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7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos 
novos. Válida em todos os estados membros da UE (e 
também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora 
sujeita aos termos e condições locais.

Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da 
impressão do presente documento, e  podem ser alteradas sem aviso prévio. As versões 
do modelo e as especificações incluídas neste catálogo podem variar consoante o 
mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria poderão 
variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, é favor 
contactar o seu concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito Santo
Nº 38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt

www.kia.pt

O novo KiaO novo Kia
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A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em 

todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá onde for 

e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia para estar 

sempre ao seu lado.

Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um futuro 

melhor. É por isso que desenvolvemos e construímos automóveis 

que ajudam a descobrir e a apreciar novos horizontes. Viaturas 

que se destacam pelo seu design excecional, tecnologias 

avançadas e soluções inteligentes, e que usufruem além disso 

da nossa incrível garantia de 7 anos, prova inquestionável 

da nossa extrema qualidade. Em tudo aquilo que fazemos, a 

nossa missão é sempre exceder as expectativas dos nossos 

Clientes. Chamamos a isso “The Power to Surprise” (“O poder de 

surpreender”).

Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais detalhe 

e a deixar-nos surpreendê-lo!
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Pronto a ir mais longe
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O novo Kia Sorento abre um novo e emocionante capítulo na satisfação proporcionada pelos SUV. Quer escolha 

o elegante 5 lugares ou o ultra-espaçoso 7 lugares, o Sorento irá gratificá-lo a cada quilómetro que passa. É 

a nossa resposta para quem não lhe basta seguir a norma e espera sempre um pouco mais. O surpreendente 

design do Sorento, a sua tecnologia de ponta e o seu compromisso total para com a qualidade fazem parte de um 

objetivo: tornar toda e qualquer viagem tão emocionante quanto possível.
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QUALIDADE

Uma promessa sólida

Não há dúvida que um SUV impõe um certo respeito devido à sua aparência 

robusta e às suas dimensões. Mas o tamanho não é tudo: dê uma vista de olhos 

ao novo Sorento e descubra a atenção ao detalhe e a qualidade de acabamentos 

que fazem deste SUV o embaixador perfeito para o design apelativo e tecnologia 

de ponta da Kia. E, tal como seria de esperar num automóvel tão bem construído 

como este, o Sorento usufrui da nossa garantia de 7 anos, líder na indústria

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos 
novos Kia. Válida em todos os estados membros da UE (e 
também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora 
sujeita aos termos e condições locais.
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DESIGN EXTERIOR

Sempre em destaque
Irá encontrar muitas soluções e equipamentos inteligentes no novo Kia Sorento, envolvidos 

num design elegante e robusto. Na dianteira, sobressai a exclusiva grelha da Kia, estampada 

a quente, emoldurada pelos faróis LED envolventes e faróis de nevoeiro proeminentes. O 

capô comprido, a linha do tejadilho baixa e a silhueta inclinada para a retaguarda contribuem 

para as suas proporções dinâmicas. Tudo isto é rematado pelas vistosas luzes de travagem 

LED, impecavelmente integradas nas luzes traseiras. Em suma, o novo Sorento tem todos 

os traços distintivos de um caráter arrojado e confiante. 
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DESIGN INTERIOR

Inteligência envolvente
A disposição larga e horizontal do habitáculo proporciona uma sensação acolhedora 

instantânea. Partindo dos contornos fluídos, que vão do painel de instrumentos até 

às saídas de ventilação e ao revestimento das portas com contornos bem definidos, 

tudo foi concebido para envolver o condutor. O design ergonómico é também 

realçado pelo qualidade dos materiais suaves e pelos distintos frisos cromados 

acetinados.  O conjunto cria uma sensação de bem-estar profundo.
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Painel de instrumentos de 7" TFT-LCD
Uma grande quantidade de 
informações úteis sobre a viagem 
(desde a temperatura exterior às 
direções detalhadas, passando pela 
autonomia restante) é congregada 
num só ecrã nítido e de alta 
visibilidade.

