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

Het leven is een avontuur. Het is bruisend, onvoorspelbaar 

en opwindend in al zijn aspecten. Wat er ook gebeurt, waar 

u ook heengaat en wat u daar ook ontdekt, steeds staat  

Kia aan uw zijde.

Bij Kia willen we met hart en ziel meebouwen aan een 

betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

auto’s die u in staat stellen om steeds weer nieuwe 

wegen te ontdekken en ervan te genieten. Auto’s met 

een oogverblindend ontwerp, technische hoogstandjes en 

slimme oplossingen. Auto’s met onze verbazingwekkende 

7 jaar garantie, als bewijs van onze uitzonderlijke kwaliteit. 

Bij alles wat we doen worden we gedreven door één missie: 

steeds weer uw verwachtingen overtreffen. ‘The Power to 

Surprise’, noemen we dat.

Neem een kijkje en laat u verrassen.
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Klaar voor een nieuwe uitdaging

De Kia Sorento snijdt een spannend nieuw SUV-hoofdstuk aan. Zowel de stijlvolle 5-zitter als de extra ruime 

7-zitter beloven een verrassend fijne rijervaring. De Sorento biedt veeleisende klanten net dat ietsje meer. 

Het nagelnieuwe design, de geavanceerde technologie en de topkwaliteit in elke vezel hebben één doel voor ogen: 

van elke rit een opwindend avontuur maken.
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De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt 
wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
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KWALITEIT

Een rots in de branding

Het lijdt geen twijfel dat een SUV respect afdwingt door zijn omvang en zijn 

robuuste verschijning. Maar de nieuwe Sorento is meer dan dat. Als je hem van 

dichterbij bekijkt, kan je niet om de zorg voor detail en het vakmanschap heen. 

Dat maakt van deze SUV het perfecte uithangbord voor het opvallende design en 

de innovatieve technologie waar Kia prat op gaat. En zoals je het mag verwachten, 

krijgt een auto van dat kaliber de 7 jaar garantie die Kia uniek maakt op de markt.

7



8



KOETSWERKDESIGN

Elke dag genieten

De Kia Sorento kan uitpakken met een strak en krachtig design waarachter heel wat slimme 

ideeën schuilgaan. Vooraan springt het typische Kia-radiatorrooster meteen in het oog met 

een nieuw driedimensionaal diamantvormig patroon, dat versmelt met de led-koplampen 

(standaard op GT Line, in optie op Platinium via het High-Tech pack) en de prominente 

mistlampen. De lange motorkap, de lage daklijn en het gestroomlijnde silhouet versterken 

zijn dynamisch profiel. De in het oog springende led-remlichten (standaard op Platinium en 

GT Line) werden netjes geïntegreerd in de achterlichten en maken de wagen helemaal af. Je 

merkt het meteen: de Sorento straalt zelfvertrouwen en power uit.
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INTERIEURDESIGN

Fijn gezelschap

Het brede horizontale ontwerp van de cabine geeft je meteen 

het gevoel dat je welkom bent. De golvende lijnen die van het 

dashboard via de ventilatieroosters naar de binnenafwerking van 

de deuren lopen, duffelen je meteen gezellig in. Het ergonomische 

design wordt nog versterkt door zachte stoffen en leer, en een 

satijnchromen afwerking. Elk detail ademt rust en comfort.
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8˝ navigatiesysteem
Als je entertainment in je wagen naar een hoger 
niveau wilt tillen, is het 8” lcd-aanraakscherm 
met hd-kwaliteit een aanrader (standaard op 
Platinium en GT Line). Hij is ook uitgerust met een 
achteruitrijcamera en een dakantenne van het 
haaienvintype. De GT Line versie beschikt ook over 
een Harman/ Kardon-soundsysteem sound system 
met 10 luidsprekers en een versterker.

TECHNOLOGIE EN CONNECTIVITEIT

Slim, ontspannen en  
alles onder controle
De Kia Sorento zit boordevol oplossingen die je  

elke rit weer fantastisch veel rijplezier bezorgen.
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7” tft-lcd-Supervision cluster 
(standaard op Platinium en GT Line)
Heel wat nuttige reisinformatie, zoals 
de buitentemperatuur, brandstofpeil en 
navigatie wordt samengebracht op een 
display met bijzonder scherp beeld.

Draadloze lader voor mobiele telefoons
Laadt compatibele mobiele telefoons 
draadloos – en moeiteloos – op door 
ze op het laadoppervlak vooraan op de 
middenconsole te leggen.  
Een led-lampje geeft het laadniveau 
aan (standaard op GT Line, in optie op 
Platinium via het High-Tech pack).

