
De Kia Sportage.



Inspiratie ontstaat niet zomaar. Inspiratie komt als je uit je 
comfortzone stapt. En nieuwe plekken ontdekt. Als je de 
wereld bekijkt met een frisse blik, vanuit een ander perspectief. 
Inspiratie vind je als je in beweging komt. Wij willen mensen 
inspireren door ze in beweging te brengen. Daarom creëren wij 
vooruitstrevende auto’s die jou de ruimte geven om inspiratie te 
vinden en de tijd om je ideeën tot leven te brengen.  
Ga met ons mee op deze spannende reis.  
En ontdek met Kia hoe beweging inspireert.

Movement that inspires.
Welkom bij het nieuwe Kia.

2 3



Jij bent een vrije geest, jij houdt van vooruitgang. Daarom gaat jouw hart 
sneller kloppen van duurzame innovaties. Bij Kia werkt dat net zo, en dat leidt 
tot prachtige dingen. Het jongste voorbeeld: de compleet nieuwe Kia Sportage. 
Deze innovatieve urban SUV is een absolute gamechanger in zijn klasse. Tot 
in de kleinste details is hij ontworpen om jou te inspireren met zijn dynamiek 
en verfijning, zijn premium interieur en de bestuurder-georiënteerde cockpit. 
Maar ook: met zijn scala aan geavanceerde technologieën en duurzame power. 
De Sportage is namelijk uitsluitend leverbaar met lage-emissie aandrijvingen: 
als Mild Hybrid, Hybrid en Plug-in Hybrid. Waarbij krachtige elektromotoren 
optimaal efficiënt samenwerken met een geavanceerde benzinemotor. Voor 
rijplezier dat je op elke rit inspireert – vanwege de heerlijke dynamiek én de 
duurzaamheid.

De Sportage.
Inspiratie op zijn mooist.
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Als jij houdt van de schoonheid van de natuur, zal het design van de Sportage 
je zeker inspireren. Direct bij de eerste aanblik herken je de krachtige vormen 
en organische lijnen. Volg met je ogen de dynamische glooiingen van het 
plaatwerk. Stel je voor hoe onderscheidend deze auto er uitziet tussen al het 
andere verkeer. Zie de heldere contouren van zijn silhouet, benadrukt door de 
hoogglans zwarte en chromen raamlijsten.  
De vloeiende lijnen over de flanken lopen door naar de gespierde fastback-
design achterzijde met zijn dynamische dakspoiler, heldere razor style  
LED-achterlichten en de sportief gevormde achterbumper. Dit is een urban 
SUV met precies jouw gevoel voor stijl en avontuur.

Puur design 
voor vrije denkers.
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* Standaard op de vierwielaangedreven Sportage Plug-in Hybrid.

Wil jij al langer overstappen op duurzaam autorijden? Dan is dit het moment. De Sportage Plug-in 
Hybrid is jouw ticket naar next level energiezuinige en milieubewuste mobiliteit – met behoud van 
dynamiek en rijplezier. Hij biedt alles wat je van een moderne urban SUV mag verwachten, en meer. Een 
prachtig uiterlijk, een premium interieur, uitnodigende veelzijdigheid en pittige prestaties. Maar ook: 
grensverleggende duurzaamheid. En dan die styling. Had je de gestileerde Tiger nose grille al gespot, en 
de iconische LED-dagrijverlichting in boemerangstijl? Of die prachtige LED-mistlampen en Matrix LED-
koplampen m ? De nieuwe generatie Electronic Control Suspension m  garandeert een ongeëvenaarde 
wegligging onder alle omstandigheden, en met de nieuwe Terrain Mode* bedwing je moeiteloos elk 
terrein. Al die bijzondere eigenschappen, samengebracht in een sportieve SUV die op elk gebied de 
grenzen in zijn klasse verlegt. Een inspirerend voorbeeld! 

Gedurfde ideeën 
die aandacht vragen.
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* Niet beschikbaar op de Sportage Hybrid.

Speciale 19” lichtmetalen 
GT-Line velgen.* Exclusief 
ontworpen voor de Sportage 
GT-Line en Plug-In Hybrid 
bieden deze lichtmetalen 
velgen met opvallende zwarte 
accenten een extra sportieve 
uitstraling.