Carregamento sem fios para telemóveis
Carregue os telemóveis compatíveis sem 
necessidade de ligar fios e sem qualquer 
esforço: basta colocá-los na consola de 
carregamento, situada junto ao tablier ou 
na consola central. Uma luz LED ajuda-o a 
verificar a progressão do carregamento.

Acabamento cromado acetinado
Qualidade de construção que sobressai: acabamentos 
cromados acetinados nos puxadores interiores das 
portas, nos frisos das saídas de ventilação e nas 
consolas central e do piso.

Ventilação traseira e fontes de alimentação elétrica
Os passageiros dos bancos traseiros podem regular o fluxo de ar através 
dos comandos montados na parte traseira da consola do piso. Podem contar 
também com uma porta USB de carregamento e tomadas de 12 V para os seus 
dispositivos portáteis. 

TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

Inspirado, descontraído 
e firmemente no comando

O novo Kia Sorento está recheado de soluções que tornam toda e qualquer 

viagem uma experiência de condução verdadeiramente fantástica.

Sistema audiovisual de navegação de 8”
Se deseja elevar o entretenimento a 
bordo até ao próximo nível, opte pelo 
grande ecrã tátil LCD de 8”, de alta 
definição. Também à sua disposição, o 
sistema de som Harman KardonTM apre-
senta 10 altifalantes e um amplificador, 
para além do ecrã da câmara de auxílio 
ao estacionamento e de uma antena de 
tejadilho do tipo barbatana de tubarão, 
de dimensões reduzidas.
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CONFORTO INTERIOR

Conforto que quererá partilhar

Não existem limites para desfrutar do seu novo e espaçoso Kia Sorento.  

Tudo começa com os ergonómicos, confortáveis e altamente versáteis 

bancos das versões de 5 e 7 lugares. Pode-se equipar com um teto de 

abrir panorâmico opcional.
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2ª fila totalmente rebatida

2ª fila parcialmente rebatida

2ª fila parcialmente rebatida (modo de transporte de esquis)

3ª fila totalmente rebatida

3ª fila parcialmente rebatida

3ª fila totalmente rebatida e 2ª fila parcialmente rebatida

ERGONOMIA DE CONDUÇÃO E VERSATILIDADE

Maximize o espaço interior

5 ou 7 lugares, para uma flexibilidade máxima 

Rebata parcial ou totalmente os bancos traseiros, para criar várias configurações de bancos e de 

transporte de carga.

Facilidade de entrada e saída 
Nas versões de 7 passageiros, os bancos da 2ª fila rebatem-se automaticamente e 
deslizam 270 mm, para um acesso mais fácil à 3ª fila.

Bancos aquecidos e ventilados 
Confortáveis em quaisquer condições atmosféricas: quando está frio lá fora, os as-
sentos e encostos dos bancos da 1ª e 2ª fila podem ser aquecidos. Nos dias quen-
tes, o condutor e passageiro dianteiro podem desfrutar dos bancos com assento e 
encosto ventilados.

10 posições
Porque somos todos diferentes:  

o banco do condutor com regulação 
elétrica e com apoio lombar ajustável 
em 4 posições torna fácil encontrar a 

sua posição ideal.

8 posições
Banco do passageiro diantei-

ro regulável eletricamente, 
com ajuste em altura e apoio 

lombar de 2 posições

270 mm
A 2ª fila desliza 270 mm para 

a frente ou para trás, para um 
acesso mais fácil à 3ª fila

O Sorento está preparado para tudo o que tiver planeado fazer ou  

transportar, podendo ser rapidamente transformado de um 7 lugares num 

generoso transportador de bagagem ou explorador, com espaço para os 

aventureiros e seus equipamentos. É a isto que chamamos versatilidade e 

conforto no dia-a-dia.

