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Garanţia Kia 7 ani/150.000 km pentru vehiculele
noi. Valabilă în toate statele membre UE (plus
Norvegia, Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă
termenilor şi condiţiilor locale.

Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi
şi pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această
broşură pot fi diferite la modelele disponibile în ţara dumneavoastră.Din cauza 
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor 
diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele 
mai recente informaţii.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
nr. 40 Sector 1, 013695, 
Bucureşti, România
www.kia.ro

www.kia.ro

The new KiaNoul Kia



32

Viaţa este aşa cum o trăieşti.
Bun venit în lumea Kia.

Viaţa este spectaculoasă. Este palpitantă, neaşteptată şi

emoționantă. Kia este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde 

vei merge și în toate descoperirile tale.

Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și 

aduce contribuția la construirea unui viitor mai bun. De 

aceea dezvoltăm și construim vehicule care să vă ajute 

să descoperiți noi orizonturi și să vă bucurați de viață. 

Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate şi soluţii 

inteligente. Vehicule cu remarcabila noastră garanţie de 7 

ani, drept dovadă a calităţii excepţionale. În orice facem, nu 

avem decât o singură misiune: să vă depăşim întotdeauna 

aşteptările. Numim acest lucru ‘The Power to Surprise’. 

Acum, vă invităm să priviţi mai atent şi să ne permiteţi să 

vă surprindem.
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Gata să meargă mai departe

54

Noul Kia Sorento deschide un capitol senzaţional pentru plăcerea de a conduce un SUV. Indiferent dacă alegeţi 

versiunea elegantă cu 5 locuri sau spaţiul extraordinar oferit de modelul cu 7 locuri, veţi fi recompensat din plin. 

Este răspunsul nostru pentru cei care nu se mulţumesc cu standardul şi îşi doresc întotdeauna mai mult. Designul 

remarcabil al noului Sorento, tehnologia de ultimă oră şi angajamentul pentru calitate absolută au un singur 

obiectiv: să facă fiecare călătorie cât mai interesantă.
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CALITATE

O promisiune puternică

Nu există nicio îndoială că un SUV impune respect prin dimensiune şi aspect 

robust. Dar mărimea nu este tot ce conteză. Dacă priviţi noul Sorento veţi 

descoperi atenţia pentru detaliu şi calitatea execuţiei care face din acest SUV un 

ambasador pentru designul atrăgător şi tehnologiile inteligente Kia. Şi, aşa cum 

vă aşteptaţi, un vehicul atât de bine făcut ca acesta vine cu garanţia de lider în 

industrie Kia 7 ANI.

Kia 7-ani garanţie
7 ani/150.000 km garanţie pentru vehiculele noi. 
Valabilă în toate statele membre UE (plus Norvegia, 
Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă termenilor şi 
condiţiilor locale.

76
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DESIGN EXTERIOR

Luminează fiecare zi
În noul Kia Sorento veţi găsi o mulţime de tehnologii inteligente, împletite cu un 

design robust şi elegant. În față, grila distinctă Kia iese în evidență cu noul său design 

tridimensional, încadrată de faruri LED și proiectoare de ceață proeminente. Capota lungă, 

linia joasă a acoperişului şi silueta alungită spre spate contribuie la proporţiile dinamice. 

Totul este finisat excelent, cu lumini de frână cu LED, perfect integrate în stopurile spate. 

Veți vedea, noul Sorento are caracterul puternic care îi oferă siguranță de sine.

98
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DESIGN INTERIOR

Detalii inteligente
Structura orizontală largă a habitaclului este extrem de 

primitoare. De la contururile care curg, ajungând peste panoul 

de bord, la gurile de ventilație și la capitonajul sculptat al 

portierelor, fiecare detaliu este proiectat în jurul șoferului. 

Designul ergonomic este accentuat de calitatea materialelor 

moi la atingere și de finisajele din crom satinat. Totul creează un 

sentiment profund de bunăstare.
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Bord Supervision 7” TFT-LCD
O mulțime de informații despre 
călătorie, reunite toate pe un 
display clar, extrem de vizibil – 
de la temperatura exterioară, 
direcționare pas cu pas, la distanța 
până la golire.

Încărcător wireless pentru 
smartphone.
Puteți să vă încărcați telefonul 
mobil fără fir și fără efort, plasând 
aparatul pe suprafața de încărcare 
dedicată, din fața consolei 
centrale. O lumină LED vă permite 
să monitorizați nivelul de încărcare.

Finisare din crom satinat
Artă senzațională: veți descoperi finisaje din crom 
satinat pe mânerele interioare ale portierelor, în 
jurul gurilor de ventilație și pe ambele console: 
centrală și inferioară.

Ventilații de aer și priză spate
Pasagerii din spate pot regla fluxul de aer folosind 
controalele montate în spatele consolei inferioare. 
Un port USB de încărcare și prize de12V sunt 
disponibile pentru dispozitivele dvs. portabile. 

