
Uusi Kia Sportage.



Inspiraatio ei tule sattumalta. Se tulee meille, kun pääsemme 
ulos mukavuus alueeltamme uuteen ympäristöön, kun näemme 
maailman uusin silmin ja uusista näkökulmista. Löydämme 
sen, kun liikumme. Kia tarjoaa automallit liikkeen insipiroivaan 
voimaan, jotta pääset nauttimaan luovuuteesi maksimaalisesta 
potentiaalista. Kia antaa sinulle mahdollisuuden inspiroitua ja 
herättää ideasi elämään. Liity mukaamme liikkeen inspiroivaan 
maailmaan.

Inspiroidu liikkeestä.  
Esittelyssä uusi Kia-brändi.







Jos innostut helposti uudesta, haluat mennä jatkuvasti eteenpäin ja viedä 
asiat uudelle tasolle – anna täysin uuden Kia Sportagen inspiroida sinua. Kia 
Sportage -malliston rohkeat ja hienostuneet katumaasturit avaavat sinulle 
täysin uuden inspiroivien ajokokemusten maailman, jossa kuljettajan tarpeet 
huomioiva muotoilu on yhdistetty huipputeknologiaan ja tasokkaisiin sisätiloihin. 
Voimanlähteenä löytyvät uusimmat hybridi-, Plug-in Hybridi- ja kevythybridimallit 
sekä tehokkaiden bensiini- ja dieselmoottoreiden uusin sukupolvi. Upea uusi 
muotoilu ja dynaamisen urheilulliset linjat tekevät läsnäolosi tiettäväksi. Valitse 
katseen kestävä täysin uusi Sportage tai hengästyttävän urheilullinen Sportage 
GT-line ja voit olla varma, että jokainen matkasi tulee inspiroimaan sinua.

Uusi Kia Sportage.  
Inspiroi joka kulmasta.



Edistyksellinen ja 
inspiroiva muotoilu.



Täysin uusi Sportage ilahduttaa sinua luonnollisella kauneudellaan. Ensi 
silmäyksellä huomaat rohkean ja vapaasti virtaavan muotoilun sekä vahvan 
olemuksen. Kaunista kylkilinjan muotoilua korostavat  uudet kromiset tai 
kiiltävät mustat ikkunan reunalistat, jotka lisäävät voimakasta vaikutelmaa. 
Dynaaminen takaspoileri, LED-takavalot sekä urheilullinen takapuskuri 
korostavat katumaasturiasi, joka vie sinut seikkailuun.



Keskity rohkeisiin ideoihin.



* Saatavilla vain GT-line

Jos haluat tehdä muutoksen autoiluusi, ei ole parempaa hetkeä kuin nyt. Täysin uusi Sportage 
Plug-in Hybrid inspiroi sinut ajamisen tulevaisuuteen. Koe upea ulkonäkö ja ensiluokkainen 
sisustus yhdistettynä tehokkaaseen, reagoivaan ja ekotehokkaaseen ajoon. Huomiota herättävä 
etusäleikkö, tyylikäs latausportti, ikoniset Boomerang LED-päiväajovalot, LED-sumuvalot 
ja dramaattiset dynaamiset LED-ajovalot lisättynä uuden sukupolven sähköisesti ohjatulla 
jousituksella*. Uuden Terrain Mode -maastoajovalitsimen avulla selviydyt kaikissa maastoissa. 
Sportage Plug-in Hybridin voimakas ja urheilullinen ulkonäkö sekä mahdollisuus ajotavan 
muuttamiseen tuovat sinut uuden ajan autoilun pariin.



19” kevytmetallivanteet.  
Lisää urheilullista vaikutelmaa 
yksilöllisesti Sportage GT-
line- ja Plug-in Hybrid 
-malleille suunnitelluilla 
kevytmetallivanteilla, joissa on 
näyttävät mustat yksityiskohdat

Uudet näkökulmat avautuvat, kun liikut eteenpäin. Inspiroidu liikkeestä ja uusista 
löytöretkistä. Täysin uudessa Sportage GT-Linessa yhdistyy ulkonäkö, luonne ja urheilullinen 
suorituskyky. Vaikuttavan keulan ilmettä korostaa uusi musta “Tiger Nose” -etusäleikkö, 
jossa on GT-line-tunnus. Molemmilla puolilla on tasapainossa ikoniset Boomerang LED-
päiväajovalot sekä LED-sumuvalot yhdistettynä näyttäviin ja älykkäällä järjestelmällä 
varustettuihin dynaamisiin LED-ajovaloihin. Voimakas etupuskuri ja konepelti sulautuvat 
saumattomasti tiukoiksi linjoiksi koko hienostuneen korin mukaisesti. Sulavan tyylikkäät 
ovien koristelistat ja kiiltävän mustat sivukynnykset lisäävät dynaamiseen sivuprofiiliin 
sporttista tyylikkyyttä. Lisävaikutuksen tekee kokonaisuuden viimeistelevä kiiltävä korin 
väri sekä kiiltävä musta katto. Tämä katumaasturi ei ainoastaan   vie rohkeaa ja modernia 
muotoilua uudelle tasolle, vaan odottaa valmiina seuraavaa seikkailuasi.

