativní trasy.

Úseky s měřením rychlosti a zvýšeným rizikem

Tato služba Vás upozorní na úseky s měřením rychlosti 

jízdy, na zóny s omezeným vjezdem nebo na oblasti s vyšší 

nehodovostí.

Předpověď počasí

Jednoduše zadejte cíl své cesty a získejte kompletní 

čtyřdenní předpověď počasí, včetně nejnižších a nejvyšších 

teplot, rychlosti větru a pravděpodobnosti slunečního svitu 

či deště.

Kia Live
Služby Kia Live po své aktivaci využívají kartu SIM, jež je součástí 

informačního a zábavního systému. Jejím prostřednictvím jsou pro 

příslušné služby v reálném čase získávána a aktualizována všechna 

potřebná data. Informace jsou průběžně zobrazovány přímo na 

displeji navigačního systému.

Zasílání dat do vozu

Vám umožní předem plánovat trasu jízdy v aplikaci, která ji 

přenese přímo do navigačního systému vozidla pro využití 

během jízdy.

Navigace až do cíle

Poté co zaparkujete můžete pokračovat v navigování na 

Vašem mobilním telefonu.

Ovládání dveří

Ovládání dovoluje zamknout a odemknout dveře bez klíče.

Uživatelské profily

dovolují kontrolovat a měnit celou řadu nastavení vozidla - 

jako například rádio - na vašem telefonu. Následně můžete 

nastavení uložit do aplikace UVO a poslat je do vozidla.

Vyhledání vozu

Vás bude informovat o poslední známé poloze Vašeho 

vozidla – to je ideální, pokud zaparkujete na velkém 

parkovišti.

Stav vozidla

nabízí přehled nejdůležitějších parametrů, ilustrujících stav 

Vašeho vozu, jako jsou zámky dveří, zapalování, akumulátor 

a stav jeho nabití.

Moje jízdy

poskytují přehledy o Vašich předchozích jízdách včetně 

průměrné rychlosti, ujeté vzdálenosti a době jízdy.

Upozornění obdržíte při každé aktivaci bezpečnostního 

alarmu. Diagnostická upozornění Vás budou informovat 

o aktuálním stavu Vašeho vozu. A v měsíčních výkazech 

o vozidle budete dostávat přehledy o používání Vašeho vozu.

Informace o vozidle

Upozornění

Služby s dálkovám přístupem

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

nebo Apple, Vám dodá pocit naprosté jistoty prostřednictvím 

řady funkcí, poskytujících diagnostická data o stavu Vašeho vozu 

a absolvovaných jízdách. Aplikace zahrnuje také řadu funkcí s dálkovým 

přístupem, umožňujících spojení s vozem, i když jste od něj daleko. 

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 smlouva s mobilním 
operátorem včetně datového tarifu, s níž mohou být spojeny dodatečné náklady.
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Android AutoTM Vám zajistí dokonalé spojení 
s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje 
případné 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.

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

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

5. Informace o 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.

6. Informace o čerpacích stanicích
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.

3. Místní vyhledávání:
Pokud např. hledáte restauraci sushi, supermarket 
nebo konkrétní místo setkání, využijte jednoduše 
místní vyhledávání. Databáze zahrnuje 500 kategorií 
hledání, 25 000 klíčových slov a 250 000 míst, abyste 
našli to, co potřebujete. Systém vám navíc umožní 
vyhledávání v deseti jazycích, a to i v zahraničí.

4. Předpověď počasí:
Bude váš víkendový výlet slunečný, nebo skončí 
krachem? Raději si prověřte předpověď počasí. 
Stačí zadat cíl cesty a zobrazí se souhrnná 
předpověď počasí na čtyři následující dny, včetně 
minimálních a maximálních teplot, rychlosti větru 
a pravděpodobnosti slunečného nebo deštivého počasí.

1. Aktuální dopravní situace**:
Navigační systém poskytuje velmi přesné 

informace o aktuální dopravní situaci, které 
jsou aktualizovány každé dvě minuty. Díky 
tomu budete přesně vědět, kde je plynulá 

doprava a kterým oblastem se vyhnout. 
Vyskytnou-li se dopravní komplikace, systém 

vás okamžitě upozorní a navrhne alternativní 
trasy.