TECHNOLOGIE ȘI CONECTIVITATE

Inspirat, relaxat 
și ferm în control

Noul Kia Sorento este dotat cu soluții pentru a putea transforma fiecare 

călătorie într-o experiență fantastică de conducere.

Sistem audio-vizual de navigație 8” 
Dacă vreți să duceți distracția în 
vehicul către următorul nivel, optați 
pentru acest LCD mare, touch 
screen de înaltă definiție, de 8”. 
Acesta include, de asemenea, un 
sistem de sunet Harman/Kardon  
cu zece difuzoare și amplificator, 
precum și de un display pentru 
camera vedere spate, plus antenă 
shark fin.
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CONFORT ÎN HABITACLU

Confort pe care vreți să-l împărtășiți

Nu există limite când te bucuri de spațiul oferit de noul Kia Sorento.  

Totul începe cu scaunele multifuncționale, ergonomice și confortabile echipate 

pe ambele modele, cu 5 și cu 7 locuri. Dacă vă doriți un spațiu mai mare și mai 

aerisit, versiunea COSMO poate fi echipată opțional cu trapă panoramică.
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Al doilea rând de scaune pliat complet

Al doilea rând de scaune pliat parţial

Al doilea rând de scaune pliat parţial (mod pentru schiuri)

Al treilea rând de scaune pliat complet

Al treilea rând de scaune pliat parţial

Al doilea rând de scaune pliat parţial

Al treilea rând de scaune pliat complet şi al doilea 
rând de scaune pliat parţial

ERGONOMIE ŞI VERSATILITATE PENTRU ŞOFER

Maximizarea spaţiului

Cinci sau șapte locuri pentru flexibilitate maximă 

Pliați complet sau parțial scaunele spate în combinaţii numeroase pentru pasageri şi bagaje.

Uşor de intrat şi de ieşit 
La modelele cu 7 locuri, al doilea rând de scaune se pliază automat  
şi glisează 270 mm pentru facilitarea accesului pe cel de-al treilea rând  
de scaune.

Scaune încălzite şi ventilate 
Confort indiferent de vreme: când este frig afară, pernele şi spătarele  
primului şi celui de-al doilea rând de scaune pot fi încălzite. În zilele 
călduroase, şoferul şi pasagerul faţă se pot bucura de scaune cu perne  
şi spătare ventilate.

10 direcții
Pentru că suntem diferiți: scaunul 

șoferului cu reglare electrică dispune 
de suport lombar cu ajustare în 4 

direcții, pentru a vă găsi cu ușurință 
poziția ideală de condus.

8 direcții
Scaunul pasagerului cu 

reglare electrică dispune de 
ajustare pe înălțime și suport 

lombar reglabil în 2 direcții.

270 mm
Al doilea rând de scaune 

glisează 270 mm în față și în 
spate pentru acces ușor pe al 

treilea rând de scaune

Indiferent ce planuri aveţi şi indiferent ce vreţi să transportaţi, Sorento vine 

bine pregătit. Poate fi transformat cu uşurinţă dintr-un vehicul cu 7 locuri 

într-un vagon de bagaje sau puteţi amenaja spaţiul pentru aventurieri şi 

echipamentul lor. Asta este ce numim noi versatilitate şi confort zilnic.

7 locuri 5 locuriReglare scaun șofer în 10 direcții

Extensie pernă scaun şofer 
Sorento are grijă şi de şoferii înalţi: la apăsarea 
unui buton, perna scaunului şoferului poate fi 
extinsă pentru sporirea confortului. Opţional la 
versiunile COSMO.
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Manetă spătar cel de-al doilea rând de scaune (7 locuri)

Compartiment depozitare rulou (5 şi 7 locuri)
Compartiment de depozitare sub podeaua 
portbagajului (5 locuri) 

Manetă spătar al doilea rând de scaune 
Pentru pliere uşoară, fără deschiderea portierei spate,  
pe fiecare lateral al portbagajului există o manetă de pliere 
pentru spătarele celui de-al doilea rând de scaune. 
Numai la modelele cu 7 locuri.

Compartiment de depozitare sub podeaua portbagajului 
Depozitaţi obiectele mici în tava cu protecţie la răsturnare, 
situată sub podeaua portbagajului.

Compartiment depozitare rulou 
Depozitaţi protecţia retractabilă, opţională, care fereşte 
obiectele valoroase de privirile indiscrete, într-un spaţiu 
separat, special conceput.

Funcţie memorare deschidere portieră portbagaj  
De mare ajutor pentru încărcare uşoară: unghiurile de deschi-
dere ale portierei portbagajului pot fi memorate pentru a se 
potrivi înălţimii şoferilor, cu butonul de memorare – apăsaţi 
şi menţineţi trei secunde. Opţional la versiunile COSMO.

pentru spătarele celui de-al doilea rând de scaune.
Numai la modelele cu 7 locuri.

