
De Sportage.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone 
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse 
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in 
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van 
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden 
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw 
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en 
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek het nieuwe Kia.



Bent u een van de eersten om innovatie te omarmen? Voortdurend onderweg? 
Klaar voor het volgende level? Laat onze gloednieuwe Kia Sportage u dan 
inspireren. Onze SUV-reeks voor de stad laat een heel nieuwe wereld van 
inspirerende rijervaringen op u los. Met een sterke, gesofisticeerde uitstraling. 
Met een design dat de bestuurder centraal plaatst, geavanceerde technologieën 
en een eersteklas interieur. Voortgestuwd door de nieuwste Hybrid, Plug-In 
Hybrid en Mild Hybrid aandrijvingen maar ook de jongste generatie efficiënte 
benzine- en dieselmotoren. Laat u verrassen door de nieuwe designarchitectuur, 
krachtige sportieve kenmerken en een onmiskenbare présence. In de 
aantrekkelijke gloednieuwe Sportage of spannende Sportage GT Line bent u 
zeker dat elke rit een bron van inspiratie is.

De gloednieuwe Kia Sportage  
Inspiratie kan vele  
vormen aannemen.



Wordt u ook blij als u door de natuur wordt omringd? Dan zal de gloednieuwe 
Sportage aanvoelen als uw tweede thuis. Eén blik volstaat om de doordachte, 
vloeiende organische vorm in u op te nemen. Hij ademt kracht en finesse 
tegelijk. Ga een stapje dichter en ontdek met eigen ogen waarom het mooi 
vormgegeven koetswerk zo'n diepe indruk nalaat. Van de strakke, krachtige 
contouren aan de zijkanten, die worden benadrukt door de nieuwe lijsten rond 
de ruiten in chroom of glanzend zwart, tot de gespierde aflopende achterkant. 
Met zijn dynamische achterspoiler, kenmerkende LED-achterlichten die doen 
denken aan een vlijmscherp scheermes, en sportieve achterbumper wakkert 
deze stads-SUV uw gevoel voor avontuur aan.

Geavanceerd design  
voor massa’s inspiratie.



Staat u open voor verandering, ook op het vlak van rijden? Dan is er geen beter moment dan nu. Vind 
inspiratie voor uw nieuwe toekomst in de gloednieuwe Sportage Plug-in Hybrid. Zijn verbluffende looks 
en hoogwaardige interieur worden gecombineerd met een krachtige, responsieve en energiezuinige 
aandrijving en een gestroomlijnde oplaadpoort. Kia verrast met een aantrekkelijk radiatorrooster dat aan 
de neus van een tijger doet denken, iconische LED-dagrijlichten in de vorm van een boemerang, LED-
mistlampen en opvallende Matrix LED-koplampen. Voeg hier nog een nieuwe Terrain-modus aan toe en u 
bent klaar voor elk terrein. Met zijn gespierde, sportieve look en vastberadenheid om een nieuwe weg in 
te slaan, helpt de Sportage Plug-in Hybrid uw ambities voor de toekomst waar te maken.

Ambities worden  
werkelijkheid.



* Niet beschikbaar bij de Sportage Hybrid

Speciale 19” lichtmetalen 
velgen*. Deze lichtmetalen 
velgen zijn exclusief voor de 
Sportage GT Line ontworpen. 
De opvallende zwarte 
accenten ogen supersportief.

Ga verder dan wat u ziet en verken nieuwe horizonten. Want daar vindt u inspiratie voor nieuwe 
ontdekkingen. Net zoals in de gloednieuwe Sportage GT Line. Ontdek zijn look, karakter en 
sportieve prestaties. De indrukwekkende voorkant wordt gekenmerkt door een nieuw zwart 
roosterdesign met GT Line logo, dat u instinctief aan de neus van een tijger doet denken. Aan 
de zijkant vindt u de iconische LED-dagrijlichten in de vorm van een boemerang en LED-
mistlampen. Ze worden gecombineerd met aantrekkelijke Matrix LED-koplampen die met een 
intelligent koplampsysteem zijn uitgerust. Ook de gespierde voorbumper en motorkap trekken 
meteen de aandacht. Deze laatste vloeit naadloos over in de strakke lijnen van het verfijnde 
koetswerk. De gestroomlijnde, elegante deurstijlen met glanzend zwarte zijdorpels en een 
afwerking in koetswerkkleur voegen een extra dosis stijl toe aan het dynamische zijprofiel. 
Tot slot staan de glanzende koetswerkkleur en het glanzend zwarte dak garant voor massa’s 
karakter. Deze stads-SUV tilt een gedurfd en modern design naar een hoger niveau. Bent u 
klaar voor uw volgende avontuur?

