
Kia Sorento



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

Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci vo všetkých 

oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek sa vyberiete a všetko, 

čo objavíte – Kia bude vždy s vami.

V spoločnosti Kia sme zasvätili svoje životy tomu, aby sme sa 

podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti. To je dôvod, prečo vyvíjame 

a vyrábame automobily, ktoré vám umožňujú objavovať a vychutnať 

si nové horizonty. Automobily so vzrušujúcim dizajnom, pokrokovými 

technológiami a inteligentnými riešeniami. Vozidlá, ktorých kvalitu 

potvrdzuje bezkonkurenčná 7-ročná záruka. Všetko, čo robíme, má 

jediný cieľ – vždy prekonať vaše očakávania. Hovoríme tomu „umenie 

prekvapiť“.

Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku, aby sme vás mohli 

prekvapiť.
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Ak chcete žiť svoj život svojím vlastným spôsobom bez kompromisov, nové 7-miestne SUV Kia 

Sorento s elektrifikovanou hnacou sústavou je určené presne pre vás. Nové hybridné SUV Sorento 

ponúka elegantný a výkonný dizajn v kombinácii s výnimočným priestorom, komfortom a luxusom 

a produkuje nižšie emisie, takže sa nemusíte obávať zákazov vjazdu do miest alebo iných 

obmedzení. Alebo sa rozhodnite pre verziu s úsporným naftovým motorom. Voľba je na vás.

Choďte svojou vlastnou cestou...
vďaka novému modelu Kia Sorento

4 5



Oddýchnite si od každodenného života a obdivujte úplne nový dizajn 

modelu Kia Sorento. Robustné a štýlové prvky sú navrhnuté tak, aby 

dokonale ladili s výkonom elektrifikovanej hnacej sústavy. Vďaka 

výrazným novým obrysom a oblúkom nad kolesami, kľučkám dverí vo 

farbe karosérie s nádychom chrómu, elegantnému lemovaniu, boč-

ným prahom a výrazným grafickým prvkom hybridný model Sorento 

dokonale kombinuje sofistikovanosť na cestách so vzrušením v teréne 

a zároveň produkuje nižšie emisie.

Stanovte vlastné 
štandardy

6 7



Bez ohľadu na to, kam idete, nový model Sorento vás tam dostane, a to štýlovo, pohodlne a s novými dizajnovými 

prvkami, ktoré zanechajú trvalý dojem. Nájdete tu novú technológiu osvetlenia vďaka vertikálnym koncovým LED 

svetlám, športovo ladený zadný nárazník a úhľadný strešný spojler s lesklou povrchovou úpravou s integrovaným 

zadným stieračom a nápisom Sorento, aby sa ešte viac zvýraznil dojem z vozidla. Model Sorento je skutočne jedinečný, 

a to z akéhokoľvek pohľadu.

Vytvorte si svoj vlastný terén
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Bez ohľadu na to, ktorý model Sorento si vyberiete, jeho mocný 

a výkonný dizajn znamená, že vždy budete vynikať pred ostatnými. 

Pozrime sa napríklad na nový model Sorento s 2,2 litrovým naftovým 

motorom. Môžeme obdivovať jeho výraznú prednú mriežku, ktorá je 

zvýraznená chrómovým a lesklým čiernym rámom, elegantný predný 

nárazník s mriežkou na prívod vzduchu v tvare krídla a 20" disky kolies 

z ľahkých zliatin. V kombinácii s novou technológiou predných LED 

svetiel, LED svetiel na denné svietenie a LED hmlových svetiel sa 

dosiahla dokonalá harmónia štýlu a funkčnosti. 

Prekročte vlastné 
obzory
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Dizajn interiéru

Vychutnajte si potešenie
Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate alebo kam idete, v novo navrh-

nutom modeli Kia Sorento nájdete najnovšie technológie a možnosti 

pripojenia, ktoré sú ergonomicky spojené s luxusným priestorom, štý-

lom a pohodlím. Zoznámte sa s vysokokvalitným interiérom s osvet-

lením okolitého priestoru a objavte kožené sedadlá z čiernej prešívanej 

pružnej kože a čierne strešné čalúnenie. V kabíne sa nachádzajú saté-

novo-chrómové prvky s 3D gravírovaním, polochrómové dekoračné 

prvky a lesklé čierne odtiene, ktoré ladia so športovým exteriérom. 

Posaďte sa a obdivujte 10,25" bezrámový navigačný systém s apliká-

ciou Kia UVO Connect a 12,3" plne digitálny prístrojový panel. Potom 

vyrazte na cestu a užite si prémiový zvukový systém Bose® s dvanás-

timi reproduktormi a otočnú hlavicu radiacej páky. Vaša cesta, váš 

štýl... bez kompromisov.
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Všestrannosť

Otvorte svoju myseľ a predstavte si možnosti. Nový model Sorento sa 

vďaka svojej všestrannosti a flexibilite nikdy nevyhýba dobrodružstvu 

ani mestu. Sedemmiestna verzia ponúka dokonalý priestor a pohodlie 

vďaka zadným sedadlám, ktoré sú rozdelené v pomere 60:40 a ktoré 

môžete samostatne posúvať a jedným dotykom sklápať na diaľku. 

Každý, kto s vami cestuje, môže využiť priestor a pohodlie. Pre cestu-

júcich v treťom rade je dokonca k dispozícii manuálna klimatizácia, 

aby bola ich jazda rovnako príjemná ako tá vaša. Koniec koncov, model 

Sorento je navrhnutý tak, aby pracoval pre vás a všetkých s vami.

Robte veci 
po svojom
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Komfort/flexibilita

Maximalizujte svoje možnosti
Keď sa rozhodnete posúvať hranice, model Sorento to urobí štýlovo. Preto je jeho odvážny exte-

riér navrhnutý tak, aby poskytoval maximum komfortu, priestoru a flexibility. 

Bezproblémové nakladanie batožiny je jednoduché vďaka rôznym možnostiam nastavenia 

výšky zadných výklopných dverí, ktoré môžete pomocou tlačidla pod dverami uložiť do 

pamäte, aby ich mohli používať vodiči s rôznou výškou. Jednoducho stlačte a podržte tlačidlo 

na tri sekundy – je to skutočne také jednoduché. 

