Kia

Животот е прекрасен. Живописен, непредвидлив и
возбудлив во сите свои сегменти. Што и да се случи, каде
и да одите и што и да откриете, Kia е со вас.

Животот е таков каков што ќе го
направите.
Добре дојдовте во светот на Kia.

Ние во Kia ги посветивме нашите животи за да создадеме
подобра иднина. Затоа развиваме и создаваме автомобили
што ви помагаат да откривате и да уживате во нови
хоризонти. Автомобили со впечатлив дизајн, напредни
технологии и паметни решенија. Автомобили со нашата
гаранција од неверојатни 7 години како доказ за нашиот
извонреден квалитет. Што и да правиме, нас нѐ води една
мисија: секогаш да ги надминуваме вашите очекувања.
Тоа го нарекуваме „The Power to Surprise “. Сега, ве
покануваме да се задлабочите и да ни дозволите да ве
изненадиме.

Kia Sportage

За патувања, не само за дестинации.
Новиот Kia Sportage ви нуди повеќе од тоа што го очекувате. Повпечатливиот дизајн е она кое ве
остава без здив. Повеќе напредни технологии. Повеќе напредни карактеристики за подобра удобност
и безбедност. Повеќе причини за да излезете и да го зграбите секој ден. Откријте го сосема новиот
поглед на светот. Истражувајте. Уживајте во доживувањата. Одете далеку и не толку далеку. Доживејте
нови авантури и запознајте нови места. Со толку многу иновации, стил и удобност за уживање, новиот Kia
Sportage е совршениот автомобил за незаборавни патувања.
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Надворешен дизајн

Впечатлив. Без оглед на заднината.
Впечатливиот Kia Sportage успева да се истакне каде и да се наоѓате. Без разлика дали возите низ град
или се пробивате низ тешко прооден пат, возите на отворено или се паркирате дома, новиот Sportage
е совршена комбинација на спорт и стил. Дизајниран и произведен во Европа, со забележителен,
иновативен дизајн и впечатливи карактеристики, Sportage и Sportage GT Line ви нудат чиста
префинетост за секоја авантура што ќе ви падне на памет.
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Надворешен дизајн

Нова дефиниција за
префинетост.
Ќе оставите впечаток со новиот Kia Sportage без да кажете збор.
Впечатливиот надворешен дизајн има заповеднички страничен профил, мускулест став и
храбар преден и заден дизајн. Извајаната предна хауба со карактеристичната решетка на
Kia му дава на новтиот Sportage непогрешлив спортски изглед. Да сублимираме, деталите
како што се целосните задни светла го истакнуваат елегантниот стил.
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1.	Со стилските целосни LED предни
светла и LED светла за дневно
возење, патот пред вас секогаш ќе
биде чист и јасен.
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2.	Впечатливите задни LED светла
3. Моќните 19" тркала од лесна
обезбедуваат моќно осветлување –
легура со сребрена завршница
и незаборавен и уникатен изглед.
го дополнуваат стилот што се
истакнува.
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Внатрешен дизајн и квалитет

Нема само да ја
видите разликата.
Ќе ја почувствувате.

1

Практичноста во новиот Kia Sportage?
Внатрешноста на Kia Sportage изобилува со меки
материјали, квалитетни завршници и големо внимание
е посветено на секој детаљ, при што овој Sportage е
поудобен од што би замислиле.
Од стилските седишта, до премиум материјалите
низ целата кабина, едноставно нема недостаток на
функциите, а чувството кое ви го овозможува е како
дома.
Ергономската пилотска кабина е целосно
ориентирана кон возачот – на неа сѐ е совршено
поставено за да можете лесно да го користите или
да го забележите на прво видување. Горниот дел
од контролната табла нуди практичен екран во
ниво на погледот, во долната командна област
сѐ што ви треба ви е на дофат. Прекрасен спој
на иновација, удобност и дизајн од светска
класа.
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1. Впечатливата група инструменти "Supervision" со голем TFT-LCD
екран од 4,2 ви дава прецизни информации за вашето патување.
2. Навалете се и уживајте во удобните, перфорирани седишта од
црна кожа со сиво шиење. Електричното седиште за возачот нуди
дополнителна удобност со поддршка за ‘рбетот, а двете предни седишта
имаат електронски прекинувач за да ви помогне да ја поставите
совршената положба.
3. Прекрасната внатрешност овозможува максимална удобност и стил,
благодарение на чувството на висок квалитет со премиум материјали што
се меки на допир, додатоци со висок сјај и сатенските хромирани детали.
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Помош за возачот