Samen vooruit naar  
nieuwe horizonten



De stad is druk en altijd in beweging. Juist dat doet verlangen 
naar de natuur. Naar een plek waar u kunt herbronnen, uzelf 
mag zijn en waar u uw fantasie en creativiteit de vrije loop laat. 
Durf zegeviert en indrukken zinderen na. Ook de gloednieuwe 
Sportage GT Line laat een blijvende indruk achter. Bekijk het 
breedgeschouderde koetswerk dat een en al zelfzekerheid 
uitstraalt. Samen met de aflopende achterspoiler zorgt het 
voor een onmiskenbare présence op de weg. Bewonder het 
typische design van de LED-achterlichten die vlijmscherp als 
een scheermes lijken. Let op de zuivere, verfijnde lijnen. Laat uw 
blik afglijden naar de sportieve achterbumper met zijn strakke, 
moderne lijsten in koetswerkkleur en bodemplaat in mat chroom. 
Nog een blikvanger: de tweekleurige koetswerkkleur steekt 
stijlvol af tegen het glanzend zwarte dak. Kunt u niet wachten? 
Waarom zou u?

Laat een blijvende  
indruk achter



Opvallende interieurafwerking. Binnenin de Sportage en 
Sportage GT Line wordt u aangenaam verrast door een 
gestroomlijnd patroondesign in mat chroom op het dashboard. 
Dit patroon komt ook op de binnendeurpanelen en -deurgrepen 
terug voor een moderne, elegante toets.

Een verfijnde ruimte  
vestigt de standaard

Neem plaats in de gloednieuwe Sportage GT Line en laat u onderdompelen 
in een interieur dat een toonbeeld is van comfort, kwaliteit, design en 
toptechnologie. Ervaar zelf hoe alles – tot in de kleinste details – rond u 
en uw passagiers is ontworpen. Het hart van deze sportieve cockpit is een 
prachtig vormgegeven gebogen display dat bestaat een instrumentenbord 
van 12,3" en een hoogtechnologisch multimedia-aanraakscherm van 12,3" met 
modusbediening. Voor u oogt het lederen stuurwiel in D-vorm met GT Line 
reliëflogo erg verleidelijk. Boven u is er een strakke zwarte dakbekleding en 
naast u zijn de deurpanelen versierd met suède accenten. Volledig rondom 
u klinkt het Harman Kardon-geluidssysteem met acht luidsprekers. In het 
ruime interieur geniet u van sfeerverlichting en een volledig automatische 
klimaatregeling met drie zones voor- en achterin. Waar u ook kijkt, ontdekt 
u de meest verfijnde materialen, van het dashboard tot de zetelbekleding. 
Elegantie is hier duidelijk het codewoord. Beleef en geniet van deze 
hoogstaande verfijnde luxe.

Dynamisch zeteldesign met GT Line reliëflogo. Neem plaats en 
geniet van de zwarte eersteklas zetelbekleding met lederlook en 
versterkingen in suède. De witte stiksels en biezen zijn prachtig 
geïntegreerd. Het kenmerkende GT Line logo in reliëfopdruk 
maakt de look helemaal af.



* In bepaalde omstandigheden wordt de benzinemotor toch automatisch ingeschakeld, zelfs als de wagen zich in de EV-modus bevindt. Dit kan gebeuren  
wanneer het batterijniveau tot een bepaald niveau daalt, wanneer de wagen snel optrekt en/of wanneer dit nodig is voor de verwarming.

