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Livet är vad du gör det till.
Välkommen till Kias värld.

Livet är spektakulärt. Det är levande, oförutsägbart och spännande i 

alla dess former. Vad som än händer, vart du är går och vad du än 

kommer att upptäcka, är Kia med dig.

Vi på Kia drivs av att bidra till en bättre framtid. Det är därför vi 

utvecklar och bygger bilar som hjälper dig att upptäcka och njuta av 

nya perspektiv. Bilar med fantastisk design, avancerad teknik och 

smarta lösningar. Klassledande 7-årsgaranti från fabrik är bevis på 

Kias enastående kvalitet. Vad vi än gör, drivs vi av ett uppdrag: att 

alltid överträffa dina förväntningar. Vi kallar det "The Power to 

Surprise".
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Nya Kia Sorento…
med elektrifierad kraft
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Med helt nya Kia Sorento bryter vi ny mark och höjer standarden när det gäller utrymmen, 

funktionalitet, smarta funktioner och effektivitet. Nya Kia Sorento kommer snart som kraftfull 

plug-in hybrid, en riktigt komfortabel och rymlig sjusitsig SUV.

Helt nya generationen Kia Sorento kommer till Sverige i september. Först som diesel och mot 

slutet av året som laddhybrid.
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Vardag eller äventyr. Varför välja. Helt nya Kia Sorento kännecknas 

av en robust men inbjudande design, smarta funktioner och en fan-

tastisk komfort för stora och små (upp till 7 personer). AWD-

fyrhjulsdrift matchar den elektrifierade drivlinan perfekt så att dina 

äventyr lämnar mindre klimatavtryck med reducerade utsläpp.

Sätt din standard
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Skapa din terräng
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Var du än är och vart du än ska så tar helt nya Sorento dig dit. Med stil och komfort. Nya 

designfunktioner, vertikala LED-baklampor bak, en sportig takspoiler som döljer den 

integrerade vindrutetorkaren och det nya Sorento-emblemet ger ett självsäkert och 

bestående intryck.
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Oavsett vilken drivlina du väljer så kommer nya Sorentos muskulösa 

och kraftfulla design att sticka ut. Den skulpterade grillen framhävs 

av krom och svarta, sportiga detaljer. De främre stötfångarna, 

luftintagen och de stora hjulen i kombination med den nya 

ljusteknologin för LED-strålkastarna och dimljusen förstärker det 

kraftfulla uttrycket ytterligare.

Välj dina 
perspektiv
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Interiör

Njut av lugnet
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När lugnet infinner sig. Så snart du sätter dig i nya Sorento kommer 

du upptäcka en ergonomiskt komponerad interiör och gott om 

utrymme för upp till sju personer. Låt den sobra belysningen, de 

bekväma lädersätena och det svarta innertaket omfamna dig och 

skänka en känsla av lyx. 

Den kraftfulla och sportiga utsidan matchas av en komfortabel och 

intuitiv insida. Luta dig tillbaka och låt dig förundras över de smarta 

funktionerna i Sorentos 10,25" navigationssystem med Kias 

uppkopplade tjänster, UVO Connect. Vidare kommer du finna ett 

12,3" digitalt kluster och en musikupplevelse som förmedlas av Bose 

premium-ljudsystem och hela 12 högtalare. Ditt lugn, utan kompro-

misser.
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Mångsidighet
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Öppna dina sinnen och föreställ dig alla möjligheter. Nya Sorento 

bjuder in till äventyr oavsett om det är en tur till stan eller en längre 

resa med hela familjen. Sju personer får plats, eller om du hellre vill 

transportera skrymmande föremål inne i bilen, så går de bakre sto-

larna att fälla 60:40. För komforten svarar manuell luftkonditioner-

ing på tredje sätesraden så att även de på sista raden kan njuta av 

resan till fullo. När allt kommer omkring så är nya Sorento skapad 

för att fungera för både dig och för alla som följer med.

Gör dig redo
för nya äventyr
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Komfort

Sorento kan snabbt omvandlas från fem till 

sju sittplatser. Och skulle du istället behöva 

maximera bagageutrymmet så finns hela 

2011 liter att tillgå när du fäller den andra 

och tredje sätesraden.

Sätena i andra raden fälls enkelt med en 

knapptryckning för det ena, andra eller med 

två knapptryckningar för båda sätena. 

Snabbt och enkelt. 

