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Инспирација од движењето.
Ви го претставуваме 
Новиот Кia бренд.
Инспирацијата не е случајна. Таа ни доаѓа кога ќе излеземе од нашата комфорна 
зона и ќе се внесеме во ново опкружување. Кога го гледаме светот со свеж 
поглед  и од нови перспективи. Инспирацијата ја наоѓаме кога се движиме. Kia е 
тука да ве води низ инспиративна моќ на движењето, така што ќе го достигнете 
вашиот креативен потенцијал. Сè што создаваме ви дава простор да бидете 
инспирирани и време да ги оживеете вашите идеи. Придружете ни се на ова 
возбудливо патување и откријте го Kia инспиративното движење.



Целосно Новиот Kia Sportage.
Инспирацијата доаѓа во многу форми.
Ако сте личност која е желна да ги прифати иновациите и постојано да оди напред, да ги 
понесете работите на следно ниво, тогаш дозволете ни да ве инспирираме со комплетно 
новиот Kia Sportage. Палета урбани кросовери посветени на ослободување на сосема 
нов свет на инспиративни возачки искуства. Дизајниран да биде смел и софистициран. 
Комбинирање на дизајнот кој се насочува кон возачот преку врвната технологија и 
најсовремени премиум ентериери. Овозможено од најновите Хибридни, Plug-In Hybrid 
и Mild Hybrid погонски единици, како и најновите генерирања на ефикасни бензински и 
дизел мотори. Со зачудувачки нов дизајн на архитектура, смели спортски карактеристики 
и драматично присуство на секој пат. Одберете го  впечатливиот целосно нов Sportage 
или возбудливата Sportage GT- линија, може да бидете сигурни дека секое возење ќе биде 
постојана инспирација. 



Напреден дизајн
за инспирирани умови.

Ако страста за убавината на природата ви носи радост, тогаш целосно новиот 
Sportage е вашето доверливо место и простор каде што ќе посакате да бидете. 
Уште на прв поглед, ќе ја забележите извајаната, смела и софистицирана 
органска, слободна форма. Погледнете поблиску и веднаш ќе сфатите колку 
е убаво обликувано возилото кое создава толку силно присуство на патот. Од 
чистите, моќни контури кои се брануваат долж страната, нагласени со неговите 
нови хромирани и сјајни црни лајсни за опкружување на прозорците, до 
напливот на мускулест дизајн. Нагласен динамичен заден спојлер, со потпис на 
“остар жилет”, LED задни светла и спортски заден браник, ова е урбан SUV што 
ве поврзува со вашето природно чувство за авантура.



Храбри идеи кои
бараат внимание.

Ако сте решиле да прифатите промени во автомобилот што го возите, тогаш најдобро време за тоа е да 
го направите е токму сега. Инспирацијата за иднината на вашето возење пристигна со целосно новиот 
Sportage Plug-in Хибрид. Комбинирање на неверојатен изглед и премиум ентериер со моќен, одговорен 
и еколошки ефикасен, Возење со вградена елегантна порта за полнење. Прикажување на впечатлива 
тигреста Kia решетка, LED дневни светла во стилот на бумеранг, LED светла за магла и драматични 
матрични LED фарови. Hова генерација на електронска контролна суспензија*  нов Terrain Mode за 
освојување на секоја површина. Со својот мускулест и спортски изглед и посветеност да го промениме 
начинот на кој избираме да возиме во иднина, Sportage Plug-in Hybrid инспирира почит за одлуките што ги 
донесувате. 

* Достапно само за GT-line



Нови хоризонти
за напредни размислувачи.
Кога туркате подалеку од она што го гледате напред, се појавуваат нови хоризонти. 
Тоа е местото каде што ќе најдете инспирација за нови патувања и откривање. 
Многу слично на искуството што ќе го најдете во целосно новиот Sportage GT-line. 
Во  својот изглед, карактер и спортски перформанси, има импресивен преден дел 
кој има нов каскаден дизајн на црна решетка со амблем на линијата GT и  изглед 
на тигар. Од двете страни,  избалансирани LED дневни светла и LED светла во 
стилот на бумеранг ветла за магла. Заедно со препознатливите матрични фарови 
кои се карактеризираат со интелигентен преден дел и систем за осветлување. 
Мускулест преден браник и хауба, кои беспрекорно се лизгаат во затегнати линии 
низ неговата префинета форма. Потоа елегантни и стилски облоги на вратите 
со сјајни црни странични прагови и елегантна боја на каросеријата, кои додаваат 
дополнителен стил и темпо на неговиот динамичен страничен профил. Конечно, сè 
е надополнето со сјајна боја на каросеријата и црн сјаен покрив за дополнително 
влијание. Овој урбан SUV не само што го носи смелиот и модерен дизајн на 
следното ниво,тој е подготвен е и ја чека вашата следна авантура.

Посебни алуминиумски 
тркала од 19’’*.
Дизајниран исклучиво за
Sportage GT-line и Plug-in
Хибрид, алуминиумски 
тркала со карактеристични 
црни акценти за 
дополнителна спортска  
привлечност.



Дизајниран да остави
трајни впечатоци.
И покрај метежот и вревата од градот, природата сепак нè 
повикува. Место за повторно поврзување и регенергија, за да 
бидете свои и да тече вашата имагинација и креативност. Каде 
смелоста напредува и трајните впечатоци остануваат и траат. 
Исто како впечатокот на целосно новата Sportage GT-линија. 
Широк заден  дел,  дополнителна рамнотежа и присуство на 
патот, со напреден заден спојлер за дополнителен впечаток. 
LED задни светла со потпис во стилот на остар жилет. Чисти 
и рафинирани линии. Потоа забележете го спортскиот 
заден браник со неговите чисти современи лајсни во боја на 
каросеријата и мат хромирана решетка. За дополнително 
влијание, погледнете ја двобојната боја на каросеријата со црн 
сјаен покрив. Возбудени? Ќе бидете возбудени!



Рафиниран простор што 
поставува нови стандарди.

Седнете во целосно новата Sportage GT-линија и потопете се во ентериер кој
обезбедува извонредно искуство во удобност, квалитет, дизајн и врвна 
технологија. Создавање на искуство насочено кон возачот дизајнирано за вас и 
вашите патници. Патување во центарот на спортскиот кокпит и прекрасно
извајан заоблен дисплеј, интегрирана табла на инструменти од 12,3 инчи и 12,3 
инчи високотехнолошки мултимедијален екран на допир плус мултимоден 
дисплеј.  GT-линија со релјефна кожа, D-cut управувач. Над вас е елегантна црна 
облога на покривот, на страните од вас се панели на вратите со допир на велур.
Ве опкружува звучен систем Harman Kardon со 8 звучници, пространата кабина 
со амбиентално осветлување,  целосно автоматско трозонско осветлување 
контрола на клима за предните и задните патници вклучително и само за  
возачот* AC режим контрола. Каде и да погледнете ќе ги откриете најдобрите 
материјали, од контролната табла на седиштата и се понатаму, со цел да се 
додаде дополнителен стил. Ова е, навистина, најдоброто во префинетиот луксуз 
за да уживате вие   и сите околу вас. 

