
Kia Sorento.



Nechte se inspirovat pohybem. 
Představujeme Vám novou značku Kia.

K inspiraci nedochází náhodně. Přichází k nám, když opustíme svou komfortní 
zónu a vstoupíme do nového prostředí. Když na svět pohlédneme novýma očima 
a z nových perspektiv. Nacházíme ji, když jsme v pohybu. Kia Vás bude provázet 
působením inspirující síly pohybu, abyste dokázali využívat svůj veškerý tvůrčí 
potenciál. Proto Vám všechno, co vytváříme, bude poskytovat prostor k inspiraci 
a čas k tomu, abyste svým nápadům mohli vdechnout život. Přidejte se k nám na 
tuto vzrušující cestu a se značkou Kia objevte, jak pohyb inspiruje.



Chcete-li žít život podle svých představ, bez kompromisů, pak se rozhodně musíte seznámit 
s rodinou sedmimístných SUV Kia Sorento s elektrifikovaným pohonem. Toužíte po nulových 
emisích? Do tohoto cíle dojedete s modelem Sorento Plug-in Hybrid, pokud využijete 
energii v jeho akumulátorech. Nebo prostě chcete jen nižší emise? Pak je pro Vás jako 
stvořené Sorento Hybrid. Ať si vyberete jakoukoli verzi, jejich elegantní a působivý design 
v kombinaci s výjimečným prostorem, komfortem a luxusem znamená, že můžete stylově 
cestovat automobilem bez obav ze zákazů vjezdu do městských center – nebo z výhružných 
gest. Alternativně se můžete rozhodnout pro SUV Sorento se vznětovým motorem 
a hospodárnými technologiemi. Vyberte si podle svých přání a představ.

Vydejte se vlastní cestou…
s novou rodinou Kia Sorento.



Zapomeňte na každodenní starosti a kochejte se designem modelu Kia 
Sorento. Mimořádný potenciál jeho elektrifikovaného pohonu je u tohoto 
nevšedního SUV dokonale vyjádřen robustním charakterem a elegantními 
detaily. Sorento Hybrid skvěle kombinuje sofistikovanost pro jízdu na silnici 
s robustností pro vzrušující zdolávání terénních překážek, což dává najevo 
novými osobitými konturami a lemováním podběhů kol, klikami v barvě 
karoserie se saténově chromovanými detaily, elegantními ozdobnými prvky 
a bočními prahy, jakož i osobitě tvarovanými okny.

Stanovte si vlastní standardy.



Ať si zvolíte jakoukoli verzi modelu Sorento, díky jeho svalnatému 
a působivému designu budete stát vždycky v čele. Příkladem je Sorento se 
vznětovým motorem 2,2 litru. Obdivujte jeho masku chladiče s okouzlující 
mřížkou a rámečkem zdobeným chromovanou a leskle černou povrchovou 
úpravou, kochejte se jeho výrazným předním nárazníkem s křídlovitě 
tvarovanými otvory pro přívod vzduchu, elegantním spodním ochranným 
krytem vpředu a 20“ koly z lehké slitiny. Styl a charakter se zde snoubí 
v dokonalé harmonii, kterou umocňuje atraktivní design předních světlometů 
LED, světel LED pro denní svícení a mlhových světlometů LED.

Vyberte si vlastní horizonty.



Jestliže žít život podle vlastních pravidel pro Vás znamená řídit SUV, které 
nabízí ohromující design a robustní charakter s bezkonkurenčním prostorem 
a komfortem, ale současně chcete být ohleduplní k okolnímu životnímu 
prostředí, pak Vám ekologické Sorento Plug-in Hybrid nabídne to nejlepší 
z obou světů. Jeho vyspělý elektrifikovaný pohon Kia plynule přechází 
z elektrické jízdy s nulovými emisemi k pohonu na benzin a naopak. Kromě 
potenciálu ještě vyšších úspor provozních nákladů Vám poskytne také dojezd 
s elektrickým pohonem až 57 km*. Akumulátory snadno dobijete doma nebo 
cestou na veřejných dobíjecích stanicích.

Vyjádřete svůj vlastní postoj.

 * v cyklu WLTP



Dobíjecí zásuvka (s integrovaným ukazatelem dobíjení). 
Užívejte si komfort snadného dobíjení z domácí elektrické zásuvky 
nebo veřejné dobíjecí stanice. Díky integrované dobíjecí zásuvce 
„Type 2“ modelu Sorento můžete využívat standardní kabel 
dodávaný s Vaším vozidlem, nebo na přání dodávaný kabel „Type 
2 to Type 2“, popřípadě kabel dobíjecí přípojky. Ať se rozhodnete 
pro jakoukoli variantu, stačí konektor připojit do zásuvky a dioda 
LED v blízkosti dobíjecí zásuvky vozidla Vás bude informovat 
o stavu dobíjení a množství elektrické energie v akumulátorech. Je 
to ideální řešení pro rychlé zjištění stavu Vašich akumulátorů.

Využívejte
všechny možnosti.

Dobíjení modelu Sorento Plug-in Hybrid na 
veřejných dobíjecích stanicích je velmi snadné, 
pokud využijete služby Kia EV POWER karta nebo 
KiaCharge. Díky těmto službám budete mít vždy 
po ruce bezproblémové, široce dostupné a snadno 
využitelné služby veřejného dobíjení, ať se vydáte 
kamkoli. Poskytneme Vám rychlý a snadný přístup 
k rostoucí síti více než 148 000 dobíjecích stanic 
v 29 evropských zemích a k široké nabídce dalších 
užitečných služeb. Díky tomu nebude dobíjení 
Vašeho vozu Kia nikdy únavným zážitkem. Sadu 
akumulátorů nového modelu Sorento Plug-in Hybrid 
dobijete na veřejné dobíjecí stanici na 100 % za cca 
3 hodiny a 25 minut.