Мислевме на сѐ за да не мора
вие да мислите.
Новиот Kia Sportage е полн со иновации што ви го олеснуваат секое патување. Од помошта за одржување
безбедно растојание и ограничување на брзината до подобрена видливост или паркирање без мака –
Sportage постојано ви помага.
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1. Со целосните LED предни светла, патот пред вас е јасен како ден 5. Паметниот темпомат (SCC)* со функцијата Stop and Go користи
и убаво осветлен каде и да одите.
радар за да ја открие брзината и растојанието на возилото пред
2.	Паметната помош за паркирање (SPA) не само што ви помага да
вас. Тој автоматски одржува безбедно растојание од возилото
се паркирате во паралелни и напречни места за паркирање, туку
пред вас до брзина што сте ја определиле. Во сообраќај со многу
и ви помага да излезете од паралелни места за паркирање со
застанувања, системот го запира автомобилот кога е потребно, па
практичната функција за маневрирање за излегување.
повторно забрзува до првично поставената брзина.
3. Функцијата за набљудување на околината (AVM) користи четири 6. Интелигентното предупредување за ограничување на брзината
камери за да го прикаже автомобилот од птичја перспектива.
(ISLW) ви ги дава сите неопходни информации за да ви помогне
Тоа ви дава подобра перспектива на околината и го олеснува
да останете во рамките на ограничувањето.
паркирањето и маневрирањето.
Со користење на камерата на ветробранот, системот ги чита
4.	Помошта за долго светло (HBA) работи со камера во ветробранот
ограничувањата на брзината и на претекнувањето, па јасно ги
што открива автомобили пред вас и автоматски префрла на
прикажува информациите на екранот за навигација и групата
кратко или долго светло според условите за возење.
инструменти.
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Практичност и удобност

Секое патување ќе биде како одмор.
Новиот Kia Sportage е дизајниран да биде удобен. Всушност, и повеќе од удобен. Дизајниран
е да ви овозможи секое патување да ви биде меко, практично и без напор. Од технологијата
без клуч и без користење раце како што е паметната електрична задна врата, до полначи со
напредна технологија и седишта што ви овозможуваат удобност без оглед на годишното време
– палетата на супер-паметни карактеристики на новиот Sportage ви нуди голем број причини
за да уживате во возењето.
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1.	Никогаш повеќе нема да мора да ги барате
клучевите.
Паметниот клуч ви овозможува лесен пристап без
клуч до секое патување, а копчето за стартување/
исклучување ви овозможува да го вклучите и
исклучите моторот со еден допир.
2.	Практичниот безжичен полнач ви овозможува да
ставите телефони со “Qi” технологија директно на
конзолата на подот за да ги наполните.
3. Системот за следење на притисокот во
пневматиците ги покажува податоците за секоја
од пневматиците за секогаш да ги одржувате во
најдобра форма.
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4.	Задниот USB-приклучок за брзо полнење
овозможува патниците на задните седишта
практично да ги полнат своите уреди.
5. амислете да ги имате сите потребни
информации на еден екран. Група
инструменти “Supervision” со TFT-LCD екран
од 4,2" ви ги обезбедува сите неопходни
информации – вклучувајќи ги и упатства
од системот за навигација и сите корисни
податоци за патувањето.
6. Со греењето на предните и задните седишта
и проветрувањето на предните седишта
добивате пријатна свежина во лето и
топлина во студените месеци.
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Поврзување

Поврзете, кликнете
и уживајте.
Со новиот Kia Sportage има голем број начини за да бидете
поврзани и да се забавувате. Благодарение на Bluetooth®
опцијата, никогаш нема да пропуштите повик – или омилена
песна.