* Достапно само во GT-линија

Динамичен дизајн на седиштата со втиснување 
на брендот GT - линија.  Седнете и уживајте во  
премиум црн ефект на кожа со потпори од велур
и неверојатни интегрирани бели шевови, завршени
со препознатливиот амблем врежан GT-line.

Внатрешен дел кој привлекува внимание. 
Ентериерот во Sportage и Sportage GT-линијата е со 
мат хромиран дизајн со дезен на контролната табла, 
како и на панелите на внатрешните врати и рачки, се 
со цел да се добие тој современ допир на стил.



Инспириран инженеринг 
за да води.
Попаметна технологија за возење. Со допир на копчето Hybrid/Elec-
tric (HEV/EV) што се наоѓа на централната конзола, вие може да дадете 
приоритет помеѓу електричен и хибриден режим. Во режимот EV – 
идеален за урбано возење – Sportage Plug-in Hybrid дава приоритет на 
електрична енергија за возење без издувни гасови*. Во режимот HEV, тој 
работи со двата извори на енергија, менувајќи помеѓу користење само 
бензински мотор, само електричниот мотор или и двата истовремено во 
зависност од ситуацијата. Живееме во променливи времиња. Ова е  повик 
за  извонредна иновација. Тоа не тера да размислуваме и да дејствуваме 
поинаку. Уште од првата фаза на развој, на целосно новиот Sportage Plug-
in Hybrid тој беше предодреден да ја  прифати таа разлика, со користење 
на најновиот електрифициран електричен погон на технологии. Со лесно 
полнење преку интегрираното полнење со приклучок, има и дополнителна 
флексибилност за полнење на батеријата дома или на јавни станици за 
полнење на патот или пак на сервис станици.

Исто толку важно, Sportage Plug-in Hybrid беше внимателно конструирани 
за да се минимизира секое влијание врз патниците и багажниот простор. 
Високонапонската батерија е поставена централно, обезбедувајќи 
урамнотежена распределба на тежината и внатрешен простор
што е практично, удобно и разноврсно. Најсовремената батерија Sportage, 
исто така, има ново високо-технолошки менаџмент на единица, која 
постојано ја следи состојбата на батеријата.

Попаметна технологија за возење. Со допир на копчето Hybrid/Electric (HEV/EV) што се наоѓа 
на централната конзола, вие може да даде приоритет помеѓу електричен и хибриден режим. 
Во режимот EV – идеален за урбано возење – Sportage Plug-in Hybrid, дава приоритет само 
на електрична енергија за возење без издувни гасови*. Во режимот HEV, тој работи со двата 
извори на енергија, менувајќи помеѓу користење само бензински мотор, само електричниот 
мотор или и двата истовремено во зависност од ситуацијата.

* Постојат одредени ситуации во кои бензинскиот мотор автоматски ќе се активира дури и кога возилото е во EV режим. 
Примерите може да вклучуваат: кога состојбата на полнење на хибридната батерија е намалена на одредено ниво, кога 
побарувачката за забрзување е голема и/или кога е потребно да се загрее кабината). Инспириран инженеринг за да води.



Посветен стил
што создава изјава.

Стил, технологија, ефикасност, поврзаност – за вас и за вашата иднина. Без оглед на вашите потреби, ќе 
го најдете ова во потполно новиот Sportage Mild Hybrid, вклучувајќи ја и технологијата на Kia Idle Stop-
and-Go. Со паметно спарување на најновиот 1,6-литарски турбо бензинец и 1,6-литарски чист дизел 
мотор со 48-волти литиум батерија, може да ја намали потрошувачката на гориво и нивоата на емисии 
од возилото. Додадете го на тоа и интегрираниот „е-систем“ кој ја враќа кинетичката енергија за време 
на фазите на забавување за да обезбеди помош во вртежниот момент кога имаме забрзување.

Уште повеќе, неговата напредна технологија е повеќе од усогласена со неговиот зачудувачки дизајн. Од
голема хауба, детална црна решетка на напред,  LED светла во форма на бумеранг и LED светла за 
магла, плус драматични матрични фарови. Заедно со својата динамична органска силуета со прецизни 
и впечатливи странични контури, до задебелен заден спојлер и LED потпис во стил на остар жилет на 
задните светла.  Sportage навистина е избор кој ве води вас и вашите најблиски кон напред.



Каде што е центарот на
вниманието, таму си и ти.
Во Kia веруваме дека она што е во нас не инспирира за подобри работи. Тоа е токму она 
што ќе го најдете внатре во пространиот целосно нов Sportage, каде кабината е внимателно 
направена за да се спои со иновативна технологија на иновативни карактеристики, врвни 
материјали и модерен стил. Во центарот на вашиот најсовремен внатрешен простор се 
наоѓа извајаниот интегриран заоблен дисплеј со 12,3” табла на инструменти за возачи и 
мултимедијален 12,3” екран на допир, кој нуди цела палета на поврзани услуги. Каде и да 
погледнете, можете да го видите и допрете најдоброто од луксузните материјали и ткаенини. 
Од ергономските седишта кои нудат изобилен простор за нозете напред и назад, до целосно 
автоматска контрола на климата со три зони и звук на  Harman Kardon со 8 звучници. Sportage 
е вистинско возачко искуство за вас и сите околу вас.



Паметното размислување
ја прави разликата.

Во внатрешноста на целосно новиот Kia Sportage, ќе ја најдете сета 
флексибилност и удобност ова е клучот на тоа зошто е толку  инспиративен 
просторот за вас и за сите околу вас. Постојат поделени опции за задни седишта 
за лесно полнење и паметно складирање. Додадете на тоа и паметна електрична 
задна врата кога вашите раце се зафатени. Паметното размислување на Kia 
обезбедува иновативни решенија за секоја ситуација. 

Загреани и вентилирани седишта. Без оглед на времето, вие сте 
подготвени. Предните и задните седишта можат да се загреваат 
во студените денови. Две прилагодливи поставките, тие брзо се 
загреваат и потоа се израмнуваат откако ќе се достигне саканата 
температура. Во жешките летни денови, предните седишта може 
да се вентилираат за да останат во саканата температура.

Закачалка. Наслоните за глава на предните седишта Sportage 
имаат паметна карактеристика за закачалка за да ги складирате 
палтата или облеката за вас или за вашите патници, бидете 
сигурни дека секогаш ќе пристигнувате во стил.

40:20:40 рамни преклопни седишта. Благодарение на паметните опции за поделени задни 
седишта, целосно новиот Sportage лесно се прилагодува и се приспособува на која и да 
е задачата што ја имате пред вас – одличен за транспорт на спортска опрема или други 
гломазни предмети. 



Поврзана технологија
за да останете напред.
Во Kia знаеме дека конекциите се битни. Не само вашите конекции со луѓето.
Поврзување со искуства. Поврзување со вашите идеи и омилени места
или дестинации. Конекции кои ве информираат и ве забавуваат, кои
ве одржуваат во тек и безбедни. Затоа во целосно новиот Kia Sportage,
ќе го најдете најновото во беспрекорната и без напор технологија, за да ве 
задржи постојано поврзани со сè и со сите околу вас кога сте
во движење.