Model Sorento je možné rýchlo zmeniť 

z päťmiestneho na sedemmiestny, ako aj 

jednoducho prekonfigurovať tak, aby sa 

zmenil na vozidlo s batožinovým priestorom 

s objemom až 910 litrov. Pre ľahké sklopenie 

operadiel sedadiel v druhom rade priamo 

z oblasti batožinového priestoru sú k dispozí-

cii dve tlačidlá diaľkového sklápania jedným 

dotykom, jedno pre sklopenie ľavého sedadla 

a druhé pre sklopenie pravého sedadla, aby 

sa táto činnosť dala vykonať rýchlo a jedno-

ducho.

Model Sorento je pripravený, bez ohľadu na 

to, čo plánujete alebo čo potrebujete prepra-

viť.

Čiastočne sklopený 3. rad

Úplne sklopený 3. rad a čiastočne sklopený 2. rad

Úplne sklopený 3. rad

Čiastočne sklopený 2. rad (5-miestna verzia) Úplne sklopený 2. rad (5-miestna verzia)

DOKONALÁ KAPACITA BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU VĎAKA SKLÁPANIU SEDADIEL 

DRUHÉHO RADU NA DIAĽKU

MOŽNOSTI ROZDELENIA SEDADIEL
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HEAD-UP DISPLEJ (HUD)

Zostaňte v bezpečí: head-up displej udrží váš zrak na ceste vďaka 

tomu, že premieta grafické prvky a ďalšie informácie súvisiace s jaz-

dou na čelné sklo priamo do vášho zorného poľa. 

Podeľte sa o zážitky
Keď viete, kam idete, je tiež skvelé vedieť, že vaši blízki môžu zdieľať zážitok z jazdy 

v ergonomicky navrhnutej, priestrannej a pohodlnej kabíne modelu Sorento.

VYHRIEVANÉ A VENTILOVANÉ SEDADLÁ 

Bez ohľadu na počasie sa sedáky a operadlá sedadiel v prvom 

a druhom rade môžu vyhrievať, keď je vonku chladno. V teplých 

dňoch si môžu vodič a spolujazdec vychutnať sedadlá s vetranými 

sedákmi a operadlami.

AMBIENTNÉ OSVETLENIE PALUBNEJ DOSKY

Na dosiahnutie dokonalej atmosféry sa vo dverách a pod prístrojovou 

doskou nachádza ambientné osvetlenie, ktoré ponúka výber zo sied-

mych základných farieb a až 64 ďalších farieb, aby zodpovedali vašej 

nálade, takže každá jazda bude natoľko pokojná alebo vzrušujúca tak, 

ako si to želáte.

PAMÄŤOVÁ FUNKCIA PRE SEDADLO VODIČA

Pomocou integrovaného pamäťového systému môžu až dvaja vodiči 

nastaviť svoje preferencie týkajúce sa zrkadiel a sedadiel. Pre väčší 

komfort a pohodlie sú sedadlá vodiča a spolujazdca vybavené 

bedrovou opierkou. Sedadlo vodiča má navyše výsuvný sedák 

s integrovaným airbagom, ktorý bráni kontaktu hlavy vodiča 

a spolujazdca v prípade kolízie.

360° PARKOVACIA KAMERA 

Úplne zabezpečenie: tento intuitívny systém kombinuje štyri širo-

kouhlé zábery z kamier na prednej, zadnej a bočných stranách vozidla, 

aby vám poskytol komplexný pohľad zhora na priestor okolo modelu 

Sorento pri parkovaní alebo pohybe rýchlosťou nižšou ako 20 km/h.

Pohodlie
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V rámci nášho rozsiahleho prísľubu kvality 

majú všetky nové vozidlá Kia, ktoré sú 

z výroby vybavené navigačným zariadením 

LG, nárok na šesť bezplatných ročných aktu-

alizácií máp v servisnom mieste. Tento jedi-

nečný program je zárukou, že svoj navigačný 

systém budete mať stále aktuálny.

7-ročná aktualizácia 
máp

Informačno-zábavný systém/možnosti pripojenia

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE TELEFÓNOV

Zabudnite na káble...mobilný telefón môžete nabíjať bezdrôtovo a bez 

námahy tak, že ho umiestnite na nabíjaciu podložku v prednej časti 

stredovej konzoly.

PRÉMIOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM BOSE®

Zažite tú najlepšiu zábavu v aute vďaka dvanástim reproduktorom, 

externému zosilňovaču a špičkovej technológii. Zmeňte akýkoľvek 

stereofónny alebo viackanálový zvukový zdroj na ohromujúci zážitok 

z priestorového zvuku. 

NAVIGAČNÝ SYSTÉM S 10,25" LCD DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

Vyberte si cieľ pomocou jasne viditeľného bezrámového 10,25" prémiového navigačného sys-

tému s dotykovou obrazovkou, ktorý obsahuje exkluzívny digitálny systém UVO Connect 

s názvom Kia Live, ktorý zabezpečuje aktualizácie navigácie v reálnom čase. Navyše sa dodáva 

so 7-ročnou aktualizáciou máp a je kompatibilný so systémami Android Auto a Apple Car Play. 

USB PORTY A NABÍJANIE PRE VŠETKY ZARIADENIA

Obe operadlá sedadiel v prvom rade majú integrované nabíjacie USB 

porty na použitie pre cestujúcich v prvom a druhom rade. Batožinový 

priestor navyše obsahuje dva nabíjacie USB porty na každej strane na 

použitie pre cestujúcich v treťom rade. Zadná stredová konzola má 

navyše nabíjací USB port a 12 V zásuvku, čo je ideálne na hranie hier 

a nabíjanie. 

Zostaňte neustále pripojení
Od chvíle, keď si sadnete do nového modelu Kia Sorento, objavíte rad najnovších 

informačných a zábavných technológií navrhnutých tak, aby ste mali úplnú kontrolu nad 

tým, aké dobrodružstvá ležia pred vami.
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Body záujmu

Hľadáte miesto, kde sa najesť, miestnu spoločnosť alebo 

nejaké špeciálne miesto na navštívenie? K všetkým týmto 

a ďalším informáciám máte jednoduchý prístup s priečinkom 

POI, ktorý sa pravidelne naživo aktualizuje.

Parkovanie

Kia Live zobrazuje dostupné parkovacie miesta skôr, ako 

dorazíte do svojho cieľa. Zobrazí potenciálne parkovanie 

na ulici a parkovanie mimo ulice, a to vrátane miest, 

podrobností, cien a dostupnosti.

