
De nieuwe Kia



Het leven is wat je ervan maakt. 

Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en 
boeiend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar u ook 
naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van een 
betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we wagens 
waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en van nieuwe 
horizonten kunt genieten. Wagens met een schitterend 
design, geavanceerde technologie en intelligente oplossingen. 
Wagens met onze opmerkelijke garantie van 7 jaar, het bewijs 
van onze uitstekende kwaliteit. In alles wat we doen, staat 
één ding centraal: altijd uw verwachtingen overtreffen. Wij 
noemen het “The Power to Surprise”. 

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te 
laten verrassen.
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Elke rit wordt een reis,
elke reis een beleving.

De Kia Sportage

De Kia Sportage biedt u zo veel meer dan u verwacht. Een nog adembenemender en opvallender design.  
Nog geavanceerdere technologieën. Nog modernere functies voor meer comfort en een betere veiligheid.  

Wat houdt u nu nog tegen om eropuit te trekken? Maak kennis met een heel nieuwe manier om de wereld te 
verkennen. Ontdek. Trek op avontuur. Ver weg of dichtbij. Beleef nieuwe ervaringen en vind nieuwe plaatsen.  

Dankzij zijn innovatie, elegantie en comfort is de Sportage de perfecte wagen om elke rit bijzonder te maken.
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De verbluffende Kia Sportage springt in het oog, waar u zich ook bevindt. Of hij nu de stad doorkruist of 
platgetreden wegen verlaat, op de snelweg rijdt of op uw oprijlaan is geparkeerd, de Sportage ademt een 
perfecte combinatie van sportiviteit en stijl. Zowel de Sportage als de Sportage GT Line worden in Europa 
ontworpen en geproduceerd, en bieden u een ultieme verfijning tijdens elk avontuur waaraan u zich waagt.

Opvallend ... in elke omgeving.
Buitenkant



* alleen als optie verkrijgbaar bij bepaalde uitrustingniveaus. Ga naar Kia.com voor meer details.

In de opvallende Kia Sportage maakt u beslist een statement, zonder een woord uit te spreken.  
Het kenmerkende buitendesign pronkt met een imponerend zijprofiel, een gespierd voorkomen en 
een krachtige voor- en achterkant. De mooi vormgegeven motorkap met de typische Kia-grille 
geeft de Sportage zijn onmiskenbare sportieve karakter. Om het plaatje helemaal compleet te 
maken, voegen de gestroomlijnde achterlichten een vleugje elegantie toe. 

Verfijning heruitgevonden.
Buitenkant

1.  Opvallende ‘full LED’-koplampen  
en kenmerkende 4-punts 
leddagrijlichten zorgen ervoor  
dat de weg die voor u ligt, altijd 
duidelijk zichtbaar is.*

2.  Frappante ledachterlichten  
leveren een krachtige  
lichtbundel met een unieke  
look die meteen herkenbaar is.*
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1. De knappe Supervision Cluster met een groot 4.2”  TFT-lcd-scherm 
geeft nauwkeurige informatie over uw reistraject.* 

2. Het gestroomlijnde interieur biedt een optimaal comfort dankzij de 
hoge kwaliteit van eersteklas, zachte materialen, hoogglanzende 

inzetstukken en randen in gesatineerd chroom. 

U ziet niet alleen  
het verschil.  
Maar u voelt het ook.

Binnenkant van topkwaliteit 

De Kia Sportage prikkelt uw tastzin. 
Het interieur van de Kia Sportage is net zo comfortabel 
als u zou wensen dankzij het gebruik van zachte 
materialen, hoogwaardige afwerkingen en aandacht 
voor de kleinste details.  
Van de stijlvolle zetels tot het gebruik van eersteklas 
materialen binnenin, de Kia Sportage heeft tal van 
troeven waardoor u zich er meteen thuis voelt. De 
ergonomische cockpit is volledig op de bestuurder 
gericht en alle functies kregen een goed doordachte 
plaats voor een optimaal gebruiksgemak. Terwijl 
het bovenste deel van het dashboard voorzien is 
van een handige display op ooghoogte, zorgt de 
lagere, vlot bereikbare bedieningszone ervoor 
dat al het nodige binnen handbereik is. Kortom, 
een mooie mix van innovatie, comfort en 
design van wereldklasse.