Sitter man 7 i bilen är lastutrymmet 187 

liter. Är ni däremot 5 personer i bilen är las-

tutrymmet 616-821 liter beroende på hur 

långt fram eller bak man har den andra 

raden.

Oavsett vad du har planerat och vad du vill 

packa, kommer Sorento väl förberedd med 

stor flexibilitet för passagerare och last.

Tredje raden delvis nedfälld

Tredje raden fälld och andra raden delvis nedfälld.

Tredje raden helt nedfälld

SÄTESALTERNATIV
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Maximera din frihet
Utmana dina gränser med stil. I nya Sorento kommer du uppskatta komforten, de generösa 

utrymmena och graden av flexibilitet som är insvept i bilens djärva utsida.
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HEAD-UP DISPLAY (HUD)

Säkrare på vägen: för att säkerställa att du håller ögonen på vägen 

så projiceras grafik och körrelaterad information på vindrutan, 

direkt i ditt siktfält.

Dela din upplevelse
Dela din upplevelse med nära och kära i rymliga och ergonomiskt utformade säten.

360° KAMERA

Via fyra kameror - bak, fram och på sidorna - kombineras en bild av 

fordonet för att ge dig ett fågelperspektiv över utrymmet runt 

bilen. Bra när du parkerar och fungerar i hastigheter under 20 km/h.

Bekvämlighet
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UPPVÄRMBARA SAMT VENTILERADE SÄTEN

Oavsett väder och temperatur så kan du anpassa sätena med 

värme under den kallare årstiden eller med ventilation under 

varmare dagar.

INTERIÖRBELYSNING

Skapa en trevlig atmosfär med stämningsbelysningen i dörrarna och 

längs listen på instrumentbrädan. Upp till sju kärnfärger och 64 

nyanser gör att du kan anpassa stämning efter humör.

SÄTEN MED MINNEN

Minnesfunktionen medger upp till två olika sitt- och 

sidospegelpreferenser. För maximal komfort så har båda 

framsätena svankstöd. Dessutom så har förarsätet en utdragbar 

kudde som är integrerad med krockkudden på passagerarsidan 

vilket förhindrar att förarens och passagerarens huvuden krockar i 

händelse av kollision.
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Som en del av vårt kvalitetsöfte har alla 

nya Kia-fordon som är utrustade med en 

LG-navigationsenhet och rätt till årliga 

kartuppdateringar vid service. Detta unika 

program ser till att ditt navigationssystem 

alltid är uppdaterat.

7 års kartuppdatering

Infotainment

10.25" NAVIGATIONSSYSTEM

Den stora navigationsskärmen på 10,25” underlättar för dig att välja destination. Dessutom 

kommer den med en sjuårig kartuppdatering och är kompatibel med UVO Connect, Android 

Auto och Apple CarPlay.

Alltid uppkopplad
Från det ögonblick du sätter dig i nya Kia Sorento kommer du att upptäcka en mängd av 

den senaste teknologin, designad för att du ska få full kontroll över alla äventyr som 

ligger framför dig.
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TRÅDLÖS LADDNING

Glöm kablar ... du kan ladda din mobiltelefon trådlöst och enkelt 

genom att placera den på laddplattan längst fram på mittkonsolen.

BOSE® PREMIUM SURROUND

Upplev fantastisk bilunderhållning med 12 högtalare, en extern 

förstärkare och den senaste tekniken. Förvandla alla stereo- eller 

flerkanaliga ljudkällor till en häpnadsväckande 

surroundljudupplevelse.

USB-PORTAR OCH LADDNING TILL ALLA

Ryggstödet har integrerade USB-laddningsportar för användning av 

första och andra radens passagerare. Lastområdet har dessutom 

USB-laddningsportar på varje sida för passagerarna i tredje raden. 

Dessutom har den bakre mittkonsolen en USB-laddningsport och

12 V-uttag - perfekt för att spela spel och ladda elektronik.
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Intressanta platser

Leter du efter en bra restaurang, ett lokalt företag eller 
en speciell plats att besöka? Denna information, och mer 
därtill, är lättillgänglig och hålls uppdaterad i online-
katalogen. 

 
Parkering 
 
Kia Live visar bland annat tillgängliga parkeringsplatser och 
priser innan du kommer fram till din destination.

Live trafikinformation

Navigationssystemet levererar mycket exakt trafikinformation 
i realtid från TomTom. Informationen uppdateras varannan 
minut så att du får reda på var trafiken flyter smidigt eller vilka 
vägar som ska undvikas. Vid hinder kan systemet även föreslå 
alternativa rutter.