Светло за амбиентално расположение. Кога ја креиравме внатрешноста на целосно новиот Kia Sportage, сакавме 
да создадеме простор во кој ќе се чувствувате како дома.  Додадовме специјален систем за осветлување на 
амбиенталното расположение што можете да го приспособите за да одговара на вашето расположение при 
возење. Не само што можете изберете од опсегот на бои што одговараат на вашето патување,  можете да изберете 
автоматски да ја менувате бојата кога го менувате возењето во определени режими.

Задни USB приклучоци за брзо полнење. Патниците 
од назад ќе бидат среќни со USB приклучок за брзо 
полнење Type-C кој е паметно монтиран на задниот 
панел на возачкото и совозачкото седиште. Совршено 
за работа, игри или едноставно само за полнење.

Панорамски двоен заоблен дисплеј од 12,3 инчи. Во срцето на целосно новата кабина на Sportage се наоѓа 
екран на допир со двоен дисплеј кој е со фокална точка за сите ваши потреби за возење, информации, 
поврзување и забава. Навигација на следно ниво со чекор-по-возење. Бидете постојано во тек со најновиот 
софтвер преку  ажурирање на мапите. Навигација каде можете да ја инсталирате апликацијата Kia  
Connect на вашиот паметен телефон за да комуницирате со вашиот Sportage. На тој начин ќе можете 
да пристапите до услугите на Kia Connect кои се вградени и нудат цела низа на функции, од следење 
на најновата дијагностика на возилото, како што е нивото на гориво до информации за патувањето, до 
‘онлајн’ глас на препознавање и интеграција на календар од вашиот паметен телефон.

Безжичен полнач за паметни телефони. Во 
движење сте и сакате да останете поврзани, 
одржувајќи го телефонот целосно наполнет, за 
ова немате потреба од грижа. Kia Sportage нуди 
безжично полнење со голема брзина од 15 W. 
Само поставете го вашиот паметен телефон. Qi 
технологија на практична безжична мрежа и полнач 
за телефон,секогаш  подготвени. 

Мултимоден контролен дисплеј. Контролата е на 
вашите прсти. Иновативен начин да го направите 
ентериерот помалку натрупан и повеќе интуитивен. 
Лесно префрлајте се помеѓу инфозабавата и 
контролата на климата со едноставен допир.

Премиум звучен систем Harman Kardon. Од музика до 
разговор, од подкасти до вашата омилена  плејлиста, 
искусете го тој звук кој ги буди сетилата. 8 звучници со 
високи перформанси се прецизно сместени и совршено 
одговараат на уникатниот дизајн и акустичните 
карактеристики на Sportage. Напредна технологија за 
реставрација на музика Clari-FiTM која го подобрува 
квалитетот на MP3 и обезбедува звук со висока 
дефиниција, плус QLS технологијата која обезбедува 
навистина извонредно искуство.



Останете поврзани.
Бидете инспирирани.
Во Kia, веруваме дека конекциите можат да инспирираат бескрајни можности. Можности кои ве 
инспирираат да ги заживеете вашите одлични идеи. Во автомобил, на телефон, каде и да сте и што и да 
побарате. Ова ќе го добиете со помош на апликацијата Kia Connect и услугите на Kia Connect, дизајнирани 
за постојано да го следат вашиот автомобил и да нудат беспрекорни информации за вашето патување.
Бидете постојано информирани со онлајн навигација користејќи податоци за сообраќајот во реално време, 
вклучително и станици за полнење, паркинг, временски услови и точки на интерес, плус препознавање 
глас и друго. Преку апликацијата Kia Connect, можете да пристапите до Пренос на кориснички профил, 
Навигација на последната милја,  Паркинг, Најди го мојот автомобил, Контрола на врата и многу други 
функции. Сите на дофат на рака,  Секое возење... е навистина инспиративно возење.

Поврзете се за поголема удобност. Дури и кога не сте 
во вашиот автомобил, користењето на интерактивната 
апликација Kia Connect на вашиот паметен телефон 
е лесен и удобен начин да заштедите време и да 
бидете поврзани. Допрете ја функцијата Најди го мојот 
автомобил за да го пронајдете вашиот автомобил кога 
го оставате во поголеми паркови или на непознати 
улици. Откако ќе се паркирате, пуштете го Last-
Mile, навигацијата ве води за рака до вашата крајна 
дестинација. Ако некој друг го вози вашиот автомобил, 
функцијата Valet Parking го следи сето тоа за вас. 
Планирајте и поставете го вашето патување предходно 
со Send To Car и проверете го вашето возило и неговиот 
статус пред да одите. Можете дури и далечински да 
заклучувате и отклучувате со Контролата на вратата, да 
ги прегледате вашите претходни патувања сумирани 
под Моите патувања.

Електрични на допир. Кога возите еден од 
електричните  Kia модели, апликацијата Kia Connect 
и услугите на Kia Connect се вградени и ве држат 
цврсто во потполност со сите информации и  потполна 
контрола. Со Kia Connect апликацијата, можете 
далечински да пристапите до полнењето на батеријата 
за да започнете, стопирате и закажете полнење. Со Kia 
Connect вградени услуги можете да најдете точка за 
полнење под станиците за електрични возила во живо; 
користејќи податоци од ажурираната мрежа во реално 
време, можете лесно да ги откриете локациите на 
станиците за полнење, како и други детали како што се 
достапноста а приклучокот и компатибилните типови 
на конектори.

Секогаш во движење. Со вградените услуги на Kia 
Connect, имате пристап до цела низа беспрекорни и 
детални информации за вашето патување. Навигaција 
по најбрзата рута до која било дестинација со податоци 
за сообраќајот во реално време, вклучувајќи постојано 
ажурирани прилагодувања и проценето време на 
пристигнување. Користете ги услугите на Kia Con-
nect во живо за следење на времето и проверете ја 
достапноста на паркингот, точките на интерес
и станици за полнење. Активирајте го препознавањето 
глас за да не ги користите вашите раце помогнете 
си преку гласовните команди. Променете ги или 
вратете ги поставките на вашето возило со пренос на 
кориснички профил. Пристапете до календарот на 
вашиот паметен телефон. Директно до локацијата на 
вашите претстојни состаноци.

Безбедност и сервисна поддршка. Со Kia Connect, 
можете да го задржите вашиот автомобил безбеден 
и здрав со користење на низа револуционерни 
далечински известувања. Статусот на возилото нуди 
сеопфатен одговор. Проверете дали прозорците се 
отворени или затворени, полнење на батеријата и 
други витални дијагностички информации. Киа
Connect ви испраќа и важни предупредувања за 
аларм. Ве предупредува против кражба. Аларм на 
возилото во мирување ве известува ако заборавите 
дека моторот работи додека сте во Парк
режим (брзина P) со отворена врата.

Услуга за информации и контрола за вашата Kia; услугите ќе бидат достапни бесплатно во период од седум години почнувајќи 
од денот кога возилото ќе биде продадено на првиот сопственик на возилото, односно моментот во кој првичниот договор за 
купопродажба стапува во сила и може да биде предмет на промена во тој период. Детали за работата и условите за користење 
може да се добијат од вашиот партнер на Kia и на kia.com. Паметен телефон со оперативен систем iOS или Android и договор за 
мобилен телефон со опција за податоци води кон дополнителни трошоци 

Прикажаните фотографии на Kia Connect се само за илустрација и не мора да ја прикажуваат најновата верзија на апликацијата 
Kia Connect и вградениот Kia Connect услуги.