Uusia näkökulmia  
ja edistyksellistä ajattelua.







Kuuletko luonnon kutsun kaupungin hälinästä? Anna autosi 
viedä sinut paikkaan, jossa rentoutua ja saada uutta energiaa, 
olla oma itsesi ja antaa mielikuvituksesi virrata. Missä rohkeus 
kukoistaa ja saat nauttia viipyilevästä tunnelmasta. Saman 
tunnelman löydät täysin uudesta Sportage GT-linestä. Jämäkkä 
ja vauhdikas ajotuntuma, hyvä näkyvyys ja tyylikäs takaspoileri 
lisäävät vaikuttavuutta. Nauti teräväkärkisestä LED-takavalojen 
muotoilusta,  puhtaista ja hienostuneista linjoista, urheilullisesta 
takapuskurista korin värisin listoin varustettuna. Haluatko tehdä 
lisävaikutuksen? Tutustu myös kaksiväriseen vaihtoehtoon, jossa 
on musta kiiltävä katto. Innostaako? Et tule pettymään.

Suunniteltu tekemään 
pysyvän vaikutuksen.



Hienostuneet sisätilat 
luovat uuden standardin.

Astu sisään täysin uuteen Sportage GT-lineen ja uppoudu sisätilaan, joka 
tarjoaa mukavuutta, laatua, upeaa muotoilua sekä huipputekniikkaa. 
suunniteltuna sinulle ja matkakumppaneillesi. Urheilullisen ohjaamon keskellä 
on kauniisti muotoiltu kaareva näyttö, jossa on 12,3" mittaristo ja 12,3" 
huipputekniikkaa sisältävä multimediakosketusnäyttö. Edessäsi on GT-linen 
nahkainen urheilullisen muotoinen ohjauspyörä. Yläpuolellasi on tyylikäs musta 
katto ja ovipaneeleissa on ripaus mokkanahkaa. Kuljettajan ja matkustajat 
ympäröi 8 kaiuttimen Harman Kardon -äänijärjestelmä. Kaikkialla tilavassa ja 
tunnelmavalaistussa ohjaamossa on täysautomaattinen kolmialueilmastointi 
etu- ja takamatkustajille, mukaan lukien myös vain kuljettajalle* suunnatun 
AC-tilan ohjauksen. Mihin tahansa katsotkin, löydät valikoidut ja tyylikkäät 
materiaalit kojelaudasta istuimiin. Tämä ylellinen tunnelma on koettava itse.

* Saatavilla ainoastaan GT-line



Katseenvangitsijana kojelautakoriste. Sportage- ja Sportage 
GT-linen sisältä löydät tyylikkäät mattakromiset koristeet 
kojelaudassa sekä sisäovien paneeleissa ja ovenkahvoissa.

Dynaamiset istuimet GT-line-logolla. Istu alas ja nauti 
ensiluokkaisista mustista nahkasomisteisista istuimista, 
mokkanahkapehmusteista yhdistettynä valkoisiin tikkauksiin 
sekä viimeisteltynä GT-line-logolla.



* Tietyissä tilanteissa bensiinimoottori käynnistyy automaattisesti, vaikka ajoneuvo olisi EV-tilassa. Esimerkiksi, kun hybridiakun lataustila laskee tietylle tasolle, 
kiihdytyksen tarve on suuri tai kun bensiinimoottoria tarvitaan lämmittämään matkustamo.

Älykästä ajotekniikkaa. Keskikonsolissa sijaitsevaa HEV/EV-painiketta painamalla voit priorisoida sähkö- ja 
hybriditilan välillä. EV-tilassa, joka on ihanteellinen kaupunkiajossa, Sportage Plug-in Hybrid  asettaa etusijalle 
pelkän sähköenergian päästöttömään ajoon.* HEV-tilassa se käyttää molempia voimanlähteitä, vaihdellen tilanteen 
mukaan joko pelkän bensiinimoottorin, pelkän sähkömoottorin tai molempien yhteiskäytön välillä.



Lataa inspiraatiota.

Elämme muutoksen aikaa. Aikaa, joka vaatii uusia innovaatioita ja 
saa meidät ajattelemaan toisin sekä muuttamaan toimintaamme. 
Täysin uusi Sportage Plug-in Hybrid on suuniteltu hyödyntämään 
uusinta sähköistettyä voimansiirtoteknologiaa. Integroidun 
latausportin kautta tapahtuvan latauksen ansiosta akun 
lataaminen on joustavaa niin kotona kuin julkisilla latausasemilla 
tien päällä ja palvelupisteissä.