 
Kamera 

Kameran varnar för en rad fasta och stationära 
hastighetskameror. Systemet varnar också för områden där 
olyckor är särskilt vanliga.

 
 
Väderprognos

Skriv in din destination så får du en komplett sammanfattning 
av en fyradagars väderprognos, inklusive minsta- och maximala 
temperaturer, vindhastighet och risk för sol eller regn. 
 
 
 

Kia Live
Aktivera Kia Live med det medföljande SIM-kortet. Då hämtas 
relevant information som uppdateras i realtid. På så sätt 
får du tillgång till sömlös information som visas direkt på 
navigationsskärmen.

KIA UVO CONNECT
Helt nya Kia Sorento har UVO Connect, en tjänst som är utvecklad för Kia och som möjliggör en mängd information om din resa 
i realtid till ditt navigationssystem.  UVO-appen visar även en mängd data och information om din bil på din 
Android eller Apple smartphone. Dessutom har denna spännande nya teknik utvecklats för att följa de senaste EU-reglerna 
vilket garanterar högsta grad av datasäkerhet, öppenhet och skydd.

HÅLL DIG UPPKOPPLAD



Du kommer att få notiser om när billarmet utlöses, diag-
nostiska meddelanden om bilens status och månadsrap-
porter som ger dig en översikt över din bilanvändning.

Hitta min bil 
Hjälper dig hitta din bil på en stor parkeringsplats. Om du 
glömt bort var bilen stod parkerad.

 
Fordonsstatus 
Ger en översikt över viktiga delar av din bils status som 
dörrlås, tändning, batteri och laddningsnivå. 

Mina resor 
Ger en sammanfattning av din tidigare resa inklusive me-
delhastighet, distans etc.

Skicka till min bil 
 
Nu kan du förplanera och ställa in din resa genom appen för 
sömlös användning i navigationssystemet. 

Dörrkontroll 
 
Erbjuder fjärrlåsning och öppning av bildörrarna utan nyckel 
eller fob.

Fjärrfunktioner Fordonsinformation

Notiser

UVO Appen
Nya Kia Sorento är förberedd för UVO Connect Appen som är utformad för både 

Android och Apple smartphones ger möjlighet att ta del av ett brett utbud av 

funktioner och diagnositiska data om bilens status och dina resor. 

 

HÅLL DIG UPPKOPPLAD



Vårt nya navigationssystem och Kia Connected Services drivs av TomTom och tar tillförlitlig 

vägvisning till nästa nivå vad gäller noggrannhet och precision. Det hjälper dig att hålla 

kontakten med omvärlden och erbjuder mer praktisk information än någonsin. I systemets nav 

finns en WiFi-enhet som gör det möjligt att ansluta till Internet via smartphone*.

När? Var? Hur? Här finns svaret.

Kia Connected Services
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Trafikinformation i realtid**
Navigationssystemet ger mycket noggrann 

trafikinformation som 

uppdateras varannan minut. Då vet du exakt 

var trafiken flyter på och vilka områden du 

bör undvika. När trafiken tätnar informerar 

systemet och föreslår alternativa vägar.

Väderprognos
Kommer din helg att vara solig eller blöt? 

Säkrast är att kolla väderprognosen. 

Skriv in din destination och få en fyra 

dagars sammanfattning med min- och 

maxtemperatur, vindhastighet och utsikter 

för sol eller regn.

Laddstationer
Onlinekatalogen visar platserna för ladd-

ningsstationer såväl som andra detaljer 

som betalningsmetoder, kontakttill-

gänglighet och kompatibla anslutning-

styper.

Hastighetskameror**
Du kommer också att uppmärksammas 

var det finns hastighetskameror samt var 

det finns zoner med begränsat tillträde. 

Systemet varnar även för speciellt 

olycksdrabbade vägsträckor och platser.

Lokala sökningar
Om du letar efter en sushirestaurang, 

en mataffär eller en specifik plats så 

använder du funktionen för lokala sökningar. 

Databasen innehåller 500 sökbara kategorier, 

25.000 nyckelord och 250.000 platser. 

Dessutom kan du söka på tio olika språk, 

även när du befinner dig utomlands.