*  alleen als optie verkrijgbaar bij bepaalde uitrustingniveaus. Ga naar Kia.com 
voor meer details.
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1. ‘Full LED’-koplampen zorgen voor een kristalheldere verlichting 
van de weg voor u, waar u ook gaat.*

2. De Around View Monitor (AVM) met vier camera’s geeft een 
bovenaanzicht van de wagen. Zo hebt u een beter zicht op uw 
omgeving en parkeert of manoeuvreert u in een handomdraai.*

3.  De High Beam Assist (HBA) beschikt over een camera in de 
voorruit die voor- en tegenliggers detecteert en automatisch 
omschakelt tussen groot- en dimlichten om optimale 
rijomstandigheden te creëren.*

Wij hebben aan alles gedacht 
 zodat u dat niet moet doen.

Rijhulpsystemen

De Kia Sportage zit boordevol innovatieve functies die elke rit moeiteloos doen verlopen. Zich aan de 
snelheidsbeperking houden, een veilige afstand aanhouden of een beter zicht: u kunt op de Sportage rekenen.
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* alleen als optie verkrijgbaar bij bepaalde uitrustingniveaus. Ga naar Kia.com voor meer details.

4. De Smart Cruise Control (SCC) met ‘Stop and Go’ maakt gebruik 
van een radar die uw snelheid en afstand tot uw voorligger 
bepaalt. Zo blijft u automatisch op een veilige afstand rijden 
tot een bepaalde snelheid die u vooraf instelt. Bij druk verkeer 
(stoppen en vertrekken) brengt het systeem de wagen tot 
stilstand indien nodig en accelereert het daarna weer tot de 
oorspronkelijk ingestelde snelheid.*

5. De Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) geeft u alle nodige 
informatie zodat u de snelheidslimieten niet overschrijdt. De 
camera in de voorruit detecteert de toegestane snelheden en 
inhaalverboden, en geeft de informatie duidelijk weer op het 
navigatiescherm en het instrumentenpaneel.*
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De Kia Sportage is ontworpen met het oog op comfort. Hij gaat zelfs een stapje verder. Hij is zo 
ontworpen dat elke rit verbazingwekkend vlot, praktisch en moeiteloos verloopt. Sleutelloze, 
handenvrije technologie zoals de Smart Power Tailgate, hoogtechnologische laders, zetels die in elk 
seizoen optimaal comfort bieden ... de superslimme functies waarmee de Sportage is uitgerust, 
zorgen ervoor dat u gewoon instapt en geniet.* 

Elke rit voelt als vakantie.
Gebruiksgemak en comfort 1.  Nooit meer op zoek naar uw sleutels.  

Dankzij de Smart Key hebt u een gemakkelijke, 
sleutelloze toegang tot uw wagen en met de Start/
Stop-functie schakelt u de motor in of uit met een 
druk op de knop.*

2.  Met de handige draadloze lader laadt u telefoons met 
Qi-technologie rechtstreeks in de vloerconsole op.*

3.  Het bandendrukcontrolesysteem geeft details over 
de spanning van elke band om uw banden altijd in 
topvorm te houden.

4.  Met de USB-aansluiting achterin voor snelle 
lading kunnen uw achterste passagiers hun 
apparaten gemakkelijk opladen.*

5.  Beeld u in dat u alle informatie die u nodig 
hebt, op één scherm ziet. Het 4.2” TFT-lcd-
scherm van de Supervision Cluster geeft 
alle essentiële gegevens weer, waaronder 
instructies van het navigatiesysteem alsook 
alle handige reisgegevens.*

6.  Zetelverwarming voor en achter houdt u 
lekker warm in koudere maanden, terwijl  
de geventileerde voorzetels verfrissing bieden 
tijdens de zomer.*

* alleen als optie verkrijgbaar bij bepaalde uitrustingniveaus. Ga naar Kia.com voor meer details.
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U bent graag van alles op de hoogte? De Kia Sportage biedt tal van 
manieren om verbonden en entertained te blijven. Dankzij Bluetooth® 
mist u nooit een oproep of uw favoriete deuntjes.