Inspirerende technologie 
die voorwaarts drijft.

Slimmere rijtechnologie. Met een druk op de Hybrid/Electric-knop (HEV/EV) op de middenconsole stelt u de 
hybride of elektrische modus in. In de EV-modus – ideaal voor de stad – gebruikt de Sportage Plug-in Hybrid 
uitsluitend elektrische energie en rijdt u dus volledig emissievrij.* In de HEV-modus doet de wagen een beroep op 
beide energiebronnen en wisselt hij af tussen enkel de benzinemotor, enkel de elektrische motor of beide tegelijk 
naargelang de rijomstandigheden. 

Tijden veranderen ... Voor u en iedereen rond u. We leven in een 
tijd van opmerkelijke innovaties. Innovaties die ons aansporen 
anders te denken en vooral, anders te handelen! Al in de 
allereerste ontwikkelingsfase was de gloednieuwe Sportage Plug-
in Hybrid bedoeld om verandering te omarmen met behulp van de 
nieuwste elektrische aandrijftechnologieën. Met de geïntegreerde 
oplaadpoort kunt u eenvoudig en flexibel laden: thuis, onderweg 
aan een openbaar laadpunt of bij een laadstation.

Even belangrijk bij de ontwikkeling waren de passagiers- en 
bagageruimte, die bij Sportage Plug-in Hybrid bijzonder ruim 
zijn. De batterij met hoog voltage is centraal geplaatst. Hierdoor 
wordt het gewicht gelijkmatig verdeeld en is het interieur 
praktisch, comfortabel en veelzijdig. De geavanceerde Sportage-
batterij beschikt ook over een nieuw hightech beheersysteem 
dat voortdurend over de staat van de batterij waakt.



Vormgeving, technologie, efficiëntie, connectiviteit ... Voor u en uw toekomst. Welke wensen u ook 
hebt, de gloednieuwe Sportage Mild Hybrid, met de Idle Stop-and-Go technologie van Kia, maakt 
ze waar. De slimme combinatie van de nieuwste 1,6 liter turbobenzinemotor of de schone 1,6 liter 
dieselmotor en een lithiumionbatterij van 48 volt zorgt voor een veel lager brandstofverbruik en 
minder uitstoot. Meer nog, het geïntegreerde 'e-systeem' recupereert kinetische energie tijdens het 
vertragen of remmen en levert extra koppel bij het optrekken.

De geavanceerde technologie wordt versterkt door het verbluffende design. De voorkant pronkt met 
een vloeiende motorkap, het gedetailleerde zwarte radiatorrooster, de iconische LED-dagrijlichten 
in de vorm van een boemerang, LED-mistlampen en opvallende Matrix LED-koplampen. Het 
dynamische, organische silhouet met strakke en aantrekkelijke zijcontouren vloeit mooi over in de 
aflopende achterkant. De achterspoiler oogt stoer, terwijl de kenmerkende LED-achterlichten doen 
denken aan een vlijmscherp scheermes. Met de Sportage maakt u een statement in stijl.

Maak een statement  
in stijl.



Volledige focus op u.
Bij Kia zijn we ervan overtuigd dat de echte bron van inspiratie vanbinnen zit. Het ruime interieur van 
de gloednieuwe Sportage is daar het bewijs van. Hier wordt baanbrekende technologie vakkundig 
gecombineerd met innovatieve functies, eersteklas materialen en een moderne vormgeving. Centraal in 
deze hypermoderne cockpit staat een ingebouwde dubbele display die een instrumentenbord van 12,3" 
en een multimedia-aanraakscherm van 12,3" omvat. Deze elegant gebogen display geeft u toegang tot 
allerlei verbonden diensten. Waar u ook kijkt, ziet en voelt u de meest luxueuze materialen en stoffen. Van 
de ergonomische zetels met meer dan voldoende beenruimte voor en achter, tot de volledig automatische 
klimaatregeling met drie zones en een premium Harman Kardon-geluidssysteem met acht luidsprekers. 
Kortom, de Sportage biedt u en uw passagiers een ongeëvenaarde rijervaring.