За какви било прашања во врска со регулативите или правните детали, проверете ги Условите за користење на Kia Connect.



Останете информирани.
Почнете да истражувате.
Животот опфаќа возбудливи работи, дури и на свртување кон следниот агол или некоја авантура во 
следниот хоризонт, Кia е со тебе. Од  секојдневното патување до викенд авантури.
Kia Live Services го прави возењето попаметно и побезбедно. Искористете ги предностите кои водат до 
доверливо и точно водење на рутата, идентификување на најбрзата рута за секое патување користејќи 
информации за сообраќајот во реално време. Одржувајте контакт со сите, за тоа што точно се
 случува, користење на сообраќај во живо, локално пребарување и време. Всушност, каде и да посакате да 
ве одведе. Со Kia Live Services вие сте подготвени.*

Сообраќај во живо.** Системот за навигација нуди 
многу прецизни информации за сообраќајот во 
живо што се ажурираат на секои две минути, вие
точно знаете каде сообраќајот се одвива непречено, 
или кои области треба да се избегнуваат. Кога 
има одредена ситуација, системот ве известува и 
предлага алтернативни правци. 

Локално пребарување и временска прогноза. 
Ако барате суши ресторан, супермаркет или 
одредено место за средба, едноставно изберете 
Локално пребарување. Дали вашиот викенд ќе биде 
сончев или дождлив? Проверете ја временската 
прогноза. Само запишете ја вашата дестинација за 
прегледување, четиридневно резиме, комплетно 
со минимум и максимални температури, брзина на 
ветер и веројатност за сонце или дожд.

Android AutoTM е дизајниран да ве одржува совршено поврзани со вашиот телефон, 
а истовремено да ги минимизирате одвлекувањата, за да останете безбедни на патот. 
Едноставниот, интуитивен интерфејс ви овозможува пристап до функции како Google Maps, 
апликации, музика и гласовна контрола и автоматски ги организира информациите во 
едноставни пораки кои се појавуваат токму кога ви се потребни. 

Apple CarPlayTM е паметен, безбеден начин да го користите вашиот iPhone додека возите. Ги 
презема сите работи кои можеби ќе сакате да ги направите и ги поставува на екранот на вашиот 
автомобил, за да можете да добивате насоки, да се јавите и
слушајте музика, и покрај сето тоа да останете фокусирани на патот.

* Потребен е план за податоци како и smart телефон за да се 
активираат услугите.
** Може да важат законски ограничувања за овие услуги во 
зависност од земјата.

Информации за паркирање и информации за гориво. За да ви помогне брзо да го паркирате автомобилот, 
системот ќе ги посочи местата за паркирање пред да пристигнете на вашата дестинација. Ќе прикаже 
потенцијални места за паркирање на улица врз основа на историски податоци и паркирање надвор од улица, 
кодирани во боја за достапност. Кога немате гориво, системот ќе ви ги покаже најблиските бензински пумпи 
и како и нивните цени, за да можете да го планирате полнењето на гориво.



Секогаш во движење. Со вградените услуги на Kia 
Connect, имате пристап до цела низа беспрекорни 
и детални информации за вашето патување, за 
било која дестинација со податоци за сообраќајот 
во реално време, вклучувајќи постојано ажурирани 
прилагодувања и проценето време на пристигнување. 
Користете ги услугите на Kia Connect за да го 
следите времето и да ја проверите достапноста на 
паркирањето, точките на информации за интерес и 
гориво. Активирајте препознавање глас за гласовни 
команди без користење на раце. Пристапете до 
календарот на  вашиот паметен телефон на вашиот 
екран за навигација со календарот од трета страна 
и нека ве води директно до локацијата на вашите 
престојни состаноци. 

Поврзани секогаш кога и да сте подготвени. Дури 
и кога не сте во вашиот автомобил, Kia Connect ве 
одржува целосно информирани за сите информации 
што ви се потребни преку апликацијата за паметни 
телефони. Статусот на возилото нуди сеопфатен 
извештај за вашиот автомобил вклучувајќи дали 
прозорците се отворени или затворени, гориво или 
полнење на батеријата и други витални дијагностички 
информации пред да заминете. Допрете ја Контролата 
на врата да ги заклучувате и отклучувате вратите 
на вашиот автомобил од растојание. Проверете 
дали вашите прозорците и хаубата се затворени 
правилно. Уште повеќе, дури и ако некој друг го 
возел автомобилот, можете да ги вратите сите ваши 
зачувани поставки пред да одите со Пренос на 
кориснички профил.  

Поврзани каде и да сте. Кога и каде и да сте
подалеку од вашиот автомобил, апликацијата 
Kia Connect ве држи постојано во контакт. 
Допрете ја функцијата Најди го мојот автомобил 
за да  го пронајдете вашиот автомобил во големи 
паркиралишта или непознати улици. Откако ќе 
се паркирате, пуштете Навигацијата на последна 
милја која ве држи за рака и ве води до вашата 
крајна дестинација. Ако некој друг го вози вашиот 
автомобил, Valet Parking го надгледува сето тоа 
за вас, истовремено обезбедувајќи ги вашите 
податоците заштитени. И кога ќе бидете подготвени 
да се вратите во вашиот автомобил, планирајте и 
поставете го вашето патување однапред со Send 
To Car; погледнете ги вашите претходни патувања 
сумирани во Мои патувања.

Безбедност и сервисна поддршка. Преку Kia 
Connect, можете да бидете безбедни и здрави со 
низа револуционерни далечински известувања и 
важни аларми.  Алармот за заштита од кражба ве 
предупредува за потенцијални пробиви. Возилото 
е во мирување, Алармот исто така ве известува ако 
заборавите дека моторот работи додека вие сте 
внатре. Режим на паркирање (брзина P) со отворена 
врата.

Услуга за информации и контрола за вашата Kia; услугите ќе бидат достапни бесплатно во период од седум години почнувајќи 
од денот кога возилото ќе биде продадено на првиот сопственик на возилото, односно моментот во кој првичниот договор за 
купопродажба стапува во сила и може да биде предмет на промена во тој период. Детали за работата и условите за користење 
може да се добијат од вашиот партнер на Kia и на kia.com. Паметен телефон со оперативен систем iOS или Android и договор за 
мобилен телефон со опција за податоци води кон дополнителни трошоци 

Прикажаните фотографии на Kia Connect се само за илустрација и не мора да ја прикажуваат најновата верзија на апликацијата 
Kia Connect и вградениот Kia Connect услуги.

За какви било прашања во врска со регулативите или правните детали, проверете ги Условите за користење на Kia Connect.

Останете поврзани.
Бидете инспирирани.
Во Kia, веруваме дека конекциите можат да инспирираат бескрајни можности. Можности кои ве 
инспирираат да ги заживеете вашите одлични идеи. Во автомобил, на телефон, каде и да сте и што и да 
побарате. Ова ќе го добиете со помош на апликацијата Kia Connect и услугите на Kia Connect, дизајнирани 
за постојано да го следат вашиот автомобил и да нудат беспрекорни информации за вашето патување.
Бидете постојано информирани со онлајн навигација користејќи податоци за сообраќајот во реално 
време, вклучително и станици за полнење, паркинг, временски услови и точки на интерес, плус 
препознавање глас и друго. Преку апликацијата Kia Connect, можете да пристапите до Пренос на 
кориснички профил, Навигација на последната милја,  Паркинг, Најди го мојот автомобил, Контрола на 
врата и многу други функции. Сите на дофат на рака,  Секое возење... е навистина инспиративно возење.