Maar uiteraard heeft de Sportage nog meer in zijn mars.  
Een hightech JBL Sound System levert geluid van topkwaliteit.  
Met het navigatiesysteem blijft u altijd op het juiste spoor. 
Slimme aansluitingen verzekeren dat uw onmisbare apparaten 
altijd binnen handbereik zijn.*

Verbind, klik en geniet.
Connectiviteit

1. Dankzij het frameloze 8” navigatiescherm 
weet u altijd precies waar u heen gaat. 
Navigatie was nog nooit zo nauwkeurig met 
2D- en 3D-kaarten van heel Europa en zes 
gratis jaarlijkse kaartupdates.*

2. Laat de muziek maar klinken: laad uw apparaat 
op of luister naar uw favoriete nummers via 
USB. Er is één USB-poort vooraan en een 
tweede achter in de wagen.*

3.  Het JBL Sound System met acht luidsprekers 
is uitgerust met geavanceerde Clari-FiTM-

muziektechnologie die de kwaliteit van MP3’s 
verbetert en een high-definition geluid levert.*

16 17

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.

7 Year Map Update

* alleen als optie verkrijgbaar bij bepaalde uitrustingniveaus. Ga naar Kia.com voor meer details.
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Kia’s Connected Services

Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia’s Connected Services ondersteund door TomTom Live Services tilt 
betrouwbare navigatie naar een hoger niveau van nauwkeurigheid en uitmuntendheid. U blijft verbonden 
met de buitenwereld en krijgt meer nuttige informatie dan ooit tevoren. Dankzij de centrale wifi-eenheid 
maakt het Sportage navigatiesysteem via uw smartphone verbinding met het internet.*

Waar? Wanneer? Hoe?
Het antwoord is hier.

Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier 
om uw iPhone tijdens het rijden te gebruiken. 
Het systeem projecteert alles op de display 
van uw Sportage. Kaartlezen, bellen, naar 
muziek luisteren ... zonder de weg ook maar 
een seconde uit het oog te verliezen.

1. Live traffic**:
Het navigatiesysteem biedt zeer 

nauwkeurige live verkeersinformatie die 
elke twee minuten bijgewerkt wordt zodat u 
precies weet waar het verkeer vlot verloopt 

of welke plaatsen u beter vermijdt. Het 
systeem houdt u op de hoogte van files en stelt 

alternatieve routes voor.

2. Flitsers**:
U wordt ook gewaarschuwd voor een hele reeks 

(vaste) flitsers, alsook voor zones met beperkte 
toegang. Het systeem is zelfs in staat om rekening 

te houden met plaatsen waar vaak ongelukken 
gebeuren en u hiervoor te waarschuwen.

3. Lokaal zoeken:
Op zoek naar een sushirestaurant, een 
supermarkt of een specifiek trefpunt? Schakel 
dan eenvoudigweg ‘lokaal zoeken’ in. De database 
bevat 500 zoekcategorieën, 25.000 trefwoorden en 
250.000 plaatsen zodat u altijd vindt wat u nodig hebt.

4. Weersverwachtingen:
Wordt het weekend zonnig of dreigt het 
te verdrinken? Raadpleeg gewoon even de 
weersverwachtingen. Geef uw bestemming in en u 
krijgt een vierdaagse samenvatting van de minimum- 
en maximumtemperaturen, windsnelheid en kans  
op zon of regen.