Wie buiten de gebaande paden denkt, vindt de mooiste vergezichten. Die spirit stond 
centraal bij het ontwikkelen van de Sportage GT-Line. En dat zie je! Zijn uiterlijk straalt 
kracht en karakter uit en belooft puur rijplezier. De gestileerde Tiger nose grille, de LED-
dagrijverlichting in scherpe boemerangstijl en de LED-mistlampen bepalen samen met de 
Matrix-koplampen ( s  op GT-Line) zijn zelfverzekerde looks. De geprononceerde voorbumper 
en de subtiel gewelfde motorkap lopen glooiend over in de lijnen van de perfect 
geproportioneerde body. Deurlijsten in glanzend zwart met sierafwerking in carrosseriekleur 
zetten bijzondere accenten op de flanken; het contrasterende zwarte dak een stilistische 
knipoog. Deze urban SUV tilt energiek design naar een nieuw level. En gaat graag met jou 
op avontuur. 

De beloning 
voor wie durft te dromen. 

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m 1110



In de drukke en hectische wereld van nu hebben we meer 
dan ooit behoefte aan natuur. Aan rust, ontspanning en een 
gevoel van verbondenheid. Om nieuwe energie op te doen. 
Jezelf te zijn en creativiteit alle ruimte te geven. Dan ontstaan 
als vanzelf nieuwe ideeën, die de middelmaat ontstijgen en 
grenzen verleggen. Uit zulke vrije energie is de Sportage GT-Line 
ontwikkeld, met zijn ruime carrosserie en eigenzinnige uitstraling. 
Horizontale lijnen benadrukken de breedte, z’n verschijning 
maakt een onuitwisbare indruk. Alle details kloppen. De 
hoogglans dakspoiler geeft een krachtige visuele impact en extra 
downforce; scherpe razor style LED-achterlichten accentueren 
zijn moderne karakter. De geprononceerde achterbumper 
met mat verchroomde skidplate getuigt van een avontuurlijke 
mindset, het contrasterende dak van jeugdige eigenzinnigheid. 
Zo inspirerend kan een urban SUV zijn!

Een krachtige  
eerste indruk.
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Stijlvolle chroomafwerking ( s  op GT-Line). Matchromen 
sierlijsten op dashboard en portieren en zachte mood lights 
geven het interieur een eigentijdse premium uitstraling.

Modern comfort 
dat grenzen verlegt.

Stap je in de Sportage GT-Line, dan stap je in een omgeving die je verrast 
met een nieuw level van comfort, kwaliteit, design en slimme technologie. 
De bestuurder-georiënteerde cockpit is ontwikkeld met jou in gedachten. 
Recht voor je vind je het prachtig vormgegeven panoramische 12,3” digitale 
instrumentenpaneel ( s  op GT-Line), rechts daarnaast het eveneens 12,3” 
hightech multimedia-touchscreen met multi-mode display ( s  op GT-Line). Sluit 
je vingers rond het sportieve, met leer beklede D-cut stuurwiel met GT-Line 
logo ( s  op GT-Line). Laat je ogen dwalen langs de zwarte hemelbekleding 
en de met suède beklede portierpanelen ( s  op GT-Line). Dompel jezelf 
onder in de prachtige klanken van het optionele 8-speaker Harman Kardon 
Premium audiosysteem. m   Mood lights ( s  op GT-Line) en volautomatische 
3-zone klimaatregeling ( s  op GT-Line) brengen een ontspannen sfeer en een 
aangenaam binnenklimaat voor alle inzittenden. Waar je ook kijkt, de Sportage 
GT-Line overtuigt door kwaliteit en design. Een inspirerende omgeving! 

Premium GT-Line stoeldesign m . Neem plaats en geniet van 
eersteklas stoelen met zwart kunstleder, suède bekleding op 
de zittingen en contrasterende witte stiksels en biezen. Stijlvol 
afgewerkt met gepreegd GT-Line logo.
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*  In een aantal situaties kan het gebeuren dat in EV-modus toch de benzinemotor aanslaat. Bijvoorbeeld als de spanning in de hybride batterij onder een bepaald 
niveau daalt, als extra prestaties worden gevraagd, of voor het verwarmen van het interieur.

Smart tech waar je 
energie van krijgt.

Intelligente HEV/EV-rijtechnologie. Met een druk op de HEV/EV-knop kies je voor hybride of volledig elektrisch 
rijden. In EV-modus geeft de vierwielaangedreven Sportage Plug-in Hybrid prioriteit aan uitsluitend fluisterstil en 
emissievrij elektrisch rijden.* In HEV-modus kiest het systeem afhankelijk van de omstandigheden zelf de gewenste 
aandrijving: de benzinemotor, de elektrische motor of allebei tegelijk.

De uitdagingen van vandaag los je niet op met de antwoorden 
van gisteren. Deze tijd vraagt om nieuwe manieren van 
denken. Verrassende ideeën, slimme innovaties, baanbrekende 
oplossingen. Daarom is er nu de Sportage Plug-in Hybrid, 
een dynamische auto die zijn tijd ver vooruit is. Met de meest 
geavanceerde hybride-elektrische aandrijftechnologie. Met een 
compacte batterij die je thuis en onderweg gemakkelijk kunt 
opladen. Waarmee jij vele kilometers elektrisch en emissievrij 
kunt rijden – ruim genoeg voor de meeste dagelijkse ritjes. 