Satijn chroom afwerking (Platinium en GT Line)
Vakmanschap van de bovenste plank: deurgrepen, 
ventilatie, dashboard en vloerconsole kregen een 
afwerking in satijn chroom.

Ventilatie en stroomvoorziening achteraan
Passagiers op de achterbank kunnen de ventilatie zelf 
regelen dankzij de bediening op de achterkant van de 
vloerconsole. Ook is er een USB-oplaadpunt (versies 
Platinium en GT Line) en 12V-uitgangen om draagbare 
toestellen op te laden.  
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COMFORT CABINE

Comfort om te delen

Het rijplezier in de ruime Kia Sorento kent geen grenzen. 

De ergonomische, comfortabele en veelzijdige zetels bezorgen je een 

maximum aan bewegingsvrijheid, zowel in de 5-zitter (Bronze) als in 

de 7-zitter (Platinium en GT Line). Bij de versies Platinium en GT Line 

kan je kiezen voor een nog groter gevoel van vrijheid met het optionele 

panoramische zonnedak.
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Gemakkelijk in- en uitstappen 
Bij de modellen met 7 zitjes is de derde rij vlot 
toegankelijk omdat de tweede rij automatisch 
inklapt en 270 mm naar voor schuift.

Verwarmde en geventileerde zetels 
In je sas bij elke temperatuur: bij koud weer kunnen het zitkussen en de rugsteunen 
van de eerste en de tweede rij verwarmd worden (standaard op GT Line, in optie op 
Platinium via het Leder pack). Op warme dagen kunnen de bestuurder en de passagier 
vooraan genieten van verkoeling dankzij de gekoelde zitkussens en rugsteunen (op GT 
Line). 

Tien standen (GT Line)
Omdat iedereen uniek is: de elektrisch 

verstelbare bestuurderszetel met 
lendesteun (4 standen) maakt het 
zoveel gemakkelijker om de ideale 

zitpositie te vinden.

8 standen (GT Line)
Elektrisch verstelbare zetel, 

met hoogteverstelling en 
op 2 manieren verstelbare 

lendensteun.

270 mm
De tweede rij schuift 270 mm 

naar voor en naar achter om de 
derde rij vlot toegankelijk  

te maken
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2e rij ingeklapt

2e rij deels ingeklapt

2e rij deels ingeklapt (skimodus)

3e rij ingeklapt

3e rij deels ingeklapt

3e rij ingeklapt & 2e rij deels ingeklapt

ERGONOMISCH EN VEELZIJDIG

De ruimte optimaal benut

Vijf of zeven zitjes voor maximale flexibiliteit 

Creëer heel wat zit- en laadmogelijkheden door de zetels achteraan helemaal of gedeeltelijk 

in te klappen.

Verstelbaar zitkussen voor de bestuurder  
De Sorento heeft ook oog voor grote bestuurders. 
Met een druk op de knop kan het zitkussen van  
de bestuurder verlengd worden. Enkel beschikbaar 
op GT Line versie. 

bestuurderszetel met tien standen 
(GT Line)

De Sorento is voorbereid op al je plannen en al je bagage. In een handomdraai sta je 

klaar voor vertrek, met 7 zitjes, met een grote lading of om op avontuur te trekken 

met al je uitrusting. Een auto die veelzijdig én comfortabel is.

7-zitter (Platinium en GT Line) 5-zitter (Bronze) 
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Hendel rugsteun tweede rij  
(7-zitter - Platinium & GT Line)

Scherm voor bergruimte (5- & 7-zitter)Bergruimte onder de vloer (5-zitter - Bronze) 

Hendel rugsteun tweede rij   
Om de zetels gemakkelijker in te klappen, is er een hendel 
om de rugsteunen van de tweede rij via de laadruimte in te 
klappen. Enkel bij 7-zitters.

Bergruimte onder de vloer (Bronze) 
Berg kleinere voorwerpen op in de anti-lekbak onder de vloer 
van de laadruimte.

Scherm voor bergruimte 
Berg kostbare bezittingen veilig op achter het optionele 
uittrekbare scherm. Zo zitten je bezittingen veilig in een 
apart, goed afgesloten vak.

Achterklep geheugenfunctie  
Een handig snufje om zonder moeite je koffer vol te laden: 
de openingshoek van de achterklep kan ingesteld worden 
op maat van elke bestuurder, met een geheugenknop onder 
de achterklep. Dat doe je door simpelweg drie seconden een 
knop ingedrukt te houden (standaard op GT Line, optioneel 
op Platinium via het High-Tech pack). Smart  Key (intelligente sleutel) 

(Platinium en GT Line)
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Automatische niveauregeling van de ophanging  
Wanneer je zware lasten vervoert, past de 
automatische niveauregeling van de ophanging 
de hoogte zelf aan om maximale stabiliteit  
en veiligheid te garanderen (enkel beschikbaar  
op GT Line).