2. Měření rychlosti**:
Budete také upozorňováni na různá místa 
s měřením rychlosti a na zóny s omezeným 

vjezdem. Systém zohledňuje dokonce místa 
s častými nehodami a upozorní vás na ně.

2120

Služby Kia Connected Services

Náš nový navigační systém s telematickými službami Kia Connected Services, poskytovanými v rámci 
programu TomTom Live Services, posouvá spolehlivé vedení k cíli na novou úroveň přesnosti. Zajistí vám 
spojení s okolním světem a nabídne ještě víc užitečných informací než dosud. Základem je jednotka WiFi, 
která umožní připojení navigačního systému k internetu prostřednictvím vašeho chytrého telefonu.*

Kde? Kdy? Jak? 
Odpověď je zde.
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Nový model Kia Sportage GT Line doslova překypuje sportovním elánem a elegancí. 
Tento ultra atletický vůz je nepřehlédnutelný díky osobitému designu a přitažlivým 
prvkům. Atraktivní mřížky se síťovou strukturou, mlhové světlomety LED se vzhledem 
ledových kostek a dvojité koncovky výfuku jsou jen malou ukázkou odvážných detailů. 
Úžasný celek završují 19“ kola z lehké slitiny.

Nezaměnitelně sportovní.
Vnější design GT Line

1.  19“ kola z lehké slitiny s matně 
stříbrným, precizně opracovaným 
povrchem, propůjčují verzi GT Line 
charakteristický sportovní styl.

2. Dvojité koncovky výfuku a přední 
a zadní ochranné lišty spodní části 
vozu se stříbrnou povrchovou 
úpravou dodávají přitažlivému 
exteriéru ještě vyhraněnější 
půvab.
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1.  Hliníkové pedály verze GT Line umocňují sportovní 
atmosféru.

2. Výjimečným prvkem je tříramenný volant s dole 
zploštělým věncem obšitým perforovanou kůží 
a logem GT Line.

Sportovní duch i v interiéru.
Interiér nového modelu Sportage GT Line je skutečně impozantní. Je to úžasný pocit držet 
v rukou nový tříramenný volant s dole zploštělým věncem obšitým perforovanou kůží. 
K odvážnému stylu přispívá rovněž leskle černé ozdobné obložení středové konzoly společně 
se sofistikovanou horní částí přístrojové desky. Měkké materiály, včetně čalounění sedadel kůží 
s šedým prošíváním, vytvářejí krásné prostředí, v němž si budete užívat maximálního pohodlí. 
A v neposlední řadě to jsou hliníkové pedály, které se postarají o eleganci i u vašich nohou.

Vnitřní design verze GT Line
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Možná chcete jet 
jen na jeden výlet. 
Ale pak znovu 
a znovu...

Dynamika a schopnosti

Nic se nevyrovná dobrodružné výpravě. V novém modelu 
Kia Sportage nebudete ani potřebovat důvody, proč 
vyjet na silnici. Sportage vám totiž poskytne naprostou 
svobodu a kontrolu nad situací, ať se vydáte kamkoli. 
Vyspělé systémy vozu kategorie SUV s pohonem všech kol 
nepřetržitě sledují provozní podmínky, aby byla zachována 
optimální trakce na nerovném, sypkém nebo kluzkém 
povrchu. Kromě toho pomáhají zachovat také příčnou 
stabilitu při průjezdu zatáčkou.

Díky posilovači řízení, jehož elektromotor je uložen v převodce 
řízení, si budete užívat ještě kultivovanější jízdy – s klidnějším 
řízením, vyšší směrovou stabilitou a bezprostředními 
reakcemi na povely řidiče.

26
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1. Asistent pro rozjezd do kopce HSA (Hill Start Assist)
vám usnadní rozjezd ve svahu a zabrání nechtěnému 
pohybu dozadu.