5. Parkeerinformatie: 
Het systeem zal tonen waar u kan parkeren voordat 
u op uw bestemming aankomt. Parkeerplaats 
vinden was nog nooit zo eenvoudig! Het geeft de 
potentiële parkeerplaatsen op straat aan gebaseerd 
op archiefgegevens en parkeergarages waarvan de 
beschikbaarheid met kleurcodes wordt aangeduid.

6. Tankstations: 
Wanneer de tank van uw auto bijna leeg is, zal  
het systeem u de dichtstbijzijnde tankstations  
en hun prijzen tonen aan de hand van de TomTom 
online database.

1
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* Smartphone met dataplan vereist om deze diensten te activeren.  ** Wettelijke beperkingen voor deze diensten kunnen van toepassing zijn afhankelijk van het land van gebruik.
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De Kia Sportage GT Line ademt sportiviteit en stijl. Dankzij zijn kenmerkende design 
en troeven die menig hoofden doen draaien, zal deze topatleet niet onopgemerkt 
voorbijrijden. En dat zou u ook niet willen, toch? Het opvallende ontwerp van  
de hot-stamped radiatorrooster, afwerkingen in donker chroom, ‘Ice-Cube’ 
ledmistlampen en de dubbele uitlaatpijp zijn slechts enkele hoogtepunten.  
De 19” lichtmetalen velgen maken het plaatje helemaal af.

Sportief tot in de kern.
Buitenkant GT Line

1.  19” lichtmetalen velgen met een 
matzilveren afwerking bezorgen 
de GT Line zijn typisch sportieve 
uiterlijk.

2.  De zichtbare dubbele uitlaatpijp 
en de metaalzilveren bodemplaat 
geven het aantrekkelijke exterieur 
een nog modernere look.

1 2
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Sportief van buiten én 
van binnen.
Het interieur van de Sportage GT Line is ongetwijfeld indrukwekkend. U zult meteen helemaal weg 
zijn van het speciale D-vormige stuur in geperforeerd leder met drie spaken. Het zwarte middendeel 
in hoogglans en knappe bovenste deel van het dashboard leggen de nadruk op het elegante karakter. 
Voor een optimaal zitcomfort hebt u de keuze uit een prachtige stoffen of lederen bekleding of 
optionele zetels in zacht leder. Ten slotte zorgen de aluminium pedalen ervoor dat uw wagen 
elegantie uitstraalt van kop tot teen.

Binnenkant GT Line

1.  De GT Line-pedalen hebben een aluminium afwerking 
voor extra sportiviteit.

2.  Het kenmerkende D-vormige stuur is een echte 
eyecatcher dankzij de drie spaken, het geperforeerde 
leder en het GT Line-logo. 
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Een uitstapje  
maken? Of liever 
meer dan één?

Dynamica en voorzieningen

Niets is zo spannend als op avontuur trekken.  
De Kia Sportage geeft u tal van redenen om eropuit te 
gaan. De Sportage is dan ook gebouwd opdat u de volledige 
vrijheid en controle hebt, waar u ook gaat. Geavanceerde 
SUV-voorzieningen met vierwielaandrijving* monitoren 
voortdurend de rijomstandigheden om voldoende tractie te 
verzekeren op ruwe, losse of gladde ondergronden. Dit komt 
ook de zijdelingse stabiliteit bij bochtenwerk ten goede.

Dankzij de innovatieve R-MPDS (Rack-mounted Motor Driven 
Power Steering) geniet u van een nog verfijndere rijervaring 
met een vlotter stuurgedrag, betere wendbaarheid en 
stabiliteit en directe bestuurdersrespons.

1. Hill Start Assist Control maakt vertrekken   
op een helling een fluitje van een cent en voorkomt  
dat de wagen achteruitrolt.

