
Zcela nová Sportage.



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 objevujte, jak pohyb inspiruje.

Nechte se inspirovat pohybem.  
Představujeme Vám 
novou značku Kia.



Toužíte po inovacích? Chcete neustále kráčet vpřed? Posouvat věci na vyšší 
úroveň? Pak se nechte inspirovat zcela novým modelem Kia Sportage. Tato 
modelová řada městských SUV Vám svou odvážnou a sofistikovanou konstrukcí 
zpřístupní zcela nový svět inspirujících zážitků z jízdy. Na řidiče zaměřený design 
je kombinován se špičkovými technologiemi a nejmodernějším prémiovým 
interiérem. Pohon obstarávají nejnovější hybridní, plug-in hybridní a mild hybridní 
systémy nebo hospodárné zážehové či vznětové motory nejnovější generace. 
Nové, ohromující pojetí designu je doplněno odvážnými sportovními prvky 
výbavy a dramatickým vzhledem na jakékoli silnici. Vyberte si okouzlující zcela 
nový model Sportage nebo podmanivý model Sportage GT-Line a můžete si být 
jisti tím, že každá jízda bude nepřetržitým zdrojem inspirace.

Zcela nová Kia Sportage.  
Inspirace přichází v mnoha 
podobách.



Přináší Vám vášeň pro krásy přírody radost? Pak je zcela nová Sportage 
automobilem přesně pro Vás. Již na první pohled si Vás získá odvážnými 
ladnými a sofistikovanými organickými tvary. Pohlédnete-li z větší blízkosti, 
okamžitě oceníte nepřehlédnutelný vzhled nádherně tvarované karoserie. 
Tento dojem umocňují výrazné čisté kontury vlnící se na bocích a nové 
chromované a leskle černé okenní lišty. A také elegantní svalnatý design 
ve stylu splývavé zádě, zvýrazněný dynamickým zadním spoilerem, 
charakteristickými zadními svítilnami LED ve tvaru čepele a sportovním 
zadním nárazníkem. Toto je městské SUV, které Vás spojí s Vaším přirozeným 
smyslem pro dobrodružství.

Vyspělý design pro 
inspirované řidiče.



* K dispozici pouze pro GT-Line

Toužíte po automobilu, který Vám přinese změnu? Pak vězte, že je právě teď nejvhodnější doba pro 
splnění Vašeho snu. Inspirace pro budoucnost Vašeho cestování automobilem přichází v podobě zcela 
nového modelu Sportage Plug-in Hybrid, který kombinuje ohromující vzhled s elegantně skrytým 
dobíjecím portem, prémiový interiér a dynamickou i ekologickou jízdu. Pozornost přitahuje okouzlující 
maskou chladiče s charakteristickým motivem tygřího nosu značky Kia, světly LED pro denní svícení 
v ikonickém bumerangovém stylu, mlhovými světlomety LED a dramatickými světlomety Matrix LED. 
K tomu je nutné připočítat ještě novou generaci elektronicky řízených tlumičů ECS (Electronic Control 
Suspension)*. A také nový terénní režim, který si poradí s jakýmkoli povrchem. Sportage Plug-in Hybrid 
vyvolává svým svalnatým a sportovním vzhledem respekt a mění způsob, jímž se v budoucnosti bude 
cestovat automobilem.

Odvážné nápady, které 
vyžadují pozornost.



* Nedodávají se pro model Sportage Hybrid
** pouze u dvoubarevné kombinace

Speciální 19“ kola z lehké 
slitiny*. Kola z lehké slitiny 
s osobitými černými 
ozdobnými prvky jsou 
navržena exkluzivně pro 
Sportage GT-Line a Plug-In 
Hybrid a nabízejí ještě více 
sportovní přitažlivosti.