Smart Power Tailgate (intelligente elektrische achterklepbediening)  
Erg handig wanneer je je handen niet vrij hebt: de achterklep gaat 
automatisch open wanneer de Smart Remote Key zich meer dan 
drie seconden achter de auto bevindt. Afsluiten doe je met een sim-
pele druk op de knop (standaard op GT Line, in optie op Platinium 
 via het High-Tech pack). 

PRAKTISCHE INRICHTING/LAADRUIMTE

Flexibel, vrijgevig en open-minded: 
op en top gastvrij
De Sorento deinst niet terug voor grote ladingen. Zijn enorme flexibiliteit maakt 

hem geschikt om van alles en nog wat te vervoeren. Optioneel kan hij zelfs 

uitgerust worden met twee dakrails voor bijkomende ondersteuning.
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RIJPLEZIER

Alles loopt op wieltjes

De AWD-technologie van de Sorento kan niet alleen uit de voeten op 

ruig terrein, maar maakt ook alledaagse ritten een pak comfortabeler. 

De innovatieve vierwielaandrijving geeft de Sorento  

een uitstekende grip op een oneffen en gladde ondergrond.  

Ook in de bochten levert dat extra stabiliteit op. 
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Het intelligente Dynamax™ All-Wheel-Drive (AWD)-systeem werd 
ontwikkeld in samenwerking met Magna Powertrain. Zo worden de 
rijomstandigheden voortdurend geanalyseerd om te anticiperen op 
de nood aan het AWD-systeem. De wielen die grip hebben, worden 
aangedreven. Bovendien ligt de wagen stabieler in de bochten en 
vermijdt hij over- en ondersturen door onnodige tractie op de voor-  
en achteras te verminderen. Tegelijk bespaart hij op brandstof en ligt  
de uitstoot lager (standaard op GT Line, in optie op Platinium).
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2.2 CRDi dieselmotor
Max. vermogen 200 pk @ 3,800 rpm

Smart-modus   
De nieuwe smart-modus werd 
ontwikkeld om uw stuurvoorkeuren te 
begrijpen en erop te anticiperen door 
automatisch over te schakelen tussen de 
modi Eco, Comfort en Sport voor
ultiem rijplezier op de weg. Dankzij 
de smart-modus kan de Sorento zich 
aanpassen aan uw stuurgedrag en de 
wijzigende wegomstandigheden, en 
bovendien uw voorkeuren onthouden 
voor verschillende snelheden en 
rijomgevingen. Beschikbaar voor 
automatische transmissie.

Drive Mode Select-systeem (DMS)  
De nieuwe automatische transmissie 
biedt de keuze uit vier verschillende 
rijmodi: Eco, Comfort, Sport en Smart. 
Met elke modus kan de respons van 
de aandrijflijn op de input van de 
bestuurder gepersonaliseerd worden, 
voor een lager brandstofverbruik of 
snellere acceleraties. Het Drive Mode 
Select-systeem regelt ook het gewicht 
van de stuurbekrachtiging met het 
oog op een meer ontspannen of een 
snellere en meeslepende stuurrespons.

Automatische transmissie 
De elektronisch gestuurde automatische 
achtversnellinsgbak (2.2 CRDI) zorgt voor 
vlotte, naadloze schakelovergangen en 
een efficiënter brandstofverbruik.

Manuele zesversnellingsbak 
De manuele zesversnellingsbak van 
de Sorento heeft een hoge koppel 
en sportieve prestaties in huis om 
op te trekken en combineert die 
met vlot en zuinig schakelen.
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0.33 luchtweerstandscoëfficiënt

Energy Regeneration-systeem
Nog een intelligente oplossing om brandstof te besparen 
en je uitstoot te verlagen: wanneer je je voet van het 
gaspedaal haalt om te vertragen, recupereert de nieuwe 
Kia Sorento de kinetische energie die normaal gezien  
verloren gaat om de batterij opnieuw op te laden.  
Indien de batterij al helemaal opgeladen is, wordt de  
alternator uitgeschakeld.

VERMOGEN EN TRANSMISSIE

Waar schoonheid en kracht hand 
in hand gaan
De Kia Sorento heeft alle troeven in handen voor een uitdagende rit. Hij is handig, 

hij reageert alert en de dieselmotor rijdt niet alleen zacht en vlot, maar heeft 

ook heel wat lage en middelkoppel in huis. Toch blijft het brandstofverbruik laag 

dankzij de nauwkeurige transmissie en de uitmuntende aerodynamica die een 

luchtweerstandscoëfficiënt van amper 0,33 kan voorleggen.