Dobíjecí kabel s ovládacím panelem. Kia Sorento Plug-in Hybrid 
se dodává se speciálním dobíjecím kabelem pro domácí dobíjení 
z normální elektrické zásuvky. Ovládací panel na kabelu umožňuje 
snížit intenzitu elektrického proudu, aby byla zaručena maximální 
bezpečnost safety.



V nově navrženém interiéru modelu Kia Sorento naleznete nejmodernější technologie a konektivitu, 
ergonomické ovládání, luxusní prostor, vytříbený styl a příjemný komfort. Udělejte si pohodlí 
ve velmi kvalitním interiéru s dekoračním osvětlením a užívejte si sedadla čalouněná černou 
prošívanou kůží Nappa ve spojení s černým čalouněním stropu nebo alternativně nabízená sedadla 
s dvoubarevným čalouněním černou a šedou kůží. Se sportovně pojatým exteriérem ladí ozdobné 
obložení přístrojové desky se saténovým, reliéfně zpracovaným povrchem a chromovanými 
detaily, jakož i leskle černé ozdobné prvky v celém interiéru. Pohodlně se opřete a žasněte nad 
10,25“ bezrámečkovým displejem navigačního systému se službami Kia Connect nebo nad zcela 
digitálním panelem sdružených přístrojů na 12,3“ displeji. Pak nastavte otočný volič převodovky do 
požadované polohy a vydejte se na cestu za příjemného poslechu oblíbené hudby z prémiového 
audiosystému Bose® s 12 reproduktory. Vaše cesta, Váš styl... bez kompromisů.

Dopřávejte si požitky, které máte rádi.



Posaďte se do interiéru modelu Sorento Plug-in Hybrid a objevujte svět inovací v oblasti 
informování řidiče a konektivity. Důkladně si prohlédněte navigační systém s 10,25“ 
bezrámečkovým displejem a informacemi Kia Live včetně dobíjecích stanic podél Vaší trasy. 
Žasněte nad 12,3“ displejem zcela digitálního panelu přístrojů Supervision, který ukazuje 
klíčové provozní informace včetně zobrazení aktuálních toků energie, stavu akumulátorů, 
vzdálenosti do dalšího dobíjení a dalších údajů. Pak si nalaďte prémiový audiosystém Bose® 
s 12 reproduktory. Vše si důkladně vychutnávejte, a přitom můžete relaxovat a užívat si 
to nejlepší z luxusního komfortu a přepychového stylu včetně kůží čalouněných sedadel, 
saténové povrchové úpravy přístrojové desky, částečně chromovaných ozdobných prvků 
a decentního dekoračního osvětlení. Připravte se na jízdu podle vlastních představ.

Radujte se z každého okamžiku.

Tlačítko EV/HEV. Stisknutím tlačítka Hybrid/Electric (HEV/EV) na středové konzole můžete upřednostnit elektrický nebo hybridní režim. 
V režimu EV, který je ideální pro jízdu po městě, volí Sorento Plug-in Hybrid především elektrický pohon* s nulovou spotřebou paliva 
a nulovými emisemi. V režimu HEV, není-li k dispozici dostatečné množství elektrické energie v akumulátorech, využívá oba zdroje hnací 
síly současně, zážehový motor i elektromotor.
* Extistuji určité situace, kdy se benzínový motor automaticky aktivuje i když je vozidlo v režimu EV. Mezi příklady patří: když je stav nabití hybridní baterie snížen na 
určitou úroveň, když je vyžadováno velké zrychlení a nebo když je nutné zatopit v kabině.



Maximalizujte své  možnosti.
Chcete-li posouvat hranice, s modelem Sorento tak můžete 
činit stylově. V interiéru s odvážným vnějším designem proto 
naleznete nejvyšší úroveň komfortu, prostornosti a variability.

Snadným sklopením druhé 
řady sedadel, ovládané na 
dálku, získáte bez námahy 
velkorysý zavazadlový 
prostor. Sorento lze rychle 
přeměnit z pětimístného 
vozu na sedmimístný. Snadné 
jsou také změny uspořádání 
interiéru. Před výpravou si 
vytvoříte prostor o objemu až 
910 litrů, do něhož naložíte vše, 
co chcete. Opěradla sedadel 
ve druhé řadě jednoduše 
sklopíte do vodorovné polohy 
ze zavazadlového prostoru. 
Vpravo i vlevo naleznete na 
jeho stěnách tlačítko pro 
dálkové sklopení opěradel, aby 
vše proběhlo rychle a snadno.3 řada částečně sklopena

3 řada zcela sklopenaa 2 řada částečně sklopena

3 řada zcela sklopena

2 řada částečně sklopena (5místná verze)

Variabilní uspořádání sedadel. Sorento 
je dobře připraveno na jakékoli Vaše plány 
a jakýkoli náklad.

2 řada zcela sklopena (5místná verze)

Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým 
otevíráním. Nakládejte zavazadla snadno a bez námahy. Můžete 
si nastavit různou výšku otevření zadního výklopného víka a uložit 
ji do paměti tlačítkem pod víkem. Stačí stisknout tlačítko po dobu 
tří sekund – jednodušší to být už nemůže.



Head-Up Displej. HUD (Head-Up Display) promítá grafická zobrazení a ostatní provozní informace na čelní okno, přímo do Vašeho 
zorného úhlu. Díky tomu můžete trvale sledovat dopravní situaci a Vaše jízda bude ještě bezpečnější.

Sdílejte své zážitky.
Znáte-li směr své cesty, pak jistě přivítáte, že můžete zážitky z cestování 
v ergonomicky navrženém, prostorném a komfortním interiéru modelu 
Sorento sdílet i se svými bližními.

Vyhřívaná a ventilovaná sedadla. Za chladného počasí si můžete 
užívat vyhřívání sedáků a opěradel v první a druhé řadě. Za letních 
teplot zpříjemní cestování ventilace sedáků a opěradel sedadel 
řidiče a spolujezdce vpředu.

Dekorační osvětlení. Dekorační osvětlení výplní dveří a spodní 
části přístrojové desky navodí dokonalou atmosféru. Na výběr 
máte sedm základních barev světla a až 64 dalších odstínů, 
přesně podle Vaší nálady. Každá Vaše jízda může být klidná, nebo 
vzrušující, podle Vašich požadavků..