Останете информирани.
Почнете да истражувате.
Животот опфаќа возбудливи работи, дури и на свртување кон следниот агол или некоја авантура во 
следниот хоризонт, Кia е со тебе. Од  секојдневното патување до викенд авантури. Kia Live Services го 
прави возењето попаметно и побезбедно. Искористете ги предностите кои водат до доверливо и точно 
водење на рутата, идентификување на најбрзата рута за секое патување користејќи информации за 
сообраќајот во реално време. Одржувајте контакт со сите, за тоа што точно се случува, користење на 
сообраќај во живо, локално пребарување и време. Всушност, каде и да посакате да ве одведе. Со Kia Live 
Services вие сте подготвени.*

Информации за паркирање и информации за гориво. За да ви помогне брзо да го паркирате автомобилот, 
системот ќе ги посочи местата за паркирање пред да пристигнете на вашата дестинација. Ќе прикаже 
потенцијални места за паркирање на улица врз основа на историски податоци и паркирање надвор од улица, 
кодирани во боја за достапност. Кога немате гориво, системот ќе ви ги покаже најблиските бензински пумпи 
и како и нивните цени, за да можете да го планирате полнењето на гориво.

Сообраќај во живо.** Системот за навигација нуди 
многу прецизни информации за сообраќајот во 
живо што се ажурираат на секои две минути, вие
точно знаете каде сообраќајот се одвива непречено, 
или кои области треба да се избегнуваат. Кога 
има одредена ситуација, системот ве известува и 
предлага алтернативни правци. 

Локално пребарување и временска прогноза. 
Ако барате суши ресторан, супермаркет или 
одредено место за средба, едноставно изберете 
Локално пребарување. Дали вашиот викенд ќе биде 
сончев или дождлив? Проверете ја временската 
прогноза. Само запишете ја вашата дестинација за 
прегледување, четиридневно резиме, комплетно 
со минимум и максимални температури, брзина на 
ветер и веројатност за сонце или дожд.

Android AutoTM е дизајниран да ве одржува совршено поврзани со вашиот телефон, 
а истовремено да ги минимизирате одвлекувањата, за да останете безбедни на патот. 
Едноставниот, интуитивен интерфејс ви овозможува пристап до функции како Google Maps, 
апликации, музика и гласовна контрола и автоматски ги организира информациите во 
едноставни пораки кои
се појавуваат токму кога ви се потребни. 

Apple CarPlayTM е паметен, безбеден начин да го користите вашиот iPhone додека возите. Ги 
презема сите работи кои
можеби ќе сакате да ги направите и ги поставува на екранот на вашиот автомобил, за да 
можете да добивате насоки, да се јавите и
слушајте музика, и покрај сето тоа да останете фокусирани на патот.

* Потребен е план за податоци како и smart телефон за да се 
активираат услугите.
** Може да важат законски ограничувања за овие услуги во 
зависност од земјата.



Интелигентен систем за предно осветлување. Создавање 
јасна и посебна разлика во  технологијата за вид при возење. 
При користење на матрицата LED фарови на долго светло, ако 
интелигентно предно осветлување детектира друг автомобил 
кој вози во иста насока како вие или во спротивна насока од 
вас, тој автоматски ќе ги префрли LED диодите на средното 
светло за да се спречи заслепување на другиот возач. Потоа 
кога патот е чист, тој автоматски повторно ќе се врати назад.

Ротирачко копче за менување брзини. Сместено централно 
и на дофат, Ротациониот бројчаник работи со помош на 
технологијата shift-by-wire, што овозможува без напор 
менување на брзини. Исто толку важно од безбедноста 
перспектива, тој автоматски ќе се префрли во паркинг  P 
доколку возачот заборави да го стори тоа. 

Суспензија за електронска контрола. Нова генерација на 
електроника Контролната суспензија (ECS)* обезбедува  
оптимална удобност и супериорни нивоа на безбедност 
во секое време, благодарение на неговото континуирано 
контролирање на амортизацијата.

12,3” инструмент табла со широк екран. Опремена со најновиот 
транзисторски дисплеј со течни кристали со тенок филм 
за неверојатно прецизна и јасна графика. Во зависност од 
погонската група кога се користи, целосно новиот Sportage 
нуди низа режими на возење кои се движат од еко до спортски 
режими. Откако ќе се избере, различниот режимот на возење 
се прикажува на таблата со инструменти на возачот.

Иновација 
преку визија.
Кога ви доаѓа инспирација, целосно новиот Sportage е тука. Тоа 
е затоа што создадовме динамика, ангажирано и оптимално 
возачко искуство, дебитирајќи многу високо иновативни 
технолошки откритија. 



Монитор за опкружувачки поглед од 360 степени 
(SVM). При маневрирање во затворени простори, 
повеќе камери ви овозможуваат зумирање, 360°
поглед од птичја перспектива околу возилото, за да 
можете да управувате и паркирате со самодоверба. 
Нема потреба да излегувате од возилото за да 
проверите или побарате помош од други.

Помош при возење на автопат (HDA). Автопат Driving 
Assist е дизајниран за возење без напор на автопат. 
Тоа автоматски го одржува растојанието до друго 
возило, како и држење во центарот на сообраќајната 
лента на автопатот. Во исто време, го контролира 
управувањето, забрзувањето и забавувањето. Под 
одредени услови, системот автоматски ја прилагодува 
брзината на Sportage, ограничете ги информациите 
обезбедени од податоците за навигација.

Помош за избегнување судар во слепа точка (BCA). 
Системот за предупредување од судар користи 
предна камера и заден радарски сензор за да ги 
следи вашите слепи точки и да ве предупреди за 
автомобилите што доаѓаат од спротивната страна, 
преку симбол во огледалото со страничен поглед. 
Системот за помош за промена на сообраќајна 
лента ви помага безбедно да ја промените лентата. 
Ако го поставите индикаторот, системот паралелно 
детектира автомобили кои се приближуваат, 
системот активира трепкачко светло во 
страничниот ретровизор за да предупреди. Ако 
почнете да ја менувате лентата додека автомобилот 
е во вашата слепа точка, системот ќе интервенира 
за да избегне судар.

Помош за избегнување на преден судир (FCA). 
Оценувајќи ги и двете податоци за камерата и 
радарот од вашето возило, системот FCA анализира 
информации за други автомобили, пешаци или 
велосипедисти преминувајќи го патот за да се 
избегне потенцијален судар со нив. FCA исто така 
функционира за да спречи судар со возила при 
вртење на раскрсница. Доколку открие потенцијален 
судар, предупредувачкиот сигнал се појавува на 
вашата инструмент табла и максимум се применува 
силата на сопирање.

DriveWise технологија
за сеопфатна безбедност.