Informácie o palive

Keď vám dochádza palivo, systém vám zobrazí najbližšie 

benzínové pumpy a ceny pomocou online databázy, aby ste si 

mohli náležite naplánovať svoje zastavenia na dotankovanie.

Informácie o cestnej doprave naživo

Navigačný systém poskytuje vysoko presné informácie 

o živej premávke od spoločnosti TomTom, ktoré sa neustále 

aktualizujú. Budete presne vedieť, kde sa doprava hýbe 

plynulo a naopak, ktorým miestam sa vyhnúť. Keď sa cesty 

zaplnia, systém vás upozorní a navrhne alternatívne trasy.

Radary/nebezpečné zóny

Systém vás tiež upozorní na celý rad pevných 

a stacionárnych radarov, ako aj na zóny s obmedzenou 

premávkou. Systém vás tiež upozorní na oblasti, v ktorých sú 

obzvlášť bežné nehody.

Predpoveď počasia

Pri dostupnosti predpovede až na tri dni môžete jednoducho 

napísať svoje cieľové miesto, aby ste si zobrazili celý súhrn, 

a to vrátane minimálnych a maximálnych teplôt, rýchlosti 

vetra a šancí na slnko alebo dážď.

Odoslať do vozidla

vám umožní predplánovať a odoslať vaše trasy cez aplikáciu 

pre hladké použitie v navigačnom systéme.

Navigácia počas posledného úseku cesty, 

ktorá vás dovedie až k dverám. Po zaparkovaní auta môžete 

navigačný systém naďalej používať vo vašom smartfóne. 

Ovládanie dverí

ponúka diaľkové zamykanie a otváranie dverí vozidla bez 

kľúča alebo ovládača.

Prenos profilu používateľa

umožňuje na diaľku skontrolovať a zmeniť celý rad nastavení 

vozidla – napríklad zvuk a rádio – na vašom smartfóne. Ná-

sledne môžete zmenené nastavenia uložiť do aplikácie UVO, 

odoslať ich do vozidla a jednoducho ich znova použiť.

Vyhľadanie vozidla

vám oznámi poslednú známu polohu vášho vozidla – ideálne 

vtedy, ak ste zaparkovali na veľkom parkovisku.

Stav vozidla

ponúka prehľad o stave vášho vozidla vrátane hladiny paliva, 

úrovne nabitia batérie a zapaľovania a stavu sedadiel, okien, 

svetiel a dverí. 

Moje trasy

vám poskytnú súhrn predchádzajúcich ciest, a to vrátane 

priemernej rýchlosti, prejdenej vzdialenosti a času v premáv-

ke.

Oznámenia s vami zdieľajú oznámenia o diagnostike, ktoré 

sa týkajú aktuálneho stavu vášho vozidla, a poskytujú vám 

Mesačné hlásenie o vozidle, ktoré poskytuje prehľad o vašom 

používaní vozidla. Môžete tiež dostať upozornenie vždy, keď sa 

aktivuje alarm vo vozidle, ak sa otvorí okno alebo dvere vozidla, 

alebo ak systém varovania zadných sedadiel zistí akýkoľvek 

pohyb v zadnej časti vozidla.

Informácie o vozidle

Oznámenia

Vzdialené služby

Aplikácia UVO
Aplikácia UVO, ktorá bola navrhnutá pre smartfóny so systémom 

Android a Apple, ponúka kompletný pocit istoty s celým radom funkcií 

určených na poskytovanie diagnostických údajov o stave vášho 

vozidla a podniknutých cestách. Aplikácia môže tiež aktivovať celý rad 

vzdialených funkcií a vlastností, keď ste mimo vozidla.

Informačná a kontrolná služba pre vaše vozidlo Kia. Služby budú dostupné bezplatne počas obdobia siedmich rokov, a to odo dňa predaja vozidla prvému vlastníkovi vozidla, 
t. j. bodu v čase, kedy začala platiť úvodná kúpna zmluva, pričom tento čas môže podliehať počas tohto obdobia zmenám. Podrobnosti o prevádzke a podmienkach použí-
vania môžete získať od partnera spoločnosti Kia a na webstránke kia.com. Smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a zmluvou na mobilný telefón s možnosťou 
dát, ktorá bude spôsobovať dodatočné poplatky.

Aplikácia UVO CONNECT, ktorú exkluzívne vytvorila spoločnosť Kia, prenáša jazdu do digitálnej éry dvomi osobitými spôsobmi. Kia Live po 

aktivovaní využije SIM kartu, ktorá sa nachádza v informačno-zábavnom systéme, aby získala a aktualizovala údaje naživo pre svoje služby, aby 

ste mali hladký prístup k informáciám zobrazeným priamo na obrazovke navigácie. Naša nová aplikácia UVO tiež ponúka množstvo údajov 

a informácií o vašom vozidle prostredníctvom smartfónu so systémom Android alebo Apple. Okrem toho sa táto vzrušujúca nová technológia 

vyvinula tak, aby bola v súlade s najnovšou smernicou EÚ o ochrane osobných údajov, čím zaisťuje najvyššie úrovne ochrany osobných údajov, 

prehľadnosti a ochrany. 

Inteligentnejší pohyb

Služby vo vozidle
Online navigačný systém Kia využíva cloudové servery na zhromaž-

ďovanie historických informácií o premávke a informácií o premávke 

v reálnom čase, aby predpovedal premávku pred vami. To znamená, 

že s online navigáciou spoločnosti Kia získate omnoho presnejšie navi-

gačné informácie a pokyny a oveľa vernejší odhadovaný čas príchodu 

(ETA). 

Online rozpoznávanie hlasu podporované serverovými technológiami 

umožňuje hands-free aplikáciám využívať vaše hlasové príkazy na 

vyhľadanie bodov záujmu (POI) v blízkosti, adries alebo počasia, alebo 

jednoducho na odosielanie textových správ.Služby Kia Live
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AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFORMÁCIE**

Navigačný systém poskytuje veľmi presné 

aktuálne dopravné informácie, ktoré 

sa aktualizujú každé dve minúty, takže 

vždy presne viete, kde je doprava plynulá 

alebo ktorým miestam je lepšie sa radšej 

vyhnúť. Keď je na cestách veľmi rušno, 

systém vás na to upozorní a navrhne 

alternatívne trasy.