1

Но, Sportage не застанува тука. Напредниот JBL Sound System
обезбедува звук со висок квалитет. Со системот за навигација
секогаш ќе бидете на вистинскиот пат. А со приклучоците за
паметно поврзување, омилените уреди секогаш ќе ви бидат
на располагање.
2

7-годишно ажурирање
на картите
Како дел од нашето ветување за сеопфатен
квалитет, сите нови возила Kia со фабрички
поставен уред за навигација од LG имаат
годишни ажурирања на картите при
сервисирањето во текот на 5 години.
Оваа уникатна програма обезбедува дека
системот за навигација секогаш ги има
најновите карти.
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1. Со 8“екран за навигација, без рамки секогаш
ќе знаете точно каде одите. Со 2D и 3D
картите за цела Европа, како и бесплатните
ажурирања на картите во текот на 5
години, навигацијата никогаш не била толку
прецизна

2. Не дозволувајте музиката да прекине: полнете
го уредот и слушајте ги омилените нумери преку
USB. Има еден приклучок за USB напред и еден
назад.
3. “JBL Sound System” со 8 звучници располага со
напредната технологија Clari-FiTM за обновување
на музиката што го подобрува квалитетот
на MP3- датотеките и нуди звук со висока
дефиниција.
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Услуги за поврзување со Kia

Каде? Кога? Како?
Одговорот е овде.
Нашиот нов систем за навигација со Услуги за поврзување од Kia што се обезбедуваат преку
TomTom Live Services обезбедува доверливо наведување по маршрута до следното ниво на точност
и совршеност. Ви овозможува да бидете во допир со надворешниот свет и нуди најпрактични
информации. Во срцето се наоѓа уред со Wi-Fi што овозможува системот за навигација на Sportage
да се поврзе на интернет преку паметниот телефон.*

1. Информации за сообраќајот во живо**:
Системот за навигација обезбедува точни
информации за сообраќајот во живо што се
ажурираат на секои две минути, така што
вие ќе знаете каде точно сообраќајот се
одвива без застои или кои области треба да се
избегнуваат. Кога некаде има метеж, системот
ќе ве извести и ќе ви предложи алтернативни
маршрути.
2. Камери за мерење брзина**:
Ќе добиете известувања и за многу камери за
мерење брзина, и фиксни и мобилни, како и
области со ограничен пристап. Системот може да
ги земе предвид дури и областите каде што многу
често се случуваат незгоди и да ве предупреди за
овие црни точки.
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*

3. Локално пребарување:
Ако барате ресторан, супермаркет или некое
конкретно место за средба, едноставно изберете
Local Search (Локално пребарување).
Базата на податоци содржи 500 категории за
пребарување, 25.000 клучни зборови и 250.000
места за да го најдете тоа што ви треба.
4. Временска прогноза:
Дали викендот ќе биде сончев или дождлив?
Подобро проверете ја временската прогноза. Само
внесете ја дестинацијата за да прегледате резиме
за следните четири денови, заедно со минималните
и максималните температури, брзината на ветрот и
шансите за сонце или дожд.

5. Информации за паркирање:
За да ви помогне полесно да се паркирате,
системот ќе ги означи местата за паркирање пред
да пристигнете на дестинацијата. Ќе прикаже
потенцијални места за паркирање на улицата
врз основа на историските податоци и места за
паркирање надвор од улицата чија достапност е
прикажана со бои.
6. Информации за гориво:
Кога горивото во резервоарот ќе биде при крај,
системот ќе ви ги прикаже најблиските бензински
станици и цените преку интернет-базата на
податоци на TomTom за да можете соодветно да
планирате каде да застанете за да дополните гориво.