Compartiment de depozitare sub podeaua portbagajului 
Depozitaţi obiectele mici în tava cu protecţie la răsturnare, 
situată sub podeaua portbagajului.

Compartiment depozitare rulou 
Depozitaţi protecţia retractabilă, opţională, care fereşte 
obiectele valoroase de privirile indiscrete, într-un spaţiu 
separat, special conceput.

Funcţie memorare deschidere portieră portbagaj 
De mare ajutor pentru încărcare uşoară: unghiurile de deschi
dere ale portierei portbagajului pot fi memorate pentru a se 
potrivi înălţimii şoferilor, cu butonul de memorare – apăsaţi 

Suspensie cu autoreglare  
Când transportaţi obiecte grele, 
suspensia cu autoreglare se setează 
la înălţimea optimă pentru asigura-
rea stabilităţii maxime şi menţinerea 
constantă a gărzii la sol.

Portieră portbagaj cu acţionare inteligentă  
Ideală când aveţi mâinile ocupate: portiera portbagajului 
se deschide automat când este detectată Smart Key în 
spatele vehiculului, pentru trei secunde, şi se închide prin 
simpla apăsare a butonului. Opţional la versiunile COSMO.Telecomandă Smart Key 

INTERIOR PRACTIC ŞI SPAŢIU ÎN PORTBAGAJ

Flexibil, generos, inteligent: un 
caracter cu adevărat binevenit
Noul Sorento nu este intimidat de bagajele voluminoase. De fapt, datorită 

flexibilităţii reuşeşte să transporte o gamă variată de obiecte şi să aibă mai multe 

utilizări. Este echipat opțional chiar şi cu două şine de acoperiş pentru suport

suplimentar în cazul în care doriţi să transportaţi mai multe obiecte.
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PLĂCEREA DE A CONDUCE

Tracţiune integrală pentru plăcere deplină

Inspirată de terenul accidentat, tracțiunea integrală cu tehnologie 

nouă echipată pe Sorento este concepută pentru o conducere zilnică 

mai confortabilă. Inovatoarea tracţiune integrală permanentă All-

Wheel-Drive se asigură că Sorento dispune de tracţiune excelentă pe 

drumuri accidentate, suprafeţe alunecoase şi denivelate, ajutând și la 

îmbunătățirea stabilității laterale pe viraje. 

Sistemul inteligent de tracțiune integrală DynamaxTM all-wheel drive 
(AWD), dezvoltat împreună cu Magna Powertrain, monitorizează 
continuu condițiile de rulare și anticipează cerințele sistemului AWD, 
transmiţând cuplu către roţile care au tracţiune. Sistemul adaugă 
stabilitate pe viraje şi ajută la eliminarea supravirării şi subvirării
involuntare prin reducerea forţelor de tracţiune nedorite pe puntea 
față și spate. În același timp, este proiectat pentru reducerea 
consumului de combustibil și a emisiilor.
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Motor diesel 2.2 CRDi
Putere maximă 200 CP 
la 3.800 rpm
Motor diesel 2.0 CRDi
Putere maximă 185 CP 
la 4.000 rpm 

Cx 0.33 coeficient aerodinamic

Modul Smart 
Noul mod Smart este proiectat 
să înțeleagă și să anticipeze 
preferințele dvs. în ceea ce 
privește răspunsul direcției,  
comutând automat între modu-
rile Eco, Comfort și Sport, pentru 
a vă asigura agrementul maxim 
la drum. Modul Smart îi permite 
lui Sorento să adapteze compor-
tamentul direcției odată cu 
schimbarea condițiilor de drum, 
anticipând preferințele dvs. la 
diverse viteze și situații de trafic. 
Mod disponibil doar pentru trans-
misiile automate.

Sistem de selectare a modului de 
condus (DMS) 
Noile transmisii automate vă 
permit să alegeți între patru 
moduri diferite de a conduce: Eco, 
Comfort, Sport și Smart. Fiecare 
mod vă permite să modificați 
felul în care motorul și transmisia 
răspund la apăsarea pedalei de 
accelerație, oferind fie o rulare  
economică, fie o abordare sporti-
vă. Sistemul DMS modifică, de 
asemenea, ușurința cu care se 
manevrează volanul, oferind re-
laxare în oraș sau răspuns imediat 
și efort suplimentar în modul 
Sport.

Motor pe benzină 2.4 GDi
Putere maximă 188 CP  
la 6.000 rpm

Transmisie automată 
Transmisia automată controlată 
electronic cu 6 trepte (2.0 CRDI) 
sau cu 8 trepte (2.2 CRDI)  
oferă schimbări de trepte line, 
confortabile și economie de  
combustibil.

