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Helt nya Kia Sportage överträffar garanterat dina förväntningar. En SUV med snyggare design, mer teknik 
och fler smarta funktioner som ger dig både suverän komfort och hög säkerhet.
Nya Kia Sportage drar blickarna till sig, oavsett om du cruisar genom staden eller tar dig fram på sämre 
skogsvägar. Bilen kombinerar sportig design med praktisk funktion, och finns nu i det ännu sportigare 
utförandet ”GT Line.”
Kia Sportage är vår mest sålda SUV och är utformad och tillverkade i Europa, för Europa.

En bil för alla dina äventyr
Helt nya Kia Sportage



1.  Bi-xenon-strålkastare och varselljus 
(halvljus) med LED, utgör tillsammans 
ett djupt och brett ljus för bästa sikt. 

2.  Bakre LED-ljus med bra synbarhet 
och unik design.

3.   19” aluminiumfälgar med silver-finish 
för en djärvare framtoning.
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Den distinkta yttre designen har en muskulös och djärv framtoning. Den skulpterade fronten 
med Kias typiska grill, ger Sportage ett synnerligen sportigt utseende. De eleganta baklljusen 
i LED ger bilen en snygg avrundning och lämnar ingen oberörd.

En njutning för ögat
Exteriör design
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Skillnad som 
både syns och 
känns

Interiör design

Kupén är tillverkad med stort fokus på varje detalj, och med 
material av hög kvalitet och behaglig finish. Sportage har 
skön komfort och är bekväm för både passagerare och 
förare. Vad sägs om t ex rattvärme, sätesvärme även i 
baksätet och JBL ljudsystem med baslåda?
 
Förarplatsen är ergonomiskt konstruerad utifrån 
förarens behov. Reglage är logiskt placerade 
och lätta att manövrera, och övre delen av 
instrumentpanelens displayer är placerade i 
bekväm ögonhöjd.



1. Instrumentpanel med 4,2” TFT LCD-skärm som gör informationen både 
tydlig och lättläst.

2. Luta dig tillbaka och njut i bekväma stolar med perforerad svart läderklädsel 
med grå sömmar (GT Line). Elmanövrerad förarstol med svankstöd höjer 

komforten ytterligare. 

3. Den eleganta interiören kombinerar komfort och stil, där högkvalitativa 
materialval ger en gedigen premiumkänsla. T ex. mjuka paneler och detaljer i 

pianolack och krom.
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1. Bi-xenon-strålkastare och varselljus (halvljus) med LED, utgör 
tillsammans ett djupt och brett ljus för bästa sikt.

2. Det smarta parkeringssystemet hjälper dig både att hitta en ledig 
parkeringsficka och parkera åt dig. Inte nog med det, systemet 
hjälper dig även att lämna parkeringsfickan på ett säkert sätt.

3. Backkameran underlättar vid parkering och hjälper dig att upp- 
täcka låga föremål bakom bilen. 

4.  Systemet för automatisk avbländning drivs av en kamera som 
upptäcker bilar framför dig. Växlar automatiskt mellan hel- och 
halvljus.

5.  Tillsammans med navigationssystemet används en kamera som 
läser av hastighetsskyltar längs vägen, dessa presenteras visuellt 
bredvid hastighetsmätaren på navigationsdisplayen.
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Helt nya Kia Sportage fokuserar på att underlätta din bilkörning, så att du bekymmersfritt kan ta dig fram i 
trafiken. Till din hjälp finns en rad teknik och funktionalitet för både säkerhet och komfort. Allt från och hjälpa 
till att hålla hastighetsbegränsningen till att parkera bilen åt dig. Då kan du fokusera på att njuta av bilturen 
istället.

Vi har tänkt på det mesta så 
du kan njuta istället

Förarassistans
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Nya Kia Sportage är utformad för att vara bekväm. Mer än bekväm, faktiskt. Den är utformad för 
att göra varje resa till en njutning. Med alla supersmarta funktioner gör Sportage livet enklare, vad 
sägs om t ex; nyckellöst system, Bluetooth, elmanövrerad bagagelucka, rattvärme samt sätes-
värme även i baksätet.

Njut av varje bilresa
Bekvämlighet och komfort
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1.  Med den smarta nyckeln låser du upp bilen genom 
att bara ha nyckel i fickan eller väskan. Du kan 
även starta och stänga av motorn med en enkel 
knapptryckning på bilens panel.

2.  All information du behöver presenteras på en 4,2” 
TFT LCD-skärm. Här hittar du bl a färddator och 
körinstruktioner från navigationssystemet.