Elektrické ovládání sedadel s pamětí. Do integrované paměti si 
mohou svá nastavení zrcátek a sedadla uložit až dva různí řidiči. 
Sedadla řidiče a spolujezdce vpředu jsou vybavena nastavitelnou 
bederní opěrkou zvyšující úroveň komfortu. Sedadlo řidiče 
disponuje navíc středovým bočním airbagem, který zabraňuje 
kontaktu hlav řidiče a spolujezdce vpředu při bočním nárazu.

360° monitorovací systém. Udržujte si pocit jistoty dokonalým 
výhledem všemi směry. Tento intuitivní systém kombinuje záběry 
ze čtyř širokoúhlých kamer na přídi, zádi a po stranách vozidla, 
aby Vám poskytoval komplexní pohled z ptačí perspektivy na 
prostor kolem modelu Sorento při parkování nebo pomalé jízdě 
rychlostí nižší než 20 km/h.



Bezdrátové nabíjení smartphonu. Zapomeňte na kabely... svůj 
mobilní telefon můžete nabíjet bezdrátově a snadno tím, že jej 
umístíte na nabíjecí podložku v přední části středové konzoly.

Prémiový audiosystém Bose® s prostorovým zvukem. Užívejte 
si na cestách nejlepší zábavu díky nejmodernější technologii 
reprodukce zvuku prostřednictvím 12 reproduktorů a vnějšího 
zesilovače. Přeměňte jakýkoli stereo nebo multikanálový zvukový 
záznam v ohromující zážitky z poslechu prostorového zvuku.

Navigační systém s 10,25“ displejem. Zadejte cíl své cesty prostřednictvím snadno čitelného bezrámečkového 10,25“ dotykového 
displeje prémiového navigačního systému. Jeho součástí je exkluzivní systém Kia Connect se službami Kia Live, které poskytují mimo jiné 
aktuální dopravní zpravodajství pro navigaci v reálném čase. Systém navíc nabízí sedmiletý program aktualizací mapových podkladů a je 
kompatibilní s aplikacemi Android Auto® a Apple Car Play®. Služba Apple CarPlay® není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může 
být omezená.

Vstupy USB s nabíjecí funkcí pro všechny. Do opěradel obou 
sedadel vpředu jsou integrovány vstupy USB s nabíjecí funkcí, 
které mohou využívat cestující v první i druhé řadě. Pro cestující ve 
třetí řadě jsou umístěna nabíjecí rozhraní USB na obou stranách 
zavazadlového prostoru. Zadní středová konzola navíc nese 
jeden nabíjecí vstup USB a 12V elektrickou zásuvku – to je ideální 
například pro hraní her a současné nabíjení.. 

Zůstaňte v nepřetržitém spojení.
Od okamžiku, kdy usednete do Kia Sorento, budete objevovat spoustu 
nejmodernějších informačních a zábavních technologií. Díky nim budete mít 
vše naprosto pod kontrolou, ať Vás čeká jakékoli dobrodružství.



Zůstaňte připojeni. Nechte se inspirovat.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná propojení mohou být inspirací pro 
nekonečný proud příležitostí. Příležitosti, které Vás budou inspirovat k realizaci skvělých 
nápadů. Ve voze, prostřednictvím telefonu, ať jste kdekoli a hledáte cokoli. A přesně to 
naleznete díky aplikaci Kia Connect a palubním službám Kia Connect Live Services, které 
budou neustále sledovat Váš vůz a nepřetržitě nabízet informace o Vaší jízdě. Nechte se ve 
svém voze průběžně informovat online navigací s využitím dat o dopravě v reálném čase. 
Kromě toho si můžete vyhledávat čerpací a dobíjecí stanice, parkovací místa, předpověď 
počasí a zajímavé cíle, případně používat hlasové ovládání a mnoho dalších funkcí a služeb. 
Prostřednictvím aplikace Kia Connect můžete využívat řadu užitečných funkcí, mezi něž patří 
mimo jiné přenos uživatelského profilu, navigace na posledním úseku cesty, parkování 
zajišťované obsluhou, vyhledání zaparkovaného vozu nebo ovládání dveří. S tolika 
dostupnými informacemi a funkcemi v dosahu Vašich prstů ještě nikdy nebyla příhodnější 
doba k tomu, aby se každá cesta proměnila … v opravdu inspirující jízdu.

*   Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia: Služby budou dostupné bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy 
začne platit kupní smlouva. Služby se mohou v průběhu uvedeného období měnit. Podrobné informace o fungování služeb a podmínkách jejich používání získáte od 
svého partnera Kia nebo na kia.com. Nezbytným předpokladem pro využívání služeb je chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním 
operátorem včetně datového tarifu, který pro zákazníky znamená dodatečné náklady.

Budete připojeni, ať jste kdekoli. Aplikace Kia Connect Vám 
odkudkoli a kdykoli zajistí nepřetržité spojení, i když nejste ve 
svém voze. Poklepejte na funkci vyhledat můj vůz a zobrazí 
se Vám poloha Vašeho vozu na velkých parkovištích nebo 
v neznámých ulicích. Po zaparkování Vás vezme za ruku 
navigace na posledním úseku cesty a dovede Vás od vozu 
do Vašeho konečného cíle. Pokud řídí Váš vůz někdo jiný, 
funkce parkování zajišťované obsluhou monitoruje jízdu 
za Vás a zajistí ochranu Vašich dat. Až se budete chtít vrátit 
ke svému vozu, naplánujte si svou jízdu a stanovte si trasu 
předem pomocí funkce odeslat do vozu. Funkce moje jízdy 
Vám poskytne souhrn informací o předchozích jízdách.