Transmisie manuală cu 6 trepte
Cutia manuală cu 6 trepte a lui 
Sorento oferă cuplu înalt la  
accelerare și performanțe 
sportive, împreună cu schimbări 
line și eficiență de consum.

Sistem de regenerare a energiei
O altă idee inteligentă pentru economia de combustibil și 
reducerea emisiilor de CO2: când luați piciorul de pe pedala 
de accelerație și încetiniți, noul Kia Sorento recâștigă 
energia cinetică pierdută în mod normal și o folosește 
pentru reîncărcarea bateriei. Dacă bateria este deja 
încărcată, alternatorul este decuplat.

PUTERE ȘI TRANSMISII

Eficiența și frumusețea lucrează 
împreună
Noul Kia Sorento oferă totul pentru o conducere dinamică: receptive și agile, 

motoarele diesel și cel pe benzină oferă cuplu plăcut pe o plajă joasă și medie de 

turație, precum și funcționare lină și fără zgomot. În tot acest timp, consumul 

de combustibil este menținut la cote scăzute, datorită transmisiilor precise și 

aerodinamicii excelente, cu un coeficient aerodinamic de numai 0.33.



2524 25

Eșapamentul dublu
Mai sportiv de atât nu se poate. Eșapamentul dublu 
echipează doar modelele Diesel.

Etriere de frână roșii 
Etrierele de frână roșii adaugă o notă sportivă și individuală 
roților și evidențiază performanțele lui Sorento.

Proiectoare de ceață LED 
Proiectoarele de ceață unice, cu design „cub de gheață“, 
vă luminează drumul în orice condiții și accentuează 
sportivitatea lui Sorento.

Trepte laterale
Treptele laterale îndrăznețe 
adaugă un efect suplimentar  
exteriorului inconfundabil.

Echiparea GT Line este un pachet 
cu design sportiv și cu opțiuni 
dinamice, menite să sporească 
experiența captivantă de la volanul 
lui Sorento.

Eșapament dublu

GT LINE

Noul standard al sofisticării
Noul Sorento GT Line este o prezență îndrăzneață pe șosea, cu stilul său dinamic, sofisticarea din 

detalii și cu dotările premium. De la habitaclul confortabil la exteriorul captivant, veți descoperi 

detalii sportive în toate zonele în care contează.

Etriere de frână roșii Proiectoare de ceață LED 

24
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Padele de schimbare a treptelor
Rafinate, cu finisare cromată, 
padelele de schimbare a treptelor 
se încadrează perfect în ambianța 
sportivă a interiorului și vă permit 
să treceți cu repeziciune dintr-o 
treaptă de viteză în alta, fără să 
luati mâinile de pe volan. Padelele 
contribuie și la sportivitatea 
experienței de condus, 
permițându-vă să beneficiați de o 
accelerație viguroasă, fără efort, 
râmânând totodată în control.

Acces pentru pasageri
Niciodată nu a fost atât de 
simplu să instalați pe toată lumea 
confortabil în mașină. Printr-o 
simplă apăsare a unui buton – 
amplasat la îndemână, pe lateralul 
scaunului – se crează spațiu de 
acces pentru pasagerii de pe al 
treilea rând de scaune și li se 
sporește confortul, prin deplasarea 
în față a celui de-al doilea rând de 
scaune.

Maneta schimbătorului de viteze
Aspectul rafinat al finisării cromate 
a manetei schimbătorului de 
viteze este completat de materiale 
elegante, plăcute la atingere. 
Manevrarea manetei este mai 
confortabilă ca niciodată.

Pachetul de culoare neagră 
Inserțiile negre de pe portiere și 
scaunele îmbrăcate în piele neagră, 
cu logo-uri GT Line brodate, dau 
tonul pentru o ambianță sportivă 
autentică. Sprijinul lateral al 
scaunelor vă oferă confort de 
primă clasă, iar logo-urile GT Line 
adaugă o notă de exclusivitate 
habitaclului.

GT LINE

Confort uimitor, stil și accesibilitate
Materialele plăcute la atingere, atenția fără compromis acordată finisării și detaliile cu adevărat 

sportive – ca inserțiile cromate și logo-ul GT Line de pe scaune – garantează că habitaclul lui Kia 

Sorento este noul vostru loc preferat.

Echiparea GT Line este un pachet 
cu design sportiv și cu opțiuni 
dinamice menite să sporească 
experiența captivantă de la volanul 
lui Sorento.

    Maneta schimbătorului de viteze    Padele de schimbare a treptelor

Acces pentru pasageri

Pachetul de culoare neagră
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VSM

Managementul stabilității
vehiculului (VSM)
Sistemul controlează forța de 
frânare, cuplul motorului și cuplul 
servodirecției pentru a oferi stabili-
tate îmbunătățită când frânarea și 
virarea au loc simultan – mai ales 
pe surafețe ude, alunecoase și în 
teren accidentat.