Ги чуваме вашите патници, најблиските и вас, и вие сте заштитени, постојано 
инспирирани да ја ставиме безбедноста како врвен приоритет во развојот 
на целосно новиот Sportage. Затоа секој Sportage доаѓа со прославената 
внатрешната развиена Kia DriveWise технологија. Овој водечки систем во 
индустријата интегрира цела низа на напредни функции за минимизирање 
на можноста за несреќи и максимизирање на целокупната заштита.

Дополнителни опции DriveWise за избор. Kia DriveWise и DriveWise Park се 
достапни на сите Sportage модели како стандард. Дополнително, можете 
да додадете две дополнителни опции: DriveWise Plus, понуда напредни 
функции за помош при возење и DriveWise Park Plus, со напредна помош за 
паркирање.

Далечинско паметно паркирање (RSPA).* Далечинско 
паметно паркирање Assist ви овозможува безбедно да 
го придвижувате возилото во и од тесни паркинг места. 
Се што треба да направите е прво да го порамнете 
вашиот Sportage со паркинг просторот и потоа да 
излезете, користете ги специјалните контроли на 
вашата табла за клучеви. Вие дури и не треба да се 
грижите за забрзување или сопирање.

* Достапно само кај Sportage Hybrid/Plug-in Hybrid



Луксуз од внатре.

За индивидуална удобност, целосно новата гама Sportage нуди 
врвни материјали за седишта, текстури, шевови и бои. Од ткаенина 
и вештачка кожа до премиум велур и вештачка кожа. Или врвен 
луксуз од целосно кожа. И кога ја избирате линијата Sportage GT, 
навистина можете да оставите свој белег со извонреден дизајн, 
вклучително и втиснување на амблемот со GT линија.

LX стандардна црна ткаенина. Стандардната класа 
LX има црна боја. Седиштa од ткаенина и тапацир 
со црни шевови. Доаѓа со сива постава на покривот.

EX опционална црна ткаенина и вештачка кожа. 
Црна облога, седишта со облоги од вештачка кожа 
со црни шевови за дополнителен изглед.  Доаѓа со 
меки облоги на вратите, вештачка кожна облога 
на потпирачот за рака на вратата, опционално на 
центарот од вратата, вештачка кожа на панелите и 
сива покривна облога.

EX опционална целосно црна кожа. Меки, зацврстени седишта со црна вистинска кожа за долготрајна 
удобност. Акцент на велур на горниот дел од седиштето и од страната на потпирачот за глава. Како 
дополнување на пакетот, има горни облоги со мек допир на вратите, централните панели на вратите се 
од вештачка црна кожа како и потпирачите за раце. Сива облога на покривот.

GT-line велур и вештачка кожа. Велур со ватиран 
дизајн во центарот на седиштето. Вештачка
комбинацијата на кожни потпори, украсена со 
контрастна бела боја  и бели линии, врежано лого 
со GT линија. Го надополнуваат пакетот со горните 
облоги меки на допир, централни панели на 
вратите од велур и вештачки кожни потпирачи за 
раце. Црната облога на покривот е стандардна.

EX стандардна црна ткаенина. Стандардната класа 
EX има црна боја. Седиштa од ткаенина и тапацир 
со црни шевови. Доаѓа со меки горни облоги 
на вратите, врата од вештачка кожа облоги на 
потпирачот за раце, сива облога на покривот.

EX опционална кожа со боја на ледено кафе. 
Извонредна кожа со боја на кафе. Исто така, има 
акцент на велур на горниот дел од седиштето и на 
страната на потпирачот за глава. За дополнување
во пакетот, на вратите има меки горни облоги, како 
и кај  централните панели на вратите, кожа во боја 
на  ледено кафе и кај потпирачи за раце за вратите. 
Доаѓа со сива облога на покривот. 

Премиум велур GT-line и вештачка кожа. Надградба 
на црни седишта од вештачка кожа со ватиран дизајн 
преку ширината на седиштата и потпирачот за грб. Со 
контрастно бело шиење и бели линии, врежано лого 
со GT линија. Горните облоги се меки на допир, исто 
како и кај вратите, централни панели на вратите од 
велур и вештачки кожни потпирачи за раце. Црната 
облога на покривот е стандардна.



Линија за украсување на задната врата. Додајте стилски раб на вашата задна врата 
со оваа линија за украсување. Привлечно од задниот дел, нагласување на другите 
надворешни стилски карактеристики од секој агол. Достапно во брусена алуминиумска 
оптика, хромирана оптика и пијано црна боја. 

Облоги на ретровизорите на вратите и странични 
линии на облоги. Вниманието на деталите може 
да направи целата разлика. Линии за дотерување 
достапни во брусена алуминиумска оптика,
хромирана оптика и пијано црна боја.

Шипка за влечење, која се извлекува. Дали 
сакате да комбинирате уште поголема удобност 
и ефикасен превоз? Распоредени и повлечени  
преку прекинувачот сместен во багажникот, оваа 
висококвалитетна, целосно електрична шипка на 
влечење погодно се преклопува и невидливо се 
поставува зад долниот браник кога не се користи.

Странични скалички. Овие странични скалички 
предизвикуваат вистинско чувство на солидна 
робусност тоа сигурно ќе му се допадне на 
авантуристот во вас.

Носач за велосипеди Pro. Лесна работа на утовар 
и истовар на вашиот велосипед – едноставно 
и безбедно. Откако ќе го потпрете на држачот 
на рамката, вие можете да го прилагодите и 
обезбедите вашиот велосипед самостојно на висина 
на покривот користејќи ги пригодните ротирачки 
копчиња.

Вкрстени решетки. Лесни и едноставни за инсталирање, овие силни и совршено прилагодени 
алуминиумски попречни шипки ви помагаат да транспортирате сè што ќе посакате и ви е потребно на 
вашето следно патување.

*На фотографиите се претставени различни облоги на целосно новиот Sportage.

Проширете ги вашите 
можности.

Развивме бројни наменски дизајнирани оригинални додатоци кои ви 
овозможуваат да креирате автомобил кој точно одговара на вашите 
потреби и ја надополнува вашата личност. Што и да ви е потребно - повеќе 
стил, удобност или практичност - нашите врвни додатоци ви го нудат 
совршеното решение.



Обојте ја вашата 
личност со стил.
Динамичен или карактеристичен. Спортски или 
суптилни. Гласно или луксузно. Едно-тонски или 
двотонски. Со многу бои во понудата, изборот 
е Ваш и можете да уживате. Не заборавајте на 
црниот покрив со висок сјај.

Бои на каросеријата во еден тон    Бои на каросеријата во две бои
Бисерно црна  (1K)

Deluxe бисерна бела (HW2)            Casa бела (WD)                                 Блескаво сива (KCS)                        Lunar сребрена (CSS)                                           Бисерна црна                                   Бисерна црна и Casa бела (HA3)     Бисерна црна 

Експириментално зелена (EXG)    Yuka челично сива (USG)               Пацифик сина (B3L)                         Penta метал (H8G)                                               Бисерно црна                                   Бисерно црна                                    Бисерно црна

Machined бронзена (M6Y)           Splach лимон (GZY)                         Инфра црвена (AA9)                       Портокалова fusion (RNG)                                 Бисерно црна                                    Бисерно црна                                   Бисерно црна  

и Deluxe бисерна бела (HA2)

и Експириментално зелена  (HBC)

и Splach лимон (HBA)

и Пацифик сина (HA8)

и Инфра црвена (HA7) и Портокалова fusion (HBB) 

и Lunar сребрена (HA5)

и Penta метална (HA6)



Поставете го темпото на ваш начин. Секој Sportage е дизајниран до последниот детал. Тоа вклучува 
елегантни, спортски и навистина импресивни тркала. Oдберете 
од елегантни бандажи од 17” до 19” кои се ексклузивни за 
Sportage GT-line верзија и Plug-in Hybrid.