23



Het GT Line-optiepakket 
benadrukt met zijn sportieve 
uitstraling en sportieve prestaties 
het trotse gevoel dat je als 
Sorento-eigenaar beleeft.
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Dubbele uitlaatpijp
De opvallende dubbele uitlaatpijp is bijzonder sportief.  
Enkel verkrijgbaar voor dieselmodellen.

Rode remklauwen 
Felrode remklauwen voegen een opvallende stijl toe aan de 
wielen en laten geen twijfel bestaan over de prestaties van 
de Sorento.

Led-mistlampen 
Prominente hoogtechnologische led-mistlampen met 
opvallend ijsblokdesign verlichten de rijweg, ongeacht 
de omstandigheden – en versterken de sportieve 
aantrekkingskracht van de Sorento.

Zijtreden
Forse zijtreden voegen extra stijl toe 
aan het onmiskenbaar exterieur. 

Dubbele uitlaatpijp

GT LINE

De nieuwe standaard voor verfijning
De nieuwe Sorento GT Line is een stoere aanwezigheid op de weg, met zijn dynamische stijl, 

gestroomlijnde look en hoogwaardige upgrades. U vindt in het oog springende en sportieve 

kenmerken op alle cruciale vlakken, van de comfortabele cabine tot het opvallende exterieur.

Rode remklauwen Led-mistlampen

25



GT LINE

Verbluffend comfort, stijl en gebruiksgemak
Zachte materialen, compromisloze aandacht voor details en door en door sportieve 

designelementen, zoals de opvallende chroominleg en het GT Line-logo op de zetels, maken het 

interieur van de nieuwe Kia Sorento tot uw nieuwe lievelingsplek.
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Schakelhendels
De verfijnde schakelhendels met 
chroomafwerking passen perfect 
bij de rest van het interieurdesign 
en bieden u de mogelijkheid 
om vlot te schakelen zonder 
uw handen van het stuurwiel 
te nemen. Ze verhogen ook de 
rijdynamiek, waardoor u het koppel 
sneller kunt verhogen zonder de 
controle te verliezen.

Instap voor passagiers
Nooit was het zo eenvoudig om 
iedereen comfortabel te laten 
plaatsnemen. Een druk op de 
knop volstaat om de eerste 
passagierszetel eenvoudig te 
verschuiven en te verstellen. De 
knop is gemakkelijk bereikbaar 
en biedt u de mogelijkheid om de 
ruimte op de tweede zetelrij aan 
te passen om het comfort van uw 
passagiers achterin te vergroten.

Versnellingspookknop
De versnellingspook met 
chroomafwerking werd verbeterd 
met verfijnde zacht aanvoelende 
materialen, voor een nog 
comfortabelere bediening.

Het kleurpakket Black 
Zwarte deurinzetstukken en 
zwarte lederen zetels – met 
opvallende grijze GT Line-stiksels 
op de voorzetels – zetten de toon 
voor een sportief rijgedrag. De 
comfortabele zetels bieden stevige 
ondersteuning en het GT Line-logo 
op de zetels geven het interieur 
een exclusieve toets.

Het GT Line-optiepakket 
benadrukt met zijn sportieve 
uitstraling en sportieve prestaties 
het trotse gevoel dat je als 
Sorento-eigenaar beleeft.

VersnellingspookknopSchakelhendels

Instap voor passagiers

Het kleurpakket Black

27



Stuurcorrectie (VSM)
Dit systeem controleert de 
remkracht, het toerental en de 
stuurkoppel. Zo blijft de wagen 
stabiel wanneer je remt in een 
bocht, in het bijzonder op natte, 
gladde en oneffen ondergronden.

Hill Start Assist Control (HAC)
HAC zorgt ervoor dat de wagen 
niet achteruit rijdt wanneer je 
vertrekt op een steile helling.

Downhill Brake Control 
(Vertrekhulp op aflopende 
hellingen - DBC)
DBC houdt de wagen onder 
controle en handhaaft een vaste 
snelheid tijdens steile afdalingen.

Rack-type motorgestuurde  
stuurbekrachting (R-MDPS) 
De R-MDPS levert een 
stuurbekrachtiging die tegelijk 
stevig, betrouwbaar en gevoelig is.

Subframe achteraan 
Modellen met 2-wielaandrijving 
zijn uitgerust met het robuuste 
achterste subframe waarmee de 
AWD-modellen zulke ogen gooien 
omwille van de enorme stabiliteit.