Control asistență la pornirea
din pantă (HAC)
HAC previne alunecarea înapoi a ve-
hiculului la pornirea de pe o pantă.

Controlul frânei în pantă (DBC)
Sistemul DBC păstrează controlul 
pentru dumneavoastră, menținând 
o viteză constantă la coborârea 
pantelor abrupte.

Servodirecție cu motor electric 
(R-MDPS) 
O manevrare fermă, stabilă și 
totodată o precizie fără precedent 
a direcției sunt posibile datorită 
sistemului R-MDPS.

Cadru spate 
Modelele 2WD beneficiază de 
același cadru spate rezistent pen-
tru care sunt cunoscute versiunile 
AWD și care sporește stabilitatea 
la rulare.

Amortizor spate vertical  
Un sistem de amortizare orien-
tat pe verticală reduce efectele 
suprafețelor accidentate, pentru 
un plus de confort.

HAC DBC

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ

Siguranță cu al șaselea simț Când merită să fii dur
În fiecare zi șoseaua poate oferi provocări noi. Noul Sorento este construit ca 

să folosească propriile reflexe pentru a vă menține în siguranță și în control 

când suprafețele înșelătoare, pantele, drumurile sinuoase și manevrele 

neașteptate ale celorlalți șoferi vă pun la încercare.

Noul Kia Sorento a fost testat în nenumărate simulări de accidente şi teste de coliziune pentru că 

siguranţa pasagerilor este mai presus decât orice. O caroserie întărită cu oţel de înaltă rezistenţă 

şi un sistem de 6 airbag-uri SRS fac o echipă remarcabilă pentru siguranţă.

52.7%52.7%52.7 AHSS* folosit 

*Oţel cu rezistenţă înaltă avansată (AHSS) 
Sorento folosește mai mult de 52.7% oțel 
cu rezistență înaltă avansată. Acest oțel 
excepțional ranforsează fața, spatele 
și lateralele, ca și punctele de torsiune 
înaltă ale caroseriei.

Şase airbag-uri
Sorento oferă airbaguri frontale şi laterale 
pentru şofer şi pasagerul faţă, plus două 
airbaguri cortină pentru protecţia tuturor 
pasagerilor. 

Dispozitiv fixare de urgenţă (EFD)
Centurile de siguranţă ale primului rând de 
scaune din Sorento sunt echipate cu dispozitiv 
pentru strângere de urgenţă. Acesta ajută la 
pretensionarea centurilor pentru tragerea mai 
rapidă şi mai fermă în scaune a şoferului şi a 
pasagerului faţă, ca protecţie suplimentară în 
cazul unui accident.
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Monitor 360° 
Asigurare de jur împrejur: acest sistem intuitiv combină 
imagini din patru unghiuri largi provenite de la camerele 
faţă, spate şi laterale ale vehiculului, ca să vă ofere o ve-
dere panoramică a spaţiului din jurul lui Sorento, în timpul 
parcării sau la rularea cu o viteză mai mică de 20 km/h. 
Opţional la versiunile COSMO.

30

SIGURANŢĂ

Conştientizare, acţiune, protecţie
Indiferent dacă vă asistă la parcare, manevrare în spaţii înguste 

sau la viraje, oferind un plus de încredere – Sorento vine cu 

soluţii extrem de rafinate pentru o călătorie sigură.

Faruri full LED cu asistenţă dinamică pe faza scurtă
Pentru vizibilitate îmbunătăţită noaptea, farurile oferă lumină în curbe 
mult mai eficient, în timp ce farurile se adaptează dinamic în funcție de 
direcţia, greutatea şi viteza vehiculului. Opţional la versiunile COSMO.

Sistem de asistare la parcarea paralelă (PA-PDR)

Acest sistem este proiectat pentru a vă ajuta la parcarea paralelă şi, 
de asemenea, la parcarea cu spatele. Recunoaşte un loc de parcare 
potrivit, manevrează vehiculul şi apreciază distanţa până la vehiculele din 
jurul lui Sorento – tot ce trebuie să faceţi este să menţineţi viteza şi să 
schimbaţi treptele în consecinţă. Opţional la versiunile COSMO.

Avertizare inteligentă limită de viteză (ISLW)
Această funcţie foloseşte o cameră video şi sistemul de navigaţie pentru 
detectarea semnelor de limitare a vitezei de pe şosea şi pentru afişarea 
acestora pe ecranul de lângă vitezometru şi pe ecranul navigaţiei. 
Opţional la versiunile COSMO.
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SIGURANŢĂ

O mână de ajutor ultramodernă
Noul Kia Sorento vă ajută să rămâneţi în contact cu tot ce se 

întâmplă în jurul dvs. şi în ce priveşte celelalte vehicule, sporind 

confortul şi siguranţa, în călătoriile scurte şi în cele lungi. De 

asemenea, va opri motorul când vă aflaţi blocat în trafic, pentru 

a economisi combustibil. 