PREDPOVEĎ POČASIA

Čaka vás voľný víkend plný slnka, alebo 

nakoniec dopadne mizerne? Pozrite si pre 

istotu predpoveď počasia. Zadajte cieľ svo-

jej cesty a zobrazí sa vám štvordňový pre-

hľad s informáciami o najnižšej a najvyššej 

teplote, rýchlosti vetra a pravdepodobnosti 

zrážok alebo slnka.

NABÍJACIE STANICE

V on-line adresári sa zobrazujú miesta 

nabíjacích staníc, ako aj ďalšie podrobnosti, 

ako sú spôsoby platby, dostupnosť konek-

torov a kompatibilné typy konektorov.

RÝCHLOSTNÉ KAMERY**

Systém vás upozorní aj na rýchlostné ka-

mery, pevné i stacionárne, a upozornenia 

dostanete aj v prípade, že na trase sa na-

chádzajú zóny s obmedzeným prístupom. 

Systém zohľadňuje aj oblasti s častým 

výskytom dopravných nehôd a upozorní 

vás na ne.

MIESTNE VYHĽADÁVANIE

Či už hľadáte reštauráciu, suši bar, super-

market alebo nejaké konkrétne miesto, 

stačí zvoliť možnosť Miestne vyhľadá-

vanie. Databáza obsahuje 500 kategórií 

vyhľadávania, 25 000 kľúčových slov 

a 250 000 miest, pomocou ktorých určite 

nájdete to, čo potrebujete.

INFORMÁCIE O PARKOVANÍ

Aby ste mohli rýchlo zaparkovať, systém 

vám pred príchodom do cieľa cesty zobrazí 

miesta na parkovanie. Vyznačí potenciálne 

parkovacie miesta na ulici podľa údajov 

z minulosti a parkovanie mimo ulice s fa-

rebne označenou dostupnosťou.

* Na použitie služieb je potrebný smartfón s dátovým programom.  ** V závislosti od krajiny použitia sa na tieto služby môžu vzťahovať zákonné obmedzenia.

Systém Android AutoTM je navrhnutý tak, aby vás dokonale prepojil s telefónom - a zároveň minimalizoval rozptýlenie, aby bola vaša jazda 
bezpečná. Jednoduché, intuitívne rozhranie vám umožňuje prístup k funkciám ako sú Mapy Google, aplikácie, hudba a ovládanie hlasu 
a automaticky organizuje informácie na jednoduché karty, ktoré sa objavia len vtedy, keď sú potrebné.

Apple CarPlayTM je inteligentný a bezpečný spôsob ako používať váš iPhone počas jazdy. Na displeji vašej Kia Sorento nájdete všetky apli-
kácie, ktoré by ste mohli potrebovať - teda môžete použiť navigáciu, uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu - a to všetko bez straty 
plného sústredenia na jazdu.

Náš nový navigačný systém s balíkom konektivity Kia Connected Services so službou 

TomTom Live posúva funkciu spoľahlivého navádzania k cieľu na novú úroveň 

a dodáva jej vyššiu mieru presnosti a dokonalosti. Umožňuje vám zostať v kontakte 

s vonkajším svetom a ponúka omnoho viac praktických informácií než doposiaľ. Jeho 

ústrednou časťou je jednotka Wi-Fi, ktorá umožňuje navigačnému systému v modeli 

Sorento pripojiť sa k internetu prostredníctvom vášho smarfónu.*

Kde? Kedy? Ako? Máme odpoveď.

Online služby Kia
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Očakávajte neočakávané 
Nikto nevie, čo nás čaká na ceste pred nami. Z tohto dôvodu sa nový model Sorento 

dodáva s mimoriadne prepracovanými riešeniami pre bezpečnejšiu jazdu. 

SYSTÉM MONITOROVANIA ZADNÝCH SEDADIEL PRI OPÚŠŤANÍ VOZIDLA 

(ROA) 

Používa ultrazvukové senzory určené na detekciu detí alebo domácich 

zvierat v druhom alebo treťom rade sedadiel a poskytuje vizuálne a zvu-

kové výstrahy, ak zistí pohyb vo vnútri, a to pred a po zamknutí vozidla.

AUTOMATICKÉ NÚDZOVÉ BRZDENIE PO PRVOM NÁRAZE (MCBA)

Ak sa airbag aktivuje v dôsledku primárnej kolízie, do systému 

elektronického riadenia stability sa okamžite odošle signál na 

zabrzdenie vozidla. Systém MCBA aktivuje brzdy, aby sa zabránilo 

následnej kolízii alebo aby sa zmiernil jej vplyv. 

ASISTENT NA BEZPEČNÉ OPUSTENIE VOZIDLA (SEA)

Je navrhnutý tak, aby pomohol zabrániť cestujúcim na zadných 

sedadlách  opustiť vozidlo, keď systém zistí, že sa blíži potenciálne 

nebezpečenstvo. Ak k tomu dôjde, systém aktivuje zamykanie a vydá 

zvukové a vizuálne upozornenie.

SYSTÉM MONITOROVANIA MŔTVEHO UHLA S ASISTENTOM NA 

PREDCHÁDZANIE BOČNÝM ZRÁŽKAM (BCA)

Ak chcete zmeniť jazdný pruh, systém monitorovania mŕtveho uhla 

s asistentom na predchádzanie bočným zrážkam deteguje každé 

vozidlo(-á) vo vašom mŕtvom uhle a upozorní vás výstražným sym-

bolom v spätnom zrkadle a head-up displeji vo vnútri vozidla. Ak 

začnete meniť jazdný pruh, keď sa vo vašom mŕtvom uhle nachádza 

vozidlo, Sorento automaticky aktivuje brzdy, aby zabránilo kolízii, 

začnú blikať výstražné symboly na spätných zrkadlách i na head-up 

displeji a zaznie zvukový signál. 

ZOBRAZOVANIE MŔTVEHO UHLA NA PRÍSTROJOVOM PANELI (BVM)

Systém BVM je navrhnutý tak, aby sa zlepšila viditeľnosť mŕtvych 

uhlov. Používa bočné kamery, takže keď aktivujete ľavé alebo pravé 

smerové svetlo, váš prístrojový panel zobrazí pohľad na cestu vo 

vašom mŕtvom uhle. Ak aktivujete ľavé smerové svetlo, zobrazí sa 

pohľad zozadu z ľavej strany. Ak aktivujete pravé smerové svetlo, 

zobrazí sa pohľad sprava.