2. Downhill Brake Control houdt een aangename, 
 stabiele snelheid aan bij steile afdalingen. 

* alleen als optie verkrijgbaar bij bepaalde uitrustingniveaus. Ga naar Kia.com voor meer details.
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Omdat reizen met anderen nog leuker is dan alleen, biedt 
de Kia Sportage u veel plaats om te genieten. In de cabine 
met unieke indeling kunnen uw passagiers op net zo veel 
comfort rekenen als uzelf. Dankzij de ruime afmetingen en 
achteroverleunende achterzetels voelt elke zitplaats namelijk 
als de beste van allemaal. En om u een maximale flexibiliteit 
te geven, is het zelfs mogelijk om de zetels van de Sportage 
te verplaatsen en neer te klappen om een zo goed als vlakke 
vloer te creëren. Dankzij de genereuze kofferinhoud met 
twee niveaus hebt u altijd meer dan voldoende plaats  
voor een hele bende. 

Meer dan genoeg 
plaats om te genieten ... 
en te delen.

Veelzijdigheid en ruimte

1.  Voor een maximale veelzijdigheid en flexibiliteit hebben  
de handige neerklapbare achterzetels een 60/40-indeling.

2.  De ruime koffer is veelzijdig, flexibel en groot, ook met een 
maximum aantal inzittenden. Bij neergeklapte achterzetels 
heeft hij een laadcapaciteit van maar liefst 1469 liter.

3.  De koffervloer met twee niveaus biedt u nog meer 
flexibiliteit dankzij een bijkomende laadruimte op het 
laagste niveau.

1
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Het geavanceerde koetswerk waarvan de structuur is versterkt met hoogsterktestaal voor een nog 
betere bescherming, staat garant voor uw veiligheid. Daarnaast worden er bij een aanrijding zes airbags 
geactiveerd om u en uw passagiers te beschermen. Op het vlak van actieve veiligheid zorgen een resem 
alerte systemen ervoor dat u vol vertrouwen de controle behoudt.

Veiligheid verzekerd.

1. Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)  
De Forward Collision-Avoidance Assist detecteert 
zowel voorliggers als voetgangers die de weg 
oversteken. Met sensoren en een camera 
controleert het systeem de snelheid en afstand 
tussen voertuigen en waarschuwt het de bestuurder 
bij risico op botsing. Als de bestuurder niet reageert, 
remt de auto automatisch om een ongeval te 
voorkomen of te verzachten.*

2.  Blind-Spot Collision Warning (BCW)
  Deze dodehoekwaarschuwing beschikt over 

radarsensoren die uw dode hoeken monitoren.  
Bij een naderend voertuig wordt u gewaarschuwd 
door een knipperlicht op de zijspiegel.*

3. Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW)
  Wanneer u achteruitrijdt vanuit een parkeerplaats 

of de oprijlaan, waarschuwt de op radar 
gebaseerde Rear Cross-Traffic Collision 
Warning u voor aankomend verkeer.*

4./5. Lane Keeping Assist (LKA) en  
Driver Attention Warning (DAW)

  De intelligente camera’s en sensoren van de 
Sportage worden voor talrijke functies ingezet: 
Lane Keeping Assist (LKA) waarschuwt u 
wanneer u onbedoeld de rijstrook verlaat en 
voert, indien nodig, zelfs stuurcorrecties uit. 
Driver Attention Warning (DAW) monitort het 
stuur- en acceleratiegedrag van de bestuurder. 
Zo merkt het systeem een eventueel verlies 
aan concentratie op. In dat geval hoort u een 
waarschuwing en ziet u een koffiebekertje op 
het instrumentenpaneel.*

Veiligheid

* alleen als optie verkrijgbaar bij bepaalde uitrustingniveaus. Ga naar Kia.com voor meer details.
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1. 1.6 Turbo GDi benzine  
De 1.6 Turbo GDi benzinemotor van 
de GT Line levert een indrukwekkend 
vermogen van 177 pk en voldoende pit 
voor op de snelweg. 

2./3. Transmissie 
Voor snel en vlot schakelen kiest u de 
nieuwste manuele zesversnellingsbak 
van Kia. Een andere mogelijkheid 
is de zeventrapstransmissie met 
dubbele koppeling, die sportief 
rijgedrag en brandstofzuinigheid 
combineert. De elektronisch gestuurde 
achttrapsautomaat verzekert vlotte, 
naadloze schakelingen voor een rit in 
alle comfort. 