Kleine, slimme details  
maken een groot verschil.

Neerklapbare zetels 40:20:40. Dankzij de doordachte indeling van de achterste zetels past u de gloednieuwe 
Sportage gemakkelijk aan. Sportuitrusting of andere grote spullen ... Het mag allemaal met u mee. 

Kledinghanger. Aan de achterkant van de voorste hoofdsteunen is een slimme 
kledinghanger voorzien. Handig als u of uw passagier met ongekreukte jas of 
kleding op de plaats van bestemming wilt aankomen. Zo komt u stijlvol voor de 
dag, altijd en overal. 

Verwarmde en geventileerde zetels. Wat het weer ook in petto heeft, u bent er 
klaar voor. Op koude dagen kunt u zowel de voor- als achterzetels verwarmen. 
Dankzij de twee instellingen warmen ze snel op tot een stabiele temperatuur. Een 
warme zomerdag? Gebruik de handige ventilatiefunctie van de voorste zetels om 
het hoofd (en de rest van uw lichaam) koel te houden.

Waarom het interieur van de gloednieuwe Kia Sportage zo inspirerend is voor 
u en iedereen rond u? Dankzij zijn flexibele en gebruiksvriendelijke details. De 
neerklapbare achterbank is daar een mooi voorbeeld van. Inladen is hierdoor een 
pak gemakkelijker. Ook de vele opbergmogelijkheden zijn knap bedacht. De slimme 
elektrische kofferklep is onmisbaar als u uw handen vol hebt. Bij Kia denken we 
graag vooruit. Onze innovatieve oplossingen laten niets aan het toeval over.



Verbonden technologie  
geeft u een stapje voor.
Bij Kia weten we hoe belangrijk verbondenheid is. Niet alleen met de mensen 
rondom u. Maar ook met de wereld om u heen. Een wereld vol ervaringen, 
ideeën, favoriete plaatsen of bestemmingen. Deze connecties bieden 
informatie en entertainment. Door deze connecties bent u altijd up-to-date 
en veilig. Om al deze redenen is de gloednieuwe Kia Sportage uitgerust met 
de nieuwste, gebruiksvriendelijke technologie zodat u onderweg naadloos 
verbonden blijft met het leven en iedereen rond u.

Dubbel panoramisch gebogen display van 12,3". Dit dubbele aanraakscherm is het hart van uw cockpit in de gloednieuwe 
Sportage. Hier vindt u alle rijgegevens, belangrijke informatie, verbonden diensten en entertainment. Navigeer als een pro met onze 
nauwkeurige navigatie. Blijf altijd up-to-date dankzij de nieuwste over-the-air software en kaartupdates. U kunt ook de Kia Connect-
app op uw smartphone installeren om met uw Sportage te communiceren. De app geeft u toegang tot onboard services van Kia 
Connect met talrijke handige functies, zoals monitoring van voertuiginformatie zoals brandstofpeil en ritgegevens die elke minuut 
worden bijgewerkt, online spraakherkenning en een gesynchroniseerde agenda. 

Draadloze smartphonelader. Als u onderweg bent en verbonden 
wilt blijven, is een opgeladen telefoonbatterij geen overbodige 
luxe. Daarom hebben we de Kia Sportage uitgerust met een 
draadloze smartphonelader van 15 W. Leg uw smartphone met 
Qi-technologie gewoon op de handige draadloze telefoonlader 
en uw batterij blijft altijd opgeladen.

USB-snellaadpoorten achteraan. Uw achterste passagiers 
zullen glunderen bij het zien van de type-C USB-snellaadpoorten. 
Ze zijn slim geïntegreerd aan de achterkant van de voorste 
zetels. Werken, spelen of gewoon laden? Driemaal check!

Sfeerverlichting. Toen we het interieur van de gloednieuwe Kia Sportage vormgaven, wilden we een ruimte creëren die als een echte 
thuis aanvoelt. Onze troef? Een speciale sfeerverlichting die u perfect kunt afstemmen op uw gemoed. Kies een kleur die bij uw rit 
past of kies voor elke rijmodus automatisch een andere kleur. Zo voelt u zich altijd thuis.