Sistem de asistenţă la păstrarea benzii de 
circulație (LKAS) 
Alături de dvs. pentru menţinerea atenţiei: o cameră video din faţa
vehiculului monitorizează marcajele benzilor de circulaţie şi, dacă
şoferul depăşeşte linia fără intenţie, sistemul LKAS îl avertizează  
și chiar direcționează vehiculul înapoi pe bandă. Opţional la versiunile 
Cosmo.

Sistem de asistență la evitarea coliziunii  
frontale (FCA)
Sistemul FCA detectează atât vehiculele care circulă în față, cât și pieto-
nii care traversează. Folosind senzori și o cameră video pentru a moni-
toriza proximitatea și viteza vehiculelor, emite o avertizare pentru șofer 
dacă este detectată iminența unui impact. Dacă șoferul nu reacționează 
pentru evitarea unui posibil accident, atunci sistemul frânează automat 
vehiculul.    

Cruise Control inteligent cu Stop & Go (SCC)
Sistemul Cruise Control a evoluat în noul Sorento. SCC foloseşte un  
senzor radar amplasat în bara faţă a automobilului, pentru monitori-
zarea distanţei până la vehiculul din faţă. Pentru a păstra distanţa de 
siguranţă setată, sistemul va aplica frânele şi chiar va opri vehiculul, 
până când vehiculul din faţă porneşte din nou.

Sistem de monitorizare a atenției șoferului (DAW)
Sistemul DAW monitorizează poziția volanului, a comenzii semnaliza-
toarelor și a pedalei de accelerație pentru a vă menține ridicat gradul 
de concentrare la drum. Dacă vi se reduce atenția sau dați semne 
de oboseală, sistemul vă va reaminti să luați o pauză de la condus 
printr-o avertizare sonoră și prin aprinderea în bord a unei pictograme 
reprezentând o cană de cafea.

Sistem de avertizare împotriva coliziunii în 
unghiul mort (BSW)
Kia Sorento simte vehiculele aflate în punctul mort şi sistemul 
emite o avertizare vizuală. Dacă încercaţi să schimbaţi banda 
când un vehicul se află în unghiul mort, auziți o avertizare 
sonoră.

Avertizare trafic în spate (RCTA)
La deplasarea în marşarier, când ieşiţi de pe locul de parcare 
sau de pe un drum de acces, sistemul avertizează şoferul dacă 
detectează vehicule care trec prin spate.
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ECHIPAMENT TEHNIC

Micile lucruri care 
contează

Nivelul înalt al confortului şi calităţii reprezintă sufletul 

echipamentelor standard foarte competitive ale noului Sorento. 

Desigur, puteţi alege şi dintr-o selecţie mare de caracteristici 

opţionale, pentru a personaliza vehiculul dvs. Sorento astfel încât să 

întrunească toate cerinţele şi preferinţele pe care le aveţi.

Spoiler spate cu stop
Designul şi funcţionalitatea 
se întâlnesc din nou:  
spoilerul spate desenat 
frumos îmbunătăţeşte 
aerodinamica şi are încorporat 
stopul montat la înălţime.

Sistem de memorie
integrat (IMS)
Potrivit cu uşuriţă pentru dvs.: 
memorează poziţia scaunului  
şi a oglinzilor laterale pentru 
doi şoferi.  Opţional la versiu-
nile COSMO.

Sistem de monitorizare a 
presiunii în pneuri (TPMS)
TPMS nu vă avertizează numai 
dacă presiunea unui pneu este 
prea scăzută, ci vă arată şi 
presiunea actuală a fiecărui 
pneu.

Lumini spate şi lumini de frână 
cu LED
Opţional la COSMO, luminile 
extrem de vizibile sunt inte-
grate în blocurile optice spate, 
oferind o finisare senzaţională 
noului design Sorento. 

Control dual climatizare
Sistemul de control dual al 
climatizării oferă şoferului şi 
pasagerului faţă control  
separat pentru temperatură 
şi ventilaţie.

Frână de parcare 
electronică (EPB)
În loc să trageţi de manetă, un 
simplu buton activează frâna, 
pentru confortul dvs. Opţional 
la versiunile COSMO cu trans-
misie automată.

Navigație cu ecran de 8”
Ușor de citit și la fel de ușor de 
operat, navigația este afișată 
pe un ecran tactil de 8‘‘, în 
culori vii. Vă prezintă rute, 
opțiuni pentru cel mai scurt 
traseu până la destinație și alte 
informații vitale. Sistemul este 
compatibil cu Android Auto si 
Apple Car Play. 

Ecran tactil multimedia de 7”
Tehnologie tactilă, cameră 
video pentru marşarier și 
conectivitate extinsă cu sursele 
dvs. preferate de muzică, 
toate sunt incluse în sistemul 
multimedia cu ecran de 7’’. 