Neustále na cestách. S palubními službami Kia Connect 
Live Services budete mít snadný přístup k podrobným 
informacím o Vaší jízdě. Nechte si navigačním systémem 
vypočítat nejrychlejší trasu do jakéhokoli cíle. Praktická služba 
přitom využívá data o dopravě v reálném čase a trasu 
včetně předpokládaného času příjezdu do cíle průběžně 
upravuje na základě nepřetržitých aktualizací. Používejte 
služby Kia Connect Live Services, chcete-li sledovat počasí 
nebo zkontrolovat dostupnost parkování, případně vyhledat 
zajímavé cíle a informace o čerpacích stanicích. Aktivujte 
funkci rozpoznávání hlasu a ovládejte různé funkce hlasovými 
povely, aniž byste museli pouštět volant z rukou. Externí 
kalendář zpřístupní kalendář z Vašeho chytrého telefonu na 
displeji navigačního systému. Můžete se nechat navigovat 
přímo do místa Vaší nadcházející schůzky.

Konektivita, kdykoli ji budete potřebovat. Kia Connect Vám 
bude prostřednictvím aplikace pro chytré telefony poskytovat 
veškeré potřebné informace, i když nebudete ve svém voze. 
Stav vozidla nabízí již před odjezdem komplexní zprávu 
o Vašem voze včetně informace, zda jsou okna otevřená nebo 
zavřená, údaje o množství paliva v nádrži nebo stavu nabití 
sady akumulátorů a dalších důležitých diagnostických dat.  
Kia Connect Vám bude zasílat také důležitá upozornění 
alarmu. Poklepejte na funkci ovládání dveří a odemkněte 
dveře Vašeho vozu na dálku, nebo je zamkněte. Zkontrolujte, 
zda jsou řádně zavřená okna a kapota. Pokud řídil Váš vůz 
někdo jiný, můžete si před odjezdem obnovit veškerá svá 
uložená nastavení pomocí přenosu uživatelského profilu.

Bezpečnost a servisní podpora. Kia Connect Vám zajistí 
také bezpečnost a dobrý technický stav Vašeho vozu díky 
řadě průkopnických upozornění a důležitých zpráv alarmu 
na základě vzdáleného přístupu. Upozornění na vybitý 
akumulátor obdržíte okamžitě, jakmile poklesne stav nabití 12V 
akumulátoru pod stanovenou úroveň. Upozornění na vloupání 
do vozu a upozornění na cestující vzadu dostanete, pokud 
alarm detekuje potenciální násilné vniknutí do vozu, resp. 
senzory uvnitř vozu zaznamenají jakýkoli pohyb v zadní části 
interiéru. Upozornění na volnoběh vozidla Vám oznámí, že 
jste nechali běžet motor s převodovkou v parkovacím režimu 
(páka voliče v poloze P) při otevřených dveřích vozidla.

 
Zobrazené displeje se systémem Kia Connect jsou pouze ilustrační a nemusí reprezentovat nejnovější verzi aplikace Kia Connect a palubních služeb Kia Connect. 
 
Máte-li dotazy týkající se legislativy a práva, přečtěte si podmínky pro používání služeb Kia Connect. 



Nechte se informovat.  
Vydejte se na průzkum.
Těšíte se každý den, jaké vzrušující zážitky Vám život s novým ránem přinese? 
Jdete vstříc dobrodružstvím, která na Vás čekají za dalším horizontem? Právě 
pro Vás je tu Kia. S palubními službami Kia Connect bude Vaše cestování 
chytřejší a bezpečnější, od každodenního dojíždění do zaměstnání přes 
víkendová dobrodružství až po spontánní cesty do neznáma. Využívejte 
výhody spolehlivého a přesného vedení trasy, které Vám pro každou jízdu 
nalezne nejrychlejší cestu do cíle pomocí informací o dopravě v reálném čase. 
Zůstaňte ve spojení se vším, co se děje, s využitím služeb doprava live, lokální 
vyhledávání a počasí. Kamkoli Vás život zavane, služby Kia Connect Live 
Services jsou připraveny*.

Informace o parkování, čerpacích a dobíjecích stanicích. 
Zaparkujte svůj vůz rychle. Systém Vám ukáže dostupná parkovací 
místa již před příjezdem do cíle. Potenciálně volná parkovací místa 
na ulicích jsou zobrazována na základě historických dat.

Dostupnost parkovacích míst mimo ulice je barevně odlišena. 
Pokud Vám dochází palivo, systém Vám ukáže nejbližší čerpací 
stanice včetně cen paliv z online databáze společnosti TomTom, 
abyste si mohli efektivně naplánovat zastávku pro tankování.

Lokální vyhledávání a předpověď počasí. Hledáte restauraci, 
kde podávají suši? Supermarket? Nebo konkrétní místo setkání? 
Jednoduše použijte funkci lokální vyhledávání. Bude Váš víkend 
v přírodě slunečný, nebo deštivý? Raději si zkontrolujte předpověď 
počasí. Po zadání destinace se Vám zobrazí čtyřdenní souhrnná 
předpověď včetně minimálních a maximálních teplot, rychlosti 
větru a pravděpodobnosti slunečného počasí nebo deště.

Doprava live. Navigační systém poskytuje velmi přesné informace 
o dopravě v reálném čase, které se aktualizují každé dvě minuty, 
abyste přesně věděli, kde je doprava plynulá a kterým oblastem se 
máte vyhnout. Systém Vás upozorní na případnou dopravní zácpu 
a navrhne Vám alternativní trasy.

Android Auto® zajistí dokonalé propojení mezi Vaším vozem 
a telefonem, abyste díky minimálnímu riziku rozptylování Vaší 
pozornosti dojeli bezpečně do cíle. Prostřednictvím jednoduchého, 
intuitivního rozhraní budete mít přístup například k navigaci 
s Google Maps, aplikacím, hudbě a hlasovému ovládání. Systém 
také automaticky sdružuje informace na přehledné „kartičky“, které 
zobrazuje pouze v případě potřeby.