Parkeringsinformation
För att du ska kunna parkera din bil 

snabbt kommer systemet att ange 

parkeringsområden innan du anländer 

till din destination. Det visar potentiella 

parkeringsplatser på gatan baserat på 

historiska data och parkering utanför 

gatan med färgkodad tillgänglighet.

* Smartphone med dataplan krävs för att aktivera tjänster. ** Lagliga begränsningar för dessa tjänster kan gälla beroende på landets 
användning.

Android AutoTM har ett enkelt och intuitivt gränssnitt till din smartphone, där du får tillgång till funktioner som Google 

Maps, appar, musik och röststyrning. Informationen organiseras automatiskt till enkla ikoner som visas på bilens display 

just när de behövs.

Apple CarPlayTM är ett smart och säkert sätt att använda iPhone medan du kör. Den tar allt du kan vilja göra på din telefon 

och visar på bilens display. Du kan få vägbeskrivningar, ringa samtal och lyssna på musik – utan att tappa fokus på vägen 

och bilkörningen.
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Förvänta dig det oväntade 
Ingen vet vad som kan inträffa under resan och det är därför nya Sorento 

kommer med mycket avancerade lösningar för en säkrare resa.

DÖDAVINKELNVARNING

När du vill byta körfält upptäcker systemet alla fordon i din blinda 

plats och varnar dig med en varningssymbol i sidospegeln och på 

head-up-displayen inuti bilen. Om du börjar byta körfält medan en 

bil är i din blinda plats, kommer Sorento automatiskt att använda 

bromsarna för att undvika kollision, sidospegeln och head-up varn-

ingssymboler kommer att blinka och en hörbar varning kommer att 

ljuda.

DÖDAVINKELN KAMERA

Systemet är utformat för att förbättra synligheten för blinda fläck-

ar och använder sidokameror så att när du anger vänster eller 

höger, kommer ditt instrumentkluster att visa vägen i din blinda 

fläck. Ange vänster så visar du bakifrån ner till vänster; ange höger 

och det kommer att visa höger sida.

Säkerhet I
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VARNINGSSYTEM FÖR GLÖMT BARN, BAKSTÄTE 2:A RADEN 

Använder ultraljudssensorer som är utformade för att upptäcka 

barn eller husdjur i den andra eller tredje raden och ger visuella och 

hörbara varningar om det upptäcker rörelse inuti fordonet, före och 

efter att fordonet har låsts.

MULTI-COLLISION BRAKE ASSIST (MCBA)

Om din krockkudde utlöses som svar på en kollision skickas en signal 

omedelbart till det elektroniska stabilitetskontrollsystemet för att 

bromsa ditt fordon. MCBA nyttjar dina bromsar för att förhindra en 

efterföljande kollision eller för att mildra dess påverkan.

SÄKER URSTIGNING

Utformad för att förhindra bakre passagerare från att lämna 

fordonet när systemet upptäcker potentiella faror som närmar sig. 

Om det händer kommer systemet att aktiveras och ge en hörbar 

och visuell varning.

FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST (FCA)

FCA-systemet utvärderar både kamera- och radardata från ditt 

fordon och analyserar information om andra bilar, fotgängare eller 

cyklister som korsar vägen för att undvika en potentiell kollision. 

FCA fungerar också för att förhindra kollisioner med fordon när man 

svänger vänster vid en korsning. Om systemet upptäcker en 

potentiell kollision visas en varningssignal i instrumentklustret och 

maximal bromseffekt appliceras.
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REMOTE SMART PARKING ASSIST* (RSPA-ENTRY)

Remote Smart Parking Assist (RSPA) är ett bekvämt parkeringssys-

tem som underlättar när du parkerar ditt fordon eller avgår från en 

parkeringsplats genom att automatiskt parkera eller manövrera 

fordonet. Det är också möjligt att fjärransluta ditt fordon framåt 

och bakåt medan du står bredvid med en nyckel.

Säkerhet II

Säkerhet ut i fingertopparna
Nya Kia Sorento hjälper dig att hålla dig medveten om vad som händer omkring dig och 

andra fordon, vilket förbättrar din komfort och säkerhet på alla resor.
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*Gäller endast dieselmodellerna

INTELLIGENT SPEED LIMIT ASSIST (ISLA)

När du väljer att använda ISLA använder systemet en kamera för 

att läsa hastighetsbegränsningsskyltar längs vägen och visar dem 

bredvid hastighetsmätaren och på navigationsskärmen. Du kan 

sedan välja att ställa in din hastighet till hastighetsbegränsningen. 

eller åsidosätta den.

PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST (PCA)

Med hjälp av  bakre kamera och bakre ultraljudssensorer förhindrar 

PCA att fordonet kolliderar med fotgängare eller närliggande hinder 

bakom dig när du parkerar på eller lämnar en parkeringsplats, samt 

när du åker i låga hastigheter. Om det förutspår en kollision med ett 

hinder, varnar systemet föraren med visuella och hörbara varningar 

medan de kopplar i bilens bromsar för att förhindra en kollision.

HIGHWAY DRIVE ASSIST (HDA)

HDA upprätthåller hastigheten som ställts in av föraren eller motor-

vägens hastighetsgräns. Samtidigt styr den, accelererar samt sänk-

er hastigheten i ditt  körfält, samtidigt som du håller dig på ett säk-

ert avstånd från fordonet framåt. Utformad för att automatiskt 

justera din hastighet baserat på hastighetsgränsen för vägen som 

upptäcks genom navigationssystemet.

REAR CROSS TRAFFIC COLLISION AVOIDANCE ASSIST (RCCA)

RCCA ger ljud samt visuella varningar och hjälper till med bromsning 

om bakre hörnsradar upptäcker ett fordon som närmar sig från 

vänster eller höger för att hjälpa till att göra backningen säkrare - 

speciellt när du vänder tillbaka från en parkeringsplats med 

begränsad sikt. 
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Ger dig kontroll

TRÖTTHETSVARNARE (DAW) 

DAW övervakar din ratt, indikator och accelerationsmönster och 

varnar dig om du tappar koncentrationen. Om du till exempel är i 

trafik, om bilen framför dig kör iväg och du inte rör sig kommer den 

att varna dig. eller om du visar tecken på dåsighet, kommer DAW att 

uppmuntra dig att ta en paus.

HELLJUSASSISTANS (HBA) 

När förhållandena tillåter slår Sorento automatiskt på helljus. När 

kameran i vindrutan upptäcker strålkastarna på ett mötande fordon 

på natten, växlar High Beam Assist-systemet automatiskt till

halvljus för att undvika att blända andra förare.

Oavsett om du kör en kortare eller längre resa så hjälper din Sorento till att 

skydda dig och dina passagerare.

Säkerhet III
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SMART FARTHÅLLARE MED STOPP

Med hjälp av kamera och radar upprätthåller systemet din inställda 

hastighet och säkerställer ett säkert avstånd mellan dig och for-

donet framför. Den styr också acceleration och inbromsning för att 

säkerställa att ditt fordon stannar när fordonet framför bromsar in 

och sedan kör vidare efter fordonet framför. Dessutom är systemet 

navigationsassisterat och använder ADAS-kartinformation, vilket gör 

att det automatiskt kan sänka din hastighet i kurvorna för ökad 

säkerhet och för att hålla sig inom hastighetsgränsen.

FILHÅLLNINGSASSISTANS

En kamera på framsidan av bilen övervakar vägmarkeringarna, och 

om föraren av misstag flyttar ut ur körfältet varnar filhållningsas-

sistenten dig och styr dig till och med tillbaka till ditt körfält.

ADAPTIV FARTHÅLLARE

Kias autonoma körsystem på nivå 2 tar ett jättesprång mot halvautom-

atisk körning. I samarbete med Smart Cruise Control styr systemet 

acceleration, bromsning och styrning beroende på fordon framför. 

Detta gör det lättare och säkrare att köra i trafikstockningar. Systemet 

använder kamera- och radarsensorer för att hålla ett säkert avstånd 

till föregående fordon och övervakar vägmarkeringar för att hålla din bil 

i mitten av ditt körfält. LFA arbetar mellan 0 och 180 km / h.
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Fyrhjulsdrift för äventyr 
och vardag

Fyrhjulsdrift

30



Fyrhjulsdriften i nya Sorento är utformad för att underlätta både vardag och äventyr. Den 

innovativa och kontinuerligt aktiva fyrhjulsdriften säkerställer att fordonet upprätthåller 

maximalt grepp på grova, lösa och hala underlag. Den hjälper även till att förbättra sidosta-

biliteten i kurvor. Och med den nya funktionen Terrain Mode så kan du enklare behålla kon-

trollen även på sämre vägar.
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DRIVE MODE SELECT (DMS)

Den nya automatlådan erbjuder flera olika körlägen som gör att du 

kan anpassa drivlinan efter dina önskemål, förbättra din 

bränsleekonomi eller acceleration. Sorentos dieselmodell erbjuder 

fyra körlägen Eco, Comfort, Sport och Smart. Drive Mode Select-

systemet anpassar också vikten på servostyrningssystemet för 

mer avslappnad eller mer direkt styrning..