Паметните телефони со претплата за податоци треба да ги активираат услугите. **Може да важат законски ограничувања за овие услуги во зависност од земјата на користење
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Apple CarPlayTM е паметен, безбеден
начин да користите iPhone додека
возите. Ги собира сите работи што
можеби сакате да ги направите и
ги става во екранот на Sportage
за да може да добивате насоки, да
повикувате и да слушате музика,
а погледот постојано да ви биде
насочен кон патот.

Android AutoTM е дизајниран за да ви помогне
да бидете совршено поврзани со телефонот,
а истовремено да го сведе вознемирувањето
на минимум за да бидете безбедни на патот.
Едноставниот, интуитивен интерфејс ви
овозможува да пристапите до карактеристики
како што се Google Maps, апликации, музика и
говорна контрола и автоматски ги организира
информациите во едноставни картички што се
појавуваат токму кога ви се потребни.
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GT Line НАДВОРЕШНОСТ

Непогрешливо спортски.
Новиот Kia Sportage во GT Line издание има спортски и стилски изглед.
Со привлечниот дизајн и впечатливите карактеристики, погледот нема да го
пропушти овој ултра атлетски автомобил. А и зошто би го пропуштил?
Впечатливиот дизајн на решетката на ладилникот, црните хромирани завршници,
LED светлата за магла во вид на коцка мраз и забележливите две издувни цевки се
само некои од карактеристичните елементи.
За заокружување на впечатокот, тука се 19" тркала од лесна легура.

1

1.	19" тркала од лесна легура со
сребрена завршница го даваат
карактеристичниот спортски
стил на GT Line.
2.	Забележливите две издувни
цевки и металната сребрена
плоча за лизгање придонесуваат
за уште попривлечен изглед на
впечатливата надворешност.
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GT Line ВНАТРЕШНОСТ

Спортски, во права
смисла на зборот.
Внатрешноста на Sportage GT Line е навистина импресивна.
Ќе уживате во чувството на управувачот во D-стил со три краци и перфорирана кожа.
Централната инструмент-табла со црна боја со висок сјај и горната контролна табла
додаваат моќен стил на дизајнот. А за да ви биде удобно секогаш, на располагање ви стои
избор од впечатлив тапацир од текстил и кожа или пак опционалните меки кожени седишта.
И за крај, со педалите со алуминиумска завршница, нештата ви се веднаш под нозете.
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1.	Педалите на GT Line имаат алуминиумска завршница за
дополнителен спортски изглед.
2 Впечатливиот управувач во D-стил е карактеристика
што се истакнува, со три краци, перфорирана кожа и
логото GT Line.
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Динамика и можности

Можеби ќе сакате
да свртите еден
круг. Или дваесет.
Не постои ништо повозбудливо од нова авантура.
Со новиот Kia Sportage, секогаш ќе барате изговор за
да излезете на пат. Овој Sportage е направен за да ви
овозможи целосна слобода и контрола, каде и да одите.
Напредните карактеристики на теренско возило со погон
на четири тркала постојано ги набљудуваат условите за
возење за да се одржи контактот со подлогата на нерамни
и лизгави површини. Исто така, помага да се подобри
страничната стабилност при вртење во свиоци.

1

Благодарение на серво-управувањето со електромотор,
ќе уживате во уште поудобно возење – со поелегантно
управување, подобра стабилност и директна реакција на
наредбите од возачот.
2

1. Контролата за помош при поаѓање на нагорнина го
олеснува тргнувањето на нагиби така што го задржува
возилото во место.
2. Контролата за спуштање по надолнина ви помага
лесно, стабилно и со постојана брзина да се спуштите
по стрмна надолнина.
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Разновидност и просторност

Многу простор за
уживање и споделување.