Apple CarPlay® je chytrý způsob, jak bezpečně používat
iPhone i za jízdy. Všechny funkce, které budete chtít používat, 
naleznete na displeji Vašeho vozu Sorento, abyste mohli používat 
navigaci, telefonovat a poslouchat hudbu a současně se po 
celou dobu soustředit na řízení. Služba Apple CarPlay® není v ČR 
oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená.

* K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.
** V některých zemích mohou být tyto služby omezeny legislativou.



Očekávejte nečekané. 
Nikdy nevíme, co na nás čeká za příští zatáčkou, a proto je Sorento vybaveno 
velmi sofistikovanými řešeními, která zvýší bezpečnost cestování.

Upozornění na cestující vzadu (ROA). ROA používá ultrazvukové 
senzory, které detekují přítomnost dětí nebo domácích mazlíčků 
na sedadlech ve druhé či třetí řadě. Pokud systém detekuje 
pohyb uvnitř vozu, vydá vizuální a zvukové upozornění před i po 
uzamčení vozidla.

Multikolizní brzdový asistent (MCBA). Dojde-li k aktivaci 
airbagu při první kolizi, je okamžitě odeslán signál do elektronicky 
řízeného stabilizačního systému, aby zastavil Vaše vozidlo. Systém 
MCBA aktivuje brzdy, aby zabránil následné kolizi, nebo alespoň 
minimalizoval její intenzitu.

Asistent pro bezpečné vystupování (SEA). SEA pomůže 
zabránit cestujícím vzadu, aby vystoupili z vozu, pokud systém 
detekuje blížící se potenciální nebezpečí. V tomto případě systém 
aktivuje dětskou elektronickou pojistku a vydá zvukové a vizuální 
upozornění.

Asistent pro odvrácení kolize s vozem ve slepém úhlu (BCA). Pokud chcete změnit jízdní pruh, asistent pro odvrácení kolize s vozem 
ve slepém úhlu detekuje vozidla v oblasti, kam nevidíte, a upozorní Vás na ně výstražným symbolem na vnějším zpětném zrcátku 
a head-up displeji uvnitř vozu. Vyjíždíte-li z jízdního pruhu a ve Vašem slepém úhlu se nachází jiné vozidlo, Sorento automaticky aktivuje 
brzdy, aby zabránilo kolizi, výstražné symboly na vnějším zpětném zrcátku a head-up displeji začnou svítit přerušovaně a zazní zvukové 
upozornění.

Kamerový asistent sledování slepého úhlu (BVM). BVM 
vylepšuje výhled do zón slepého úhlu pomocí bočních kamer. 
Jakmile si aktivujete levé nebo pravé směrové světlo, na panelu 
přístrojů se objeví pohled na vozovku ve Vašem slepém úhlu. 
Jestliže zvolíte levé směrové světlo, zobrazí se pohled do oblasti 
po levé straně vozidla. Zvolíte-li pravé směrové světlo, uvidíte 
situaci na pravé straně.

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA). Systém FCA analyzuje infomace o ostatních vozidlech, chodcích nebo cyklistech na 
základě dat z kamery a radarových senzorů Vašeho vozidla, aby zabránil potenciální kolizi s nimi. FCA také předchází kolizím s vozidly 
při odbočování vlevo na křižovatkách. Jakmile je detekováno riziko nehody, objeví se na panelu přístrojů výstražné upozornění a systém 
aktivuje brzdy s využitím jejich maximálního výkonu.



Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA). Pokud 
se rozhodnete používat ISLA, bude systém pomocí kamery 
rozpoznávat dopravní značky omezující rychlost jízdy a zobrazovat 
je vedle rychloměru a na displeji navigačního systému. Můžete se 
pak rozhodnout, zda rychlost přizpůsobíte novému limitu, či nikoli.

Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA). PCA 
používá zadní kameru a zadní ultrazvukové senzory. Asistent je 
schopen zabránit kolizi vozidla s chodci nebo blízkými překážkami 
za vozem při zajíždění na parkovací místo nebo vyjíždění z něj, ale 
i při manévrování v nízkých rychlostech. Pokud systém očekává 
kolizi s překážkou, upozorní řidiče zvukovým a vizuálním signálem 
a případně i aktivuje brzdy vozidla, aby jí zabránil.

Aktivní upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání (RCCA). RCCA zvyšuje bezpečnost při couvání – především 
při vyjíždění z parkovacího místa s omezenou viditelností z místa řidiče – zvukovými a vizuálními upozorněními. Pokud radarový senzor 
na rohu zádě zaznamená vozidlo přijíždějící zleva nebo zprava, aktivuje systém brzdy. (Pokud si řidič vybere v menu nastavení „Pouze 
upozornění“, bude jej systém jen upozorňovat zvukovými a vizuálními signály bez asistovaného brzdění.)  
Asistent pro jízdu na dálnici (HDA). HDA udržuje rychlost jízdy nastavenou řidičem nebo rychlostní limit na dálnici. Současně ovládá 
řízení, zrychlování a zpomalování v jízdním pruhu a udržuje bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu. Systém také automaticky upravuje 
rychlost jízdy podle rychlostního limitu na příslušném úseku na základě dat uložených v navigačním systému.

Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním* (RSPA-ENTRY). Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA) 
je praktický parkovací systém, který usnadňuje zaparkování vozu nebo vyjetí z parkovacího místa automatickým řízením vozidla. Kromě 
toho lze pomocí klíčku dálkově ovládat popojíždění vozidla dopředu nebo dozadu, zatímco Vy stojíte venku.

Ochrana v dosahu prstů.
Kia Sorento Vás bude informovat o všem, co se děje kolem Vás, upozorní Vás 
na ostatní vozidla a zvýší Váš komfort a bezpečnost při krátkých i dlouhých 
jízdách.



Mějte vše pod kontrolou.