Antenă „shark fin“
Antena de acoperiş 
aerodinamică „shark fin“ este 
inclusă cu toate sistemele de 
navigaţie.

Volan încălzit
O caracteristică de confort 
perfectă în zilele reci.

Handsfree Bluetooth cu 
recunoaştere vocală, opţional 
Conectaţi wireless dispozi-
tivele compatibile Bluetooth şi 
sistemul audio prin microfonul 
integrat.

Comenzi audio pe volan
Reglaţi volumul și schimbaţi 
posturile de radio folosind 
comenzile plasate intuitiv pe 
volan.

Pedale din oțel inoxidabil
Adaugă un aer sportiv: 
pedalele robuste şi uşoare din 
oţel inoxidabil oferă stil şi un 
sentiment de performanţă. 
Opţional la versiunile COSMO.

Jaluzele
Rămâneţi la umbră în zilele 
însorite, sau feriţi de privirile 
indiscrete, cu jaluzelele retrac-
tabile pentru geamurile celui 
de-al doilea rând de scaune.

Cruise Control automat
Reglaţi setările Cruise
Control fără să luaţi mâinile 
de pe volan, folosind butoanele 
proiectate ergonomic.

Sistem premium de sunet  
surround Harman/Kardon
Zece difuzoare, amplificator 
extern și tehnologii de ultimă  
oră: Clari-Fi și Quantum Logic.  
Orice sursă audio stereo sau 
multi-canal se transformă  
într-o experiență surround 
uimitoare. Opțional la versiunile 
Cosmo.

Consolă inferioară  
cu maneta schimbătorului  
de viteze redesenată
Noua manetă a schimbătorului 
de viteze este confortabilă la 
atingere, ușor de utilizat și cu 
un design la nivelul așteptărilor. 

Prag portieră iluminat cu LED
Strălucitor şi frumos: lumini 
LED, cu consum redus de 
energie, luminează pragurile 
portierelor pentru a vă ghida 
în interiorul şi în exteriorul lui 
Sorento pe timp de noapte.

Geamuri automate sus şi jos
Bucurați-vă de siguranţă 
sporită şi confort cu geamu-
rile automate sus și jos, care 
includ mecanism anti-prindere 
(opţional pe toate geamurile la 
versiunile Cosmo).

Încărcător USB
Nu veţi rămâne niciodată 
fără baterie: încărcaţi simplu 
dispozitivele portabile folosind 
încărcătorul USB amplasat în 
spatele consolei inferioare.

Conectivitate auxiliară, 
USB şi MP3 player
Pentru toate tipurile de media: 
redare MP3 player, dispozitive 
USB şi alte dispozitive 
multimedia compatibile, 
folosind mufele integrate AUX 
şi USB. 

Acoperiş panoramic  
Lăsaţi soarele înăuntru: acoperișul panoramic cu două secțiuni 
largi umple habitaclul cu aer și lumină, contribuind la ambianța 
spațioasă a interiorului. Parasolarul acționat electric este inclus. 
Opțional la versiunile COSMO.



OPŢIUNI DE ECHIPARE PENTRU INTERIOR

Culori interior şi selecţie finisaje

Echipare opţională COSMO, 
piele Saturn Black

Echipare opțională COSMO, 
piele Stone Beige

Interior Satin Black, inserţii decorative tip „Hydro  
Graphics“, panou de bord negru şi tapiţerie din piele 
neagră

Culoare interior Stone, inserţii decorative tip „Hydro 
Graphics“, panou de bord în două culori și tapițerie scaune 
din piele în două tonuri Stone Beige

INTERIOR BLACK INTERIOR ÎN DOUĂ CULORI BLACK + STONE

Echipare standard NOVA, tapițerie Saturn Black Echipare standard NOVA, tapiţerie Stone BeigeEchipare standard COSMO, tapiţerie Saturn Black Echipare standard COSMO, tapițerie Stone Beige

Interior Satin Black, inserţii decora-
tive tip „Hydro Graphics“, bord negru și 
tapițerie din stofă neagră

Interior Stone Beige, inserţii decorative 
tip „Hydro Graphics“, panou de bord 
în două tonuri şi tapiţerie scaune din 
stofă Stone Beige

Interior Satin Black, inserţii decorative 
tip „carbon look embossing“, panou de 
bord negru și tapițerie scaune neagră 
tricot-stofă 

Interior Stone Beige, inserţii decorative 
tip „carbon look embossing“, panou de 
bord în două tonuri și tapițerie scaune 
Stone tricot-stofă
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Echipare opțională COSMO,
piele Light Grey

Interior Light Grey, inserții decorative Black glossy, panou 
de bord negru și tapițerie scaune din piele în două tonuri 
Light Grey

PACHETE CULORI

Echipare opțională COSMO, piele Brown

Interior Brown, inserții decorative Black glossy, panou de 
bord negru şi tapiţerie scaune din piele Brown

Culoarea caroseriei (NOVA)

Cromate (COSMO)

Finisaje interior
Texturile tapițeriei și tonurile adaugă o senzație 
primitoare și perfectă interiorului.