*Информации за пневматиците во однос на ефикасноста на горивото и други 
параметри според Регулативата (ЕУ) 2020/740 се достапни на нашата веб-
страница, посетете ја.

Алуминиумско тркало од 
17” – достапно на Sportage и 
Sportage Mild Hybrid

17” алуминиумски тркала 
Тип B/Aero – не е достапно на 
Plug-In Hybrid

19” алуминиумско тркало
Ексклузивно за GT-line
- не е достапно за Hybrid

18” алуминиумско тркало тип 
А - не е достапно за Plug - in 
Hybrid

19” алуминиумски тркала тип 
B - достапно само на Plug-in 
Hybrid

18” алуминиумско тркало 
Ексклузивно за GT-line
- не е достапно за  Plug -in Hybrid 



Спецификации во детали.

* Перформанси на хибриден систем (мотор и моторно комбинирано)
** WLTP

1,6-литарски T-GDI (ниско) 1,6-литарски T-GDI (високо)

6MT iMT MHEV iMT MHEV 7DCT MHEV 7DCT MHEV 7DCT MHEV 7DCT MHEV 6AT HEV 6AT HEV 6AT PHEV
2WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 4WD

Бензин со Бензин филтер честичка (GPF) Бензин со Бензин филтер честичка (GPF) Бензин со Бензин филтер честичка (GPF) Бензин со Бензин филтер честичка (GPF) Бензин со Бензин филтер честичка (GPF)
16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар)

4 4 4 4 4
1,598 1,598 1,598 1,598 1,598

150/5,500 150/5,500 180/5,500 230*/5,500 265*/5,500
250/1,500~4,000 250/1,500~4,000 265/1,500~4,500 350*/1,500~4,500 350*/1,500~4,500

- 12 12 44.2 (60.1) 66.9 (91)
- Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а
- 0.437 0.437 1.49 13.8
- - - - 7,2

189 189 189 189 189 201 201 193 193 191
10.3 10.3 10.6 9.6 9.7 8.8 9 8 8.3 8.2
11.9 11.9 12.2 6.8 7.2 6.3 6.5 5.4 5.7 5.5

158,75-149,76 153,77-146,8 165,76-154,26 149,81-142,83 163,04-153,80 150,74-142,37 162,54-155,57 135-125 149-140 TBD
6,995-6,602 6,768-6,467 7,3-6,8 6,616-6,308 7,2-6,8 6,7-6,3 7,164-6,861 5,941-5,503 6,557-6,161 TBD

- - - - - - - - - TBD
- - - - - - - - - TBD

54 54 54 52 42
1,595 1,630 1,686 1,653 1,722 1,653 1,722 1,682 1,748 1.922
2,085 2,120 2,175 2,145 2,210 2,145 2,210 2,175 2,245 2.415
1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 TBD
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

591-1,780 562-1,751 562-1,751 587-1,776 40-1,715

Трансмиси쑻а

Погонска лини쑻а

Тип на бензин

Тип на мотор
Бро쑻 на цилиндри
Зафатнина на моторот (cc)
Max. torque (Nm/rpm)
Максимална мо쑯 (PS/rpm)

Мо쑯 на електричен мотор kW (PS)
Tип на батери쑻а

Капацитет на батери쑻а (kWh)

Макцимум капацитет на полне쑳е (kW)
Топ брзина

Забрзува쑳е 0-100 kph (sec)

Забрзува쑳е  80 -120 kph (sec)
CO2 (комбиниран) (g/km)** 

Потрошувачка на гориво (комбинирана) (l/100 km)** 
Потрошувачка на енерги쑻а (пондерирана) (Wh/km)** 
EAER (км)** 
Резервоар за гориво (литар)

Макс. максимална тежина (kg) 
Макс. бруто тежина на возилото (кg)

Макс. тежина на влече쑳е (кg) сопирано

Макс. тежина на влече쑳е (кg) несопира쑳е

Капацитет на багажен простор VDA (литар)

Мотор

18” ( не се аплицира на Plug-in Hybrid)

Макс. 150.000 км гаранција за возилото. Важи во сите земји-членки на ЕУ (плус Норвешка, Швајцарија, Исланд 
и Гибралтар). Отстапувања според важечките гаранциски услови, на пр. за боја и опрема, предмет на локални 
услови. Потрошувачка на гориво (l/100 km)/CO2 (g/km): урбано од XX/XX до XX/XX, вонградско од XX/XX до XX/
XX, комбинирано од XX/XX до XX/XX. Наведената потрошувачка и вредностите на емисиите се утврдени според 
законски пропишаните процедури за мерење (ЕУ) 2017/1153 година. Горенаведените вредности имаат нов циклус 
на тест WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) и повторно претворен во NEDC (Нов европски 
циклус на возење) дополнително мерено според методот RDE (Real Driving Emissions). Обезбеденото законско 
одрекување е само „шаблон“. Правното одрекување треба да се потврди со вашиот локален правен тим врз 
основа на локалните регулативи. 



Спецификации до детали.

Макс. 150.000 км гаранција за возилото. Важи во сите земји-членки на ЕУ (плус Норвешка, Швајцарија, Исланд и Гибралтар). 
Отстапувања според важечката гаранција услови, на пр. за боја и опрема, предмет на локални услови и услови. Потрошувачка 
на гориво (l/100 km)/CO2 (g/km): урбано од XX/XX до XX/ XX, екстра-урбанo од XX/XX до XX/XX, комбиниран од XX/XX до XX/XX. 
Спецификуваните вредности на потрошувачката и емисиите беа одредени според законски пропишани постапки за мерење (ЕУ) 
2017/1153. Горенаведените вредности се тестирани во новиот WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test 

Процедура) тест циклус и повторно претворен во NEDC (Нов Европски Возен Циклус) дополнително мерено според методот RDE 
(Реални емисии при возење). Обезбеденото законско одрекување е само  „шаблон“. Правното одрекување треба да се потврди со 
вашиот локален правен тим врз основа на локалните регулативи. 
* Перформанси на хибриден систем (комбиниран мотор и мотор)
** WLTP 

1,6-L T-GDI (ниско) 1,6-литарски T-GDI (високо)

6MT iMT MHEV iMT MHEV 7DCT MHEV 7DCT MHEV 7DCT MHEV 7DCT MHEV 6AT HEV 6AT HEV 6AT PHEV
2WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD 4WD

Gasoline with Gasoline Particle Filter (GPF) Gasoline with Gasoline Particle Filter (GPF) Gasoline with Gasoline Particle Filter (GPF) Gasoline with Gasoline Particle Filter (GPF) Gasoline with Gasoline Particle Filter (GPF)
16 (four per cylinder) 16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар)

4 4 4 4 4
1,598 1,598 1,598 1,598 1,598

150/5,500 150/5,500 180/5,500 230*/5,500 265*/5,500
250/1,500~4,000 250/1,500~4,000 265/1,500~4,500 350*/1,500~4,500 350*/1,500~4,500