3.  Genom att indikera på instrumentpanelen, varnar 
TPMS-systemet när däcktrycket är för lågt eller 
sjunker hastigt.

4.  Baksätespassagerarna kan enkelt ladda sina 
mobila enheter i det bakre USB-uttaget.

5.   Uppvärmbara säten är en självklarhet under 
kalla dagar i Norden. I Sportage är är både 
framsäten och baksäten uppvärmbara.
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Med nya Kia Sportage kan du fortsätta vara ansluten även när du 
färdas i bilen. Tack vara Bluetooth kan du enkelt ringa upp eller 
svara i mobilen samt spela upp dina lagrade spellistor. 

Musiken presenteras i högsta ljudkvalitet via anläggningen från 
JBL. Vårt nya navigationssystem med internetuppkoppling hjälper 
dig med all tänkbar service under resan.

Ansluten & i full kontroll
Anslutningar
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1. 8” navigationssystem med Europa-kartor i 
2D och 3D. Dessutom ingår 7 års fria kart- 
uppdateringar.

2.  USB/AUX-anslutning för MP3-spelare, USB- 
enheter och andra kompatibla multimedia 
enheter som har AUX och USB-portar.

3.  JBL ljudsystem med 8 högtalare och avancerad 
Clari-FiTM teknik, vilken förbättrar ljudkvaliteten 
på MP3-filer samt ger HD-ljud.
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1.Trafikinformation*
Navigationssystemet ger kontinuerlig trafik- 

information som uppdateras varannan minut. Här 
ser du enkelt vilka vägar som är lättframkomliga 
och vilka du bör undvika. Systemet föreslår även 

alternativa vägval.

2. Fartkameror**
Systemet gör dig uppmärksam på förekomst av både 

fasta och stationära fartkameror. Det varnar även när 
du närmar dig olycksdrabbade områden. 

3. Lokalkännedom med “Local search”
Om du letar efter en sushi-restaurang, en stormark-
nad eller en viss mötesplats – låt ”Local Search” hjälpa 
dig. Databasen innehåller 500 sökbara kategorier, 
25.000 nyckelord och 250.000 platser. Dessutom kan 
systemet söka på tio språk, även utomlands.

4. Väderprognos
Kommer din helg att vara solig eller regnig? Skriv bara 
in din destination för att se en fyra dagars väderprog-
nos, komplett med min- och maxtemperatur, vind-
styrka och chanserna för sol eller regn.

*   Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster.
** Rättsliga begränsningar för dessa tjänster kan finnas
beroende på i vilket land tjänsterna används.

1
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TomTom navigationssystem

Vårt nya navigationssystem med TomTom-tjänster tar tillförlitlig vägledning till nästa nivå. Systemet är
precist och erbjuder information mer lättillgängligt än någonsin. Navet i TomTom-systemet är en Wi-
Fi-enhet som ansluter bilens navigationssystem till Internet via din smartphone*.

Var? Hur? När?
Svaret finns här
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Nya Kia Sportage med utrustningspaketet ”GT Line” har en ännu sportigare framtoning. 
Här ingår exteriöra detaljer som dubbla synliga utblås, 19” aluminiumfälgar och dimljus i 
LED med iskubsformat.

Ännu sportigare.
GT Line - exteriör
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1.  19” aluminiumfälgar med matt 
silver-finish för en ännu sportig-
are framtoning.

2.  Synliga dubbla utblås samt silver-
färgad hasplåt.

1 2
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Sportig, inifrån och ut
Interiören i GT Line är minst sagt imponerande. Den D-formade läderratten har en alldeles 
suverän känsla och de snygga läderklädda sätena är både sköna och praktiska. Den piano- 
lackerade mittkonsolen och aluminiumpedalerna är pricken över “i-et” i den sportiga kupén. 

GT Line - interiör
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1.  Aluminiumpedaler är självklara i detta sportiga paket.

2.  D-formad läderratt med tre ekrar och GT Line logotyp.

1
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Redo för 
en tur
eller flera?

Dynamik och kapacitet

Inget går upp emot ett riktigt äventyr.
Med nya Kia Sportage gör du allt för att komma på en 
anledning att ta en biltur. Det beror på att Sportage är 
byggd för äventyr oavsett vardag eller semester. 

Fyrhjulsdriften (AWD) övervakar kontinuerligt körför- 
hållandena för att bibehålla bästa väggrepp på ojämna, lösa 
eller hala ytor. Detta bidrar även till förbättrad stabilitet vid 
kurvtagning. Tack vare den innovativa och motordrivna  
servostyrningen upplevs körningen mer stabil och direkt.
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1. Vid start i backe ser funktionen till att du inte rullar 
bakåt. Bromstrycket behålls under två sekunder tills du 
gasar.