Minstens zo belangrijk: dankzij creatief engineeren is het gelukt 
om die Plug-in Hybrid techniek heel compact in te bouwen. 
Daardoor zijn de interieurruimte, de bagageruimte én de 
flexibiliteit maximaal. De state-of-the-art hoogspanningsbatterij 
is centraal geplaatst voor een perfect evenwichtige 
gewichtsverdeling. Hightech accumanagement bewaakt de 
status van de batterij en houdt deze altijd in optimale conditie.
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Stijl, technologie, duurzaamheid en connectiviteit. Wat je ook zoekt, de Sportage Mild Hybrid biedt 
het. Inclusief het slimme Idle Stop-and-Go-systeem van Kia. Deze Sportage combineert de nieuwste 
ultra-efficiënte 1,6-liter turbobenzinemotor met een krachtige 48V lithium-ion batterij. Doordat 
die twee optimaal samenwerken biedt de Mild Hybrid het beste van twee werelden voor maximale 
efficiency. Ook slim: met zijn geïntegreerde 'e-systeem' wint hij bij het remmen energie terug, die hij 
weer kan gebruiken voor extra power bij het accelereren. 

Net zo indrukwekkend als z’n techniek is zijn verschijning. Laat je ogen glijden over de zwarte 
honingraatgrille, de boemerangvormige LED-dagrijverlichting en de subtiel gewelfde motorkap. Volg 
het dynamische silhouet naar de fastback-achterzijde met subtiele dakspoiler en razor style LED-
achterlichten. De Sportage Mild Hybrid is precies wat jij wilt – in elk opzicht. 

Styling die een  
statement maakt.
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De plek waar 
alles om jou draait.
Bij Kia geloven wij in de waarde van innerlijke schoonheid en intrinsieke kwaliteit. Dat zie 
je ook terug in het ruime interieur van de compleet nieuwe Kia Sportage. Dit is tot in de 
kleinste details ontworpen om jou de beste combinatie te bieden van slimme hightech, 
innovatieve functies, topklasse materialen en smaakvol design. De cockpit is perfect op de 
bestuurder georiënteerd – hier draait even alles om jou. Een panoramisch 12,3” gebogen 
display m  biedt je alle belangrijke rijinformatie en loopt naadloos door in het eveneens 12,3” 
grote multimedia-touchscreen m  dat je toegang geeft tot een reeks connected services. Alle 
gebruikte materialen en bekledingsstoffen zijn van bijzondere kwaliteit. Voel het comfort 
van de ergonomische stoelen, geniet van de riante beenruimte voor- en achterin en de 
volautomatische 3-zone klimaatregeling m . En laat je meevoeren op de adembenemend 
mooie klanken uit het Harman Kardon Premium audiosysteem met 8 luidsprekers. m   
De Sportage verrast en inspireert. In elk detail, bij elke rit.
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Slim denken
maakt het verschil.

40:20:40 neerklapbare achterbank. s  Met de gedeeld neerklapbare achterbank deel je het interieur flexibel 
in voor extra bagageruimte. Ideaal voor het vervoeren van al je sportspullen, voor een kleine verhuizing of een 
avontuurlijke vakantie. Wat je ook gaat doen, jouw Sportage is er klaar voor. 

Kledinghanger. m  De hoofdsteunen van de voorstoelen van de Sportage zijn 
uitgerust met een kledinghanger. Zo kunnen jij en je passagiers altijd komen 
voorrijden in stijl.

Verwarmde zitplaatsen, voor geventileerd. m  Alle zitplaatsen voor- en achterin 
zijn voorzien van stoelverwarming met keuze uit twee temperatuurniveaus, 
ideaal voor koude winters. Ventilatie in de voorstoelen houdt je zelfs in de heetste 
zomers prettig koel. 

Het interieur van de nieuwe Kia Sportage bied je inspirerend veel flexibiliteit en 
gebruiksgemak. De achterbank kun je in delen neerklappen. Zo verander je de 
indeling van het interieur al naar gelang je behoefte. Handige opbergvakken en 
-bakken bieden plek aan alle grote en kleine items die je direct onder handbereik 
wilt hebben. En de achterklep? Die gaat zelfs automatisch voor je open!  m
De Sportage zit vol met slimme oplossingen.
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De kracht 
van verbondenheid.
Bij Kia geloven we in de kracht van verbinding. Wij mensen zijn gemaakt om 
te sparren, samen te werken. Dat leidt tot meer inspiratie en betere ideeën 
en brengt ons verder. Maar bovenal: samen is het leven simpelweg mooier. 
Daarom biedt de compleet nieuwe Kia Sportage de allernieuwste technologie 
voor perfecte connectiviteit. Zo ben jij onderweg altijd verbonden met de 
wereld om je heen. En met iedereen die voor jou belangrijk is. 