Sportage Plug-in Hybrid on suunniteltu huolellisesti tinkimättä 
matkustus- ja tavaratiloista. Korkeajänniteajoakku on sijoitettu 
keskelle, mikä varmistaa tasapainoisen painon jakautumisen 
sekä monipuoliset sisätilat. Huippuluokan akussa on uusi 
hallintayksikkö, joka tarkkailee jatkuvasti akun tilaa.



Rohkea ilme ja 
persoonallinen tyyli.



Tyyliä, tekniikkaa, tehokkuutta, liitettävyyttä – sinulle ja tulevaisuudellesi. Löydät kaiken tarvitsemasi 
täysin uudesta Sportage kevythybridistä. Yhdistämällä uusimman 1,6-litraisen turbobensiinimoottorin 
ja uusimman 1,6-litraisen dieselmoottorin 48 voltin litiumioniakkuun polttoaineen kulutus ja ajoneuvon 
päästöt vähenevät. Lisäksi järjestelmä palauttaa kineettisen energian hidastusvaiheiden aikana 
tarjotakseen vääntömomenttiapua taas kiihdytettäessä.

Edistynyt tekniikka on enemmän kuin yhteensopiva upean muotoilun kanssa. Linjakas konepelti, 
näytävä musta etusäleikkö, ikoniset Boomerang LED-päiväajovalot ja LED-sumuvalot sekä 
dramaattiset dynaamiset LED-ajovalot. Dynaamisen siluetin ja huomiota herättävän kylkilinjan, 
vauhdikkaan takaosan, rohkean takaspoilerin ja terävästi muotoiltujen LED-takavalojen ansiosta 
Sportage on tyylikäs valinta, joka vie sinut elämäsi matkalle.



Huomion keskipisteenä 
olet sinä.
Me Kialla uskomme, että se mikä on sisällämme, inspiroi meitä tekemään asiat paremmin. 
Tämä toteutuu tilavassa täysin uudessa Sportagessa, jossa ohjaamo on huolellisesti 
suunniteltu yhdistämään uusinta teknologiaa innovatiivisiin ominaisuuksiin, ensiluokkaisiin 
materiaaleihin ja moderniin tyyliin. Huippuluokan sisätilojen keskellä on laaja integroitu 
kaareva näyttö, jossa on 12,3" mittaristo sekä 12,3" multimediakosketusnäyttö*, joka tarjoaa 
laajan valikoiman yhteyksiä eri palveluihin. Mihin tahansa katsot, voit nähdä ja koskettaa 
parhaita luksusmateriaaleja ja kankaita. Ergonomiset istuimet tarjoavat runsaasti jalkatilaa 
edessä ja takana. Täysin automaattinen kolmialueinen ilmastointi ja 8 kaiuttimen Harman 
Kardon -äänijärjestelmä* tarjoavat upean lisän ajokokemukseen.

* Vakiona vain Business Premium ja GT-Line -malleissa.





Älykkäät ratkaisut erottuvat.
Täysin uudessa Kia Sportagessa avainasemassa ovat joustavuus ja 
käyttömukavuus, mikä tekee ajamisesta inspiroivaa sinulle ja kaikille ympärilläsi 
oleville. Jaetut takaistuimet helpottavat lastausta ja mahdollistavat älykkäitä 
säilytysratkaisuja. Sähkökäyttöinen takaluukku* auttaa, kun sinulla on kädet 
täynnä. Kia tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja jokaiseen tilanteeseen.

* Saatavilla vain Business Premium ja GT-Line -malleihin.



40:20:40 suhteessa taittuvat takaistuimen selkänojat. Sportage mukautuu muuttuviin kuljetustarpeisiisi 
helposti taitettavien istuimien ansiosta – sopii erinomaisesti urheiluvälineiden tai muiden pitkien esineiden 
kuljettamiseen.

Ripustimet. Saavu perille aina tyylikkäänä. Sportagen etuistuinten niskatuissa 
on näppärä ripustusominaisuus, jonka avulla voit säilyttää sinun tai matkustajien 
takkeja tai vaatteita. 

Lämmitettävät ja tuuletetut istuimet. Ilmastoidut etuistuimet* pitävät sinut 
viileänä kuumina päivinä niiden tuuletus  järjestelmän avulla. Lämmitetyissä 
istuimissa on älykäs ohjausjärjestelmä, joka lämmittää istuimen nopeasti ja antaa 
lämmön tasaantua, kun haluttu taso on saavutettu. Oli sää millainen tahansa, olet 
valmis kohtaamaan sen.

* Vakiona vain GT-Line-mallissa.