Jdete-li neúnavně za svými sny, objeví se před Vámi nové horizonty. Zde naleznete inspiraci pro 
nové objevitelské cesty. Hodně se to podobá zážitkům, které na Vás čekají ve zcela novém modelu 
Sportage GT-Line, ať se jedná o jeho vzhled, charakter, sportovního ducha nebo pozoruhodné 
výkony. Jeho působivou příď zdobí nový kaskádovitý design černé masky chladiče s logem GT-Line 
a motivem tygřího nosu. Na obou stranách na masku chladiče harmonicky navazují ikonická 
světla LED pro denní svícení ve tvaru bumerangu a mlhové světlomety LED společně s osobitými 
světlomety Matrix LED s inteligentním systémem, který mění rozložení světla na vozovku podle 
provozních podmínek. Všimněte si také svalnatého nárazníku vpředu a kapoty motoru, která plynule 
přechází do napnutých linií protínajících ušlechtilé plochy karoserie. Dynamickému bočnímu profilu 
dodávají extra porci stylu a pomyslné rychlosti elegantní a uhlazené ozdobné prvky na dveřích 
s leskle černými bočními prahy a ochranným obložením v barvě karoserie. Celkový dojem završuje 
lesklá lišta na bocích a leskle černá střecha**. Toto městské SUV nejenže posouvá odvážný a moderní 
design na vyšší úroveň, ale také je skvěle připraveno na Vaše další dobrodružství.

Nové horizonty pro 
progresivní myslitele.



Příroda nás volá dokonce i ve shonu velkoměsta. Je to místo, 
v němž můžeme znovu nalézat spojení se svým nitrem 
a čerpat novou energii. Být sami sebou a dát volný průběh své 
představivosti a kreativitě. Příroda nám dává odvahu a odnášíme 
si z ní trvalé dojmy. Trvalý dojem ve Vás zanechá také zcela 
nová Sportage GT-Line. Všimněte si tvarů široké ramenní oblasti 
zadní části karoserie, která dodává vozu na silnici suverénní 
vzhled umocněný elegantním zadním spoilerem. Pohlédněte 
na charakteristické zadní svítilny LED ve tvaru čepele. Spočiňte 
očima na čistých, ušlechtilých liniích. Pak se zaměřte na 
sportovní zadní nárazník s moderními, čistými tvary a matně 
chromovaným spodním ochranným panelem. Silný dojem ještě 
umocní dvoubarevné lakování karoserie s leskle černou střechou. 
Jste vzrušeni? Budete.

Design, který zanechá 
trvalý dojem.



Přitažlivé ozdobné prvky v interiéru. Uvnitř modelů Sportage 
a Sportage GT-Line, na jejich přístrojové desce, jakož i na 
výplních a klikách dveří, naleznete matně chromované prvky 
s elegantními vzory, které umocňují moderní styl.

Ušlechtilý prostor, který 
stanovuje nová měřítka.

Usedněte do zcela nového modelu Sportage GT-Line a nechte na sebe působit 
interiér, který poskytuje výjimečné zážitky svým zaměřením na řidiče, komfortem, 
kvalitou, designem a špičkovou technologií. Vše je navrženo pro Vás a Vaše 
spolucestující. Uprostřed sportovní přístrojové desky je umístěna nádherně 
tvarovaná zakřivená obrazovka, která vznikla spojením 12,3“ panelu sdružených 
přístrojů a technicky vyspělého 12,3“ multimediálního dotykového displeje 
s multirežimovým zobrazováním. Před Vámi je volant s dole zploštěným věncem 
obšitým kůží a reliéfním logem GT-Line. Nad Vámi se rozprostírá elegantní černé 
čalounění stropu a vedle Vás výplně dveří zdobené plochami obšitými semišem. 
Kolem Vás je rozmístěno 8 reproduktorů audiosystému Harman Kardon. V celém 
prostorném interiéru s ambietním osvětlením si můžete udržovat příjemné 
prostředí díky zcela automatické třízónové klimatizaci se samostatným ovládáním 
pro cestující vpředu i vzadu. Ať se podíváte kamkoli, všude, od přístrojové desky 
až po sedadla, objevíte nejkvalitnější materiály, které umocňují vytříbený styl. Vy 
a všichni spolucestující si tak můžete užívat vrcholné pojetí kultivovaného luxusu. Dynamický design sedadel s reliéfním logem GT-Line. Udělejte 

si pohodlí a užívejte si prémiová sedadla čalouněná černou 
umělou kůží a semišem na bočnicích se skvěle sladěným bílým 
prošíváním a lemováním. Celkový vzhled sedadel završuje 
osobité reliéfní logo GT-Line.



* U vozidla v režimu EV se může zážehový motor v některých situacích automaticky aktivovat. Příkladem je pokles stavu dobití sady akumulátorů 
hybridního systému na určitou úroveň, požadavek řidiče na velké zrychlení a/nebo nutnost používat topení pro vyhřátí interiéru.