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) s funkcí STOP & GO 
a NSCC. Sorento používá velmi pokročilou verzi tempomatu. 
Pokročilý adaptivní tempomat SCC udržuje pomocí přední kamery 
a radarového senzoru nastavenou rychlost jízdy a zajišťuje 
bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Systém ovládá 
také zrychlování a zpomalování tak, aby Sorento vždy zastavilo, 
pokud tak učiní vozidlo vpředu, a pak se rozjede, jakmile se vozidlo 
vpředu dá znovu do pohybu. Ovládání systému SCC jedním 
dotykem je velmi snadné. Pokročilý adaptivní tempomat SCC 
je navíc propojený s navigačním systémem a dalšími vyspělými 
asistenčními systémy ADAS. Díky tomu využívá informace 
z mapových podkladů o průběhu trasy, a dokáže tak automaticky 
přizpůsobovat rychlost jízdy například před zatáčkami nebo 
dodržovat rychlostní omezení, čímž zvyšuje úroveň bezpečnosti.

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA). LKA je pomocníkem pro chvíle krátké nepozornosti. Kamera na přídi vozu sleduje podélné 
značení vymezující jízdní pruhy. Pokud vůz začne nechtěně vyjíždět z jízdního pruhu, LKA Vás upozorní a dokonce zásahem do řízení 
vrátí vůz zpět do jízdního pruhu.

Systém sledování únavy řidiče (DAW). DAW detekuje ztrátu 
Vaší koncentrace sledováním Vašich aktivit, ať se jedná o ovládání 
volantu a ukazatelů směru, nebo plynulost jízdy, ale také 
o celkovou dobu řízení. Jeho součástí je rovněž inovativní systém 
pro upozorňování na rozjezd vozidla vpředu. Pokud se například 
při čekání na semaforech vozidlo před Vámi rozjede a Vy si toho 
nevšimnete, upozorní Vás zpráva a zvukový signál. Podobně, 
pokud budete vykazovat znaky únavy či nepozornosti, DAW Vás 
zvukově upozorní a doporučí Vám přestávku k načerpání nových 
sil zobrazením symbolu šálku kávy na panelu přístrojů.

Systém následování v jízdním pruhu (LFA). Systém Kia 
pro autonomní jízdu úrovně 2 činí obrovský krok směrem 
k poloautomatizované jízdě. LFA ovládá ve spolupráci s pokročilým 
adaptivním tempomatem zrychlení, brzdění a řízení v závislosti na 
vpředu jedoucích vozidlech. Díky tomu je jízda v dopravní koloně 
snadnější a bezpečnější. Systém používá kameru a radarové 
senzory k zachování bezpečné vzdálenosti od vozidla vpředu 
a sleduje značení na vozovce, aby udržel Váš automobil uprostřed 
jízdního pruhu. LFA je funkční v rozsahu rychlostí od 0 do 180 km/h.

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA).Pokud to podmínky umožní, bude Sorento automaticky zapínat dálkové 
světlomety. Jakmile kamera na čelním okně detekuje za tmy světlomety protijedoucích či světla před Vámi jedoucích vozidel, 
systém HBA automaticky přepne na tlumená světla, aby zabránil oslňování ostatních řidičů.

Ať se vydáváte na krátkou nebo dlouhou jízdu, je dobré vědět, že 
Vaše Kia Sorento zajistí Vám i Vašim spolucestujícím maximální 
bezpečnost.



Rozjezd (pouze elektrický pohon). 
Při rozjezdu z klidu spoléhá hybridní 
soustava výhradně na výkon 
elektromotoru. To snižuje spotřebu 
paliva v popojíždějící dopravě.

Maximální akcelerace. Při 
intenzivnější akceleraci spolupracuje 
zážehový motor s elektromotorem, 
aby model Sorento dosáhl co 
nejdříve požadované rychlosti.

Mírná akcelerace (pouze elektrický 
pohon). Také během mírné akcelerace 
používá hybridní soustava výhradně 
výkon elektromotoru, který poskytuje 
značnou hnací sílu pro pohotové 
zvýšení rychlosti jízdy.

Jízda ustálenou rychlostí. Při 
jízdě relativně ustálenou rychlostí 
přechází hybridní soustava do režimu 
s příležitostnou asistencí elektromotorem, 
v němž je hlavním zdrojem hnací síly 
spalovací motor.

Zpomalování. Systém rekuperace kinetické 
energie při brzdění využívá každé snížení 
rychlosti jízdy k přeměně kinetické energie 
na energii elektrickou, která je současně 
ukládána do akumulátorů pro pozdější 
využití.

Znalosti jsou výhodou.

Zcela digitální panel přístrojů supervision s 12,3“ displejem TFT. Inteligentní a individualizovatelný panel přístrojů Supervision 
upozorňuje na tlak v pneumatikách a poskytuje údaje o teplotě i další důležité informace o stavu vozidla a aktuální jízdě. Kromě toho 
zobrazuje stav dobíjení hybridního systému, informuje o množství paliva v nádrži a elektrické energie v akumulátorech, stejně jako 
o využívání jednotlivých zdrojů hnací síly. Displej s vysokým rozlišením je snadno čitelný a na jeden pohled poskytuje velké množství 
informací.

10,25“ displej navigačního systému. Snadno čitelný a uživatelsky přívětivý barevný dotykový displej zobrazuje trasy, nejkratší 
spojení mezi startem a cílem a další důležité informace. Displej je propojen také se zadní kamerou a zobrazuje dynamické vodicí 
linie pro manévrování při parkování. Displej lze rozdělit na dvě zóny pro snadný přístup k různým aplikacím, informacím o vozidle 
a multimediálním funkcím. Kromě toho můžete jeho prostřednictvím ovládat na přání dodávaný prémiový audiosystém BOSE®  
s 12 reproduktory a prostorovým zvukem, který je kompatibilní s uživatelskými rozhraními Android Auto® a Apple CarPlay® *.
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Palivová nádrž Elektromotor Hybridní zařízení s funkcí spouštěče a generátoru
 
Dobíjecí zásuvka

Vysokonapěťová sada akumulátorůPalubní dobíječka a dobíjecí konektor Zážehový motor Smartstream G 1.6 T-GDi HEV