ASISTENT NA PREDCHÁDZANIE ČELNÝM ZRÁŽKAM (FCA)

Systém FCA vyhodnocuje údaje z kamery a radaru vášho vozidla, 

analyzuje informácie o iných automobiloch, chodcoch alebo cyklistoch 

prechádzajúcich cez cestu, aby sa predišlo prípadnej kolízii s nimi. 

Systém FCA tiež zabraňuje kolíziám s vozidlami pri odbočovaní vľavo 

na križovatke. Ak zistí možnú kolíziu, na prístrojovom paneli sa 

zobrazí výstražný signál a aplikuje sa maximálny brzdný výkon. 

Bezpečnosť a asistencia I
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*Funkcia je k dispozícii iba na modeli Sorento s naftovým motorom.

INTELIGENTNÝ ASISTENT ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH 

OBMEDZENÍ (ISLA)

Keď sa rozhodnete použiť systém ISLA, systém použije kameru na 

prečítanie značiek obmedzenia rýchlosti pozdĺž vozovky a zobrazí ich 

vedľa tachometra a na obrazovke navigácie. Následne sa môžete roz-

hodnúť, či rýchlosť nastavíte na rýchlostné obmedzenie alebo ho 

prekročíte.

ASISTENT NA PREDCHÁDZANIE ZRÁŽKAM PRI CÚVANÍ (PCA)

Systém PCA využíva kameru pre pohľad dozadu a zadné ultrazvukové 

snímače, aby zabránil zrážke vozidla s chodcami alebo blízkymi 

prekážkami za vami pri parkovaní alebo odjazde z parkovacieho 

miesta, ako aj pri jazde nízkymi rýchlosťami. Ak predpokladá kolíziu 

s prekážkou, systém upozorní vodiča vizuálnymi a zvukovými 

výstrahami a zabrzdí vozidlo, aby sa predišlo kolízii.

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT S ĎIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM* (RSPA)

Inteligentný parkovací asistent s ďiaľkovým ovládaním (RSPA) je pohodlný 

parkovací systém, ktorý uľahčuje parkovanie vozidla alebo odjazd z parko-

vacieho miesta tým, že automaticky zaparkuje alebo vykonáva manévrova-

nie vozidla. Pomocou ovládacích prvkov na kľúči môžete vozidlo tiež posú-

vať dopredu a dozadu na diaľku, zatiaľ čo stojíte vonku.

ASISTENT JAZDY NA DIAĽNICI (HDA)

Systém HDA udržuje rýchlosť nastavenú vodičom alebo rýchlostné 

obmedzenie na diaľnici. Zároveň ovláda riadenie, zrýchľovanie a spo-

maľovanie vo vašom jazdnom pruhu a zároveň udržuje bezpečnú 

vzdialenosť od vozidla pred vami. Systém je navrhnutý tak, aby auto-

maticky upravoval rýchlosť na základe rýchlostného obmedzenia na 

ceste, ktoré zistí prostredníctvom navigačného systému.

SYSTÉM UPOZORNENIA NA POHYBLIVÉ PREKÁŽKY PRI CÚVANÍ (RCCA)

Aby sa zaistilo bezpečnejšie cúvanie – najmä pri cúvaní z parkovacieho 

miesta s obmedzenou viditeľnosťou – systém RCCA vydá zvukové/

vizuálne výstrahy a pomáha pri brzdení, ak radar umiestnený 

v zadnej časti zistí vozidlo, ktoré sa blíži zľava alebo sprava. (Ak vodič 

v ponuke vyberie možnosť Iba varovanie, systém poskytne iba 

zvukové a vizuálne výstrahy bez pomoci pri brzdení.)

Bezpečnosť a asistencia II

Ochrana na dosah ruky
Nový model Kia Sorento vám pomôže v tom, že budete vedieť, čo sa deje okolo vás, 

budete vedieť, kde sa nachádzajú ostatné vozidlá, čím zvyšuje vaše pohodlie a bezpeč-

nosť počas krátkych aj dlhších ciest. 
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Máte všetko pod kontrolou

SMART ADAPTÍVNY TEMPOMAT S FUNKCIOU STOP & GO

Adaptívny tempomat pomocou kamery a radaru udržiava nastavenú 

rýchlosť a zaisťuje bezpečnú vzdialenosť medzi vaším vozidlom 

a vozidlom pred vami. Taktiež ovláda zrýchľovanie a spomaľovanie, 

aby sa zabezpečilo zastavenie vozidla pri zastavení vozidla pred vami 

a následný rozjazd, keď sa druhé vozidlo znova pohne. Adaptívny 

tempomat je navyše podporovaný navigáciou a využíva informácie 

mapy, čo mu umožňuje automaticky znížiť rýchlosť v zákrutách, aby 

sa zvýšila bezpečnosť a dodržiavanie rýchlostného obmedzenia.

AKTÍVNY ASISTENT UDRŽIAVANIA V JAZDNOM PRUHU (LKA) 

Po vašom boku, aby ste udržali sústredenie: kamera v prednej časti 

vozidla monitoruje značenie jazdných pruhov, ak vodič neúmyselne 

opustí jazdný pruh, systém LKA vás upozorní a dokonca vás nasme-

ruje späť do jazdného pruhu. 

SYSTÉM SLEDOVANIA POZORNOSTI VODIČA (DAW) 

Systém DAW monitoruje volant, smerové svetlá a zrýchlenie a upozor-

ní vás, ak strácate koncentráciu. Systém DAW vás upozorní, ak naprí-

klad v premávke auto pred vami odíde a vy sa nepohnete, alebo ak 

vykazujete známky ospalosti, vyzve vás, aby ste si urobili prestávku. 

ASISTENT SLEDUJÚCI JAZDNÉ PRUHY VRÁTANE FUNKCIE JAZDY 

V DOPRAVNÝCH ZÁPCHACH (LFA)

Systém autonómneho riadenia druhej úrovne spoločnosti Kia predsta-

vuje výrazný skok smerom k poloautomatickej jazde. Systém LFA 

spolu s adaptívnym tempomatom ovláda zrýchlenie, brzdenie a riade-

nie v závislosti od vozidiel na ceste vpredu. Vďaka tomu je jazda 

v dopravných zápchach jednoduchšia a bezpečnejšia. Systém využíva 

kameru a radarové snímače na udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od 

vozidla vpredu a sleduje vodorovné značenie na ceste, aby vaše 

vozidlo udržal v strede vášho jazdného pruhu. Systém LFA funguje 

v rozsahu rýchlosti 0 až 180 km/h. 