Yhteydet pitävät sinut ja 
autosi ajantasalla.
Tiedämme, että yhteyksillä on merkitystä. Säilytä yhteydet ihmisiin, 
kokemuksiin, ideoihin ja suosikkipaikkoihin ja -kohteisiin. Yhteydet, jotka 
ovat tärkeitä ja viihdyttävät sinua. Yhteydet, jotka pitävät sinut ajan tasalla 
ja turvassa. Siksi täysin uudessa Kia Sportagessa löydät uusinta saumatonta 
tekniikkaa, joka pitää sinut jatkuvasti yhteydessä kaikkeen ja kaikkiin 
ympärilläsi ollessasi liikkeellä.

Kaarevat 12,3-tuumaiset kaksoispanoraamanäytöt. Täysin uuden Sportage-ohjaamon ytimessä on kahden näytön kosketusnäyttö, 
joka on kaikkien ajo-, tiedon-, yhteys- ja viihdetarpeidesi keskipiste. Navigoinnin lisäksi voit asentaa Kia Connect -sovelluksen 
älypuhelimeesi. Näin pääset käyttämään Kia Connect -ajoneuvopalveluja älypuhelimellasi, mikä tarjoaa koko joukon ominaisuuksia 
aina ajantasaisista ajoneuvon diagnostiikkatiedoista, kuten polttoainetason, matkatietojen valvonnasta ja kalenteriin yhdistämiseen.



Langaton puhelimen laturi. (Business Premium & GT-
Line) Kun olet liikkeellä ja haluat pitää yhteyttä, puhelimesi 
täyteen lataamisen pitäisi olla viimeinen asia, josta sinun on 
huolehdittava. Siksi Kia Sportagessa on älypuhelimen langaton 
latauspaikka, joka tarjoaa nopean 15 W:n langattoman latauksen. 
Aseta vain Qi-teknologialla varustettu älypuhelin kätevään 
langattomaan puhelimen laturiin ja olet aina valmis.

Selkänojien USB-liitännät. (Ei LX) Pidä takapenkillä matkustavat 
tyyvyväisinä C-tyypin USB-pikalatausporteilla, jotka sijaitsevat 
kuljettajan ja etumatkustajan istuimien takana. Täydellistä 
mukavuutta työn tekoon, viihteeseen tai vain lataamiseen.

 

Tunnelmavalaistus. (Business Premium & GT-Line) Täysin uuden Kia Sportagen sisustusta luodessaan halusimme luoda tilan, joka 
tuntuu kodilta. Siksi olemme suunnitelleet erityisen tunnelmavalaistusjärjestelmän, jota voit mukauttaa mielialasi mukaan ajon aikana. 
Voit valita matkaasi sopivista väreistä, mutta voit myös vaihtaa väriä automaattisesti, kun vaihdat ajotilaa. 

Harman Kardon premium -äänijärjestelmä. (Business 
Premium & GT-Line) Musiikista puhumiseen, podcasteista 
suosikkisoittolistaasi, koe Harman Kardon -äänijärjestelmän 
aistit herättävä ääni. Kahdeksan huippukaiutinta on viritetty 
tarkasti vastaamaan täydellisesti Sportagen ainutlaatuista 
muotoilua ja akustisia ominaisuuksia. Edistyksellinen Clari-FiTM 
-musiikin palautustekniikka parantaa MP3-tiedostojen laatua 
ja tarjoaa teräväpiirtoäänen. QLS-tekniikka tarjoaa todella 
mukaansatempaavan kokemuksen.

Monitoiminäyttö. Ohjaus sormenpäissäsi. Innovatiivinen tapa 
muuttaa näyttöä. Vaihda helposti esimerkiksi järjestelmätietojan 
ja ilmastoinnin välillä yksinkertaisella kosketuksella.



Aina liikkeellä. Kia Connect -palveluiden avulla saat käyttöösi 
lukuisia saumattoman yksityiskohtaisia   tietoja matkallesi. 
Navigoi nopein reitti mihin tahansa kohteeseen reaaliaikaisia   
liikennetietoja hyödyntäen. Käytä Kia Connectin live-palveluita 
seuraamaan säätä, tarkista pysäköintitilat, kiinnostavat paikat 
ja latausasemat. Muuta tai palauta ajoneuvon asetuksia 
painamalla käyttäjäprofiilin siirto. Käytä älypuhelimesi kalenteria 
navigointinäytöltä ja navigoi suoraan seuraavaan tapaamiseesi. 

Yhdistä mukavuuteen.  Vaikka et olisikaan autossasi, 
älypuhelimesi interaktiivinen Kia Connect -sovellus pitää 
sinut yhteydessä autoosi. Etsi autoni -toiminto etsii autosi 
suurilta pysäköintialueilta tai vierailta kaduilta. Kun olet 
pysäköinyt, anna loppumatkan navigointi -toiminnon ottaa 
sinua kädestä ja opastaa sinut autostasi päämäärääsi. Jos 
joku muu ajaa autoasi, pysäköintipalvelutoiminto valvoo 
kaikkea puolestasi. Suunnittele matkasi etukäteen ja lähetä 
reitti etukäteen autoosi. Voit myös tarkistaa autosi tilan ja 
jopa lukita ja avata ovet etänä.