Panoramisch dubbel 12,3” gebogen display. m  In het hart van de Sportage-cockpit vind je een groot panoramisch touchscreen met 
twee schermen. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt voor rijden, navigeren, communiceren en genieten. Vind moeiteloos 
je weg met de glasheldere navigatie-instructies. Blijf constant op de hoogte met de nieuwste draadloze software en kaartupdates. 
Verbind je Sportage via de Kia Connect-app met je smartphone voor het uitwisselen van informatie, agenda-items en routes. En 
profiteer van een scala aan Kia Connect-services: van actuele diagnostische voertuiginformatie zoals brandstofpeil, accustatus, 
actieradius en ritinformatie tot spraakherkenning en agenda-integratie.

Draadloze telefoonoplader. m  Als je overal en altijd verbonden 
wilt zijn, wil je ook verzekerd zijn van genoeg energie. Daarom 
kun je in de nieuwe Kia Sportage supersnel 15W draadloos 
opladen, zonder gedoe met kabeltjes of adapters. Leg je 
smartphone met Qi-technologie simpelweg op de draadloze 
oplader. De techniek doet de rest.

USB-opladen achterin. m  De Sportage geeft iedereen energie: 
met Type-C USB-snellaadpoorten in de rugleuningen van de 
voorstoelen is er ook voor de achterpassagiers altijd genoeg 
spanning. 

Regelbare sfeerverlichting. m  In het interieur van de nieuwe Kia Sportage voel je je snel op je gemak. Dat komt mede door de 
subtiele, regelbare mood lights in diverse tinten. Deze kun je tijdens het rijden kiezen of wijzigen, passend bij je stemming en de 
gekozen rijmodus. Bijvoorbeeld rood voor ‘Sport’ of groen voor ‘Eco’. 

Harman Kardon Premium audiosysteem. m  Van muziek 
tot spraak, van podcasts tot je favoriete afspeellijst: het 
topklasse audiosysteem van de Sportage klinkt als een klok. 
De 8 hoogwaardige luidsprekers zijn exact afgesteld op 
de ruimtelijke eigenschappen van het interieur. Clari-FiTM 
muziekhersteltechnologie laat zelfs mp3’s vol en helder klinken. 
Zo geniet jij altijd van de best mogelijke geluidskwaliteit.

Multi-mode display. m  Via het centrale multi-mode display 
wissel je intuïtief tussen de bediening van infotainment- en 
klimaatsysteem, terwijl alle belangrijke rijinformatie direct 
toegankelijk blijft. Druk op het infotainment- of klimaatpictogram 
en regel de gewenste aanpassing.
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Blijf verbonden. Laat je inspireren.
Bij Kia geloven we dat informatie en verbondenheid de beste voedingsbodem zijn voor 
inspiratie, creativiteit en geluk. Daarom biedt de Sportage je superieure connectiviteit 
en informatie via de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services. Deze zijn ontworpen 
zodat jij altijd verbonden kunt blijven met je auto en altijd beschikt over de juiste actuele 
en gedetailleerde informatie. Van online navigatie inclusief realtime verkeersgegevens 
tot laadstations (alleen PHEV), parkeerinformatie, weersverwachtingen, nuttige 
plaatsen, spraakherkenning en meer. De Kia Connect-app helpt je met persoonlijke 
autosettings en handige functies zoals last-mile navigatie, parkeerservice, vind mijn 
auto, deurbediening en nog veel meer. Met zoveel slims binnen handbereik wordt elke rit 
prettig, ontspannen en inspirerend.

Connect met de toekomst. 

Zelfs als je niet in de auto onderweg bent, helpt de interactieve 
Kia Connect-app je. Bijvoorbeeld met de ‘Vind mijn auto’-
functie: handig als je ergens staat geparkeerd in een 
onbekende stad of in een grote parkeergarage. Als je eenmaal 
hebt geparkeerd, laat de last-mile-navigatie je bij de hand 
nemen en je van je auto naar je eindbestemming leiden. 
Als iemand anders je auto bestuurt, blijf je via de Valet-
parkeerfunctie toch verbonden. Ritten die je op je smartphone 
plant, kun je met ‘Naar-auto-sturen’ direct uploaden naar 
het navigatiesysteem van je Kia. Je kunt zelfs de portieren op 
afstand vergrendelen en ontgrendelen met de deurbediening. 
En je eerdere ritten? Die staan overzichtelijk onder Mijn ritten, 
handig voor de administratie.