ASISTENT PRE AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL  

(HBA) 

Keď to podmienky dovolia, model Sorento automaticky zapne svoje 

diaľkové svetlá. Keď kamera na čelnom skle zaznamená svetlomety 

protiidúceho vozidla v noci, asistent diaľkových svetiel automaticky 

prepne na stretávacie svetlá, aby zabránil oslneniu ostatných vodičov. 

Bez ohľadu na to, či je vaša jazda dlhá alebo krátka, je dobré vedieť, že pri každej jazde vaša 

Kia Sorento pomáha udržiavať vás a vašich cestujúcich v bezpečí.

Bezpečnosť a asistencia III
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Hybridná technológia

ROZJAZD

Pri pohnutí sa z miesta sa hybridný systém 

spolieha výlučne na výkon elektrického 

motora. Znižuje sa tým spotreba paliva 

v premávke s častým zastavovaním.

PLNÁ AKCELERÁCIA

Pri silnejšej akcelerácii pracuje benzínový 

motor spolu s elektrickým a spoločne tak 

dostanú vozidlo na požadovanú rýchlosť.

JEMNÁ AKCELERÁCIA

Pri miernej akcelerácii systém tiež používa 

výhradne elektrický motor. Má množstvo sily, 

aby vám pomohol zvýšiť rýchlosť.

JEMNÁ AKCELERÁCIA

Pri jazde relatívne ustálenou rýchlosťou sa 

systém prepne do režimu pomocného výko-

nu, pri ktorom je hlavným zdrojom pohonnej 

sily benzínový motor.

SPOMALENIE

Regeneratívne brzdenie systému využíva 

každé spomalenie vozidla – zachytáva ener-

giu a ukladá ju do akumulátora na ďalšie 

použitie.

Poznanie je moc

PLNE DIGITÁLNY 12,3" PRÍSTROJOVÝ PANEL SUPERVISION

Inteligentne navrhnutý a prispôsobiteľný prístrojový panel 

Supervision zobrazuje informácie o teplote, upozornenia na tlak 

v pneumatikách a ďalšie dôležité informácie o vozidle a jazde. Tiež 

zobrazuje stav hybridného nabíjacieho systému vrátane stavu paliva 

a batérie a spotreby. Obrazovka s vysokým rozlíšením umožňuje pri 

rýchlom pohľade jednoducho prečítať množstvo informácií. 

10,25" DISPLEJ NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU

Farebná dotyková obrazovka je ľahko čitateľná a použiteľná, zobrazu-

je trasy, najkratšie možnosti cesty a ďalšie dôležité informácie. Je tiež 

prepojená s cúvacou kamerou a zobrazuje dynamické pokyny pri par-

kovaní. Obrazovku je možné rozdeliť na dve časti, aby ste mali jedno-

duchý prístup k rôznym aplikáciám, informáciám o vozidle a multime-

diálnemu obsahu a umožňuje ovládanie voliteľného prémiového 

audiosystému BOSE® s dvanástimi reproduktormi, ktorý je kompati-

bilný so systémami Android AutoTM a Apple CarPlayTM. 
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Pohon všetkých kolies pre 
všestranné dobrodružstvo

Pohon všetkých kolies

Nová technológia pohonu všetkých kolies modelu Sorento je navrhnutá tak, aby uľahčila každú 

jazdu a dobrodružstvo. Inovatívny, nepretržitý aktívny pohon všetkých kolies zaisťuje, že 

vozidlo udržuje vynikajúcu trakciu na drsných, sypkých alebo klzkých povrchoch a pomáha 

zlepšovať bočnú stabilitu pri jazde v zákrutách. Vďaka novej funkcii voliču jazdných režimov si 

môžete jednoducho udržať kontrolu prepínaním medzi režimom jazdy a režimom terénu. 
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VOLIČ JAZDNÝCH REŽIMOV (DMS)

Nová automatická prevodovka ponúka výber režimov jazdy, ktoré vám 

umožňujú prispôsobiť reakcie hnacej sústavy na vstupy vodiča, čím sa 

znižuje spotreba paliva alebo zlepšuje zrýchlenie. Model Sorento 

s naftovým motorom ponúka štyri jazdné režimy: ekologický, komfortný, 

športový a inteligentný režim, zatiaľ čo model Sorento HEV ponúka 

ekologický, športový a inteligentný režim. Systém voľby jazdného režimu 

tiež prispôsobuje zaťaženie systému posilňovača riadenia, aby sa dosiahli 

uvoľnenejšie alebo bezprostrednejšie odozvy riadenia.

OTOČNÁ HLAVICA RADIACEJ PÁKY 

Otočná hlavica sa nachádza na dosah v stredovej konzole a funguje na 

princípe elektronického radenia prevodových stupňov, čo umožňuje 

jednoduché radenie prevodových stupňov. Automaticky zaradí prevo-

dový stupeň P (parkovanie), ak na to vodič zabudne, čo je dôležité 

z hľadiska bezpečnosti.

DVOJSPOJKOVÁ PREVODOVKA (DCT) 

Model Sorento 2,2 CRDi sa dodáva s osemstupňovou dvojspojkovou 

prevodovkou, vďaka ktorej môžete bleskovo a mimoriadne plynulo 

radiť prevodové stupne, čo poskytuje dynamickejší jazdný výkon.

VOĽBA REŽIMU TERÉNU (TMS)

Vďaka systému voľby režimu terénu máte vzrušenie na dosah ruky. 

Ponúka plynulý prechod medzi režimami jazdy (ekologický, komfort-

ný, športový a inteligentný režim) a režimami terénu (sneh, blato, 

piesok). Ak si vyberiete režim "SNEH", obmedzí sa kĺzanie kolies na 

zľadovatelej alebo zasneženej ceste, zatiaľ čo režim "BLATO" umož-

ňuje agresívnejšiu aplikáciu krútiaceho momentu a zároveň obmedzu-

je radenie vyšších prevodových stupňov, čo pomáha kolesám točiť sa, 

aby sa udržala rýchlosť v blate. Režim "PIESOK" bráni zapadnutiu 

kolies do piesku distribúciou optimálnej úrovne krútiaceho momentu 

na každé koleso.