Me Kialla uskomme, että yhteydet voivat inspiroida loputtomia mahdollisuuksia. Mahdollisudet, 
jotka inspiroivat voivat tuoda suuria ideoita elämään. Autossa, puhelimessa, missä tahansa ja mitä 
tahansa olet etsimässä. Juuri tämän löydät Kia Connect -sovelluksen ja Kia Connect -palveluiden 
avulla. Saat jatkuvasti tietoa reaaliaikaisen online-navigoinnin avulla liikennetiedoista, latausasemista, 
pysäköinnistä, säästä ja kiinnostavista paikoista. Kia Connect -sovelluksen kautta voit käyttää 
käyttäjäprofiilin siirtoa, loppumatkan navigointia, pysäköintipalvelua, etsi auto -toimintoa, ovien 
lukituksen hallintaa ja monia muita ominaisuuksia. Kun niin paljon on käden ulottuvilla, ei ole koskaan 
ollut parempaa hetkeä tehdä jokaisesta ajomatkasta…todella inspiroivaa ajomatkaa.

Yhteydet, jotka inspiroivat.

*  Tieto- ja ohjauspalvelu Kiallesi; palvelut ovat saatavilla maksutta seitsemän vuoden ajan siitä päivästä, kun ajoneuvo myydään ajoneuvon ensimmäiselle omistajalle, eli ajan-
kohtana, jolloin alkuperäinen ostosopimus tulee voimaan. Toimintojen yksityiskohdat ja käyttöehdot saat Kia-jälleenmyyjältäsi ja osoitteesta kia.com. Toimintojen käyttö vaatii 
älypuhelin iOS- tai Android-käyttöjärjestelmää ja matkapuhelinsopimuksen datavaihtoehdolla.



Turvallisuus ja huoltotuki. Kia Connectin avulla voit pitää sinut ja autosi turvassa ja ehjänä käyttämällä innovatiivista etä-
ilmoitusten valikoimaa. Ajoneuvon tila tarjoaa kattavan raportin autostasi, mukaan lukien sen ovatko ikkunat auki tai kiinni, 
akun latauksen ja muut tärkeät vianmääritystiedot. Kia Connect -sovellus lähettää myös tärkeitä hälytyksiä. Varkauden-
estohälytys hälyttää sinut mahdollisiin murtautumisiin. Ajoneuvon jouto käynnin hälytys ilmoittaa, jos unohdat moottorin 
käymään pysäköinti tilassa (vaihde P) ja ovi auki.

Yllä näytetyt Kia Connect -näytöt ovat vain havainnollistavia eivätkä välttämättä näytä Kia Connect -sovelluksen ja Kia Connectin uusinta versiota palveluista.  
Jos sinulla on kysyttävää säännöistä tai lakitiedoista, tarkista Kia Connectin käyttöehdot.



Android AutoTM on suunniteltu pitämään sinut yhteydessä puhelimeesi ja vähentämään häiriö-
tekijöitä, jotta ajaminen on turvallista. Yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöjärjestelmä mahdollistaa 
erilaisten toimintojen, kuten Google Mapsin, sekä erilaisten sovellusten käytön sekä musiikin 
toiston ja ääniohjauksen. Se järjestää tiedot myös yksittäisiksi näytöiksi, jotka saat näkyviin tarpeen 
mukaan. Android AutoTM palvelun saatavuusaikataulusta Suomessa vastaa palvelun omistaja 
Google Inc.

Apple CarPlayTM on älykäs ja turvallinen tapa käyttää iPhone-puhelinta ajon aikana. Järjestelmä 
näyttää puhelimessa käytettävät tiedot, kuten ajo-ohjeet, puhelut ja musiikin näytöllä – samalla 
voit keskittyä ajamiseen.

Kia on kanssasi tutustumassa seuraavan kulman takana odottaviin seikkailuhin ja kurkkaamassa 
horisontin yli. Kia Live -palvelut tekevät ajamisesta älykkäämpää ja turvallisempaa. Hyödynnä luotettava 
ja tarkka reittiopastus nopeimman reitin tunnistamiseksi kullekin matkalle reaaliaikaisia   liikennetietoja 
hyödyntäen. Pidä yhteyttä maailmaan Live -palvelun avulla (liikenne, paikallinen haku ja sää). Minne 
tahansa elämäsi sinut viekään, Kia Live Services on aina valmiina.*

Pysy ajantasalla 
ja tutustu maailmaan.