Altijd onderweg, overal thuis. 

De Kia Connect Live Services geven je toegang tot alle 
naadloze en gedetailleerde informatie voor jouw reis. Navigeer 
via de snelste route naar elke bestemming met intelligente 
verkeersinformatie inclusief real-time updates, eventuele 
alternatieve routes en de verwachte aankomsttijd. Ontdek 
het gemak van Kia Connect Live Services zoals Weer en 
Parkeren en vind moeiteloos elke bezienswaardigheid. 
Heb je een oplaadpunt nodig, dan wijst je Kia je zelf de weg 
(alleen PHEV). Commando’s geef je veilig handsfree via 
spraakbesturing; met je persoonlijke gebruikersprofiel wijzig 
of herstel je snel en gemakkelijk allerlei instellingen. En dankzij 
slimme connectie van je digitale agenda met je navigatie rijd je 
zonder aarzelen direct naar de locatie van je volgende afspraak.

Connected wanneer jij dat wilt. 

Met Kia Connect Live Services blijf je via je smartphone 
verbonden en beschik je over diverse handige functies. De 
functie Voertuigstatus geeft je gedetailleerd inzicht in hoe je 
Kia erbij staat: of de portieren vergrendeld zijn of niet, hoeveel 
brandstof er in je tank zit of energie in je accu (alleen PHEV), 
en hoever je daarmee kunt rijden. Met de Vergrendel-toets 
kun je ‘m op afstand openen of sluiten: zo weet je zeker dat alle 
portieren inclusief motorkap en achterklep veilig dicht zijn. En 
heeft iemand anders je Kia geleend? Met één druk op de knop 
re-activeer je je persoonlijke instellingen.

Slimme en veilige services. 

Via de Kia Connect-app heb jij je auto altijd bij je, via nuttige 
features en meldingen. Zo zie je via de app direct of de 
portieren zijn vergrendeld, en open of sluit je ze desgewenst 
alsnog. Ook de actuele 12V accustatus en actieradius heb 
je altijd paraat. Je kunt zelfs pushmeldingen instellen: 
‘bijvoorbeeld als de 12V batterij onder een bepaald niveau 
zakt of als onverlaten proberen in te breken. Ook handig: het 
Voertuig-stationair-alarm. Zo verlaat je nooit meer de auto 
zonder deze uit te zetten.

 
De afgebeelde Kia Connect-schermen zijn alleen ter illustratie en tonen mogelijk niet de allernieuwste versie van de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services. 

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect Live Services voor meer informatie over regelgeving en juridische details.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia; deze diensten zijn de eerste zeven jaar gratis, gerekend vanaf de dag van eerste tenaamstelling, en kunnen tussentijds 
wijzigen. Details over de werking, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Kia-dealer en op kia.com. Voor gebruik van deze diensten is een 
smartphone met iOS- of Android-besturingssysteem en gsm-abonnement met data-optie nodig.
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Meer weten. Meer genieten. 

De mooiste avonturen vind je altijd achter de horizon, de mooiste uitzichten ná de volgende bocht. 
Daarom wil jij niet stilzitten maar eropuit. Jouw Kia is er klaar voor: met Kia Connect Live Services. 
Daarmee vind jij altijd je weg: in het dagelijkse woon-werkverkeer, tijdens ontspannen weekendjes weg 
en op wekenlange roadtrips naar andere landen. Kia Connect Live Services maakt autorijden slimmer 
en veiliger met super secure routebegeleiding inclusief handige diensten zoals Live verkeersinformatie, 
nuttige plaatsen en weersverwachtingen. Waar het leven je ook brengt: met Kia Connect Live Services 
ben je er klaar voor*.

Met Apple CarPlayTM kun je je iPhone verbinden met je Kia en de belangrijkste functies bedienen 
via het display van je infotainmentsysteem. Zo kun je tijdens het rijden toch veilig navigeren, 
muziek streamen, bellen en gebeld worden.

Met Android AutoTM blijf je met je Android smartphone ook onderweg optimaal connected, en houd 
je tegelijk veilig je aandacht bij de weg. Via een eenvoudige en duidelijke interface bedien je de 
belangrijkste apps en functies zoals Google Maps, muziek en spraakbesturing.

*   Deze diensten zijn volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 geldt in alle 
EU-lidstaten voor elk bedrijf dat persoonlijke informatie over EU-burgers opslaat of verwerkt binnen EU-landen. 
Voor deze services is een smartphone met data-abonnement nodig. Er kunnen wettelijke beperkingen op deze services van 
toepassing zijn, afhankelijk van nationale regels en wetgeving.