1

Бидејќи патувањата се забавни во друштво, Kia Sportage
ви нуди многу простор за уживање. Кабината со уникатна
конфигурација овозможува удобност за вас и за патниците.
Всушност, со просторните димензии и навалувањето
на задните седишта, секое седиште изгледа како да е
најдобро. За да ви овозможи флексибилно користење на
просторот според вашите потреби, седиштата на Sportage
можат да се движат и да се спуштаат за да создадат речиси
рамен под. А со просторниот багажен простор со две
нивоа, секогаш ќе имате доволно простор за друштвото на
патувањето.

2

3

1.	За максималната разновидност и флексибилност,
практичните задни седишта со преклопување се
делат во сооднос од 60:40.
2.	Просторниот багажен простор е разновиден и
флексибилен кога сите седишта се на своето место.
Со преклопени седишта, нуди товарен капацитет од
неверојатни 1.469 литри.
3.	Подот на багажниот простор со две нивоа ви нуди
уште поголема флексибилност со дополнителен
товарен капацитет на пониското ниво.
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Безбедност

1

1

Ние се грижиме за вас.
Структурно зајакнат со ултра висока и растеглива челична каросерија, која нуди уште поголема
гаранција за вашата безбедност. Вие и вашите патници сте безбедни со шесте воздушни перничиња
кои што се активираат при случај на сообраќајна незгода. Активната безбедност опфаќа напредни
системи што овозможуваат контролата да биде во вашите раце.

2

3

4

1. Помош за избегнување предна сообраќајна
незгода (FCA) Помошта за избегнување предна
сообраќајна незгода може да открие возило
пред вас и пешаци што ја минуваат улицата.
Системот користи сензори и камера за да
ги набљудува растојанието и брзината на
возилата и го предупредува возачот во случај
на потенцијален ризик од сообраќајна незгода.
Ако нема реакција од возачот, автомобилот
сопира автоматски за да избегне незгода или да
ги намали последиците.
2. Систем за предупредување за сообраќајна
незгода во мртви агли (BCW) Системот за
предупредување за сообраќајна незгода
во мртви агли има радарски сензори што ги
набљудуваат мртвите агли и ве предупредуваат
за автомобили што доаѓаат со трепкање на
сијаличката во ретровизорот на вратата.
3. Предупредување за сообраќајна незгода од заден
вкрстен сообраќај (RCCW) Кога излегувате во
рикверц од место за паркирање или приод,
предупредувањето за сообраќајна незгода од
28

5

заден вкрстен сообраќај ве предупредува
за потенцијален сообраќај што ви го сече
патот.
4. /5. Помош за задржување на сообраќајната
лента (LKAS)(LKA) и Предупредување
за внимание на возачот (DAW)
Интелигентниот систем на камери и
сензори на Sportage обезбедува многу
функции:
		 Помошта за задржување на сообраќајната
лента (LKAS) ве предупредува кога
случајно ќе ја напуштите својата
сообраќајна лента, па дури и го насочува
возилото назад кога ќе биде потребно.
		 Предупредувањето за внимание на
возачот (DAW) го набљудува шаблонот
на управување и забрзување на возачот
за да открие дали ви се намалува
концентрацијата и ве предупредува со
звук за предупредување и симбол со
филџан кафе во групата инструменти.
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Мотори

Паметни мотори.
Паметни технологии.
Новата гама на мотори на Kia Sportage импресионираат со извонредни перформанси, ефикасност и иновативна
технологија, вклучувајќи го и најновиот дизелски мотор со 48V и лесен хибрид. Дизајниран за да се вклопи
беспрекорно во вашиот живот, обезбедува возење со мало количество издувни гасови без потреба од
вклучување за полнење. На располагање ви стојат и моќните бензински и дизел мотори, вклучувајќи го силниот
бензински мотор 1.6 Turbo GDi, достапен во GT Line. Тие може да се комбинираат со напредни опции за пренос
што обезбедуваат агилно, елегнтно и економично возење.