Pysäköintitiedot ja latausasemat.  Järjestelmä auttaa sinua pysäköimään autosi sujuvasti kertomalla parkkipaikat jo ennen 
kuin saavut kohteeseesi. Se näyttää potentiaaliset katupysäköintipaikat historiatietojen avulla ja parkkipaikat värikoodatuilla 
saatavuustiedoilla. Verkkohakemisto sisältää tiedot latausasemien sijainnista, maksutavoista, pistokesaatavuudesta ja 
pistoketyypeistä.

Reaaliaikaiset liikennetiedot.** Navigointijärjestelmä tarjoaa 
erittäin tarkkaa reaaliaikaista liikennetietoa, joka päivitetään 
kahden minuutin välein. Näin tiedät tarkalleen, missä liikenne 
sujuu hyvin ja mitä alueita kannattaa välttää. Kun liikenne 
ruuhkautuu, järjestelmä ilmoittaa tästä sinulle ja ehdottaa 
vaihtoehtoisia reittejä.

Paikallishaku ja säätiedot. Jos etsit sushiravintolaa, 
ruokakauppaa tai tiettyä tapaamispaikkaa, valitse vain 
paikallinen haku. Tuleeko viikonlopusta aurinkoinen vai 
sateinen? Kannattaa tarkistaa säätiedot. Kirjoita paikkakunta 
ja saat näkyviin neljän päivän ennusteen, vähimmäis- ja 
enimmäislämpötilan, tuulennopeuden ja auringon tai sateen 
todennäköisyyden.

*   Palveluiden aktivointiin tarvitaan älypuhelin ja dataliittymä. Palvelu käyttää   
 puhelimen dataverkkoa ja kustannuksista vastaa dataliittymän omistaja.
**  Palveluissa voi olla käyttömaasta riippuvia oikeudellisia rajoituksia.



Elektroninen vaihteenvalitsin. (Hybrid & Plug-In Hybrid) 
Sinun on vain vaihdettava vaihdetta peruutuksen, vapaan 
ja eteenpäinajovaihteen välillä ja käännettävä elektronisen 
vaihteenvalitsimen säädintä vasemmalle tai oikealle. P-painike 
asettaa auton pysäköintitilaan. 

Kun inspiraatio kutsuu, täysin uudesta Sportagesta ei puutu 
mitään. Se johtuu siitä, että halusimme luoda dynaamisen, 
mukaansatempaavan ja optimaalisen ajokokemuksen käyttäen 
innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, jotka ovat alallaan läpimurtoja.

Innovaatiot  
mahdollistava visio.

Kaukovaloautomatiikka. Kun tuulilasissa oleva kamera 
havaitsee vastaantulevan ajoneuvon ajovalot pimeässä, High 
Beam Assist -järjestelmä vaihtaa automaattisesti lähivaloille, 
jotta muut kuljettajat eivät häikäisty. Kun auto on ohitettu, 
kaukovalot syttyvät automaattisesti uudelleen.



12.3" ajotietokoneen laajakuvanäyttö. (Business 
Premium & GT-Line) Viimeisimpään tekniikkaan perustuva 
nestekidenäyttö takaa uskomattoman tarkan ja selkeän 
grafiikan. Käytössä olevasta voimansiirrosta riippuen täysin 
uusi Sportage tarjoaa erilaisia ajotiloja kuten Eco- ja Sport. 
Valittu ajotapa näkyy kuljettajan kojetaulussa.

 

Elektronisesti säädettävä iskunvaimennus. (GT-Line) 
Uuden sukupolven elektronisesti ohjattu jousitus (ECS)* 
tarjoaa optimaalisen mukavuuden ja ylivoimainen 
turvallisuuden jatkuvan vaimennussäädön ansiosta.



DriveWise-tekniikka 
takaa turvallisuuden.
Sinun, matkustajiesi ja läheisiesi suojeleminen inspiroi meitä jatkuvasti asettamaan 
turvallisuuden etusijalle täysin uuden Sportagen suunnittelussa. Siksi jokaisessa 
Sportagessa on käytetty Kian kehuttua DriveWise-tekniikka. Tämä alan 
johtava järjestelmä integroi joukon edistyneitä ominaisuuksia minimoimaan 
onnettomuuksien mahdollisuuden ja maksimoimaan turvallisuuden.



Automaattinen taskupysäköinti**. Automaattista 
taskupysäköintiä käyttäen voit pysäköidä auton tai poistua 
pysäköintipaikasta ilman, että olet autossa sisällä. Järjestelmä voi 
siirtää Sportegen antureiden avulla turvallisesti taskupysäköinti-
paikkaan tai kohtisuoraan paikkaan sekä pysäköintipaikasta pois. 
Jarrutus tapahtuu automaattisesti, jos este havaitaan.

360˚ around view -kamerajärjestelmä*. Kun ohjaat autoa 
ahtaissa tiloissa, useat kamerat antavat sinulle tarkennettavissa 
olevan 360 asteen ylänäkymän auton ympäristöstä, jotta 
voit ohjata ja pysäköidä rauhassa. Autosta ei tarvitse poistua 
välimatkojen arvioimiseksi eikä muita tarvitse pyytää auttamaan.