Samočinná převodovka 6AT

Vytvořte si vlastní budoucnost. Full Hybrid, nebo Plug-in Hybrid? Možná je to na první pohled trochu matoucí, 
ale Kia ve skutečnosti nabízí inovace a vyspělé technologie s důrazem 
na jednoduchost. Jednoduše řečeno, oba systémy používají kombinaci 
spalovacího motoru s nízkými emisemi a bezemisního elektromotoru 
napájeného z akumulátorů. Sorento Plug-in Hybrid je vybaveno naším 
nejvyspělejším pohonem. Díky tomu nabízí dokonalou rovnováhu mezi 
hospodárností a jízdní dynamikou s rychlými a plynulými přechody mezi 
elektrickým a hybridním (benzin/elektrická energie) provozem. Se zcela 
dobytými akumulátory ujedete až 57 km** s nulovými emisemi*. To je více než 
postačující vzdálenost pro průměrné každodenní dojíždění nebo cesty po 
městě. Na delších cestách přitom můžete využívat zážehový motor.

Zobrazení slouží pouze k ilustrativním účelům.
Poháněcí ústrojí a elektrické systémy se mohou lišit.

*  v jízdním cyklu WLTP.



Pohon všech kol pro
všestranná dobrodružství.
Technika pohonu všech kol modelu Sorento zvyšuje úroveň 
komfortu při každé jízdě a každém dobrodružství. Inovativní 
pohon všech kol je trvale aktivní, čímž vozidlu poskytuje 
vynikající trakci na nerovném, sypkém nebo kluzkém povrchu. 
Kromě toho také zvyšuje příčnou stabilitu při průjezdu zatáčkou. 
A díky nové funkci voliče terénního režimu si můžete snadno 
udržet kontrolu nad situací přepínáním mezi jízdním a terénními 
režimy.



Volič jízdních režimů (DMS). Nová samočinná převodovka nabízí 
jízdní režimy, jimiž si můžete individualizovat reakce poháněcího 
ústrojí na povely řidiče, zvýšit hospodárnost provozu nebo 
zintenzivnit zrychlení. Sorento poháněné vznětovým motorem 
poskytuje čtyři jízdní režimy, Eco, Comfort, Sport a Smart, 
zatímco Sorento HEV disponuje režimy Eco, Sport a Smart. 
Volič jízdních režimů přizpůsobuje také ovládací síly na volantu 
u řízení s elektrickým posilovačem umístěným na hřebenové tyči. 
Řízení tak může být komfortnější, nebo sportovnější s rychlejšími 
reakcemi.

Otočný volič převodovky. Otočný volič převodovky je umístěn uprostřed ve snadném dosahu a s převodovkou je propojen výhradně 
elektronicky, což usnadňuje výběr provozního režimu převodovky. Důležité jsou i přínosy pro bezpečnost. Pokud řidič zapomene, 
aktivuje se parkovací režim "P" automaticky. Dvouspojková převodovka (DCT). Sorento 2.2 CRDi je k dispozici s osmistupňovou 
dvouspojkovou převodovkou. Její bleskurychlé a neuvěřitelně hladké řazení zvyšuje jízdní dynamiku. Samočinná převodovka (AT) 
Modely Sorento  
1.6 T-GDi HEV jsou vybaveny šestistupňovou samočinnou převodovkou, která se vyznačuje mimořádně hladkým řazením.

Volič terénních režimů (TMS). S voličem terénních režimů máte vzrušující zážitky z jízdy v dosahu svých prstů. Přechody mezi jízdními 
režimy (Eco, Comfort, Sport, Smart) a terénními režimy (Snow, Mud, Sand) jsou maximálně plynulé. TMS se dodává pouze pro verze 
s pohonem všech kol (4WD). Jízdní režim Snow omezuje prokluz kol na zledovatělém nebo zasněženém povrchu, aby byla zajištěna jízdní 
stabilita, zatímco režim Mud umožňuje agresivnější přenos točivého momentu omezením řazení vyšších převodových stupňů, protože 
prokluz kol přispívá k udržení vozidla v pohybu při průjezdu blátem. Režim Sand zabraňuje zapadnutí kol do písku optimalizovaným 
rozdělováním točivého momentu mezi jednotlivá kola.

Páčky pro manuální řazení. Ušlechtilé chromované páčky pro 
manuální řazení ladí s designem ostatních částí interiéru a umožní 
Vám rychlé řazení, aniž byste museli pouštět volant. Zvyšují také 
jízdní dynamiku, protože jejich prostřednictvím budete mít snadno 
a rychleji přístup k vyššímu točivému momentu při zachování 
maximální kontroly nad vozem.

Řiďte s vášní.
Vydejte se vlastní cestou výběrem z naší nabídky nejmodernějších motorů 
s mimořádnými výkonnovými parametry. Pětimístné nebo sedmimístné modely 
Sorento mohou být poháněny elektrifikovaným zážehovým motorem 1.6 T-GDi 
HEV ve spojení s pohonem všech kol (4WD). K dispozici je rovněž vznětový motor 
2.2 CRDi. V tomto případě se můžete rozhodovat mezi pohonem předních nebo 
všech kol.



Díky komplexnímu sortimentu originálního příslušenství Kia 
bude Sorento vždy připraveno podporovat Vaše maximálními 
výkony, abyste mohli kráčet svou vlastní cestou – přijímat 
nové výzvy, vyhledávat nová dobrodružství nebo využívat 
všechny příležitosti, které přináší život. Naše nabídka kvalitního 
příslušenství zahrnuje chytrá řešení a speciální doplňky pro 
individualizaci Vašeho vozu Sorento. Ať se vydáte na dalekou 
cestu, trávíte čas ve městě, nebo si chcete jen trochu povyrazit, 
proměňte zážitky z jízdy ve skutečné potěšení. 

Zanechte svůj otisk.