2. Asistent pro sjíždění strmých svahů DBC (Downhill 
Brake Control) zajistí bezpečnou jízdu ze strmého svahu 
ustálenou rychlostí.
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Nová Kia Sportage vám poskytne obrovský vnitřní prostor 
a cestování se stane ještě příjemnějším, když ho budete 
s někým sdílet. Jedinečné uspořádání interiéru nabídne 
stejné pohodlí vašim spolucestujícím stejně jako vám. Každé 
místo bude nejlepší volbou díky velkorysému prostoru 
a nastavitelnému sklonu opěradel také u zadních sedadel. 
Sedadla modelu Sportage jsou navíc podélně posuvná 
a jejich sklopením vznikne téměř rovná ložná plocha, takže 
budete moci využívat vnitřní prostor variabilně podle svých 
představ. A díky velkorysému objemu zavazadlového 
prostoru s nastavitelnou podlahou budete mít vždy 
k dispozici obrovský prostor pro zavazadla všech svých 
spolucestujících.

Velký prostor, 
který si můžete 
užívat – a sdílet.

Všestrannost a vnitřní prostor
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1.  Praktická zadní sedadla, dělená a sklopná v poměru 
60:40, nabízejí maximální všestrannost a variabilitu.

2. Objemný zavazadlový prostor je skvěle řešený, 
variabilní a všestranně využitelný. Nabízí objem 
503 litrů se vzpřímenými zadními sedadly, resp. 
1469 litrů se sklopenými zadními sedadly.

3. Nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru poskytuje 
ještě větší variabilitu a dodatečný prostor s objemem 
12 litrů a výškou 98 mm ve spodní poloze.

1
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Vyspělý skelet karoserie, vyztužený díly z ultra vysokopevnostních ocelí, nabízí ještě vyšší úroveň 
ochrany posádky, aby byla zajištěna vaše bezpečnost. Stejný účel má i šest airbagů, které se aktivují 
v případě kolize, aby ochránily vás i vaše spolucestující. Celá řada pracovitých asistenčních systémů 
vám zajišťuje vysokou úroveň aktivní bezpečnosti a suverénní kontrolu nad vozem v každé situaci.

O vaše bezpečí je postaráno.
Bezpečnost
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1. Systém autonomního nouzového brzdění 
FCA detekuje vpředu jedoucí vozidla a chodce 
přecházející silnici. Vzdálenost a rychlost vozidel 
je určována pomocí senzorů a kamery. Řidič je 
upozorněn, pokud existuje riziko kolize. Jestliže 
řidič nereaguje, vůz automaticky brzdí, čímž 
může kolizi zabránit, nebo alespoň zmírnit 
intenzitu nárazu.

2. Systém sledování mrtvého úhlu BCW
zaznamenává situaci kolem vozidla pomocí 
radarových senzorů, které hlídají oblasti slepého 
úhlu a upozorní vás na přibližující se vozidla 
přerušovaným světlem ve vnějším zpětném 
zrcátku. Podobně vám pomůže asistent pro 
změnu jízdního pruhu LCA bezpečně přejet do 
vedlejšího jízdního pruhu, když detekuje vozidla, 
která se rychle přibližují ve vedlejším jízdním 
pruhu až ve vzdálenosti 70 m a upozorní vás 
na ně.

3. Systém RCCW zajistí bezpečné couvání 
z parkovacího místa, protože vás upozorní 
na všechna vozidla, která se vzadu přibližují 
i ze stran.

4./5. Aktivní systém pro jízdu v pruzích LKA 
a Systém sledování únavy řidiče DAW

 Inteligentní systém kamer a snímačů nabízí 
širokou škálu funkcí: Aktivní systém pro jízdu 
v pruzích LKA vás upozorní, když se nechtěně 
opustíte jízdní pruh a dokonce zasáhne do 
řízení, aby vrátil vozidlo zpět do jízdního 
pruhu. Systém sledování únavy řidiče DAW 
detekuje ztrátu koncentrace řidiče sledováním 
jeho aktivit, ať se jedná o ovládání volantu 
a ukazatelů směru jízdy, nebo plynulost 
jízdy. Pokud řidič vykazuje znaky únavy 
či nepozornosti, systém DAW jej upozorní 
zvukovým signálem a symbolem šálku kávy na 
panelu přístrojů.
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Částečně hybridní pohon Ecodynamics+ kombinuje 
ekologické vlastnosti se snadným řízením 
v každodenním provozu. Systém kombinuje 
vznětový motor 2.0 CRDi s 48V lithium-iontovými 
akumulátory, čímž výrazně snižuje spotřebu paliva. 
Elektromotor během brzdění získává zpět kinetickou 
energii a při zrychlování podporuje spalovací motor 
dodatečným točivým momentem.