Parkeerinformatie en brandstof info. Kia Connect Live 
Services vertelt je waar in de buurt van je bestemming je kunt 
parkeren. Het toont openbare parkeerplaatsen en de verwachte 
beschikbaarheid op basis van historische data, en toont de actuele 
beschikbare ruimte

in parkeergarages met kleurcodes. Aan de hand van een online 
database vind je overal tevens moeiteloos de dichtstbijzijnde 
benzinestations en prijzen. Daarnaast krijg je bij de PHEV de 
dichtstbijzijnde oplaadpunten inclusief info over beschikbaarheid 
en connectortypes te zien.

Nuttige plaatsen en Weersverwachtingen. Zoek jij een 
goed sushirestaurant, een supermarkt of een leuk terrasje? 
Je vindt ze met Nuttige plaatsen. Plan jij een weekendje 
weg en wil je weten wat er mee moet – badpak of regenjas? 
Weersverwachtingen geeft je het vierdaagse vooruitzicht 
inclusief minima en maxima, windverwachting en de zon-  
en regenkansen.

Live Verkeersinformatie. Het navigatiesysteem levert zeer 
nauwkeurige live verkeersinformatie, elke twee minuten vers. 
Zo weet je precies waar het soepel doorstroomt en welke 
wegen je beter even kunt mijden. Loopt het op jouw route toch 
vast, dan biedt het systeem je direct een sneller alternatief.
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12,3” Digitaal instrumentenpaneel. m  Dankzij de nieuwste 
productietechniek en de meest verfijnde LCD-technologie toont 
het instrumentenpaneel je ongekend scherpe en heldere full 
colour graphics. Afhankelijk van de gekozen aandrijving zie je 
hierin ook de beschikbare en gekozen rijmodus – van Eco tot 
Sport.

Versnellingskeuzeknop. m  De transmissie bedien je in de 
Sportage met een centraal geplaatste draaischakelaar. Deze 
werkt snel en trefzeker met shift-by-wire technologie. Slim detail: 
voor jouw veiligheid schakelt hij bij stilstand automatisch naar de 
parkeerstand P.

Elektronisch adaptief onderstel. m  Een nieuwe generatie 
elektronisch adaptief onderstel (ECS) zorgt voor een superieure 
wegligging en optimaal comfort onder alle omstandigheden 
dankzij continue dempingscontrole.

Heb jij behoefte aan energie en inspiratie? De Sportage biedt je 
een ongekend dynamische, duurzame én verrassend prettige 
rijervaring, dankzij een aantal slimme innovatieve technologieën. 

Vanuit visie 
naar innovatie.

Grootlichtassistentie. s  Ook de verlichting van de 
Sportage verrast je met doordachte innovaties. De veilige 
Grootlichtassistentie (optie) kan medeweggebruikers voor je 
‘zien’ en het grootlicht dan automatisch tijdelijk dimmen om 
verblinding te voorkomen. Is de weg weer leeg, dan schakelt 
het grootlicht automatisch weer in. Zo kun je op donkere wegen 
onbezorgd rijden met maximaal zicht, zonder anderen daarmee 
te hinderen. Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m30 31



DriveWise-technologie 
voor veiligheid rondom.

Op afstand bedienbare slimme parkeerassistentie. m   
Met deze optie manoeuvreer je de Sportage veilig in en uit 
krappe parkeerplaatsen terwijl je zelf buiten de auto staat. Dat 
doe je simpelweg via de knoppen op je Smart Key. De rest regelt 
de Sportage helemaal zelf.
 
* Alleen beschikbaar op de Sportage Hybrid/Plug-in Hybrid.

360º-camera. m  Dit slimme camerasysteem geeft je bij stilstand 
en bij rijden op lage snelheid (tot 10 km/u) een volledig 360º 
3D-zicht rondom je Sportage dankzij vier groothoekcamera’s 
voor, achter en opzij. Ideaal voor veilig manoeuvreren in krappe 
ruimtes. 

Autonome noodremassistentie. s  Via de frontzichtcamera en 
radar herkent dit systeem voorliggers, voetgangers en fietsers en 
ziet of er risico bestaat op een botsing. Door in geval van nood te 
waarschuwen en automatisch te remmen, helpt het ongevallen 
te vermijden of de schade te beperken. In de Sportage werkt dit 
systeem ook als je een kruising oversteekt of afslaat. 