2. Systemet för bromskontroll hjälper dig att upprätthålla 
en stabil hastighet ner för branta backar.



Eftersom det är roligare att resa tillsammans, har nya Kia 
Sportage en hel del utrymme att njuta av. Den generösa 
kupén är lika bekväm för dina medpassagerare som för dig. 

Sportage har flexibiliteten som ger dig möjlighet att an-
vända dess utrymmen på det sätt som passar dig bäst, för 
tillfället. Baksätet kan delas i 40/60 och delvis fällas. När 
hela baksätet är nedfällt finns rejält med lastutrymme och 
golvytan är näst intill helt plan.

Gott om plats att 
njuta av - och att dela

Mångsidighet & utrymme
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1.  Praktiskt med fällbart baksäte som kan delas och fällas 
i 60/40.

2.  Med baksätena helt uppfällda ryms 491 liter, med 
baksätena helt nedfällda ryms hela 1480 liter.

3.  Bagageutrymme med flexibel golvnivå ger vid lägsta 
höjd ytterligare 12 liters lastkapacitet. Golvet sänks då 
med 98 mm.
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Nya Kia Sportage har stort fokus på både passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet. För bästa 
stabilitet och stötdämpning har den förstärkta karossen helt sammankopplade vridstyvhetsdelar. För 
att ge hög säkerhet är bilen utrustad med 6 krockkuddar som löser ut vid en ev. kollision. När det gäller 
aktiv säkerhet finns en rad avancerade system som hela tiden arbetar och samarbetar för att du ska 
färdas tryggare på vägen.

Vi värnar om dig
Säkerhet
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1. Sensorer och en kamera övervakar samt känner av 
om det finns fordon eller fotgängare framför bilen. 
Nödbromssystemet Autobroms, varnar föraren om 
en potentiell risk för kollision upptäcks. Om föraren 
inte styr undan eller bromsar, då bromsar bilen 
automatiskt.

2.  Dödavinkelvarning. Tack vare denna funktion kan 
du minska obehagliga överraskningar längs vägen. 
Föremål som dyker upp i döda vinkeln upptäcks 
med hjälp av systemets radarsensorer, och en 
varningslampa på sidospegeln tänds. Föremål upp 
till 70 m bort upptäcks av systemet.

3. System med varning för bakomvarande trafik 
vid backning, är en god hjälp när du backar ur 
en vertikal parkeringsficka.

4. Vårt avancerade filövervakningssystem för- 
hindrar att du hamnar på fel kurs om du till- 
fälligt skulle tappa koncentrationen. En kamera 
övervakar bilens position i förhållande till filen 
du kör i. Om nödvändigt varnas du genom ett 
ljud och bilen styr automatiskt tillbaka bilen i 
filen. Systemet fungerar från 60 km/h.
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Designad för att leverera både god prestanda och bra funktionalitet. Du kan välja från ett brett utbud av kraftfulla 
och smarta bensin- och dieselmotorer. När det gäller växellådor, finns även här lika smarta och högpresterande 
alternativ. Oavsett vad du väljer, kan du vara säker på en smidig och bränslesnål körning.

Smarta motorer. 
Intelligent teknik.

Motorer
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1. Snabba och mjuka växlingar med senaste tekniken 
i våra 6-växlade manuella lådor.

2. Njut av allt det bekväma med automatlåda. 

1 2

3

3. Bränsleeffektiva systemet start/stopp (ISG) 
erbjuds med vissa motorer, så även vårt energi-

 återvinningssystem. ISG minskar bränsleför-
brukning och CO2-utsläpp genom att automatiskt 
stänga av motorn när bilen står stilla. Energiåter-
vinningssystemet aktiveras när du tar foten från 
gaspedalen. Systemet använder då den genere- 
rade energin, som normalt går förlorad, till att 
ladda batteriet.
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1.   Textilmatta i velour och instegslist med vit LED-belysning 
Velourmatta i hög kvalitet skyddar golvet och gör bilen mer 
lättstädad. Instegslisten med vit LED-belysning tänds/släcks 
automatiskt när dörrarna öppnas och stängs.

28

Helt nya Sportage har det mesta - men vem vill inte ha 
den där lilla extra och personliga touchen? Med Kias 
originaltillbehör kan du förfina och skydda, samtidigt 
som du skapar den perfekta bilen för dig och dina 
äventyr. 
Alla Kias originaltillbehör har konstruerats och 
tillverkats enligt samma höga standard och 
strikta krav på kvalitet, hållbarhet och passform 
som Sportage. En Kia återförsäljare är redo att 
ge vidare råd och stöd för att du ska få ut det 
mesta av bilen.

Förfina, vårda 
& skydda.