Start: Spalovací motor je spuštěn elektromotorem, 
aby byl zajištěn okamžitý a plynulý rozjezd.

Podpora akcelerace: Elektromotor při akceleraci nebo 
ve stoupání podporuje spalovací motor dodatečným 
točivým momentem, čímž využívá energii 
z akumulátorů.

Jízda ustálenou rychlostí: Při jízdě konstantní 
rychlostí spalovací motor částečně nabíjí 
akumulátory, pokud je úroveň jejich nabití nízká.

Rekuperace kinetické energie: Při zpomalování 
nebo brzdění je kinetická energie vozidla 
přeměňována na elektrickou energii, jíž jsou 
nabíjeny akumulátory.

Stop & Start za jízdy: Při zpomalování a brzdění 
se spalovací motor automaticky vypne, čímž se 
šetří palivo.

Částečně hybridní pohon se vznětovým 
motorem 2.0 CRDi Ecodynamics+

1.  Zážehový motor 1.6 Turbo GDi
Verze GT Line je poháněna zážehovým 
motorem 1.6 Turbo GDi, který nabízí 
pozoruhodný nejvyšší výkon 177 k 
a dostatek temperamentu pro jízdu 
v rychlém jízdním pruhu.

2./3.  Převodovka
  Nejmodernější 6stupňová mechanická 

převodovka Kia umožňuje rychlé a hladké 
řazení. Nebo si vyberte nejnovější 
generaci 7stupňové dvouspojkové 
převodovky pro sportovní a zároveň 
i hospodárnou jízdu. Elektronicky řízená 
8stupňová samočinná převodovka 
se vyznačuje hladkým, sotva 
postřehnutelným řazením a zajišťuje 
maximálně komfortní jízdu.

2

3
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Chytré motory. 
Chytré technologie.

Motory, nabízené pro nový model Kia Sportage, zaujmou pozoruhodnými výkony, hospodárností a inovativní technikou, 
včetně nejmodernějšího částečně hybridního pohonu se vznětovým motorem a napětím 48 V. Tento systém se 
dokonale začlení do Vašeho života, abyste si mohli užívat komfortního a bezpečného cestování s nízkými emisemi bez 
nutnosti nabíjet akumulátory z externí elektrické sítě. Modelová řada zahrnuje také výkonné zážehové a vznětové 
motory, včetně ohromujícího zážehového motoru 1.6 Turbo GDi, který je k dispozici pro verzi GT Line. Motory lze 
kombinovat s různými druhy sofistikovaných převodovek, které zaručují agilní, plynulou a hospodárnou jízdu.

Motory

33
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Nový model Sportage je pozoruhodným automobilem 
– ale vždy existuje prostor pro několik drobných 
vylepšení. Díky nabídce velmi kvalitního originálního 
příslušenství, které bylo navrženo, zkonstruováno 
a vyrobeno tak, aby dodalo modelu Sportage ještě 
lepší vzhled i schopnosti, máte všechno potřebné 
k tomu, abyste si svůj vůz ještě lépe přizpůsobili 
svému vkusu. Obraťte se na svého prodejce a my 
se postaráme o všechno ostatní.

Třešničky 
na dortu.

Příslušenství

2.  Střešní příčníky – hliníkové
Robustní a lehké hliníkové střešní příčníky s nosností 100 kg 
vyrobené speciálně pro střešní ližiny vozu Sportage. Snadná 
montáž i demontáž.