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA (AT)

Modely Sorento 1,6 T-GDi HEV a 1,6 T-GDi PHEV sa dodávajú so 

šesťstupňovou automatickou prevodovkou, ktorá zaisťuje plynulý 

prechod počas radenia prevodových stupňov. 

Hnacia sústava/dynamická jazda

RADIACE PÁČKY PREVODOVKY POD VOLANTOM

Vylepšené, chrómované páčky na radenie rýchlostí sú v súlade so 

zvyšným dizajnom kabíny a umožňujú vám rýchlo radiť prevodové 

stupne bez toho, aby ste zložili ruky z volantu. Taktiež zvyšujú dyna-

miku jazdy, vďaka čomu môžete bez námahy rýchlo zvýšiť krútiaci 

moment a zároveň mať všetko pod kontrolou. 

Jazdite s vášňou
Vydajte sa svojou vlastnou cestou vďaka najnovšej ponuke dynamických motorov. Úplne nové päťmiestne a sedem-

miestne modely Sorento sú vybavené elektrifikovaným benzínovým motorom 1,6 T-GDi HEV s pohonom všetkých 

kolies. K dispozícii je tiež naftový motor 2,2 CRDi s pohonom všetkých kolies.
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BOČNÉ NÁŠLAPY

Tieto robustné bočné nášlapy zabezpečujú ľahší prístup do kabíny 

a zdôrazňujú jedinečný vzhľad vášho modelu Sorento.

Originálne príslušenstvo

STREŠNÉ PRIEČNIKY A NOSIČ BICYKLOV

Pomocou týchto ľahkých, ale silných priečnikov prepravíte všetko, čo 

môžete potrebovať, a zabezpečíte ľahké naloženie a vyloženie vášho 

bicykla.

KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL, CHRÓMOVÉ PREVEDENIE

Zdokonaľte celkový vizuálny dojem modelu Sorento s týmito mimo-

riadne lesklými krytmi z nehrdzavejúcej ocele.

OCHRANNÁ MREŽA PRE PSOV

Vďaka robustnej mreži, ktorá sa ľahko mon-

tuje a dokonale zapadne, všetko zostane 

bezpečne tam, kde by malo.

VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Táto protišmyková vanička je vyrobená 

z 90 % biologického materiálu a chráni váš 

batožinový priestor pred mokrými, zablate-

nými alebo špinavými vecami.

OCHRANNÁ LIŠTA BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU

Účinná ochrana a exkluzívny dizajn: ideálna 

na ochranu vnútorného prahu batožinového 

priestoru modelu Sorento pred poškodením.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE, VÝSUVNÉ

Toto plne elektrické, vysokokvalitné ťažné zariadenie môžete pohodl-

ne vysunúť a zasunúť pomocou spínača v kufri.

Zanechajte svoju stopu
Keď sa vydáte svojou vlastnou cestou pri prekonávaní výziev, hľadaní nových dobrodružstiev 

alebo zvládaní každodenných situácií, nový model Sorento je vždy pripravený spríjemniť vaše 

zážitky aj vďaka celému radu originálneho príslušenstva Kia. Náš sortiment originálneho prís-

lušenstva ponúka doplnky na čas strávený v prírode, čas strávený v meste a čas na zábavu. 

Ponúka šikovné riešenia a špeciálne funkcie, ktoré prispôsobia váš model Sorento na mieru 

a spríjemnia zážitok z jazdy.
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Stupne výbavy interiéru

ČALÚNENIE SEDADIEL - JEMNÁ KOŽA NAPPA (PRE VÝBAVU PLATINUM) ŠTANDARDNÁ ČIERNA TKANINA (PRE VÝBAVU SILVER)KOŽENÉ ČALÚNENIE SEDADIEL (PRE VÝBAVU GOLD)

Štýl zvnútra
Interiér vášho vozidla Kia Sorento je rovnako dôležitý ako jeho exteriér. Z tohto dôvodu máme 

na výber celý rad interiérových doplnkov vrátane textílií a kvalitnej kože.

Všetky kožené sedadlá sa dodávajú s brúsenou ozdobnou fóliou TOM a 3D nápisom, zatiaľ čo 

sedadlá z čiernej látky sa dodávajú s ozdobnými prvkami vo farbe kovu s 3D nápisom. Navyše 

si môžete vybrať ohromujúce čierne kožené sedadlá s čiernymi jednofarebnými prvkami. 

Sedadlá z čiernej jemnej kože sú doplnené čiernym čalúnením interiéru.

KOŽENÉ ČALÚNENIE SEDADIEL ŠEDÉ (PRE VÝBAVU GOLD)
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Vďaka desiatim výrazným farbám karosérie a výberu zo 17-, 18-, 19- a 20-palcových diskov 

kolies z ľahkej zliatiny si nový model Sorento môžete prispôsobiť presne podľa svojho vkusu. 

Prejavte svoje preferencie

Farby karosérie/disky kolies Technické údaje

ROZMERY

DISKY KOLIES

FARBY KAROSÉRIE

Sorento HEV je k dispozícii so špeciálnymi aerodynamickými 17" diskami 

kolies z ľahkej zliatiny, ktoré pomáhajú znižovať neodpruženú hmotnosť 

a zdôrazňujú mocnú a robustnú povahu modelu Sorento. 

Vyberte si farbu tak, aby zodpovedala vášmu štýlu. 

Model Sorento je k dispozícii v perleťovej, metalickej a nemetalickej farbe exteriéru. 

Clear White (UD)

235/60 R18 

(výbava SILVER Diesel)

Essence Brown (BE2)

Steel Grey (KLG)

Snow White Pearl (SWP)

235/65 R17 

(výbava SILVER Hybrid)

235/55 R19

(výbava GOLD 

a PLATINUM Hybrid)

255/45 R20 

(výbava PLATINUM 

Diesel)

Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Runway Red (CR5) Mineral Blue (M4B)

* Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické činitele a aktuálny stav vozidla. CO2 je hlavný plyn 
vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. Spotreba paliva je uvádzaná na základe metodiky WLTP, pričom testovanie automobilu prebieha v nasledujúcich fázach: nízka / 
stredná / vysoká / extra vysoká. 
Viac informácií môžete získať na: https://www.kia.com/sk/o-nas/kia-zazitok/technologia/wltp/