Dodehoekassistentie. m  Met behulp van een camera aan 
de voorkant en een radarsensor aan de achterkant scant dit 
systeem (optie) continu de dode hoeken rondom je auto. Nadert 
er een medeweggebruiker, dan gaat er in de buitenspiegel een 
attentielichtje branden. De Lane Change Assist staat je ook bij 
in druk spitsverkeer. Zodra je met je richtingaanwijzer aangeeft 
dat je van rijstrook wilt wisselen, kijkt dit systeem als een extra 
paar ogen met je mee. Komt er op de andere baan een voertuig 
gevaarlijk dichtbij, dan grijpt het systeem automatisch in om een 
botsing te voorkomen.

Snelwegassistentie. m  Deze intelligente feature is ontworpen 
voor extra comfortabel en veilig rijden op snelwegen. 
Hiermee houd je automatisch de ingestelde volgafstand aan 
tot je voorligger én blijf je veilig in het midden van je rijbaan. 
Indien nodig regelt het systeem tevens je rijsnelheid. Het kan 
zelfs autonoom de ter plaatse geldende maximumsnelheid 
aanhouden, gebaseerd op data uit de navigatiekaarten.

Jouw veiligheid en die van jouw passagiers inspireert ons elke dag. Daarom 
ontwikkelen wij onder de noemer DriveWise steeds nieuwe en alsmaar 
slimmere oplossingen. Hulpmiddelen die jou beschermen tegen gevaren op de 
weg. Zodat jij ontspannen en veilig kunt rijden, waar het leven je ook brengt.

Standaarduitrusting s    Meeruitrusting m32 33



Ware luxe zit van binnen.

Sportage ComfortLine: zwart stof “standaard”. De Sportage ComfortLine-uitvoering heeft standaard zwarte stoffen stoelbekleding 
met zwarte stiksels en hemelbekleding in stijlvol grijs.

Sportage DynamicPlusLine: zwart stof/kunstleder.  
De stoelen met zwarte stof en kunstlederen bekleding zijn 
voorzien van stijlvolle zwarte stiksels. Geleverd met soft-touch 
portierbekleding, kunstlederen armleuningen, kunstlederen 
portierpanelen en hemelbekleding in stijlvol grijs.

GT-Line suède/kunstleder, zwart. Zwarte suède zitting met 
gewatteerde middenbaan. De combinatie van kunstleder is 
afgewerkt met stijlvolle contrasterende witte stiksels en witte 
biezen en een gepreegd GT-Line logo. Portierbekleding in soft-
touch, suède binnenpanelen, suède/kunstlederen bekleding op 
de armleuningen en chique zwarte hemelbekleding maken dit 
interieur compleet.

Sportage DynamicLine: zwart stof “luxe”.  
De Sportage DynamicLine-uitvoering heeft een luxe zwarte 
stoffen stoelbekleding met zwarte stiksels en hemelbekleding in 
stijlvol grijs.

GT-PlusLine Premium suède/kunstleder, zwart. Voor nog 
meer luxe, upgrade naar het zwart kunstlederen stoelen 
met gewatteerd ontwerp over de breedte van het zitkussen 
en de rugleuning samen met een combinatie van suède 
kussens. Met contrasterende witte stiksels en witte biezen 
plus een GT-Line logo in reliëf. Portierbekleding in soft-touch, 
suède binnenpanelen, suède/kunstlederen bekleding op de 
armleuningen en zwarte hemelbekleding maken dit interieur 
compleet.

In het interieur van de Sportage is alles erop gericht om jou je 
perfect thuis te laten voelen. In elke uitvoering is uitsluitend 
gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen die prettig 
aanvoelen en jarenlang mooi blijven. Van de mooiste geweven 
stoffen en duurzaam kunstleder tot diverse kwaliteiten suède. In 
de Sportage GT-Line uiteraard inclusief prachtig gepreegd GT-
Line logo.
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Sierlijst achterklep. Deze subtiele toevoeging geeft de achterzijde een gedistingeerd extra accent, 
dat ook de andere stylingkenmerken van de Sportage smaakvol benadrukt. Leverbaar in de 
varianten geborsteld aluminium, verchroomd en pianozwart. 

Treeplanken. Stoer om te zien en bovenal heel praktisch. De 
favoriete toevoeging van elke echte avonturier.

Wil jij jouw Sportage graag naar eigen smaak en wensen uitrusten? Wij 
bieden je de inspiratie en de bijpassende extra’s: originele Kia Accessoires, op 
maat gemaakt en van de hoogste kwaliteit. Zo geniet jij nóg meer van jouw 
Sportage.

Verruim je 
mogelijkheden.

Sierlijsten buitenspiegels en flanken. Oogstrelend mooie 
afwerking waarmee je kleine persoonlijke accenten zet. 
Leverbaar in de varianten geborsteld aluminium, verchroomd en 
pianozwart.