- 12 12 44.2 (60.1) 66.9 (91)
- Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а
- 0.437 0.437 1.49 13.8
- - - - 7,2

189 189 189 189 189 201 201 193 193 191
10.3 10.3 10.6 9.6 9.7 8.8 9 8 8.3 8.2
11.9 11.9 12.2 6.8 7.2 6.3 6.5 5.4 5.7 5.5

158.75–149.76 153.77–146.8 165.76–154.26 149.81–142.83 163.04–153.80 150.74–142.37 162.54–155.57 135–125 149–140 TBD
6.995–6.602 6.768–6.467 7.3–6.8 6.616–6.308 7.2–6.8 6.7–6.3 7.164–6.861 5.941–5.503 6.557–6.161 TBD

- - - - - - - - - TBD
- - - - - - - - - TBD

54 54 54 52 42
1,595 1,630 1,686 1,653 1,722 1,653 1,722 1,682 1,748 1.922
2,085 2,120 2,175 2,145 2,210 2,145 2,210 2,175 2,245 2.415
1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 TBD
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

591–1,780 562–1,751 562–1,751 587–1,776 40–1,715

Мотор

Мотор

1,6-L T-GDI (ниско) 1,6-литарски T-GDI (високо)

6MT iMT MHEV iMT MHEV 7DCT MHEV 7DCT MHEV
2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

Дизел со селективна
Каталитичка редукци쑻а

(SCR)
Дизел со селективна Каталитичка редукци쑻а (SCR)

16 (4 на цилиндар) 16 (4 на цилиндар)
4 4

1,598 1,598
115/4,000 136/4,000

280/1,500~2,750 280/1,500~3,000 320/2,000~2,250
- 12
- Литиум-쑻онска полимерна батери쑻а
- 0.437
- -

175 180 180 180 180
12.1 11.4 11.7 11.4 11.6
11.9 11.1 11.4 8.6 8.8

144.9–135.9 138.9–126.9 149.9–137.9 138.9–129.9 153.9–142.9
5.5–5.2 5.3–4.8 5.7–5.3 5.3–5.0 5.9–5.5

- - - - -
- - - - -

54 54
1,620 1,654 1,710 1,662 1,736
2,110 2,145 2,200 2,150 2,225
1,650 1,950 1,950 1,650 1,650
750 750 750 750 750

571–1,760 526–1,715

Трансмиси쑻а
Погонска лини쑻а

Тип на бензин

Тип на мотор
Бро쑻 на цилиндри
Зафатнина на моторот (cc)
Максимална мо쑯 (PS/rpm)
Max. torque (Nm/rpm)
Мо쑯 на електричен мотор kW (PS)
Tип на батери쑻а
Капацитет на батери쑻а (kWh)
Макцимум капацитет на полне쑳е (kW)
Топ брзина

Забрзува쑳е 0-100 kph (sec)
Забрзува쑳е  80 -120 kph (sec)
CO2 (комбиниран) (g/km)** 
Потрошувачка на гориво (комбинирана) (l/100 km)** 
Потрошувачка на енерги쑻а (пондерирана) (Wh/km)** 
EAER (км)** 
Резервоар за гориво (литар)
Макс. максимална тежина (kg) 

Макс. бруто тежина на возилото (кg)
Макс. тежина на влече쑳е (кg) сопирано
Макс. тежина на влече쑳е (кg) несопира쑳е
Капацитет на багажен простор VDA (литар)

Трансмиси쑻а

Погонска лини쑻а

Тип на бензин

Тип на мотор
Бро쑻 на цилиндри
Зафатнина на моторот (cc)
Max. torque (Nm/rpm)
Максимална мо쑯 (PS/rpm)

Мо쑯 на електричен мотор kW (PS)
Tип на батери쑻а

Капацитет на батери쑻а (kWh)

Макцимум капацитет на полне쑳е (kW)
Топ брзина

Забрзува쑳е 0-100 kph (sec)

Забрзува쑳е  80 -120 kph (sec)
CO2 (комбиниран) (g/km)** 

Потрошувачка на гориво (комбинирана) (l/100 km)** 
Потрошувачка на енерги쑻а (пондерирана) (Wh/km)** 
EAER (км)** 
Резервоар за гориво (литар)

Макс. максимална тежина (kg) 
Макс. бруто тежина на возилото (кg)

Макс. тежина на влече쑳е (кg) сопирано

Макс. тежина на влече쑳е (кg) несопира쑳е

Капацитет на багажен простор VDA (литар)

18” ( не се аплицира на Plug-in Hybrid)



Комплетен мир на умот.

Кога купувате од целосно новата палета на Kia 
Sportage, сакаме да се чувствувате целосно 
поврзани со вашето возење и возачко искуство, 
не само денес, туку и за сите години  онатаму 
што доаѓаат. Тоа е зошто секоја нова Kia доаѓа со 
ексклузивни продолжени гаранции.

7 години гаранција за возилото. Секоја Kia има  
Гаранција за нов автомобил од 7 години/150.000 
km (до 3 години неограничено; од години 150.000 
км). Од браник до браник за него гаранцијата 
е бесплатна и може да се пренесе на следните 
сопственици, под услов автомобилот редовно 
да се одржува во согласност со распоредот за 
сервисирање. 

Kia 7-годишна гаранција за EV/HEV/PHEV батерија. 
Кога се префрлате на Kia Electric (EV), Hybrid Elec-
tric (HEV) или Plugin Хибрид (PHEV), добро е да се 
знае дека нашите батерии се изградени за да имаат 
долг живот*. Затоа во Kia ви нудиме гаранција од 7 
години или од првичната регистрација или 150.000 
км кое и да е прво. Дури и за нашите ниски напонски 
(48V и 12V) батерии во Kia Mild-Hybrid electric возила 
(MHEVs), нашата гаранција на Kia ве покрива одреден 
период од 2 години од првичната регистрација без 
разлика на километражата. Сето тоа значи дека 
едноставно можете да уживате во искуството на 
возење на нашиот еколошки асортиман, секој ден со 
годините што доаѓаат. 

* Ве замолуваме да забележите. Само за EV и 
PHEV, Kia гарантира капацитет на батеријата од 
70%. Намалување на капацитетот на батеријата 
во возилата HEV и MHEV не е опфатена со 
оваа гаранција. За да се минимизира можното 
намалување на капацитетот, едноставно следете ги 
упатствата на […] или консултирајте се со вашиот 
сопствен прирачник. Можете да најдете повеќе 
информации на www.kia.com/ 
[...].



За цели на илустрациите се користат статични и подвижни слики. 
Финалниот производ може да покаже разлики во споредба со 
употребени слики. Моделите и спецификациите прикажани 
во ова брошурата може да се разликува од моделите достапни 
на вашиот пазар. Поради ограничувањата на процесот на 
печатење,  бојата на каросеријата на автомобилот може малку 
да се разликува од вистинските бои. Ве молиме контактирајте го 
вашиот локален продавач на Kia за најновите информации.

Kia Моторс Македонија 
Перо Наков 25, 1000 Скопје  
Р. Македонија 
kia.mk

+3892 2570 282
+3892 2570 283