Premium Harman Kardon-geluidssysteem. Muziek, verhalen, 
podcasts of uw favoriete playlist: geniet van audiokwaliteit 
die uw zintuigen prikkelt dankzij het Harman Kardon-
geluidssysteem. De acht hoogwaardige luidsprekers staan 
volledig in het teken van het unieke design en de akoestische 
eigenschappen van de Sportage. De geavanceerde Clari-Fi™ 
music restoration-technologie verbetert de kwaliteit van MP3’s 
en biedt high-definition audio. Samen met de QLS-technologie is 
dit uw garantie op een echt immersieve ervaring. 

Display voor modusbediening. Meerdere modi, één bediening. 
Altijd binnen handbereik. Deze innovatieve oplossing maakt het 
interieur minder rommelig en intuïtiever. Schakel vlot tussen 
infotainment en de klimaatregeling met slechts één aanraking.



Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden 
scheppen om grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar 
u ook bent en wat u ook zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia 
Connect (UVO)-app en de on-board Kia Connect (UVO) services. Die houden 
uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos informatie over uw reis. 
Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en realtime 
info over het verkeer maar ook over laadstations, parkings, het weer en 
points of interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via 
de Kia Connect (UVO)-app krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile 
navigatie, valet parkeermodus, find my car, deurbediening en vele andere 
functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit een beter moment om 
van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Blijf verbonden. 
Laat u inspireren.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto  
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app  
op uw smartphone een simpele en handige manier om tijd  
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my  
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus  
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en 
controleer de status van uw voertuig voordat u vertrekt.  
Met deurbediening vergrendelt en ontgrendelt u deuren op 
afstand. En onder my trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO)  
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en 
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste  
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo,  
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd  
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect 
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare 
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en oplaadstations  
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien alles 
handsfree. Wijzig of herstel uw voertuiginstellingen via 
user profile transfer. Open uw smartphoneagenda op uw 
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Alles binnen handbereik. Wanneer u met een elektrische Kia 
rijdt, houden de Kia Connect (UVO)-app en de Kia Connect 
(UVO) on-board services u op de hoogte en in controle. Met de 
Kia Connect (UVO)-app kunt u het opladen op afstand starten, 
stoppen en plannen via battery charging. Met de Kia Connect 
(UVO) on-board services vindt u een oplaadpunt onder live  
EV stations. En via de gegevens van het up-to-date realtime 
netwerk kunt u gemakkelijk oplaadpunten zoeken en andere 
info zoals de beschikbaarheid van stekkers en compatibele 
connectortypes raadplegen.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven  
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende  
meldingen op afstand. Voertuigstatus biedt een uitgebreid 
overzicht van uw auto, zoals raamvergrendeling, batterijniveau 
en andere belangrijke diagnose-informatie. Kia Connect (UVO) 
stuurt u ook belangrijke alarmmeldingen. Het anti-theft alarm 
waarschuwt u voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm 
verwittigt als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de 
parkeerstand staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services. Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).



Instrumentenbord met groot scherm van 12,3". Dankzij het 
lcd-scherm met de nieuwste thin-film transistor-technologie 
geniet u van ongelooflijk nauwkeurige en duidelijke informatie. 
Afhankelijk van de aandrijving biedt de gloednieuwe Sportage 
diverse rijmodi gaande van Eco tot Sport. Zodra u uw keuze hebt 
gemaakt, ziet u de gekozen rijmodus op het instrumentenbord.

Draaibare schakelknop. Hij is centraal geplaatst en gemakkelijk 
bereikbaar. De draaibare schakelknop met shift-by-wire-
technologie staat garant voor moeiteloos schakelen. Bovendien 
schakelt hij automatisch naar de P-stand indien u dit vergeet. 
Want veiligheid staat bij Kia altijd voorop.

Op het vlak van inspiratie stelt de gloednieuwe Sportage nooit 
teleur. Neem plaats en geniet van een optimale, dynamische, 
onderdompelende rijervaring met tal van baanbrekende 
innovatieve technologieën. 