Inspirovaná konstrukce 
pro vedoucí postavení.

Technologie pro chytřejší jízdu. Stisknutím tlačítka Hybrid/Electric (HEV/EV) na středové konzole můžete přepínat 
mezi režimy elektrického a hybridního pohonu. V režimu EV, který je ideální pro jízdu ve městě, upřednostňuje 
Sportage Plug-in Hybrid pouze elektrický pohon, a vůz tak jede bez emisí*. V režimu HEV používá oba zdroje hnací 
síly. V závislosti na jízdní situaci může pohon zajišťovat pouze zážehový motor, pouze elektromotor nebo oba motory 
současně. 

Žijeme v době plné změn. Pro Vás i pro všechny z nás. Je to 
doba, která vyžaduje nevšední inovace. Která nás nutí myslet 
a jednat jinak. Zcela nový model Sportage Plug-in Hybrid byl 
od první fáze vývoje koncipován tak, aby se odlišoval svými 
nejmodernějšími technologiemi elektrifikovaného pohonu. 
Snadné dobíjení prostřednictvím integrované dobíjecí zásuvky, 
která Vám umožní doplňovat elektrickou energii doma nebo na 
veřejných dobíjecích stanicích na cestách.

Neméně důležitá je také skutečnost, že pečlivě promyšlená 
konstrukce modelu Sportage Plug-in Hybrid minimalizuje 
dopady na prostor pro cestující a zavazadla. Vysokonapěťová 
sada akumulátorů je uložena uprostřed pod autem. Tím přispívá 
k vyváženému rozložení hmotnosti. Vnitřní prostor je díky 
tomu praktický, komfortní a všestranný. Nejmodernější sada 
akumulátorů modelu Sportage navíc disponuje novou, technicky 
vyspělou řídicí jednotkou, která nepřetržitě monitoruje stav 
jejího dobití.



Styl, technologie, hospodárnost, konektivita. Pro Vás a pro Vaši budoucnost. Zcela nový model 
Sportage Mild Hybrid včetně technologie Kia Idle Stop-and-Go uspokojí všechny Vaše potřeby. 
Chytrá kombinace nejmodernějšího přeplňovaného zážehového motoru 1,6 litru nebo čistého 
vznětového motoru 1,6 litru s 48V sadou lithium-iontových akumulátorů snižuje spotřebu paliva 
a emise. Integrovaný „e-systém“ navíc získává zpět kinetickou energie ve fázích zpomalování, 
zatímco při zrychlování zvyšuje točivý moment.

Vyspělé technice tohoto modelu se více než vyrovná jeho ohromující design. Od široké kapoty motoru 
přes detailně zpracovanou černou masku chladiče na přídi, ikonická světla LED pro denní svícení ve 
tvaru bumerangu a mlhové světlomety LED až po dramatické světlomety Matrix LED. Na příď navazuje 
dynamická organická silueta s precizními a okouzlujícími konturami na bocích. Záď má splývavý styl 
s odvážným zadním spoilerem a charakteristickými zadními svítilnami LED ve tvaru čepele. Sportage 
je opravdu automobilem, s nímž se posunete vpřed.

Výjimečný design, 
který vyjadřuje postoj.



Rozdíl spočívá 
v chytrých nápadech.

Sedadla dělená a sklopná v poměru 40:20:40. Zcela nový model Sportage se díky důmyslně děleným a sklopným 
zadním sedadlům snadno přizpůsobí Vašim požadavkům – to je skvělé pro přepravu sportovního vybavení nebo 
jiných dlouhých předmětů. 

Ramínko na šaty. Opěrky hlavy na předních sedadlech modelu Sportage jsou 
doplněny důmyslným ramínkem na šaty, na které si můžete pověsit svůj kabát 
nebo jiné části oděvu. Díky tomu dojedete do cíle vždy stylově. 

Vyhřívaná a odvětrávaná sedadla. Buďte připraveni na jakékoli počasí. Sedadla 
vpředu i vzadu lze za chladného počasí vyhřívat. Intenzitu vyhřívání si můžete 
nastavit ve dvou stupních. Po rychlém zahřátí na požadovanou teplotu se výkon 
vyhřívání sníží. Přední sedadla mohou být navíc odvětrávaná a v horkých letních 
dnech Vás budou příjemně chladit.