Motory 1.6 T-GDi
benzínový štvorvalec hybrid

2.2 CRDi
vznetový štvorvalec

SPAĽOVACÍ MOTOR

zdvihový objem (cm3) 1 598 2 151

vŕtanie / zdvih (mm) 75.6 x 89,0 83,0 x 99,4

kompresný pomer 10,5 : 1 16,0 : 1

max. výkon (kW (k) / ot.min-1) 132 (180) / 5 500 148 (202) / 3 800

max. krútiaci moment (Nm / ot.min-1) 265 / 1 500 - 4 500  440 / 1 750 - 2 750

ELEKTRICKÝ MOTOR A BATÉRIA

typ motora synchrónny s permanentnými magnetmi

max. výkon (kW (k) / ot.min-1) 44 (60) / 1 600 - 2 000

max. krútiaci moment (Nm / ot.min-1) 264 / 0 - 1 600

typ batérie Lítium-ion Polymérová

napätie a kapacita batérie 270 V / 1.49 kWh

hmotnosť batérie (kg) 55

KOMBINOVANÝ VÝKON HYBRIDNEJ SÚSTAVY

max.celkový výkon (kW (k)) 169 (230)

max. celkový krútiaci moment (Nm) 350

DYNAMIKA A SPOTREBA

max. rýchlosť (km/h) 193 202

zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) n/a 9,2

spotreba (l/100km) (nízka)* 7,0 - 7,2 8,2 - 8,3

spotreba (l/100km) (stredná)* 5,8 - 6,4 6,5 - 7,1

spotreba (l/100km) (vysoká)* 5,7 - 6,2 5,5 - 5,8

spotreba (l/100km) (extra vysoká)* 8,3 - 9,3 6,6 - 7,1

spotreba (l/100km) (kombinovaná)* 6,8 - 7,5 6,5 - 6,8

emisie CO2 (g/km) (kombinované)* 155 - 170 169 - 179

typ paliva benzín nafta

objem palivovej nádrže (l) n/a n/a

HMOTNOSŤ A OBJEM

pohotovostná hmotnosť (kg) - 5-miestna / 7-miestna verzia 1806 - 1957 / 1847 - 2006 1777 - 1906 / 1819 - 1954

celková hmotnosť (kg) - 5-miestna / 7-miestna verzia 2 530 / 2 610 2 510 / 2 600

príves brzdený / nebrzdený (kg) 1 650 / 750 2 500 / 750

batožinový priestor (l) - 5 miestna (za 1. / 2. radom sedadiel) 2 085 / 697 2 100 / 705

batožinový priestor (l) - 7 miestna (za 1. / 2. / 3. radom sedadiel) 1 996 / 608 / 179 2 011 / 616 / 187

ROZMERY

koeficient odporu vzduchu (Cd) 0,32

dĺžka x šírka x výška (mm) 4 810 x 1 900 x 1 695

rázvor (mm) 2 815

rozchod vpredu / vzadu (mm) 1 651 / 1 661 (17");  1 646 / 1 656 (18"-19");  1 637 / 1 647 (20")

previs predný / zadný (mm) 930 / 1 065

polomer otáčania (m) 5,78

svetlá výška (mm) 174 176

nájazdový uhol predný / zadný (o) 16.8 / 21.3 16.8 / 21.3

prechodový uhol (°) 15,1 16,5

n/a - údaje zatiaľ nie sú k dispozícii

Prvý rad Druhý rad Tretí rad

Výška (mm) 1 024 994 935

Priestor pre nohy (mm) 1 052 1 060 752

Priestor v oblasti ramien (mm) 1 500 1 475 1 345

INTERIÉR
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7-ročná záruka Kia

Záruka spoločnosti Kia sa vzťahuje na obdobie 7 rokov od prvej registrácie alebo na 150 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Platí vo 

všetkých členských štátoch EÚ (plus Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár). Odchýlky podľa platných záručných podmienok, napr. na 

akumulátor, lak a vybavenie podľa miestnych podmienok. Ďalšie informácie o záruke spoločnosti Kia nájdete na webovej lokalite 

[www.Kia.com].

Vysokonapäťové lítium-iónové batérie Kia v elektrických (EV), hybridných (HEV) a plug-in hybridných (PHEV) vozidlách sú 

konštruované tak, aby ich životnosť bola čo najdlhšia. Záruka na tieto batérie je 7 rokov alebo 150 000km, podľa toho čo nastane 

skôr. Pre nízkonapäťové batérie (12 V a 48 V) v bežných vozidlách, prípadne v mild-hybridných vozidlách (MHEV), je záruka 2 roky 

bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Kia garantuje pre elektrické vozidlá (EV) kapacitu batérií až 65% počas 7 rokov alebo 

150 000 km, podľa toho čo nastane skôr. Pokles kapacity lítium-iónovej batérie v hybridných (HEV), plug-in hybridných (PHEV) alebo 

mild-hybridných (MHEV) vozidlách nie je predmetom záručného krytia. Na minimalizovanie poklesu kapacity batérií pozrite Príručku pre 

majiteľa vozidla.

7-ročná záruka na vozidlo

Spoločnosť Kia poskytuje záruku na nové vozidlá 7 rokov/150 000 km (do 3 rokov neobmedzená, od 4 rokov 

150 000 km). Táto záruka na vozidlo je bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov za predpokladu, že vozidlo je 

pravidelne udržiavané podľa servisného plánu.

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

Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia dlhotrvácnu ochranu a lesk. Tiež obsahuje 

prvotriednu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu zvnútra.

Zostaňte v kontakte s Kia 

Na stránke www.kia.com nájdete všetky najnovšie aktuality. Zistite viac o spoločnosti Kia a o našej vzrušujúcej 

ponuke nových vozidiel. Získajte informácie o úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú kvapalný plyn, hybridné 

technológie a palivové články. Objavte, na čom pracuje naše ekologické výskumné centrum.

Tiež sa zapájame do významných športových udalostí: Kia je oficiálnym partnerom súťaží UEFA aj FIFA. Sponzorujeme 

turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.

Financovanie 
Váš lokálny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Spýtajte sa 

na podrobnosti.

Pokoj, ktorý potrebuje vaša myseľ
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V쏃etky inform쌴cie a ilustr쌴cie vych쌴dzaj쏒 z 쏒dajov dostupn쏯ch v 썊ase 
vydania tejto publik쌴cie a m쎦쏹u sa kedyko쎗vek zmeni쏉 bez predch쌴dzaj쏒ceho 
upozornenia.
Aktu쌴lne inform쌴cie z썿skate u svojho predajcu Kia.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK20.01504_21