1

2
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1. Бензински мотор 1.6 Turbo GDi
Бензинскиот мотор 1.6 Turbo GDi на
GT Line обезбедува импресивни 177
КС и доволно енергија за да возите во
брзата сообраќајна лента.

2./3. Пренос
За брзо и елегантно менување степени
на пренос, изберете ја најновата
технологија за пренос на Kia со 6степен мануелен менувач. Или
изберете го 7-степениот пренос со
двојна спојка од најновата генерација
за спортско возење во комбинација
со мала потрошувачка на гориво.
8-степениот автоматски менувач со
електрична контрола обезбедува брзо
и елегантно менување на степените на
пренос за удобно возење.

Дизел и лесен хибрид 1.6 CRDi Ecodynamics+
Лесниот хибриден систем "Ecodynamics+"
овозможува еколошко и лесно секојдневно возење.
Системот го поврзува дизел моторот 1.6 CRDi со
литиум-јонска батерија од 48 волти за значително
намалување на потрошувачката на гориво.
Е-машината работи беспрекорно, ја собира
кинетичката енергија што се создава при сопирање
и обезбедува помош за вртежниот момент при
забрзување.
Стартување: е-машината го стартува моторот за да
се обезбеди брз старт без одложување.
Помош за вртежен момент: при забрзување или
возење на нагорнина, е-машината обезбедува
помош за вртежниот момент преку користење на

енергијата од батеријата за поддршка на моторот.
Возење со постојана брзина: кога возите со
постојана брзина, моторот со согорувањето
делумно ја полни батеријата во движење ако
нивото на напојување е ниско.
Обновување на енергијата: при забавување или
сопирање, енергијата што ја создава движењето
на возилото се претвора во електрична енергија
за да ја наполни батеријата.
Сопирање и стартување: кога забавувате до
сопирање, моторот со согорување автоматски се
исклучува при забавување и сопирање во степен
на пренос за да се заштеди гориво.
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2

3

Додатоци

Совршена
завршница.
Новиот Sportage доаѓа како импресивен пакет – но
секогаш има простор за да се додаде уште нешто. Со
палетата на оригинални додатоци со висок квалитет
што се дизајнирани за да го подобрат изгледот
и можностите на Sportage, имате сѐ што ви е
потребно за да го приспособите автомобилот
според вашите потреби. Треба само да
разговарате со консултатот за продажба, а ние
ќе се погрижиме за останатото.

4

5

6

1

1.	Текстилни патосници, велур и бело LED-осветлување во
просторот на нозете
Квалитетните патосници од велур го заштитувате просторот
за нозете, а внатрешноста изгледа свежо. Достапни се и со
логото GT Line и двојно шиење на рабовите. Суптилното
LED-осветлување за добредојде автоматски се вклучува и
исклучува кога и да ги отворате и затворате вратите.
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2. Носачи, алуминиумски
Цврсти и лесни алуминиумски носачи за на покрив,
направени само за шините за на покрив на Sportage.
Лесно се монтираат и отстрануваат.
3.	Капаци за ретровизорите на вратите
Капаците за ретровизорите на вратите од не’рѓосувачки
челик Sportage го привлекуваат сечиј поглед. Можат складно
да се комбинираат со другите светли стилски елементи.

4.	Подлога за багажниот простор
Оваа лесна, водоотпорна и издржлива подлога со подигнати рабови го
заштитува багажниот простор од нечистотија, вода и кал.
5.	Кука за влечење
Квалитетна кука за влечење, што е отпорна на корозија обезбедува
лесно, безбедно и дискретно монтирање под возилото.
6.	Разделник за товар
Совршено сместен помеѓу задните потпирачи за грб и покривот,
оваа робусна мрежа лесно се монтира и ве штити вас и патниците од
движење на предметите во багажниот простор.
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Пакети за внатрешност

Чувството е исто толку
добро колку и изгледот.
Префинетите нијанси и најквалитетните меки материјали ѝ даваат современо чувство и завршница на
внатрешноста.
Со многуте опции што ви стојат на располагање, ќе го најдете совршениот избор според вашите потреби.