Törmäysvaroittimella varustettu automaattinen 
hätäjarrutusjärjestelmä ja risteystoiminto*. Järjestelmä 
käyttää etukameraa ja tutkaa edessä olevien ajoneuvojen, 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistamiseen. Varoittamalla 
ja jarruttamalla automaattisesti, se voi auttaa sinua välttämään 
törmäyksen tai vähentämään sen voimakkuutta. Järjestelmä 
kytkeytyy päälle myös, jos olet kääntymässä risteyksestä.

Katvealueen valvontajärjestelmä*. Järjestelmä valvoo auton 
sivulla ja takana olevia alueita tunnistimien avulla ja varoittaa 
kuljettajaa kuolleessa kulmassa tai takaa lähestyvistä autoista, 
jotta kaistanvaihto olisi helppoa ja turvallista.  Kaistavahti-
järjestelmä auttaa sinua vaihtamaan kaistaa turvallisesti. 
Järjestelmä havaitsee lähestyvät autot rinnakkaisilla kaistalla 
ja aktivoi vilkkuvan valon sivupeilissä varoittaakseen sinua. 
Jos alat vaihtaa kaistaa auton ollessa kuolleessa kulmassa, 
järjestelmä puuttuu asiaan välttääkseen törmäyksen.

Mukautuva vakionopeussäädin*. Mukautuva vakionopeus-
säädin on suunniteltu vaivattomaan ajoon moottoriteillä. 
Järjestelmä ylläpitää turvaväliä edellä olevaan autoon ja 
ajoneuvon keskitetysti omalla kaistallaan. Jos edellä ajava 
auto kiihdyttää, Sportage kiihdyttää asetettuun nopeuteen. 
Jos edellä ajava auto hidastaa, eikä ennalta määritetty 
turvaetäisyys säily, järjestelmä vähentää nopeutta. 
Järjestelmä voi säätää Sportagen nopeutta myös vastaamaan 
navigointitietojen antamia nopeusrajoituksia.

* Business Premium & GT-Line

** Saatavilla vain Sportage Hybrid/Plug-in Hybrid



Luksusta sisältä.

Business Premium tumma nahkaverhoilu (lisävaruste).

Täysin uusi Kia Sportage-mallisto tarjoaa äärimmäisiä istuin-
materiaaleja, tekstuureja, ompeleita ja värejä. Sekä myös aidon 
nahkan luomaa ylellisyyttä. Kun valitset Sportage GT-linen, erotut 
eduksesi upealla istuinten muotoilulla sekä kohokuvioidulla GT-
line-logolla.



LX musta kangasverhoilu.

EX Premium Pack puolinahkaverhoilu.

EX musta kangasverhoilu.

Business Premium beige nahkaverhoilu (lisävaruste).

GT-Line nahkaverhoilu.



Takaluukun lista. Täydennä takaosan tyyliä hienolla koristelistalla. Se on katseenvangitsija, joka 
korostaa takaosan muotoilua joka kulmasta. Saatavana harjattu alumiini, kromi ja kiiltävä musta.

Astinlauta. Tämä astinlauta lisää maastoautomaista vaikutelmaa, 
joka vetoaa varmasti sinussa olevaan ulkoilmaseikkailijaan.

Sivupeilin lista ja kylkilista. Erotu yksityiskohdilla. Saatavilla 
olevat listojen värit ovat harjattu alumiini, kromi ja kiiltävä musta.

Pyöräteline pro. Pyörän lastaaminen ja purkaminen on kevyttä, 
yksinkertaista ja turvallista. Pyörän rungon kiinnittämisen jälkeen 
telineen pidikkeeseen, voit säätää ja kiinnittää pyöräsi yksin 
katolle kätevillä kiertonupeilla.

Sähköinen vetokoukku. Haluaisitko tehdä tehokkaasta 
kuljetuksesta entistä mukavampaa? Tämä korkealaatuinen, täysin 
sähköinen vetokoukku otetaan käyttöön ja käännetään sisään 
tavaratilassa sijaitsevan kytkimen kautta. Se taittuu kätevästi ja 
pysyy piilossa takapuskurin takana, kun sitä ei käytetä. 



Olemme kehittäneet lukuisia aitoja Kia-lisävarusteita, joiden avulla voit luoda 
auton, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi ja täydentää persoonallisuuttasi. Joten 
saisiko olla hieman enemmän tyyliä, mukavuutta tai käytännöllisyyttä? 
Premium-tasoiset lisävarusteemme tarjoavat sinulle täydellisen ratkaisun.

 

Laajenna 
mahdollisuuksiasi.

Taakkateline. Kevyt ja helppo asentaa. Vahvat ja täydellisesti istuvat alumiiniset taakkatelineet auttavat sinua kuljettamaan kaikkea mitä 
tarvitset seuraavalla matkallasi.