2

3
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Het Ecodynamics+ mild-hybrid-systeem verenigt 
milieuvriendelijkheid en moeiteloos alledaags 
rijgemak. Het systeem beschikt over een 2.0 CRDi 
dieselmotor en een lithium-ionbatterij van 48 V om 
het brandstofverbruik aanzienlijk te verminderen.  
De e-machine met een naadloze werking recupereert 
kinetische energie tijdens het remmen en levert extra 
koppel bij het optrekken.

Start: de motor wordt door de e-machine 
ingeschakeld voor een snelle en vlotte start. 

Extra koppel: bij acceleraties of bergopwaarts rijden, 
levert de e-machine extra koppel door energie uit de 
batterij te halen om de motor te ondersteunen. 

Cruising: als u aan een constante snelheid rijdt, 
herlaadt de verbrandingsmotor deels de batterij in 
geval van een laag laadniveau.

Energierecuperatie: tijdens het vertragen of 
remmen wordt de energie die door de beweging 
van het voertuig wordt gegenereerd, omgezet in 
elektrische energie voor het laden van de batterij.

Stop & Start: als u de wagen langzaam laat uitrollen 
tot stilstand, schakelt de verbrandingsmotor 
automatisch uit tijdens vertragen en remmen in 
een versnelling om brandstof te besparen.
 

2.0 CRDi Ecodynamics+ mild-hybrid-diesel

Slimme motoren en 
ingenieuze technologieën.

Het motoraanbod van de nieuwe Kia Sportage maakt indruk met opmerkelijke prestaties, efficiëntie en innovatieve 
technologie, waaronder de nieuwste 48 V mild-hybrid-dieselaandrijving. Deze aandrijflijn is ontworpen om naadloos 
bij uw leven aan te sluiten en biedt rijgemak met een lage uitstoot zonder laadbeurten via het stopcontact. Het 
aanbod beschikt ook over krachtige benzine- en dieselmotoren, waaronder de pittige 1.6 Turbo GDi benzinemotor 
voor de GT Line. Deze modellen zijn combineerbaar met gesofisticeerde transmissies, die één voor één garant 
staan voor een vlotte en zuinige rit.

Motoren

Start

Rijsituatie

Energietoevoer

Extra koppel Cruising Stop & StartEnergierecuperatie
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2. Dwarse rails in aluminium 
De sterke maar lichtgewicht aluminium rails zijn speciaal voor 
Sportage-dakdragers ontworpen. Gemakkelijke (de)montage.

3.  Spiegelkappen 
De spiegelkappen in hoogglanzend roestvrij staal zijn echte 
eyecatchers op uw Sportage. U kunt ze zelfs mooi combineren 
met andere glanzende stijlelementen. 

1.   Vloermatten in fluweel en voetverlichting met witte leds 
Fluwelen matten van hoge kwaliteit beschermen de vloer en zorgen 
ervoor dat het interieur er netjes blijft uitzien. Ook verkrijgbaar met 
GT Line-logo en dubbele stiksels aan de rand. De subtiele witte 
ledverlichting verwelkomt de inzittenden en schakelt automatisch 
in en uit wanneer de deuren openen of sluiten.

4.  Koffermat 
Deze lichte, waterbestendige en duurzame koffermat met opstaande 
randen beschermt uw koffer tegen vuil en vlekken.