Originaltillbehör
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2. Bakre stötfångarskydd & bagagerumsmatta 
Stötfångarskydd i rostfritt stål ger skydd vid i och urlastning. 
Bagagerumsmattan i velour ger golvet skydd och gör det 
lättare att hålla rent.

3. Backspegelkåpa 
Kåpor i rostfritt stål framhäver bilens design ytterligare.

4. Sidosteg 
Matt aluminiumsteg med halkskydd av gummi.

5.  Avtagbar dragkrok 
Korrosionsbeständig dragkrok med enkel montering/demontering.

6.  Säkerhetsnät 
Monteras enkelt mellan de bakre ryggstöden och taket. Skyddar effek-
tivt mot last vid en eventuell hastig inbromsning.
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1. Svart tygklädsel, Action

2. Svart läderklädsel, tillval Komfort

3. Svart tygklädsel, Komfort

4. Svart läderklädsel, GT Line
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Nya Kia Sportage är väldesignad inifrån och ut: alla versioner av Sportage har en snygg klädsel och en interiör som 
matchar dess sportiga yttre. Det finns tre paket att välja mellan: Action, Komfort och GT Line.

Ännu snyggare i verkligheten 
Interiöralternativ

31
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Färger

17" aluminiumfälg 

Komfort

16  aluminiumfälg

Action

19" aluminiumfälg

GT Line

Casa White, solid Sparkling Silver, metallic

Dark Gun Metal, metallic Black Pearl, pearl

Sirius Silver, metallicDeluxe White, pearl

Canyon Silver, metallic

Sand Track, metallicInfra Red, metallic

Alchemy Green, metallicPlanet Blue, metallic Bronze Metal, metallic

Fälgar
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Specifikation
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Motor 1.6 GDi 135 HK 1.7 CRDi 115 HK 2.0 CRDi 185 HK

Växellåda 6 vxl, manuell 6 vxl, manuell 6 vxl, manuell 6 vxl, automat

Drivning Fram Fram Automatisk AWD

Bränsle Bensin Diesel

Motortyp Fyra cylindrar Fyra cylindrar, turbo

Cylindervolym (cm3) 1591 1685 1995

Motoreffekt hk vid varv/min 132/6300 115/4000 185/4000

Vridmoment max vid varv/min (Nm) 161/4850 280/1250~2750 400/1750~2750

 Toppfart (km/h) 182 176 201

Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km) 156 119 154 166

Stadskörning (l/100km) 8.6 5.4 7.1 7.9

Landsvägskörning (l/100km) 5.6 4.1 5.2 5.3

Blandad körning (l/100km) 6.7 4.6 5.9 6.3

Tjänstevikt (kg) (max.) 1471 1564 1756 1784

Totalvikt (kg) 1895 2000 2250 2250

Släpvagnsvikt (kg) 1400 1400 2200 1900

Släpvagnsvikt (kg) med B-körkort 1400 1400 1250

Bränsletank (liter) 62

Dimensioner

Kia Sportage finns med olika utrustningspaket, färger och motoralternativ. Hitta din favorit och gör ditt val.

Vilken är din favorit?

Specifikation och färg

*inkl. takreling



Ett tryggt ägande
Garanti & Support

7 års nybilsgaranti

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar.  
Garantin gäller under förutsättning att Kias underhållsservice och reparations- 
anvisningar följts under hela garantitiden. Service och reparation ska ha utförts 
av auktoriserad Kia-verkstad, eller av annan verkstad, förutsatt att arbetet 
utförts på ett fackmässigt sätt enligt Kias serviceprogram. Service ska utföras 
enligt det som först inträffar, körsträckan eller årligen. Maximal överträdelse i 
tid och körsträcka är 2 månader respektive 200 mil. Överträds dessa marginaler 
upphör garantin att gälla. För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 
år eller 15 000 mil, det som först inträffar. Läs mer på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti 

Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnska-
degarantin följer bilen.

5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti

Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som 
är följden av produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs repara-
tion om någon del av karossen är genomrostad så att det uppstått ett hål. 
En auktoriserad Kia-verkstad reparerar rostskadan utan kostnad, om den 
uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är konstruerad för.

3 års asststansservice

Assistansservice fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det inträffar ett 
missöde med bilen under en resa garanterar Kia att de som färdas i bilen 
kan komma vidare. Kia assisterar genom att vid nödläge ordna med bärg-
ning och/eller reparation av bilen, så att resan kan fortsätta.
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Kias 7 åriga nybilsgaranti
Gäller i 7 år/15 000 mil. Giltig 
i EU (även Norge, Schweiz, 
Island och Gibraltar) och 
enligt lokala villkor och 
förhållanden.
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www.kia.com

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra 
tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning och 
CO2-halt, se separat faktablad. 
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 12
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com
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