Rechtopstaande schokdempers 
achteraan  
De schokdempers achteraan werden 
meer verticaal gemonteerd zodat 
rijden op oneffen ondergronden nog 
comfortabeler wordt.

VEILIGHEIDSOPTIES (PASSIEF)

Veiligheid met een zesde zintuig
De weg heeft elke dag nieuwe uitdagingen in petto. De Sorento kan 

vertrouwen op zijn reflexen zodat je veilig bent en de controle behoudt 

wanneer de weg er gevaarlijk bij ligt. Ook op hellingen, in bochten, of wanneer 

andere weggebruikers een onverwacht manoeuvre maken, houdt hij een 

oogje in het zeil. 

VSM

HAC DBC
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Als veiligheid telt
De Kia Sorento onderging ontelbare crashsimulaties en crashtests. Veiligheid staat immers boven 

alles. De met hoogwaardig staal versterkte veiligheidskooi en het SRS-systeem met 6 airbags 

zorgen voor maximale bescherming.

52.7% AHSS* gebruikt *Advanced High-Strength Steel (AHSS) 
De Sorento gebruikt meer dan 52,7% sterk 
hoogwaardig staal. Dit staal van uitzonderlijke 
kwaliteit versterkt de voor- en achterkant, de 
flanken en andere punten die bij een ongeval 
onder grote druk komen te staan.

Zes airbags 
De Sorento beschikt over frontale en laterale 
airbags voor de bestuurder en de passagier 
vooraan, en heeft ook twee gordijnairbags om 
de andere inzittenden te beschermen. 

Noodbevestigingssysteem (EFD)
De veiligheidsgordels op de eerste rij beschikken 
over een noodbevestigingssysteem. Bij een 
ongeval worden de bestuurder en de passagier 
sneller en steviger in hun zetel gedrukt om 
extra bescherming te bieden.
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360° camera  
Veiligheid in elke hoek: dit intuïtieve systeem combineert 
vier groothoekcamera’ s vooraan, achteraan en aan beide 
zijkanten zodat je in vogelperspectief de omgeving van de 
Sorento kan bekijken wanneer je parkeert of trager dan 
20 km/u rijdt. Enkel beschikbaar op GT Line versie.
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VEILIGHEID

Zien, reageren, beschermen
De Sorento komt op de proppen met de allernieuwste snufjes 

voor een veilige rit, zoals parkeerhulp en extra ondersteuning 

om bijvoorbeeld bochten met meer vertrouwen aan te snijden.

Adaptieve koplampen (AFLS)
De roterende koplampen zorgen ‘s nachts voor meer zichtbaarheid. 
Door zich aan te passen aan de curve, het gewicht en de snelheid van de 
wagen verlichten ze een breder blikveld (standaard op GT Line, in optie 
op Platinium via het High-Tech pack). 

Parkeerhulpsysteem (SPAS)  
(standaard op GT Line)
Dit systeem helpt je zowel bij zijwaarts als bij achterwaarts inparkeren. 
Automatisch wordt bepaald of een parkeerplaats geschikt is. Terwijl jij 
enkel gas geeft en schakelt, stuurt de Sorento zelf en schat hij de 
afstand ten opzichte van andere voertuigen zelf in. 

Speed Limit Information Function 
(Rijsnelheidsinformatie - SLIF)
Aan de hand van een camera en het navigatiesysteem worden 
snelheidsbeperkingen langs de weg geregistreerd en weergegeven  
naast de snelheidsmeter en op het navigatiesysteem (standaard op 
Platinium en GT Line).
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VEILIGHEID

Een copiloot uit de toekomst
De Kia Sorento helpt je om op te merken wat er zich in je 

omgeving afspeelt. Dat betekent meer comfort en meer 

veiligheid, bij korte en bij lange ritten. De motor slaat ook af bij 

stilstaand verkeer om brandstof te besparen. 

Lane Keeping Assist System 
(Rijstrookassistent - LKAS)
Om je bij de les te houden registreert een camera vooraan 
wegmarkeringen en zendt hij een signaal uit wanneer de bestuurder 
onbedoeld de rijstrook verlaat, waarschuwt LKAS hem en stuurt het 
systeem het voertuig zelfs terug in de rijstrook (standaard op Platinium 
en GT Line). 

Advanced Smart Cruise Control (ASCC) (GT Line)
De snelheidsbegrenzer heeft in de Sorento al een lange weg afgelegd. 
ASCC gebruikt een radar aan de voorkant van de wagen om de afstand 
tot de voorligger te registreren. Om een veilige afstand te bewaren 
bedient het systeem automatisch de remmen en kan de wagen zelfs 
zelfstandig stoppen, tot de voorligger zich opnieuw op een veilige 
afstand bevindt.