Körstil

VÄXLA MED PADDLAR

Gör att du snabbt kan byta växlar utan att ta handen från ratten. 

De ökar också kördynamiken, vilket gör det enkelt att öka vridmo-

mentet snabbare medan du behåller kontrollen.

Kör med känsla
Gå din egen väg med de senaste dynamiska motoralternativen. 
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VÄXELRATT 

Växelväljaren är centralt placerad inom bekvämt räckhåll. Med hjälp 

av den senaste tekniken - "shift-by-wire" väljer du smidigt växel. 

Systemet kommer automatiskt lägga i parkeringsläget "P", om 

föraren skulle glömma. Viktigt ur säkerhetssynpunkt.

AUTOMAT (DCT) 

Sorento 2.2 CRDi levereras med åtta-växlad växellåda med dub-

belkoppling-växellåda, vilket resulterar i otroligt smidig växling och 

en mer dynamisk körupplevelse.

TERRÄNGLÄGE (TMS)

Terrängläget erbjuder en smidig övergång mellan Drive-lägen (Eco, 

Comfort, Sport, Smart) och Terrain-lägen (Snow, Mud, Sand). TMS 

levereras endast med 4WD (fyrhjulsdrift). Väljer du "SNOW" så 

begränsas kraften och vridmomentet på isiga eller snöiga vägar 

vilket ger bättre stabilitet och kontroll. "MUD" ger kraftfullare  vrid-

moment samtidigt som växlingarna anpassas och hjälper hjulen 

snurra för att optimera fäste och fart framåt. "SAND" förhindrar att 

hjulen gräver ned sig genom att optimera hur kraften fördelas till 

varje hjul.

AUTOMATIC TRANSMISSION (AT)

1.6 T-GDi PHEV kommer med sex-växlad automatisk växellåda vilket 

ger en smidig övergång mellan växlarna.
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Orginaltillbehör

HUNDSKYDD

Lätt att installera och perfekt passform. 

Detta robusta rutnät gör att allt hålls säk-

ert på plats.

BAGAGESKYDD

Tillverkat av 90% biobaserat material. Den 

skräddarsydda bagagerumsmattan skyddar 

ditt bagageutrymme från våta, leriga eller 

smutsiga saker.

Skapa dina äventyr

När du är ute efter nya utmaningar, söker nya äventyr eller tar dig an vardagen. Nya 

Sorento är väl förberedd och kan anpassas med en mängd olika Originaltillbehör. För olika 

typer av resor erbjuder vårt sortiment av högkvalitativa tillbehör smarta lösningar och spe-

cialfunktioner för att anpassa din Sorento och göra din körupplevelse till ett riktigt nöje.
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SIDOSTEG

Ordentliga sidosteg som underlättar i och urstigning, dessutom 

väldigt snygga.

TAKRÄCKE OCH CYKELHÅLLARE

Med Kia Original cykelhållare kan du enkelt ta med cykeln dit du vill.

KROMADE SIDOBACKSPEGLAR

Lägg till fina detaljer som kromade sidobackspeglar för en ännu lyxi-

gare känsla.

DRAGKROK

Kia Original dragkrok är designad för din Kia och uppfyller gällande 

säkerhets- och funktionskrav.
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Interiör

SVART QUILTAD  NAPPA LÄDER MED GRÅ SÖMMAR ÄR TILLVAL I ADVANCE PLUS

Stil från insidan

Vi har en hel rad interiöralternativ att välja mellan, inklusive tyg och helläder-nappa.

För den snygga efterbehandlingen har alla lädersäten borstad TOM-film och

3D-prägling, medan svarta tygstolar är försedda med en metallfärg med 3D-prägling. 

Dessutom finns det ett fantastiskt grå lädersäte och svarta lädersäten med svart enfärgad 

detaljfärg. 
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TILLVAL SVART TYG I ACTION

TILLVAL SVART LÄDER I ADVANCE
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Anpassa din Sorento, välj mellan tio olika färger och flera olika fälgar.

ANPASSA DIN BIL

FÄRGER / FÄLGAR

DIMENSIONERFÄLGAR

EXTERIÖRA FÄRGER

 

Sorento finns i pearl, metallic eller solida färger.