*Kuvissa on edustettuna täysin uuden Sportagen eri lisävarusteita.



Casa white (WD)

(Perusväri)

Sparkling silver (KCS)*Deluxe white pearl (HW2)

(Helmiäisväri)

Lunar silver (CSS)*

Pearl black (1K)

(Helmiäisväri)

Splash lemon (G2Y)*

Penta metal (H8G)*Pacific blue (B3L)*

Infra red (AA9)*

Experiment green (EXG)* Yuka steel gray (USG)*

Orange fusion (RNG)*

Tyylittele väreillä.

Yksisävyiset ulkovärit

Dynaaminen tai erottuva. Urheilullinen tai hienovarainen. Huo-
miota herättävä tai ylellinen. Yksisävyinen tai kaksisävyinen. 
Tarjolla on monia värejä, joten valinta on sinun. Äläkä unohda 
korkeakiiltävää mustaa kattoa.

Machined bronze (M6Y)*

* Metalliväri



Pearl black &  
Casa white (HA3)

Pearl black &  
Deluxe white pearl (HA2)

Pearl black &  
Lunar silver (HA5)

Pearl black &  
Splash lemon (HBA)

Pearl black & 
Penta metal (HA6)

Pearl black & 
Pacific blue (HA8)

Pearl black &  
Infra red (HA7)

Pearl black &  
Experience green (HBC)

Pearl black &  
Orange fusion (HBB)

Kaksisävyiset ulkovärit



Sopivasti vauhtia.

18" kevytmetallivanne 18" kevytmetallivanne17" kevytmetallivanne 17" kevytmetallivanne



Jokainen Sportage on suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöten 
sisältäen tyylikkäät, urheilulliset ja todella vaikuttavat vanteet. 
Valitse tyylikkäistä 17" - 19" kevytmetallivanteista  .

*Kuvat on tarkoitettu havainnollistamaan. Tietoja renkaista polttoainetehokkuuden ja  
muiden asetuksen (EU) 2020/740 mukaisten parametrien osalta on saatavilla  
verkkosivuillamme osoitteessa www.kia.fi. Ilmoitetut tiedot renkaista ovat esimerkkejä.

19" kevytmetallivanne19" kevytmetallivanne



Mitat.





Kun ostat uuden Kian, haluamme tarjota sinulle 
täydellisen ajokokemuksen, ei vain tänään, vaan myös 
tulevina vuosina. Siksi jokainen uusi Kia on varustettu 
markkinoiden johtavalla 7 vuoden tai 150 000 km 
tehdastakuulla.

7 vuoden tehdastakuu. Jokaiselle Euroopassa myydylle 
Kia-mallille myönnetään 7 vuoden tai 150 000 kilometrin 
takuu. Kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. 
Takuu on maksuton ja siirrettävissä seuraaville omistajille 
edellyttäen, että auto on huollettu säännöllisesti 
huoltoaikataulun mukaisesti.

Kian 7 vuoden EV/HEV/PHEV-akun takuu. 
Kia Electric (EV), Hybrid Electric (HEV) tai Plug-in Hybrid 
(PHEV) -autojen akustot on suunniteltu kestämään 
pitkään*. Siksi me Kialla tarjoamme sinulle 7 vuoden tai 
150 000 km tehdastakuun myös ajoakustolle, sisältäen 
myös pienjänniteakut (48 V ja 12 V) Kian kevythybrideissä 
(MHEV). Kian takuu on voimassa kahden vuoden ajan 
ensimmäisestä rekisteröinnistä kilometrimäärästä 
riippumatta. Kaikki tämä tarkoittaa, että voit 
yksinkertaisesti nauttia ajamisesta ympäristöystävällisillä 
automalleillamme joka päivä vuosien ajan.

Täydellistä mielenrauhaa.



* Huomaa. Kia antaa takuun vain sähköautoille ja PHEV-
autoille akun kapasiteetti 70 %. Tämä takuu ei kata HEV- 
ja MHEV-ajoneuvojen akun kapasiteetin pienentämistä. 
Minimoi mahdollinen kapasiteetin vähennys 
noudattamalla ohjeita osoitteessa kia.fi tai tutustumalla 
käyttöohjeeseen. 



Kia Finland / Bergé Auto Nordics Oy
www.kia.fi
12/2021
Mallivuosi 2022

Kaikki tiedot, kuvat ja määrittelyt pitävät esitteen painohetkellä 
paikkansa, mutta saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tässä esitteessä olevat mallit ja tiedot saattavat poiketa malleista, 
joita omalla markkina-alueellasi on saatavilla. Painoteknisten 
rajoitusten vuoksi autojen korien värit saattavat poiketa hieman 
todellisista. Ota yhteys paikalliseen Kia-myyntiedustajaan, kun 
haluat tuoreimmat tiedot.