V interiéru zcela nového modelu Kia Sportage zjistíte, že v tak inspirujícím 
prostoru pro Vás a Vaše blízké jsou klíčovými aspekty všeobsáhlá flexibilita 
a praktičnost s pohodlím. Dělená a sklopná zadní sedadla usnadňují přepravu 
zavazadel a k dispozici budete mít také chytré odkládací prostory. V situacích, 
kdy budete mít ruce plné tašek, oceníte chytré elektrické ovládání zadního 
výklopného víka. Chytré nápady značky Kia přinášejí inovativní řešení pro 
všechny eventuality.



Propojená technologie, 
s níž budete v čele.
Ve společnosti Kia víme, že vztahy jsou důležité. Nejen Vaše vztahy s ostatními 
lidmi. Také Vaše spojení se zážitky. Propojení s Vašimi nápady a oblíbenými 
místy nebo destinacemi. Propojení, která Vás budou informovat a bavit. 
Propojení, která Vám poskytnou aktuální informace a bezpečnost. V interiéru 
zcela nového modelu Kia Sportage proto naleznete nejmodernější technologie, 
které Vás budou za jízdy snadno a nepřetržitě udržovat ve spojení se vším a se 
všemi ve Vašem okolí.

Dva panoramatické 12,3“ zakřivené displeje. Uprostřed přístrojové desky zcela nového modelu Sportage jsou umístěny dva displeje, 
které Vám budou poskytovat veškeré provozní informace, konektivitu i zábavu. Užívejte si novou úroveň navigace s jasnými pokyny 
při každé změně směru jízdy. Potřebné údaje a všechna data budou neustále aktuální díky nejnovějším bezdrátovým aktualizacím 
softwaru a mapových podkladů. Kromě navigačního systému si můžete do svého chytrého telefonu nainstalovat aplikaci Kia Connect 
App umožňující interakci s Vaším vozem Sportage. Jejím prostřednictvím budete mít přístup k palubním službám Kia Connect, které 
nabízejí řadu funkcí od diagnostiky a sledování stavu vozidla, například množství paliva v nádrži, přes provozní údaje až po online 
hlasové ovládání a integraci kalendáře z Vašeho chytrého telefonu. 

Bezdrátová nabíječka chytrých telefonů. Chcete-li i na cestách 
zůstat ve spojení s okolním světem, mělo by nabití Vašeho 
telefonu být poslední věcí, o kterou byste si měli dělat starosti. 
Proto je Kia Sportage vybavena přihrádkou pro vysokorychlostní 
bezdrátové nabíjení chytrých telefonů výkonem 15 W. Stačí 
jen odložit smartphone s technologií bezdrátového nabíjení 
do praktické bezdrátové nabíječky telefonů, a budete vždy 
připraveni.

Rychlonabíjecí vstupy USB vzadu. Potěšte cestující vzadu 
rychlonabíjecími vstupy USB-C, které jsou důmyslně umístěny 
na zadní straně opěradel sedadel řidiče a spolujezdce vpředu. 
Jsou ideální pro práci, hry nebo prosté nabíjení.

Ambientní osvětlení. Při navrhování interiéru zcela nového modelu Kia Sportage jsme chtěli vytvořit prostor, v němž se budete cítit 
jako doma. Proto jsme do jeho výbavy zařadili speciální systém ambientního osvětlení, který si za jízdy můžete přizpůsobit své náladě. 
Nejenže máte na výběr řadu barev, které budou ladit s Vaší jízdou, ale můžete si také nastavit automatickou změnu barvy při přepnutí 
jízdního režimu.

Prémiový audiosystém Harman Kardon. Od hudby po diskuze, 
od podcastů až po Vaše oblíbené skladby si budete díky 
audiosystému Harman Kardon užívat zvuk, který probouzí smysly. 
Osm vysokovýkonných reproduktorů je precizně vyladěno 
v dokonalém souladu s jedinečným designem a akustickými 
vlastnostmi modelu Sportage. Vyspělá technologie obnovy 
zvukového záznamu Clari-Fi™ zlepšuje kvalitu souborů MP3 
a poskytuje zvuk s vysokým rozlišením. Systém disponuje rovněž 
technologií QLS, která zajišťuje opravdu podmanivé zážitky. 