Innovatie  
ondersteund door visie.

Intelligent koplampsysteem. Deze verlichtingstechnologie 
maakt het verschil. Daar bestaat geen twijfel over. Bij 
inschakeling van de Matrix LED-grootlichten detecteert het 
intelligente koplampsysteem andere voertuigen die in dezelfde 
of de tegenoverliggende rijrichting rijden. In dat geval schakelen 
de LED-koplampen automatisch naar de dimlichten om andere 
bestuurders niet te verblinden. Zodra de weg weer volledig vrij is, 
schakelt het systeem terug naar grootlichten. 



DriveWise-technologie  
voor optimale veiligheid.

Remote Smart Parking Assist (RSPA).* De Remote Smart 
Parking Assist rijdt uw wagen veilig in en uit een krappe 
parkeerplaats terwijl u even buiten wacht. U zet uw Sportage 
gewoon langs de parkeerplaats, stapt uit en bedient de wagen 
met de speciale knoppen op uw sleutel. Gas geven en remmen? 
Geen zorgen, ook dat wordt voor u geregeld.

Surround View Monitor (SVM) voor 360°-zicht. Bij het 
manoeuvreren in krappe ruimtes geven meerdere camera's 
u een zoombaar 360°-zicht rondom het voertuig, zodat u in 
alle vertrouwen kunt sturen en parkeren. Zo hoeft u niet uit 
uw Sportage te stappen om de vrije ruimte te controleren, of 
anderen om hulp te vragen.

Forward Collision Avoidance Assist (FCA). Het FCA-systeem 
evalueert de gegevens van de camera's en radars op uw wagen en 
analyseert informatie over voorliggers, voetgangers of fietsers die 
de weg oversteken, om een mogelijke aanrijding te voorkomen. De 
FCA voorkomt ook aanrijdingen met voertuigen wanneer u op een 
kruispunt linksaf slaat. Als het een mogelijke aanrijding detecteert, 
verschijnt een waarschuwingssignaal op het instrumentenbord en 
worden de remmen maximaal ingedrukt.

Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA). Dit systeem houdt 
uw dode hoeken in het oog met een camera aan de voorkant en 
een radarsensor aan de achterkant. Als er een voertuig in uw 
dode hoek nadert, gaat er een waarschuwingssymbool in de 
zijspiegel aan. Met het Lane Change Assist-systeem verandert 
u in alle veiligheid van rijstrook. Als u eerst de richtingaanwijzer 
inschakelt en het systeem detecteert naderende voertuigen in 
een parallelle rijstrook, dan wordt u gewaarschuwd door een 
knipperend lampje in de zijspiegel. Als u van rijstrook verandert 
terwijl er zich een auto in uw dode hoek bevindt, remt het 
systeem automatisch om een aanrijding te vermijden.

Highway Drive Assist (HDA). De Highway Drive Assist is bedoeld 
om rijden op de snelweg zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
Deze functie houdt automatisch de afstand tot het voorliggende 
voertuig aan en zorgt ervoor dat uw Sportage in het midden 
van de rijstrook blijft rijden. Tegelijkertijd stuurt, versnelt en 
vertraagt het systeem terwijl u op uw rijstrook rijdt. In bepaalde 
omstandigheden past het systeem de snelheid automatisch aan 
de snelheidslimiet aan op basis van navigatiegegevens.

De veiligheid van u, uw passagiers en geliefden is topprioriteit voor ons, en 
meteen een onuitputtelijke bron van inspiratie tijdens de ontwikkeling van de 
gloednieuwe Sportage. Daarom is elke Sportage uitgerust met de door Kia 
ontwikkelde DriveWise-technologie. Dit toonaangevende systeem integreert 
allerhande geavanceerde functies om risico’s op een aanrijding tot een 
minimum te beperken en een optimale bescherming te verzekeren. 

* Alleen beschikbaar bij de Sportage Hybrid/Plug-in Hybrid



Sierlijst voor de kofferklep. Deze sierlijst geeft uw kofferklep een elegant accent. Aan de achterkant 
springt hij meteen in het oog. Beter nog, vanuit elk standpunt accentueert hij de andere stijlkenmerken. 
Kies uit geborsteld aluminium, chroom en pianozwart.