Dakdragers. Licht, sterk en heel gemakkelijk te monteren. Op deze aluminium dwarsdragers kun je vrijwel alles monteren wat je nodig 
hebt voor jouw volgende avontuur.

Bike Carrier Pro. De stabiele en veilige manier om je fiets mee te 
namen op het dak. Plaats de tweewieler op de houder, monteer 
deze op de juiste hoogte en zet ‘m met de draaiknoppen stevig 
vast.

Trekhaak, elektrisch inklapbaar. Wil jij een robuuste trekhaak 
zonder de cleane aanblik van je Sportage te veranderen? Deze 
hoogwaardige elektrisch inklapbare trekhaak verdwijnt met één 
druk op de knop volledig uit het zicht onder de achterbumper.

*Afbeeldingen tonen verschillende uitvoeringen van de Sportage.
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Pearl black &  
Casa white (HA3)

Casa white (WD) Sparkling silver (KCS) Pearl black &  
Deluxe white (HA2)

Deluxe white (HW2) Pearl black &  
Lunar silver (HA5)

Lunar silver (CSS)

Pearl black (1K)

Pearl black &  
Splash lemon (HBA)

Splash lemon (G2Y)

Pearl black & 
Penta metal (HA6)

Penta metal (H8G)

Pearl black & 
Blue flame (HA8)

Blue flame (B3L)

Pearl black &  
Infra red (HA7)

Infra red (AA9)

Pearl black &  
Experience green (HBC)

Experience green (EXG) Yucca steel gray (USG)

Pearl black &  
Orange fusion (HBB)

Orange fusion (RNG)

Een kwestie 
van kleur bekennen.

Carrosseriekleuren Two-tone lakopties (uitsluitend voor GT-PlusLine)

Sportief of gedistingeerd. Kleurrijk of ingetogen. Extrovert of 
juist bescheiden. Ook als het gaat om carrosseriekleuren is de 
Sportage een kleurrijk karakter. Aan jou de keuze om je tint te 
kiezen. Durf jij het aan, zo’n prachtig zwart dak?
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Bepaal het tempo 
in jouw eigen stijl.

Elke Sportage is tot in het kleinste detail geperfectioneerd. 
Daar horen hoogwaardige, sportieve en oogstrelend mooie 
lichtmetalen velgen bij. Maak jouw keuze uit deze prachtige 
designs in 17” tot 19”.

18" lichtmetalen velgen. 
DynamicPlusLine.

18" lichtmetalen GT-Line 
velgen. GT-Line/GT-PlusLine.

17" lichtmetalen velgen. 
ComfortLine.

19" lichtmetalen velgen. 
Alleen voor Plug-in Hybrid 
DynamicLine/DynamicPlusLine.

19" lichtmetalen GT-Line 
velgen. Alleen voor Plug-in 
Hybrid GT-Line/GT-PlusLine.

17" aerodynamische 
lichtmetalen velgen. 
DynamicLine.

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik 
van jouw Kia. De Europese Unie heeft een nieuwe 
etikettering ingevoerd voor alle autobanden. 
Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en 
biedt jou meer transparantie. 

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de 
Sportage? Scan dan de QR-code met je smartphone.

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van 
toepassing voor energielabels van de banden met 
ingang van 1 mei 2021.
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Blijf op de hoogte van kia
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. 
Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe 
auto’s. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied 
van alternatieve aandrijvingen zoals elektrisch rijden, 
vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. 
Ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit 
moment mee bezig is en volg ons in de wereld van sport, 
als officieel partner van UEFA en FIFA en als sponsor van 
de Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia finance
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen 
van een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer 
om meer informatie.

Een nieuwe Kia is een product van topkwaliteit, om 
jarenlang onbezorgd van te genieten. Daarom omringen 
wij jou en je Kia met de beste zorg, ondersteunende 
services en uitgebreide garanties.

7 jaar garantie
Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van 7 jaar of 150.000 km 
(onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 
km vanaf jaar vier). Deze volledige garantie is gratis en 100% 
overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de 
auto volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt 
onderhouden.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
Dankzij hoogwaardige lak is elke nieuwe Kia langdurig beschermd 
en blijft hij lang als nieuw glanzen. Elke Kia krijgt standaard een 
uitgebreide corrosiebescherming en maar liefst 12 jaar garantie 
tegen doorroesten van binnenuit.

Pure kwaliteit voor 
volledige gemoedsrust.
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KIA NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties 
van de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze 
brochure. De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen 
van markt tot markt verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
gewijzigd worden. Bovendien kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien 
zijn van opties, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor 
actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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