Driver Attention Warning (DAW)
Het Driver Attention Warning-systeem monitort het stuurwiel, de 
richtingaanwijzer en het acceleratiepatroon om uw aandacht op de weg 
te helpen houden. Als u tekenen van concentratieverlies of vermoeidheid 
vertoont, raadt het systeem u aan om een pauze in te lassen door 
een verlicht koffiekopje in het instrumentenbord te tonen en een 
geluidssignaal af te spelen (standaard op Platinium en GT Line).
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Blind Spot Detection (Dode hoek waar-
schuwing - BSD) (standaard op GT Line)
Als de Kia Sorento een voertuig registreert dat zich in je dode 
hoek bevindt, krijg je meteen een visueel waarschuwingssignaal. 
Als je probeert om van rijstrook te veranderen wanneer een 
ander voertuig zich in je dode hoek bevindt, krijg je ook een 
geluidssignaal om je te waarschuwen.

Rear Cross Traffic Alert (Waarschuwing 
naderende voertuigen - RCTA)  
(standaard op GT Line)
Wanneer je achterwaarts een parkeerplaats verlaat, word je 
gewaarschuwd voor naderende voertuigen.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Het Forward Collision-Avoidance Assist-systeem detecteert zowel 
voorliggers als voetgangers die de weg oversteken. Met behulp van 
sensoren en een camera om de nabijheid en snelheid van voertuigen te 
meten, waarschuwt het de bestuurder voor potentiële aanrijdingen. Als de 
bestuurder niet reageert, remt de wagen automatisch af om ongevallen 
te vermijden of de gevolgen ervan te beperken (standaard op GT Line).
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Remlicht in achterspoiler
Esthetiek en functionaliteit 
gaan zoals steeds hand 
in hand: de elegante 
achterspoiler optimaliseert 
de luchtweerstand en biedt 
tegelijkertijd plaats aan een 
duidelijk zichtbaar remlicht.

Geïntegreerde 
geheugenfunctie (IMS) (GT 
Line)
Een erg handige optie: dit 
systeem slaat de stand van de 
spiegels en de zetel op voor 
twee bestuurders.   

Bandendrukcontrole (TPMS)
TPMS waarschuwt wanneer 
de bandendruk te laag is en 
registreert de druk voor elke 
band apart.

Led-achterlichten en remlichten 
(staandaard op Platinium en GT Line)
Die zin voor detail is erg 
bepalend voor de frisse look 
van de nieuwe Sorento. 
Bovendien branden led-lampen 
sneller, hebben ze een langere 
levensduur en zijn ze een pak 
zuiniger dan traditionele lampen. 

Airconditioning met 2 zones
Omdat iedereen het graag op 
zijn manier wil: op de Platinium 
en GT Line versies hebben de 
bestuurder en de passagier 
vooraan elk een aparte 
bediening om de ventilatie en 
de temperatuur te regelen 
dankzij de airconditioning met 
2 zones.

Elektronische parkeerrem 
(EPB)
In plaats van aan een 
handrem te trekken, activeer 
je de parkeerrem met een 
eenvoudige druk op de knop 
(Standaard op Platinium en GT 
Line versies met automatische 
transmissie).

Vloerconsole met nieuw design 
van de versnellingspookknop 
De nieuwe versnellingspook-
knop ligt comfortabel in de 
hand, is eenvoudig te gebrui-
ken en is even stijlvol als u zou 
verwachten.

Verwarmd stuurwiel
Erg fijn op koude winterdagen.
Standaard op GT Line en in 
optie op Platinium via het 
Leder pack.

Handenvrije Bluetooth met 
stemherkenning 
Eenvoudiger kan het 
niet: maak een draadloze 
verbinding tussen je apparaten 
met Bluetooth en de 
geluidsinstallatie van je Sorento 
via de ingebouwde microfoon. 

Roestvrijstalen pedalen
Geef je wagen die sportieve 
touch met robuuste, ultralichte 
roestvrijstalen pedalen 
(standaard op Platinium  
en GT Line). 

Zonnegordijn (GT Line)
Hou het lekker koel op zonnige 
dagen of zorg voor meer 
privacy met de zonnegordijnen 
voor de tweede rij.

Cruise control
Pas de cruise control aan 
zonder je handen van het 
stuur te halen dankzij de 
ergonomisch gevormde 
knoppen.

Instaplijst met led-verlichting
Helder & mooi: spaarzame 
led-lampjes verlichten de 
instaplijst zodat je ‘s nachts 
gemakkelijker kan in- en 
uitstappen (standaard op 
Platinium en GT Line).