Zijtreden. Deze zijtreden zorgen voor een degelijke, robuuste 
look die ongetwijfeld de outdoor avonturier in u wakker maakt. 

We ontwikkelden tal van specifieke originele accessoires waarmee u uw 
wagen precies kunt uitrusten zoals u het graag hebt. Zo past hij niet alleen 
bij uw persoonlijkheid, maar biedt hij u ook wat u echt nodig hebt. Onze 
eersteklas accessoires vormen de perfecte oplossing voor meer stijl, comfort 
of gebruiksgemak. 

Verruim  
uw mogelijkheden.

Sierlijst op de spiegelkappen en aan de zijkant. Het verschil zit 
'm in de details. De afwerkingen zijn verkrijgbaar in geborsteld 
aluminium, chroom en pianozwart.

Dakrails. Deze aluminium dakrails zijn licht maar sterk en bovendien gemakkelijk te plaatsen. Ideaal voor extra bagage.Fietsendrager Pro. Uw fiets eenvoudig en veilig in- en uitladen 
is voortaan een fluitje van een cent. Plaats hem op de houder, 
stel bij en maak uw fiets met één hand vast op het dak dankzij de 
handige draaiknoppen. 

Inklapbare trekhaak. Wenst u nog meer comfort en een 
efficiënte transportoplossing? Eén druk op de schakelaar in 
de koffer volstaat om deze volledig elektrische trekhaak van 
topkwaliteit in of uit te klappen. Hebt u hem niet nodig? Berg 
hem dan moeiteloos op achter de onderrand van de bumper. 



Stijlvol  
onderweg.
Elke Sportage is ontworpen met oog voor detail. Daar 
horen uiteraard gestroomlijnde, sportieve wielen bij 
die anderen het nakijken geven. Maak uw keuze uit de 
exclusieve strakke 17" of 19" velgen die speciaal voor 
de Sportage GT Line en Plug-in Hybrid zijn ontworpen.

18" lichtmetalen velgen met 
235/55 banden - Standaard op 
Pace benzine, diesel en HEV

18" lichtmetalen velgen met 
235/55 banden - Standaard op  
GT Line HEV

17" lichtmetalen velgen met 
215/65 banden - Standaard op 
Pure benzine en diesel

19" lichtmetalen velgen met 
235/50 banden - Standaard op 
Pulse PHEV en Pace PHEV

19" lichtmetalen velgen met 
235/50 banden - Standaard op 
GT Line benzine, diesel en PHEV

17" lichtmetalen velgen met 
215/65 banden - Standaard op 
Pulse benzine, diesel en HEV

*  Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening (EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze 
website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels. 
Indicatieve gegevens en onder voorbehoud van goedkeuring

Echte luxe  
zit vanbinnen.

Zwarte zetelbekleding in leder (optie op Pace). Zachte, 
versterkte zetels, volledig uit echt zwart leder, bieden langdurig 
comfort. Het bovenste deel van de zetels en de binnenkant van 
de hoofdsteunen hebben een bijpassend accent in suède.  
Een soft touch afwerking bovenaan de deurpanelen, zwart 
kunstleder in het midden van de deurpanelen en armsteunen  
in kunstleder maken de look helemaal af. In combinatie met  
een grijze dakbekleding.

Zwarte stoffen zetelbekleding (standaard op Pure & Pulse).  
De zetels en versterkte delen van de standaard uitvoering 
hebben een zwarte stoffen bekleding met zwarte stiksels. In 
combinatie met een grijze dakbekleding.

Zwarte kunstlederen / stoffen zetelbekleding (standaard op 
Pace). De zwarte half lederen en half stoffen zetelbekleding is 
voorzien van zwarte stiksels voor extra pit. In combinatie met 
een soft touch afwerking bovenaan de deurpanelen, armsteunen 
in kunstleder, kunstleder in het midden van de deurpanelen en 
een grijze dakbekleding.