Multirežimový ovládací displej. Ovládací prvky jsou v dosahu 
Vašich prstů. Díky tomuto inovativnímu řešení je interiér 
přehlednější a intuitivnější. Jedním stisknutím můžete snadno 
přepínat mezi ovládacími prvky informačního a zábavního 
systému nebo automatické klimatizace.



Zůstaňte připojeni.  
Nechte se inspirovat.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná propojení mohou být inspirací pro nekonečný 
proud příležitostí. Příležitostí, 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 
App a palubním službám Kia Connect, 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 App 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.

Budete připojeni, ať jste kdekoli. Aplikace Kia Connect App 
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 pomyslně 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 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 palubní 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. 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 vloupání do vozu dostanete, 
pokud alarm detekuje potenciální násilné vniknutí do vozu. 
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 App a palubních služeb Kia Connect. 
 
Máte-li dotazy týkající se legislativy a práva, přečtěte si podmínky pro používání služeb Kia Connect. 

*  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.



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. Se službami Kia Live 
Services 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, díky službám Kia Live Services budete připraveni*.

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. 

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, 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.

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

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 ovládat iPhone i za jízdy. Všechny funkce, které 
budete chtít používat, naleznete na displeji Vašeho vozu, abyste mohli nastavit a aktivovat navigaci, 
telefonovat či 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.



12,3“ panel sdružených přístrojů s širokoúhlým displejem. 
Výbava zahrnuje nejmodernější displej TFT LCD s neuvěřitelně 
precizním a čistým grafickým zobrazováním. V závislosti 
na pohonu nabízí zcela nová Sportage řadu jízdních režimů 
sahajících od modů Eco až po Sport. Zvolený jízdní režim je 
zobrazen na panelu sdružených přístrojů.

Otočný volič automatické převodovky. Otočný volič 
umístěný uprostřed ve snadném dosahu používá technologii 
elektronického přenosu signálu („shift-by-wire“), která umožňuje 
snadné ovládání převodovky. Z hlediska bezpečnosti je stejně 
důležitá skutečnost, že převodovka automaticky přejde do 
parkovacího režimu P, pokud na to řidič zapomene.

Elektronicky řízené tlumiče. Nová generace elektronicky 
řízených tlumičů ECS (Electronic Control Suspension)* poskytuje 
za všech okolností optimální komfort a nejvyšší úroveň 
bezpečnosti díky nepřetržité regulaci tlumicí síly.

Když je zapotřebí inspirace, zcela nová Sportage nikdy nezklame, 
protože nabízí dynamické, podmanivé a optimální zážitky z jízdy 
díky mnoha velmi inovativním a průkopnickým technologiím. 

Vizionářské  
inovace.

Inteligentní přední světlomety. Vytvořili jsme technologii 
automobilového osvětlení, která poskytuje jasnou viditelnost a na 
první pohled se odlišuje. Při zapnutých dálkových světlech se 
přední světlomety Matrix LED automaticky přepnou na tlumená 
světla, jakmile systém inteligentního řízení předních světlometů 
detekuje jiné vozidlo, které jede stejným nebo opačným směrem, 
aby nedocházelo k oslňování ostatních řidičů. Není-li vpředu již 
žádné jiné vozidlo, systém automaticky zapne opět dálková světla. *  K dispozici pouze pro stupeň výbavy GT-Line



Technologie DriveWise 
pro komplexní bezpečnost.

Dálkově ovládaný inteligentní parkovací asistent RSPA (Remote 
Smart Parking Assist)*. S dálkově ovládaným inteligentním 
parkovacím asistentem RSPA (Remote Smart Parking Assist) 
můžete svůj vůz bezpečně zaparkovat nebo s ním vyjet z těsného 
parkovacího místa, aniž byste museli být uvnitř vozu. Vše, co musíte 
udělat, je zastavit s Vaším vozem Sportage ve správné poloze vůči 
parkovacímu místu, a pak vystoupit a použít speciální ovládací 
prvky na Vašem klíčku. Dokonce si nemusíte dělat starosti ani se 
zrychlováním a brzděním.