6

8

1

2

1. EX црна кожа
2.	LX црн текстил
3. EX црн текстил
4. EX црн текстил и кожа
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3

4

5

5.	EX црна/сива кожа во две бои

7

6. EX црна/беж кожа во две бои
7. EX беж текстил и кожа

9

10

8. GT Line црн/сив текстил и кожа
9. GT Line црна кожа
10. GT Line црна/сива кожа во две бои
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Спецификации
Мотори

1.6 GDi GPF
132 КС

Пренос

6-степен MT

Погон

6-степен MT

FWD

Тип гориво

1.6 CRDi SCR
115 КС

1.6 T- GDi GPF 177 КС
FWD

7-степен DCT

6-степен MT

AWD

FWD

AWD

FWD

Бензин со филтер за бензински честички (GPF)

Тип мотор

FWD

1.591

1.598

1.598

132/6.300

177/5.500

115/4.000

136/4.000

160,8/4.850

265/1.500~4.500

280/1.500~2.750

320/2.000~2.250

Максимална брзина (kph)

Спецификации и бои

AWD

Сите опции ви се на располагање.

16 (четири по цилиндар)

1.591

Максимална моќност (КС/вртежи
во мин.)
Максимален вртежен момент
(Nm/rpm)

7-степен DCT

AWD

Дизел со селективна каталитичка редукција (SCR)

16 (четири по цилиндар)

Зафатнина на моторот (cc)

1.6 CRDi SCR 136 КС
6-степен MT

182

205

202

201

175

CO2 Комбинирано (во град) (g/
km)

187-189

211-225

216-224

195-208

137-142

134-140

143-147

126-131

132-136

CO2 Комбинирано (отворен пат)
(g/km)

143-151

145-146

151-154

156-156

119-126

121-127

129-133

118-131

133-139

CO2 Комбинирано (комбинирано)
(g/km)

159-165

170-175

175-180

170-175

126-132

126-132

134-138

123-129

133-138

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

Потрошувачка на гориво (во
град) (l/100 km)
Потрошувачка на гориво
(отворен пат) (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

Потрошувачка на гориво
(комбинирано) (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

Тежина на возилото (kg) (max.)

1.543

1.634

1.694

1.727

1.661

1.658

1.735

1.687

1.750

Бруто тежина на возилото (kg)

2.000

2.110

2.170

2.200

2.120

2.120

2.195

2.145

2.210

Максимална тежина за влечење
(kg) со сопирачки

1.400

1.900

1.900

1.600

1.400

1.400

1.400

1.600

1.600

Макс. тежина за влечење (kg)
без сопирачки

650

750

750

750

750

750

750

750

750

Багаж (VDA)

503-1.492

Вкупна висина (mm)
Преден препуст (mm)

4.485
4.495 (GT Line)

905
915 (GT Line)

Casa White

Sparkling Silver

Прв ред

Втор ред

997

2.670

993

Простор за нозете (mm)

1.053 (макс.: 1.129)

970

Простор за рамена (mm)

1.450

1.400

Заден препуст (mm)

Lunar Silver

Orange Fusion

Blue Frame

910

62/55 (48 V)

19“ тркало од лесна легура
245/45R
1635 (1645 with roof rack)

905 /
915 (GT Line)

2670
4485 / 4495 (GT Line)

910

Copper Stone

1625 / 1613 / 1609
(16” / 17” / 19”)

Cosmos Blue

Infra Red

19“ тркало од лесна легура
245/45R
(достапно само за GT Line)

1636 / 1625 / 1620
(16” / 17” / 19”)