Zwarte kunstlederen / suède GT Line zetelbekleding 
(standaard op GT Line). De zetels in zwart suède hebben 
in het midden een doorstikt patroon. De versterkte delen in 
kunstleder zijn mooi versierd met witte stiksels en biezen. 
Ook het GT Line reliëflogo mag niet ontbreken. Een soft touch 
afwerking bovenaan de deurpanelen, suède in het midden van 
de deurpanelen en armsteunen in kunstleder maken de look 
helemaal af. De dakbekleding is standaard zwart.

Zwarte kunstlederen / gewatteerde suède GT Line 
zetelbekleding (optie op GT Line). Mag het iets meer zijn? 
Kies dan voor een zetelbekleding in zwart kunstleder met een 
doorstikt patroon over de breedte van de zitting en rugleuning. 
Met contrasterende witte stiksels en biezen, plus een GT Line 
reliëflogo. Een soft touch afwerking bovenaan de deurpanelen, 
suède in het midden van de deurpanelen en armsteunen in 
kunstleder maken de look helemaal af. De dakbekleding is 
standaard zwart.

Comfortabele zetels met een persoonlijk accent: 
de gloednieuwe Sportage-reeks pakt uit met 
voortreffelijke materialen, texturen, stiksels en 
kleuren. Stof, kunstleder, eersteklas suède of 
volledig leder. U mag kiezen. Gaat u voor de 
Sportage GT Line, dan maakt u zeker indruk met 
het opvallende design met GT Line reliëflogo.



Pearl black &  
Casa white (HA3)

Casa white (WD)* Sparkling silver (KCS) 
(Niet beschikbaar op GT Line)

Pearl black &  
Deluxe white pearl (HA2)

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

Lunar silver (CSS)

Pearl black (1K)

Pearl black &  
Splash lemon (HBA)

Splash lemon (G2Y)

Pearl black & 
Penta metal (HA6)

Penta metal (H8G) Pearl black & 
Pacific blue (HA8)

Pacific blue (B3L)

Pearl black &  
Infra red (HA7)

Infra red (AA9)

Pearl black &  
Experience green (HBC)

Experiment green (EXG) Yuka steel gray (USG) 
(Niet beschikbaar op GT Line)

Pearl black &  
Orange fusion (HBB)

Orange fusion (RNG)

Beken kleur 
in stijl.

Éénkleurig Tweekleurig (Enkel beschikbaar op GT Line)

Dynamisch of opvallend. Sportief of luxueus. Opzichtig of subtiel.  
Eén kleur of twee. Dankzij de uitgebreide kleurmogelijkheden  
hebt u keuze te over. Vergeet ook het hoogglanzend zwarte dak niet.

Machined bronze (M6Y) 
(Niet beschikbaar op GT Line)

* Niet-metaalkleuren



Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich 
helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen vandaag maar 
ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia 
exclusieve uitgebreide garanties. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles 
over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer te weten over 
onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve 
brandstoffen zoals vloeibaar aardgas, en de hybride en 
brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch 
onderzoekscentrum momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een 
officiële partner van zowel de UEFA als de FIFA. We sponsoren 
de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule 
aanbieden die optimaal is afgestemd op uw behoeften.  
Hij of zij geeft u graag meer informatie.

Gerust onderweg.

Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een garantie 
van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 4 jaar 
150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is gratis en 
overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto 
regelmatig wordt onderhouden volgens het onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) of 
Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat onze 
batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom bieden we 
u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving of 150.000 km, 
afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor batterijen met een 
laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride elektrische Kia-wagens 

(MHEV) geldt de Kia-garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de 
eerste inschrijving, ongeacht het aantal kilometers op de teller. Dit 
betekent dat u jarenlang kunt genieten van ons milieuvriendelijk 
assortiment, elke dag opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten. 
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 
roesten van binnenuit.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), hybride 
elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens (PHEV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van 
een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, 
wat er ook eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en 
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht het 
aantal kilometers op de teller. Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een 
batterijcapaciteit van 70%. Een vermindering van de batterijcapaciteit 
in HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om een 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.
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Kia Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.

1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.

Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