5.  Trekhaak 
De hoogwaardige, roestvrije trekhaak kan gemakkelijk en discreet aan de 
onderkant worden gemonteerd. 

6.  Scheidingsrooster 
Deze robuuste en eenvoudig te plaatsen rooster past perfect tussen de 
achterkant van de achterste zetels en het dak. Hij beschermt u en uw 
passagiers tegen bewegende spullen in de kofferruimte. 
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De Sportage is standaard al zeer goed uitgerust,  
maar er is altijd ruimte voor enkele extraatjes.  
Ons aanbod hoogwaardige, originele accessoires is 
speciaal ontworpen en ontwikkeld om de looks en 
functionaliteit van uw Sportage te verbeteren.  
Zo hebt u alles wat u nodig hebt om uw wagen  
nog beter naar uw smaak aan te passen.  
Praat gewoon met uw verdeler en wij zorgen 
voor de rest.

Tot in de puntjes 
afgewerkt.

Accessoires
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Gesofisticeerde tinten en hoogwaardige, zachte materialen geven uw interieur een hedendaagse look-and-feel.  
Met onze talrijke opties vindt u zeker de binnenafwerking die perfect bij uw smaak past.

Oogt goed, voelt goed.
Binnenafwerking

1. Zwarte stoffen bekleding (MUST)
2. Zwarte stoffen bekleding (MORE)

3.  Zwarte half lederen / half stoffen bekleding (optioneel Comfort Pack voor MORE) 4. Grijze half lederen / half stoffen bekleding (GT LINE) 5.  Zetel volledig in zwart leder met rode inzetstukken (GT LINE LUX) 
(optioneel bij het Luxury Pack voor GT LINE)
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17“ aluminium velgen  
met 225/60-banden

16“ aluminium velgen
met 215/70-banden

19“ aluminium velgen  
met 245/45-banden

Casa White** Sparkling Silver

Penta Metal Black Pearl

Lunar Silver

Deluxe White

Canyon Silver

Infra RedCosmos BlueCopper Stone

Blue Frame

Met onze opvallende koetswerkkleuren in hoogglans hebt u keuze te over voor uw perfecte Sportage.  
Met onze selectie lichtmetalen velgen geeft u uw wagen bovendien extra stijl.

Houd alle opties open.
Specificaties en kleuren

Motor
1.6 GDi  
132 pk

1.6 T- GDi  
177 pk

1.6 CRDi  
115 pk

1.6 CRDi  
136 pk

2.0 CRDi Ecodynamics+ 
185 pk

Versnellingsbak 6MT 6MT 7DCT 6MT 6MT 7DCT 6MT 8AT

Transmissie 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4 4x4

Brandstof Benzine met roetfilter Diesel met roetfilter Mild-Hybrid-diesel

Motor 16 kleppen (4 per cilinder) 16 kleppen (4 per cilinder) 16 kleppen (4 per cilinder)

Cilinderinhoud (cc) 1591 1591 1598 1598 1995

Max. vermogen (pk/tpm) 132/6300 177/5500 115/4000 136/4000 185/4000

Max. koppel (Nm/tpm) 160,8/4850 265/1500~4500 280/1500~2750 320/2000~2250 400/1750~2750

Topsnelheid (km/u) 182 205 202 201 175 180 201

CO2-uitstoot, gecombineerde 
cyclus (in de stad) (g/km) 187–189 211-225 216-224 195-208 137-142 134-140 143-147 126-131 132-136 138-142 161-164

CO2-uitstoot, gecombineerde 
cyclus (buiten de stad) (g/km) 143-151 145-146 151-154 156-156 119-126 121-127 129-133 118-131 133-139 135-138 138-143

CO2-uitstoot, gecombineerde 
cyclus (gemengd) (g/km) 159-165 170-175 175-180 170-175 126-132 126-132 134-138 123-129 133-138 138-142 149-153

Brandstofverbruik 
(in de stad) (l/100 km) 8,1-8,2 9,2-9,8 9,4-9,8 8,5-9,1 5,2-5,4 5,1-5,3 5,4-5,6 4,8-5,0 5,0-5,2 5,2-5,4 6,1-6,2

Brandstofverbruik 
(buiten de stad) (l/100 km) 6,2-6,6 6,4-6,3 6,6-6,7 6,8-6,8 4,5-4,8 4,6-4,8 4,9-5,0 4,5-5,0 5,1-5,3 5,1-5,2 5,2-5,4

