
Modelový rok 2018

Typ motora Pohon Prevodovka TR
Benzínový motor

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 Predná maska chladiča v prevedení lesklá čierna o

 Metalický lak 550 €

o

o

o

o / o / o

 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca o

 Ovládanie audio systému na volante o

o

o

 Predná a zadná lakťová opierka (predná s odkladacím priestorom, zadná s držiakmi na poháre) o

 Palubný počítač s 3.5" monochromatickým LCD displejom o

o

o

o

o

o

o

o

(KCS) SPARKLING SILVER - strieborná metalíza

(HW2) DELUXE WHITE - biela metalíza

(E5B) DARK GUN METAL - tmavosivá metalíza

(D7U) PLANET BLUE - tmavomodrá metalíza

(AA9) NEW INFRA RED - červená metalíza

(1K) BLACK PEARL - čierna metalíza

DOSTUPNÉ FARBY (stav k 1.11.2018): 

 MULTIMÉDIÁ
 Rádio s MP3 audio, AUX, USB (6 reproduktorov)

 Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

 INTERIÉR
 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

 Elektrické ovládanie predných a zadných okien (automatické dovieranie okna vodiča)

 Strešné lyžiny

 Svetelný senzor

 Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

 Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

 Predné svetlomety projektorového typu

 Predné svetlomety do hmly

 EXTERIÉR

 Bluetooth handsfree sada

 Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadiel

 Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky

 Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča (výška / smer / bedrová opierka - elektrická)

 Odmrazovanie čelného skla v spodnej časti

 Látkové čalúnenie sedadiel

 Tempomat a obmedzovač rýchlosti

 Delené a sklápateľné zadné sedadlá (60:40)

 Manuálna klimatizácia

 Pneumatiky  225/60 R17 + disky z ľahkej zliatiny

 Lepiaca sada na opravu pneumatík

 Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)

 Imobilizér, alarm

Cenník Kia Sportage

 1.6 GDi  97kW / 132k 2WD M6 20 550 €

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

 BEZPEČNOSŤ

 ISOFIX uchytenie detskej sedačky na zadných sedadlách

 ABS (protiblokovací systém) + TSA (asistent stabilizácie prívesu)

 ESC (elekt. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do kopca)

 6x airbag (vodič, spolujazdec, bočné a záclonové airbagy)



Technické údaje

Kia Sportage
motor

prevodovka

Rozmery
dĺžka (mm) 4 480
šírka (mm) 1 855
výška (mm)
rázvor (mm) 2 670

rozchod vpredu (mm)
rozchod vzadu (mm)
predný previs (mm) 910
zadný previs (mm) 900
svetlá výška (mm) 172

batožinový priestor (l) - min.

Parametre motora

zdvihový objem (cm3)
rozvod

vŕtanie / zdvih (mm)
kompresný pomer

max. výkon (kW(k) / ot.min)
max. krútiaci moment (Nm / ot.)

Hmotnosť (WVTA)
pohotovostná hmotnosť (kg)

celková hmotnosť (kg)
max. užitočná hmotnosť (kg)

max. prípust. zaťaženie strechy (kg)
príves brzdený (kg)

príves nebrzdený (kg)

Výkon a spotreba (WVTA)
max. rýchlosť (km/h)

zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)
spotreba (l) (mesto)*

spotreba (l) (mimo mesta)*
spotreba (l) (priemer)*

priemer CO2 (g/km)*

typ paliva ( min. oktánové. č. )
objem palivovej nádrže (l)

DOVOZCA : KIA Motors Sales Slovensko, s. r. o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

62

1 635 (1 645 so strešnými lyžinami)

1 613 (225/60 R17)
1 625 (225/60 R17)

491 (1 480)

5.6

97 (132) / 6 300

77 / 85
11 : 1

161 / 4 850

BA95

1 379 - 1 471
1 895
516

1 400
650

Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.

ROZMERY (mm)

6.7

182
11.5

1.6 GDi
zážihový štvorvalec

6 st. manuálna

* Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj 

spôsob jazdy, faktory okolia a aktuálny stav vozidla. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za 

globálne otepľovanie.

DOHC, reťaz

1 591

100

8.6

GDi - atmosférický agregát s priamym vstrekovaním benzínu

156