Functie automatisch openen en 
sluiten vensters
Geniet van meer veiligheid 
en gebruiksgemak – inclusief 
automatisch openende en 
sluitende ruiten met anti-
klemmechanisme (standaard op 
Platinim en GT Line versies).

USB-oplaadpunt
Nooit meer een platte batterij: 
laad je smartphone op met de 
USB-lader aan de achterkant 
van de vloerconsole (standaard 
op Platinium en GT Line).
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COMFORT EN SNUFJES

Een wagen helemaal op 
jouw maat

Bij de standaarduitrusting van de Sorento hoort heel wat comfort 

en kwaliteit. Natuurlijk kan je ook kiezen uit een breed gamma aan 

opties om je Sorento af te stemmen op jouw noden en voorkeuren.

8” -navigatiescherm
Het eenvoudig af te lezen en te 
bedienen navigatiesysteem is 
uitgerust met een helder 8” -lcd-
kleurenscherm. Het geeft routes, 
opties voor het kortste traject en 
andere cruciale informatie weer en 
is compatibel met Apple CarPlay ™ 
(standaard op Platinium en GT Line).

Bediening voor  
geluidsinstallatie op het stuur
Je geluidsinstallatie bedienen 
zonder je handen van het stuur 
te halen? Dat kan dankzij  
de intuïtieve bediening op  
het stuurwiel.

Hoogwaardig soundsysteem van 
Harman Kardon ™ (GT Line)
Tien luidsprekers, een externe 
versterker en vooruitstrevende 
technologie, waaronder de 
muziekrestauratietechnologie van 
Clari-Fi ™ en QuantumLogic ™ , 
maken van elke stereo of 
multikanaals audiobron 
een verbazingwekkende 
surroundsoundbeleving.

7”-multimedia-aanraakscherm
Het compacte 7” -multimedia-
systeem heeft een 
aanraakscherm, een 
achteruitrijcamera en 
verschillende mogelijkheden 
om je muziekdragers aan te 
sluiten (Bronze versie). 

Aansluiting voor AUX, USB en 
mp3-spelers
In de Sorento kan je met alle 
mogelijke mediabestanden 
terecht: je kan muziek afspelen 
van mp3-spelers, USB-
sticks en andere compatibele 
multimediadragers dankzij de 
geïntegreerde AUX- en USB-
ingangen. De Sorento kan ook 
muziek afspelen via Bluetooth. 

Panoramisch zonnedak  
Geniet van de zon: het grote tweedelige panoramische 
zonnedak vult de cabine met licht en lucht. 
Zo versterk je nog meer dat gevoel van onbeperkte 
ruimte. Een elektrische zonnewering is inbegrepen. 
Optioneel op Platinium en GT Line versies.

Een dakantenne van het 
haaienvintype 
Aerodynamische dakantenne 
van het haaienvintype.

35



UITRUSTINGSOPTIES

Kleuren en afwerking interieur

ZWART INTERIEUR

Zwart lederen zetelbekleding optioneel  
op Platinium

Standaard zwarte stoffen zetelbekleding  
op Platinium

Interieurafwerking in  
zwart, zwart dashboard en zwarte 
stoffen zetelbekleding

Interieurafwerking in zwart, zwart 
dashboard en zwarte stoffen 
zetelbekleding

Standaard zwarte stoffen zetelbekleding  
op Bronze

Zwart lederen zetelbekleding standaard  
op GT Line

Interieurafwerking in zwart, zwart 
dashboard en zwart lederen 
zetelbekleding

Interieurafwerking in zwart, zwart 
dashboard en zwarte stoffen 
zetelbekleding
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Beige lederen zetelbekleding optioneel  
op Platinium

Interieurafwerking in beige, tweekleurig dashboard en 
tweekleurige beige lederen zetelbekleding

ZWART + BEIGE TWEEKLEURIG INTERIEUR

Beige stoffen zetelbekleding in optie  
op Platinium

Interieurafwerking in beige, tweekleurig dashboard en 
beige stoffen zetelbekleding
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Kleuren koetswerk
 Voor elke stijl is er de juiste kleur. De Sorento is beschikbaar in Pearl,  
Metallic en Solid kleuren.

EXTERIEUR OPTIES

Kleur, lak en afwerking interieur

De Sorento beschikt over heel wat stijlvolle kleurencombinaties voor de afwerking van binnen- en buitenkant.

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

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9) Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Metal Stream (MST)

* Niet-metaalkleur
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Koetswerkkleur (Bronze)

Chroom (Platinium en GT Line)

Afwerking deurgrepen
Bij de Bronze versie zijn de deurgrepen standaard afgewerkt in de kleur 
van het koetswerk, terwijl de Platinium en GT Line versies chromen 
deurgrepen kregen.