Mânere exterioare portiere
Mânerele exterioare ale portierelor în culoarea 
caroseriei sunt echipate standard la versiunile 
NOVA, în timp ce la COSMO există mânere 
cromate.

Culori exterior
 Există culori care să se potrivească stilului dvs. 
Noul Sorento este disponibil în culori de exterior perlate, metalice şi solide.

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9) Gravity Blue (B4U)

Silky Silver (4SS)

Metal Stream (MST)

Inserţii profilate cu aspect de carbon 

Model tehnic (hydro graphic)

Black high gloss (film inserat)

OPŢIUNI EXTERIOR

Culori interior, vopsea exterior şi finisaje

Sorento oferă o gamă largă de combinaţii de culori ale interiorului şi ale exteriorului, pentru o atmosferă relaxantă şi elegantă.
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Grilă Tridimensională (COSMO) Grilă neagră standard (NOVA)

Grile radiator
Noul Sorento este echipat cu grila ce poartă semnătura Kia pentru accentuarea caracterului 
puternic.

Jante din aluminiu
Jantele din aluminiu aerodinamice contribuie la 
reducerea greutăţii şi accentuează aspectul robust 
al lui Sorento.

Dimensiuni (mm)

Standard - finisare neagră (NOVA)Vopsea argintie - Silver (COSMO)

Scuturi 
Protecţiile faţă îndrăzneţe şi scuturile oferă protecţie la noroi şi zgârieturi.

※  Toate informaţiile şi ilustraţiile din această broşură sunt bazate pe datele disponibile în momentul publicării şi pot fi modificate fără notificare.  
Unele caracteristici ale produselor sunt opţionale şi pot fi indisponibile la versiunea de bază a modelului. Contactaţi dealerul local Kia pentru cele mai noi informaţii.

Lungime totală 4.800

Lăţime totală 1.890

Înălţime totală

1.685 
(fără şine acoperiş)

1.690 
(cu şine acoperiş)

Ampatament 2.780

Ecartament rulare 
pneuri (F/R)

17“: 
1.633 / 1.644
18“/19“: 
1.628 / 1.639

Consola (F/R) 945 / 1.075

Spaţiu cap 
(rând 1 / 2 /3)

1.004 / 998 / 920

Spaţiu picioare 
(rând 1 / 2 /3)

1.048 / 1.000 / 805

Spaţiu umeri 
(rând 1 / 2 / 3)

1.500 / 1.472 / 1.342

Garda la sol 185

Capacitate rezervor (l) 71

Caracteristici tehnice (mm)

Jantă aliaj 235/65R 17" 
(Standard)

Jantă aliaj 235/55R 19" 
(Opţional la COSMO)
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1.628

JANTE ŞI CARACTERISTICI TEHNICE

Finisaje şi date tehnice

Toate detaliile fine care completează noul Sorento pot fi găsite aici, de la alegerea 

grilei, la jantele din aluminiu şi caracteristicile esenţiale. 

Jantă aliaj 235/60R 18" 
(Opţional la COSMO)



4342

7 ANI garanție 

Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanţie de 7 ani/150.000 

km (primii 3 ani fără limită de kilometri). Această garanţie este 

gratuită şi transferabilă următorilor proprietari, în condiţiile în 

care vehiculul este întreţinut regulat, conform cu programul de 

întreţinere periodică și este supusă unor termeni și condiții.

5 ani garanție vopsea/150.000 km și 12 ani garanție 

antiperforare 

Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură protecţie îndelungată 

şi strălucire noului dvs. Kia. Există şi o protecţie superioară contra 

coroziunii şi o garanţie de 12 ani pentru ruginirea din interior către 

exterior.

Kia 7-ANI garanţie
7-ani/150.000 km garanţie pentru vehiculele noi. 
Valabilă în toate statele membre UE (plus Norvegia, 
Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă termenilor şi 
condiţiilor locale.

Rămâneți conectat cu Kia 

Vizitați www.kia.ro pentru ultimele noutăți. Descoperiți totul 

despre Kia și noua noastră gamă de vehicule.  

Obțineți informații de actualitate privind realizările în 

dezvoltarea tehnologiei hibrid și a celulelor de combustibil.  

Kia Motors este partener oficial al UEFA şi FIFA.

Sponsorizări: UEFA 2012, UEFA 2014, UEFA 2016, Turneul de tenis 

Australian Open şi jucătorul de tenis de talie mondială Rafael Nadal 

(ambasadorul Kia Motors).

Finanțare 

Dealerul dumneavoastră Kia vă poate ajuta cu un plan de finanţare 

care să se potrivească întocmai necesităţilor pe care le aveţi. Vă 

rugăm să solicitaţi detalii.
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