Mříž zavazadlového prostoru. Tato robustní mříž se snadnou montáží a dokonale padnoucími 
rozměry zajistí, aby vše zůstalo bezpečně na svém místě. Mříž ochrání cestující před nákladem a je 
vhodná také pro přepravu domácích mazlíčků 

Vana zavazadlového prostoru. Tato na míru střižená ochranná vana s protiprokluzovou povrchovou 
úpravou se vyrábí z 90 % z biologických materiálů. Vana ochrání Váš zavazadlový prostor při 
přepravě mokrých nebo znečištěných věcí. 

Ochranná lišta zavazadlového prostoru. Při nakládání a vykládání zabrání poškození vnitřního 
prahu zavazadlového prostoru Vašeho vozu Sorento. Je to účinná ochrana s exkluzivním designem.

Dobíjecí kabel s brašnou.Rychlé dobíjení Vašeho vozidla  
nemůže být jednodušší a rychlejší. Dobíjecí kabel, režim 3, lze 
použít k dobíjení vašeho plug-in hybridního  vozidla z veřejných 
dobíjecích stanic a soukromých dobíjecích míst vybavených 
zásuvkami typu 2.

Prahové nášlapy. Pro snadný přístup k nákladu na střeše, 
s protiskluzovými body.

Střešní příčníky a nosič jízdních kol pro. Díky těmto lehkým 
a současně odolným příčníkům přepravíte jakýkoli náklad. Nosiče 
Vám usnadní nakládání i sundávání jízdních kol.

Tažné zařízení rychloodnímatelné. Velmi kvalitní tažné 
zařízení se vysouvá nebo zasouvá velmi komfortním elektrickým 
ovládáním na povel tlačítka v zavazadlovém prostoru.



Výbavu TOP na přání dodávané čalounění černou kůží Nappa s šedým prošíváním a lemováním

Výbavu Comfort a Exclusive standardně 
dodávaná černá tkanina

Výbavu Premium standardně dodávaná černá 
kůže

Vnitřní šarm.
Vaše Kia Sorento o Vás mnohé prozrazuje nejen exteriérem, ale také 
interiérem. Proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku variant vnitřní 
výbavy, včetně čalounění tkaninou nebo kůží Nappa.

Eleganci všech interiérů s kůží čalouněnými sedadly završuje ozdobné obložení 
s broušenou povrchovou úpravou TOM a reliéfním efektem 3D. Čalounění 
sedadel černou tkaninou je kombinováno s ozdobným obložením opatřeným 
metalickým lakem a reliéfem 3D. Na výběr máte také ohromující variantu 
sedadel čalouněných šedou kůží, nebo sedadla s černou kůží a černými 
doplňky. Sedadla s černou kůží Nappa doplňuje černé čalounění stropu.

Výbavu TOP standardně dodávané dvoubarevné 
čalounění šedou/černou kůží

Výbavu Premium na přání dodávaná šedá kůže



Záruka Kia platí do ujetí 150 000 km. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných
záručních podmínek, např. pro lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP) 1,6 - 7,5 l/100 km a 38 - 179 g/km.

Dejte najevo svůj postoj.

Rozměry

Kola z lehké SLITINY

Barvy karoserie

Sorento HEV se dodává se speciálními 17“ koly z lehké slitiny v aerodynamickém designu, která snižují neodpruženou hmotnost 
a umocňují svalnatý a robustní charakter modelu Sorento.

Vyberte si barvu, která ladí s Vaším stylem. Sorento si můžete objednat v různých barvách karoserie s perleťovým, metalickým nebo 
nemetalickým lakováním.

Bílá Clear White  
(UD)

17“ kola z lehké slitiny 
(pouze pro vznětový 
motor)

18“ kola z lehké slitiny 
(pouze pro vznětový 
motor)

Hnědá Essence Brown 
(BE2)

Šedá Steel Grey 
(KLG)

Bílá Snow Pearl White  
(SWP)

17“ kola z lehké slitiny 
(pouze pro hybridní 
pohon)

19“ kola 
z lehké slitiny

20“ kola z lehké slitiny 
(pouze pro vznětový 
motor)

Modrá Gravity Blue 
(B4U)

Stříbrná Silky Silver 
(4SS)

Černá Aurora Black Pearl 
(ABP)

Šedá Platinum Graphite  
(ABT)

Červená Runway Red 
(CR5)

Modrá Mineral Blue 
(M4B)

První řada Druhá řada Třetí řada
Prostor pro hlavu (mm) 1 024 994 935
Prostor pro nohy (mm) 1 052 1 060 752
Prostor pro ramena (mm) 1 500 1 475 1 345

Interiér

Informace o pneumatikách, týkající se spotřeby paliva a dalších parametrů v souladu s Nařízením EU č. 2020/740, jsou k dispozici na našich webových stránkách www.
kia.cz. Uvedené údaje o pneumatikách jsou pouze pro informaci.

Pokud si pořídíte nový vůz Kia, chceme, abyste cítili těsné sepjetí se svými 
zážitky z jízdy, a to nejen dnes, ale také v dalších letech. Proto pro všechny 
nové vozy Kia platí exkluzivní rozšířené záruky.

Vše, co potřebujete
pro maximální pocit jistoty.

7letá záruka na vozidlo. Všichni majitelé vozů Kia těží z výhod 
7leté záruky na nový vůz, s omezením na 150 000 km (až 3 roky 
bez omezení; od 4. roku do ujetí 150 000 km). Bezplatná záruka 
na celý vůz je přenosná na následné majitele za předpokladu 
pravidelné údržby vozu v souladu se servisním plánem.

7letá záruka Kia na akumulátory verzí EV/HEV/PHEV. 
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů 
v elektromobilech. (EV), hybridních vozech (HEV) a externě 
dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají 
konstrukci, koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto 
akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace 
vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, 
která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48 V nebo 

12 V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka 
Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů.

*Pouze u elektromobilů (EV) a externě dobíjitelných hybridních 
vozidel (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity 
akumulátorů pod hranici 70 %. Na snížení kapacity akumulátorů 
ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. 
Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte 
podle pokynů v návodu k obsluze. Více informací 
o záruce Kia naleznete na www.kia.cz.



Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Oficiální dovozce:
Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.cz

K21.01117