3.  Kryty vnějších zpětných zrcátek
Kryty vnějších zpětných zrcátek z lesklé ušlechtilé oceli doplňují 
Sportage o přitažlivý detail. Kryty lze harmonicky kombinovat 
s dalšími lesklými stylistickými prvky.

4.  Vana zavazadlového prostoru
Tato lehká, vodotěsná a odolná vana zavazadlového prostoru se zvýšenými 
okraji chrání zavazadlový prostor před nečistotami a rozlitými kapalinami.

5.  Tažné zařízení
Nabídka velmi kvalitních tažných zařízení odolných vůči korozi nabízí snadné 
ovládání, bezpečnou jízdu s přívěsem a diskrétní uložení na vnitřní straně vozidla.

6.  Oddělovací mříž zavazadlového prostoru
Tato robustní mříž se snadnou montáží má dokonalý tvar a rozměry pro 
vyplnění prostoru mezi opěradly zadních sedadel a střechou. Přepážka ochrání 
vás a vaše spolucestující před pohybujícími se předměty v zavazadlovém 
prostoru.

1 6
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1. Velurové koberce  a bílé či červené LED podsvícení prostoru 
pro nohy
Velmi kvalitní podlahové koberce z veluru chrání prostor pro nohy 
a udržují svěží vzhled interiéru. K dispozici jsou rovněž koberce 
s logem GT Line a dvojitým prošíváním na okrajích. Decentní 
bílé či červené diody LED vytvářejí uvítací osvětlení, které se 
automaticky rozsvítí a vypne s otevřením a zavřením dveří.
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Sofistikované odstíny a luxusní měkčené materiály se skvělou povrchovou úpravou dodají interiéru vašeho vozu moderní 
atmosféru. Díky široké nabídce prvků výbavy na přání naleznete dokonalou kombinaci, která vyhoví vašemu vkusu.

Atmosféra, která odpovídá vzhledu.
Varianty interiéru
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1. Černé látkové čalounění (Comfort)
2. Černé látkové čalounění (Exclusive, Style, Premium)

21

34

3. Černo-šedé polokožené čalounění (GT Line)
4. Černé kožené čalounění (GT Line)
5. Černo-šedé dvoubarevné kožené čalounění (GT Line)

4 5
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245/45R 19" kola 
z lehkých slitin

225/60R 17" kola 
z lehkých slitin

215/70R 16" kola 
z lehkých slitin

245/45R 19" kola 
z lehkých slitin

GT Line

Bílá Casa White
(WD)

Stříbrná Sparkling Silver
(KCS)

Šedá Penta Metal
(H8G)

Černá Pearl Black
(1K)

Stříbrná Lunar Silver
(CSS)

Bílá Deluxe White
(HW2)

Stříbrná Canyon Silver
(C2S)

Červená Infra Red
(AA9)

Modrá Cosmos Blue
(CB7)

Hnědá Copper Stone
(L2B)

Modrá Blue Flame
(B3L)

Barvy

Disky kol

Oranžová Orange Fusion
(RNG)
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Díky vzrušující řadě výjimečných barev karoserie s velmi lesklou povrchovou úpravou budete mít mnoho možností 
sestavit si vůz Sportage, aby odpovídal přesně vašim představám a požadavkům. A s širokým výběrem kol z lehké 
slitiny můžete dodat svému novému vozu ještě osobitější styl.

Široké možnosti výbavy na přání.
Specifikace a barvy

Celková délka (mm) 4 485
4 495 (GT Line)

Celková šířka (mm) 1 855

Celková výška (mm) 1 635
1 645 (vč. střešního nosiče)

Rozvor (mm) 2 670

Převis - přední (mm) 950
915 (GT Line)

Převis - zadní (mm) 910

Rozměry

vpředu vzadu

Prostor pro hlavu (mm) 997 993

Prostor pro nohy (mm) 1 053 (max. 1 129) 970

Prostor pro ramena (mm) 1 450 1 400

Interiér



7letá záruka Kia 
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.
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Ještě větší pocit jistoty.
Pocit jistoty

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.

5letá záruka na lak a 12letá záruka 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.Můžete 

také sledovat, 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.
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