360°monitorovací systém SVM (Surround View Monitor). 
Soustava několika kamer Vám bude při manévrování ve 
stísněných prostorech poskytovat nastavitelný pohled shora 
na okolí vozidla v rozsahu 360°, abyste mohli řídit a parkovat 
s pocitem naprosté jistoty. Kvůli kontrole vzdálenosti od překážek 
nemusíte vystupovat z vozu, ani žádat ostatní o pomoc.

Systém autonomního nouzového brzdění FCA (Forward 
Collision-Avoidance Assist). Systém FCA detekuje vozidla, 
chodce nebo cyklisty před vozem na základě vyhodnocování dat 
z přední kamery a radarového senzoru, aby zabránil hrozící kolizi 
s nimi. FCA také předchází kolizím s vozidly při odbočování vlevo 
na křižovatce. Jakmile systém detekuje hrozbu kolize, objeví se 
na panelu sdružených přístrojů výstražné upozornění a dojde 
k aktivaci maximálního brzdného výkonu.

Aktivní systém sledování mrtvého úhlu BCA (Blind-Spot 
Collision-Avoidance Assist). Systém sledování mrtvého úhlu 
BCW sleduje přední kamerou a zadními radarovými senzory oblasti 
mrtvého úhlu a upozorňuje řidiče na přibližující se vozidla symbolem 
ve vnějším zpětném zrcátku. Asistent pro změnu jízdního pruhu 
LCA Vám pomůže s bezpečnou změnou jízdního pruhu. Pokud 
zapnete ukazatele směru před změnou jízdního pruhu a systém 
detekuje přibližující se vozidla ve vedlejších jízdních pruzích, začne 
přerušovaně svítit světlo ve vnějším zpětném zrcátku, aby Vás 
upozornilo na nebezpečí. Jestliže se přesto rozhodnete přejet do 
vedlejšího jízdního pruhu, v němž se v mrtvém úhlu pohybuje jiné 
vozidlo, systém zasáhne, aby zabránil kolizi.

Asistent pro dálniční jízdu HDA (Highway Driving Assist). 
Asistent pro dálniční jízdu zajistí snadné cestování na dálnicích. 
HDA automaticky udržuje bezpečnou vzdálenost modelu 
Sportage od vpředu jedoucího vozidla a dohlíží na to, aby vůz 
jel uprostřed jízdního pruhu. Současně ovládá řízení, zrychlování 
a zpomalování. Systém za určitých podmínek upravuje rychlost 
jízdy modelu Sportage v souladu s informacemi o rychlostních 
limitech z navigačního systému.

Při vývoji zcela nového modelu Sportage byla bezpečnost nejvyšší prioritou, 
protože nám záleží na tom, abyste byli Vy i Vaši spolucestující a blízcí co 
nejlépe chráněni. Proto jsou všechny verze modelu Sportage vybaveny 
oceňovanou technologií DriveWise z vlastního vývoje značky Kia. Tento 
bezkonkurenční systém integruje řadu vyspělých funkcí, které minimalizují 
pravděpodobnost nehody a maximalizují komplexní ochranu. 

* Dodává se pouze pro verze Sportage Hybrid/Plug-in Hybrid



Luxus zevnitř.

Interiér s černým koženým čalouněním pro TOP, dodávaný na přání. Sedadla s měkkými polštáři a kompletním čalouněním pravou 
kůží nabízejí dlouhotrvající komfort. Celkový dojem završují semišové ozdobné prvky v horní části sedadel a na bočních stěnách 
opěrek hlavy. Paket doplňují měkká obložení horních částí výplní dveří, obšití středových panelů výplní dveří černou umělou kůží 
a loketní opěrky ve výplních dveří obšité umělou kůží. Dodává se s šedým čalouněním stropu.

Interiér Comfort s černou tkaninou. Interiér Comfort nabízí 
čalounění sedadel včetně bočnic černou tkaninou s černým 
prošíváním. Dodává se s šedým čalouněním stropu.

Interiér TOP s černou tkaninou a umělou kůží. Vzhled sedadel 
čalouněných černou tkaninou a umělou kůží umocňuje černé 
prošívání. Dodává se s měkkým obložením horní části výplní 
dveří, loketní opěrkou ve výplních dveří obšitou umělou kůží 
a šedým čalouněním stropu.