1855

Гаранција за возилото од најмногу 150.000 km. Важи во сите земји-членки на ЕУ (плус Норвешка, Швајцарија, Исланд и Гибралтар).
Отстапувања од важечките гарантни услови, на пример, за боја и опрема, според локалните правила и услови. Потрошувачка на гориво (l/100 km)/CO2 (g/km): во град
од XX/XX до XX/XX, на отворен пат од XX/XX до XX/XX, комбинирано од XX/XX до XX/XX. Конкретната потрошувачка на гориво и вредностите за издувни гасови се
определени според законски пропишаните процедури за мерење (ЕУ) 2017/1153. Горенаведените вредности се тестирани според новата WLTP, Светски усогласена
постапка за тестирање на лесни возила, циклус на тестирање и претворање во NEDC (Нов европски циклус на возење), и дополнително измерени според начинот RDE
(Реални издувни гасови при возење).
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Deluxe White

17“тркало од лесна легура
225/60R

Растојание до покривот (mm)

1.855

Меѓуоскино
растојание (mm)

Резервоар за гориво
(литри)

Тркала

Внатрешност

Вкупна ширина (mm)

1.635/
1.645 (со шини на покрив)

Бои

480-1.469

Димензии и капацитети
Вкупна должина (mm)

Со возбудливата палета на впечатливи бои на каросеријата со висок сјај, ќе имате многу опции за да изберете
Sportage што е совршен за вас. А со изборот од алуминиумски тркала, може да додадете уште позабележителен
стил на вашиот нов автомобил.

180

Penta Metal

Black Pearl
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Без грижи

Бидете спокојни.
7-годишна гаранција
Секој нов автомобил Kia има гаранција од 7 години/150.000 km (до
3 години неограничена; од 4 години 150.000 km). Оваа гаранција
од браник до браник е бесплатна и пренослива на идните
сопственици, под услов автомобилот редовно да се одржува
според распоредот за сервисирање.
5-годишна гаранција на бојата и 10-годишна гаранција против
перфорирање
Квалитетната боја на каросеријата обезбедува долготрајна
заштита и сјај на новиот автомобил Kia.
Доаѓа и со супериорна заштита од корозија и 10-годишна
целосна гаранција од корозија.
Бидете во контакт со Kia
Посетете ја веб-локацијата www.kia.com.mk за најновите вести.
Дознајте повеќе за Kia и нашата гама на возбудливи нови
автомобили. Добивајте ги најновите вести за достигнувањата
во развојот на алтернативни горива, како што се течен гас,
хибридна технологија и технологија на горивни ќелии.
Финансирање
Локалниот претставник на Kia може да ви помогне со
финансиски план што најдобро ќе одговара на вашите
потреби. Побарајте го за да добиете понуда.

ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА
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7-годишна гаранција од Kia
Првите 5 години вашето возило се
покриени сo фабричка гаранција
од браник до браник каде што
овој гарантен пакет е опишан
во главната гаранциска книшка
и важноста е секаде во европа,
додека давател на гаранцијата од
дополнителни 2 години е Kia Motors
Macedonia
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ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

Kia Motors Macedonia
ул.Перо Наков 25
1000 Скопје
Македонија
тел.: 02 2580 300
kia.mkd
kiamotorsmacedonia

7-годишна гаранција од Kia
Гаранција за возилото од најмногу 150.000 km.
Важи во сите земји-членки на ЕУ (плус Норвешка,
Швајцарија, Исланд и Гибралтар). Отстапувањата
според важечките гарантни услови, на пример, за боја
и опрема, се предмет на локалните правила и услови.

Сите информации, илустрации и спецификации се точни во времето на
печатењето и се предмет на промена без претходно известување. Моделите и
спецификациите што се прикажани во оваа брошура може да се разликуваат
според моделите што се достапни за вашиот пазар. Поради ограничувањата од
процесот на печатење, боите на каросериите на прикажаните автомобили може
незначително да се разликуваат од вистинските бои. Посетете го локалниот
претставник на Kia за да ги добиете најновите информации.
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