Interieurafwerking
De texturen en kleuren van de bekleding dragen 
bij tot de behaaglijke, vakkundige afwerking van 
het interieur.

Sierelementen in imitatiekoolstof (Bronze)

Technisch patroon (hydrografisch (Platinium)

Zwarte hoogglans (inzetfolie) (GT Line)
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Radiatorrooster met driedimensionaal  
diamantpatroon (Platinium en GT Line)

Standaard zwart radiatorrooster (Bronze)

Radiatorrooster
De Sorento straalt betrouwbaarheid uit dankzij het typische Kia-radiatorrooster.

Lichtmetalen velgen
De aerodynamische lichtmetalen velgen helpen om het 
onafgeveerde gewicht te verminderen en accentueren 
de krachtige look van de Sorento.

Standaard zwarte afwerking (Bronze)Zilverkleurig (Platinium en GT Line)

Beschermlijst 
De stevige beschermlijsten bieden bescherming tegen spatten en krassen.

235/65R 17” Lichtmetalen 
velgen (Bronze)

235/60R 18” Lichtmetalen  
velgen (Platinium)

235/55R 19” Lichtmetalen velgen
(GT Line)

WIELEN & TECHNISCHE GEGEVENS

Finishing touch

Hier vind je subtiele details om je Sorento helemaal naar jouw voorkeuren af te werken, 

met keuze uit verschillende radiatorroosters, lichtmetalen velgen en vele andere opties.
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Afmetingen (mm) op basis van *17” - wielen

※  Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Sommige producten zijn opties 
die niet inbegrepen zijn bij het basismodel. Neem contact op met uw erkende Kia-dealer voor de meest recente gegevens. 

Totale lengte 4.800

Totale breedte 1.890

Totale hoogte 1.690 
(met dakrails)

Wielbasis 2.780

Spoorbreedte 
vooraan/achteraan

17“: 
1.633/1.644
18“/19“: 
1.628 / 1.639

Overhang voor/achter 945 / 1.075

Hoofdruimte 
(1e/2e/3e zetelrij)

1.004 / 998 / 920

Beenruimte 
(1e/2e/3e zetelrij)

1.048 / 1.000 / 805

Schouderbreedte 
(1e/2e/3e zetelrij)

1.500 / 1.472 / 1.342

Bodemvrijheid 185

Volume  
brandstoftank  (ℓ) 71

Specificaties (mm)
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7 jaar garantie
Elke nieuwe Kia geniet van een 7 jaar/150.000 km garantie (niet beperkt in km 
tot 3 jaar, vanaf 4 jaar beperkt tot 150.000 km). Deze all-in garantie is gratis 
en kan overgedragen worden op nieuwe eigenaars. Voorwaarde is dat de wagen 
regelmatig onderhouden wordt volgens het onderhoudsschema.
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7 jaar garantie
Elke nieuwe Kia geniet van een 7 jaar/150.000 km garantie  
(niet beperkt in km tot 3 jaar, vanaf 4 jaar beperkt tot  
150.000 km). Deze all-in garantie is gratis en kan overgedragen 
worden op nieuwe eigenaars. Voorwaarde is dat de wagen 
regelmatig onderhouden wordt volgens het onderhoudsschema.

5 jaar garantie op de lak & 12 jaar garantie op doorroesten
De hoogkwalitatieve lak garandeert uw nieuwe Kia langdurige 
bescherming en glans. Daarbovenop krijgt u een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en 12 jaar garantie tegen 
doorroesten van binnenuit.

Blijf in contact met Kia
Bezoek www.kia.com voor de laatste nieuwtjes. Ontdek meer 
over Kia en ons opwindend gamma. Blijf op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen rond alternatieve brandstof zoals 
vloeibaar gas, hybride en brandstofceltechnologie, of ontdek 
waaraan we werken in ons milieuonderzoekscentrum. 

We zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is 
een officiële partner van UEFA en FIFA. We sponsoren ook de 
Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Financiering
Uw lokale Kia-dealer kan u helpen met een financieringsplan op 
maat. Vraag om meer informatie.

43



V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

oh
an

 V
an

de
n 

B
er

gh
 –

 K
ia

 M
ot

or
s 

B
el

gi
um

 N
V

   
K

ol
on

el
 B

ou
rg

st
ra

at
 1

09
   

11
40

 E
ve

re
  (

B
E 

04
77

.4
43

.1
06

)

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

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

17.000797 dut-be December 2017 (UM3-MY18)

www.kia.com

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

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