Interiér GT-Line s čalouněním semišem a umělou kůží. 
Čalounění černým semišem má uprostřed sedadla prošívaný 
design. Kombinace s bočnicemi čalouněnými umělou kůží 
je zdobena kontrastním bílým prošíváním, bílým lemováním 
a reliéfním logem GT-Line. Paket završují měkká obložení 
horních částí výplní dveří, obšití středových panelů výplní dveří 
semišem a loketní opěrky ve výplních dveří obšité umělou kůží. 
Standardně se dodává s černým čalouněním stropu.

Interiér Exclusive s černou tkaninou. Interiér Eclusive nabízí 
čalounění sedadel včetně bočnic černou tkaninou s černým 
prošíváním. Dodává se s měkkým obložením horní části výplní 
dveří, loketní opěrkou ve výplních dveří obšitou umělou kůží 
a šedým čalouněním stropu.

Interiér s čalouněním kůží v odstínu Ice Coffee pro TOP, 
dodávaný na přání. Čalounění sedadel kůží v úžasném odstínu 
Ice Coffee umocní výjimečný styl interiéru. Sedadla jsou 
vybavena také semišovými ozdobnými prvky v jejich horní části 
a na bočních stěnách opěrek hlavy. Paket završují měkká obložení 
horních částí výplní dveří, obšití středových panelů výplní dveří 
umělou kůží v kávovém odstínu a loketní opěrky ve výplních dveří 
obšité umělou kůží. Dodává se s šedým čalouněním stropu.

Interiér s čalouněním umělou kůží a semišem pro GT-Line, 
dodávaný na přání. Ještě více luxusu si můžete dopřát 
čalouněním sedadel černou umělou kůží s prošívaným designem 
v celé šířce sedáku a opěradla v kombinaci se semišovými 
bočnicemi, kontrastním bílým prošíváním, bílým lemováním 
a reliéfním logem GT-Line. Paket završují měkká obložení 
horních částí výplní dveří, obšití středových panelů výplní dveří 
semišem a loketní opěrky ve výplních dveří obšité umělou kůží. 
Standardně se dodává s černým čalouněním stropu.

Komfortní výbavu zcela nového modelu Sportage si můžete individuálně 
přizpůsobit vlastním představám. Zcela nová modelová řada Sportage 
nabízí materiály, vzory, prošívání a barvy pro čalounění sedadel nejvyšší 
úrovně. Od tkanin a umělé kůže až po prémiový semiš a umělou kůži. 
Nebo si zvolte vrcholný luxus v podobě celokoženého čalounění. A pokud 
si vyberete Sportage GT-Line, budete přitahovat pozornost opravdu 
výjimečným designem včetně reliéfního loga GT-Line.



Ozdobná lišta pátých dveří. Vytvořte jedinečný vzhled Vašeho vozu pomocí designových prvků. 
Tato lišta pátých dveří je dostupná v provedením chromovém, matném hliníku, nebo klavírní černé.

Prahové nášlapy. Elegantnější styl, větší pohodlí: tyto odolné 
prahové nášlapy dodávají exteriéru Vašeho vozu nový jedinečný 
vzhled. A navíc usnadňují nastupování do kabiny vozu a přístup 
k příslušenství namontovanému na střeše. 

Vyvinuli jsme řadu účelně navržených originálních příslušenství, které Vám 
umožní vytvořit vůz, který přesně vyhovuje Vašim potřebám, najdete zde 
více stylu, pohodlí nebo praktičnosti.

Buďte kreativní.

Ozdobné lišty zpětných zrcátek a boční lišty. Obohaťte svůj vůz 
Sportage o celou řadu různých designových prvků, které vytvoří 
jedinečný vzhled a dokonale vystihnou Váš charakter.

Střešní příčníky, hliníkové. Tyto silné a dokonale padnoucí střešní příčníky Vám pomohou přepravit vše, co byste mohli potřebovat 
při svém dalším dobrodružství.

Nosič jízdního kola Pro. S tímto nosičem je nakládání 
a vykládání jízdního kola jednoduché a bezpečné. Veškeré 
nastavování a upevňování se provádí jednou rukou ve výšce 
střechy prostřednictvím otočného knoflíku. Pro zajištění vyšší 
bezpečnosti jej lze zamknout. Maximální nosnost až 20 kg. 