Clear White (UD) Essence Brown (BE2)

Steel Grey (KLG)

Snow Pearl White (SWP)

19" fälgar 

Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Runway Red (CR5) Mineral Blue (M4B)
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Specifikationer

Max. 150 000 km fordonsgaranti. Gäller i alla EU: s medlemsländer (plus Norge, Schweiz, Island och Gibraltar). Avvikelser enligt giltiga garantivillkor, t.ex. för färg
och utrustning, med förbehåll för lokala villkor. Bränsleförbrukning 7,2 (l / 100 km) / 177* CO2 (g / km): . De specificerade förbruknings- och utsläppsvärdena bestämdes enligt de lagligt före-
skrivna mätförfarandena som anges i (EU) 2017/1153. Ovanstående värden har testats i den nya testcykeln WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) och omvandlats tillbaka 
till NEDC (New European Driving Cycle). Dessutom har de mäts enligt RDE-metoden (Real Driving Emission). *Indikation. Slutgiltigt värde ej fastställt

Motor 2.2-litre CRDi

Antal cylindrar 4

Cylindervolym (cm3) 2151

Motoreffekt hk vid varv/min 202/3800

Motoreffekt kW vid varv/min 148/3800

Max vridmoment vid varv/min (Nm) 440/1750-2750

Batteri (Ah) 90

Generator (V/Ah) 13,5/180

Startmotor (V/kW) 12/2,0

Bränsletank (l) 70*

SCR tank (l) / räckvidd (km) 18 / 8600*

Blandad körning (l/100 km) (enligt WLTP) 6,9*

Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km) (enligt WLTP) 179*

0-100 km/h (sek) - Toppfart (km/h) 9,2 - 202

Styrning: Typ / Vändcirkel Elektrisk servostyrning / 11,56 m

Hjulupphängning Fram McPherson

Hjulupphängning Bak Dubbla länkarmar med gasstötdämpare

Däckdimension 235/55 R19

Fälg 7.5Jx19

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Skivor

Parkeringsbroms Verkar på bakhjulen

Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång 4810 / 1900 / 1700 / 176

Bagageutrymme 2-sits / 5-sits / 7-sits (liter) 2011 / 616-821 / 187

Totalvikt 7-sits 2510*

Tjänstevikt 7-sits 1981*

Max släpvagnsvikt 2500

Max taklast 100

Miljöklass Euro 6d

Fordonsskatt (kr) 2020 10 893*

Längd (mm) 4,810 Bredd (mm) 1,900

Höjd(mm) 1,695  Hjulbas (mm) 2,815

Front overhang (mm) 930 Rear overhang (mm) 1,065

Bränsletank (liter) 70

Första raden Andra raden Tredje raden

Takhöjd (mm) 1,024 994 935

Benutrymme (mm) 1,052 1,060 752

Axelbredd (mm) 1,500 1,475 1,345

DIMENSIONER OCH KAPACITET INTERIÖR

39



40



5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti 

Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som är följden av produktionsfel. 

Lackgarantin täcker reparationer eller utbyte av komponenter med lackdefekter  som bekräftats av 

tillverkaren. Gällande rostskyddsgarantin så utförs reparation 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.

Fri Assistans i upp till 7 år

När du köper en ny Kia ingår Fri Assistans till första servicetillfället. När du därefter servar din Kia hos en 

auktoriserad Kia-verkstad får du automatiskt en kostnadsfri förlängning av Kia Assistans som gäller till 

nästa servicetillfälle. Det gäller ända till den dagen då din bil är 7 år eller har gått 15 000 mil*. 

*Kia serviceaktiverad assistans gäller för bilar som genomgått Kia Originalservice

hos en auktoriserad Kia-verkstad från och med den 1 januari 2018.

7 års nybilsgaranti från fabrik

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller 

under förutsättning att Kias underhållsservice och reparationsanvisningar 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.  

Överträds detta upphör garantin att gälla. Även EV-batteriet omfattas av den sjuåriga 

nybilsgarantin från fabrik. Läs mer på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti 

Bilägaren sparar in kostnaden för

vagnskade-försäkringen under 3 år. Vagnskade-garantin följer bilen.

Ett tryggt bilägande
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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. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att 
innehållet i denna broschyr skall vara uppdaterad och korrekt vi trycktillfället.
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 10 
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com

20-08-20

www.kia.com