Brandstofverbruik 
(gemengd) (l/100 km) 6,9-7,2 7,4-7,6 7,6-7,9 7,4-7,6 4,8-5,0 4,8-5,0 5,1-5,2 4,7-4,9 5,1-5,2 5,2-5,4 5,7-5,8

Leeggewicht (kg) (max.) 1543 1634 1694 1727 1661 1658 1735 1687 1750 1781 1805

Max. toegestaan  
gewicht met lading (kg) 2000 2110 2170 2200 2120 2120 2195 2145 2210 2230 2250

Sleepvermogen (geremd) (kg) 1400 1900 1900 1600 1400 1400 1400 1600 1600 2200 1900

Sleepvermogen  
(ongeremd) (kg) 650 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Laadvermogen (l) (VDA) 503-1492 491–1480 (met reservewiel) 467-1456 (met reservewiel) 439-1428

Totale lengte (mm) 4485 
4495 (GT Line)

Totale breedte (mm) 1855

Totale hoogte (mm) 1635/ 
1645 (met dakdragers)

Wielbasis (mm) 2670

Oversteek vooraan  
(mm)

905 
915 (GT Line)

Oversteek achteraan  
(mm)

910

Inhoud brandstoftank (l) 62/55 (48V)

Eerste rij Tweede rij

Hoofdruimte (mm) 997 993

Beenruimte (mm) 1053 (max: 1129) 970

Schouderruimte (mm) 1450 1400

Afmetingen en capaciteit Interieur

Technische specificaties

Koetswerkkleuren
Velgen

2670 1625 / 1613 / 1609 
(16” / 17” / 19”)

1636 / 1625 / 1620 
(16” / 17” / 19”)

905 / 915 
(GT Line)

4485 / 4495 (GT Line) 1855
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** Niet-metaalkleur



Gerust onderweg.

Sereniteit

De 7 jaar fabrieksgarantie van Kia
De 7 jaar fabrieksgarantie of 
150.000 km (wat het eerst bereikt 
wordt, zonder kilometerbeperking 
gedurende de eerste 3 jaar).

7 jaar fabrieksgarantie

Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/150.000 km  
(tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 150.000 km vanaf het 4de jaar).  
De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en is overdraagbaar naar volgende 
eigenaars, op voorwaarde dat de auto regelmatig wordt onderhouden volgens 
het onderhoudsschema.

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten

Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige bescherming en 
blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende bescherming tegen corrosie en 
een garantie van 12 jaar tegen roesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.

U vindt al het recentste nieuws op www.kia.be. Lees alles over Kia en onze 
nieuwe modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen 
op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas, en 
de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch 
onderzoekscentrum momenteel werkt.

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

Financiering

Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden  
die optimaal is afgestemd op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag  
meer informatie.
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dut-be Augustus 2018 (QL2-MY19)

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).

De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, voor de CO2 uitstoot en voor het elektriciteitsverbruik worden 
enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen verschillende types van voertuigen, 
maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van onzentwege. Deze waarden betreffen geen 
specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de 
weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken 
van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling. 
De vermelde waarden voor de CO2 uitstoot en voor het brandstofverbruik zijn de “NEDC 2.0 Waarden” in de zin van de 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1153 en de Bijlage XII van de Verordening (EU) nr. 692/2008. 
De vermelde waarden voor het elektriciteitsverbruik zijn bepaald op basis van de Verordening (EU) nr. 692/2008.
Aarzel niet om de erkende KIA distributeur van uw keuze te contacteren of de website van de Federale  
overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
https://www.energivores.be/CO2_Car_Finder.aspx?lang=NL te raadplegen voor meer informatie.
Vanaf 1 september 2019 zullen enkel de WLTP-waarden beschikbaar zijn. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001.
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Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk
en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en
specificaties in deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land.
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren
licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt
u terecht bij uw lokale Kia-dealer.