Tažné zařízení výsuvné (plně elektrické). Chtěli byste rozšířit 
možnosti přepravy a současně si dopřát větší pohodlí? Toto 
špičkové, plně elektrické tažné zařízení, které lze vysunout 
a zasunout pomocí tlačítka umístěného v zavazadlovém 
prostoru, se snadno sklopí a zůstane skryto pod nárazníkem, 
pokud se nepoužívá. 



Bílá Casa White (WD) Stříbrná Sparkling Silver 
(KCS)

Bílá Deluxe White Pearl 
(HW2)

Stříbrná Lunar Silver 
(CSS)

Černá Pearl Black (1K)

Šedá Penta Metal (H8G)Modrá Pacific Blue (B3L)

Černá Pearl Black  
a Bílá Casa White (HA3)

Černá Pearl Black  
a Bílá Deluxe White 
Pearl (HA2)

Černá Pearl Black  
a Stříbrná Lunar Silver 
(HA5)

Černá Pearl Black  
a Modrá Pacific Blue 
(HA8)

Černá Pearl Black  
a Zelená Experience 
Green (HBC)

Zelená Experience Green 
(EXG)

Šedá Yuka Steel Grey 
(USG)

Černá Pearl Black  
a žlutá Splash Lemon 
(HBA)

Černá Pearl Black  
a šedá Penta Metal 
(HA6)

Černá Pearl Black  
a Červená Infra Red 
(HA7)

Černá Pearl Black  
a Oranžová Orange Fusion 
(HBB)

Žlutá Splash Lemon 
(G2Y)

Červená Infra Red 
(AA9)

Oranžová Orange Fusion 
(RNG)

Barva pro stylový charakter.

Barvy pro jednobarevné lakování karoserie

Barvy pro dvoubarevné lakování karoserie

Dynamické nebo osobité. Sportovní nebo decentní. Nápadné nebo luxusní. 
Jednobarevné nebo dvoubarevné. Vyberte si z naší široké palety barev odstín, 
který si budete užívat. A nezapomeňte na leskle černou střechu.

Hnědá Machined 
Bronze (M6Y)

Udávejte vlastní tempo.

Všechny verze modelu Sportage jsou pečlivě zkonstruovány až do posledního detailu. A to zahrnuje 
také elegantní, sportovní a opravdu pozoruhodná kola. Na výběr máte různé varianty od elegantních 
17“ kol až po 19“ kola dodávaná exkluzivně pro verze Sportage GT-Line a Plug-in Hybrid.

*  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.

18“ kola z lehké 
slitiny, typ A – 
pouze TOP. Nelze 
pro Plug-in Hybrid.

18“ kola z lehké 
slitiny, exkluzivně 
pro GT-Line – 
Hybrid

17“ kola z lehké 
slitiny – pouze 
Comfort

19“ kola z lehké 
slitiny, typ B – 
pouze Top Plug-In 
Hybrid 

19“ kola z lehké 
slitiny, exkluzivně 
pro GT-Line – 
nedodávají se 
pro Hybrid

17“ kola z lehké 
slitiny, typ B/Aero – 
pouze Exclusive

Rozměry

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 - 7,3 l/100km a 31 - 166 g/km.
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To všechno znamená, že si můžete jednoduše užívat 

každodenní jízdu v našich ekologických modelech po 

mnoho dalších let.

 

*  Poznámka: 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 tato záruka nevztahuje. 

Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů 

postupujte podle pokynů na www.kia.cz nebo v návodu 

k obsluze. Více informací o záruce Kia naleznete na 

www.kia.cz.

Pokud si pořídíte nový model Kia Sportage, 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. 

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. 
Pokud se rozhodnete pro vůz značky Kia s elektrickým 

(EV), hybridním (HEV) nebo plug-in hybridním (PHEV) 

pohonem, je dobré vědět, že naše sady akumulátorů 

jsou koncipovány pro dlouhou životnost*. Proto Vám ve 

společnosti Kia s radostí nabízíme záruku buď po dobu 

7 let od první registrace, nebo do ujetí 150 000 km, podle 

toho, co nastane dříve. Dokonce i na naše nízkonapěťové 

akumulátory (s napětím 48 V a 12 V) v částečně hybridních 

vozidlech Kia (MHEV) poskytujeme záruku Kia, která platí 

2 roky od první registrace bez ohledu na počet ujetých 

kilometrů.

Užívejte si naprostý 
pocit jistoty.



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

K21.01120