7 lugares 5 lugaresBanco do condutor regulável em 
10 posições

Extensão do assento do banco do condutor 
O Sorento não se esqueceu dos condutores mais altos: 
com um toque num botão, o assento do banco do 
condutor pode ser estendido, oferecendo assim maior 
conforto.  
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Alavanca do encosto dos bancos da 2ª fila (7 lugares)

Chapeleira (5 e 7 lugares)
Compartimento de arrumação sob o piso da bagageira 
(5 lugares) 

Alavanca do encosto dos bancos da 2ª fila  
Para que os bancos possam ser rebatidos facilmente sem ser 
necessário abrir a porta traseira, cada lado da área de carga 
possui uma alavanca de rebatimento remoto para os encostos 
dos bancos da 2ª fila. Disponível apenas nas versões de 7 lugares.

Compartimento de arrumação sob o piso da bagageira 
Armazene pequenos objetos na bandeja à prova de 
derramamentos situada sob o piso do espaço de carga.

Compartimento de arrumação da chapeleira 
Arrume objetos de valor de maiores dimensões sob a chapeleira 
retrátil opcional, longe dos olhares indiscretos, num espaço à 
parte dotado de compartimentos.

Função de memória da porta da bagageira  
Uma grande ajuda para um carregamento sem esforço: 
os ângulos de abertura da porta da bagageira podem ser 
memorizados para se adaptarem à altura de cada condutor, 
graças a um botão de memória colocado sob essa mesma porta 
(basta premir o botão durante 3 segundos). 

Suspensão autonivelante  
Quando transporta objetos pesados, a 
suspensão autonivelante é levantada até 
uma altura ideal, assegurando assim um 
máximo de estabilidade e distância ao solo. 
Disponível com transmissão automática.

Porta da bagageira elétrica inteligente 
Ideal para quando se tem as mãos ocupadas: a porta da baga-
geira abre-se automaticamente quando a Smart Key é detetada 
na zona traseira do veículo durante 3 segundos, e fecha-se com 
um simples toque num botão. Smart Key remota 

INTERIOR PRÁTICO E ESPAÇO DE CARGA

Flexível, generoso e de 
espírito aberto: um carácter 
verdadeiramente acolhedor
O novo Sorento não receia a bagagem volumosa. Na realidade, a flexibilidade é o 

seu ponto forte para acomodar uma vasta gama de objetos e utilizações. Até vem 

equipado de série com duas barras de tejadilho, um auxílio suplementar sempre 

que for necessário transportar mais objetos.
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PRAZER DE CONDUÇÃO

Tração integral, para um prazer de condução total

Inspirada pelo terreno difícil, a tecnologia da tração integral do novo Sorento foi concebida para 

tornar a condução quotidiana mais confortável. A inovadora tração integral permanente assegura 

uma excelente tração em pisos irregulares, soltos ou escorregadios, ajudando também a melhorar a 

estabilidade lateral em curva. 

O sistema de tração integral (AWD) inteligente DynamaxTM, desenvolvido em 
conjunto com a Magna Powertrain, monitoriza continuamente as condições 
de condução e prevê as necessidades da tração integral, direcionando mais 
binário para as rodas com tração. Este sistema oferece também estabilidade 
nas curvas, para além de ajudar a eliminar situações de sobre ou subviragem 
involuntárias ao reduzir as forças de tração indesejadas nos eixos dianteiro e 
traseiro. Ao mesmo tempo, foi concebido para reduzir o consumo de combus-
tível e as emissões.
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Motor 2.2 CRDi diesel
Potência máxima: 200 cv às 3800 rpm
 

Coeficiente aerodinâmico de 0,33Cd

Modo Smart 
O novo modo Smart foi concebido para 
compreender e prever as preferên-
cias do condutor ao nível da direção, 
comutando automaticamente entre 
os modos Eco, Comfort e Sport para 
lhe assegurar o supremo prazer ao 
volante. Com este modo, o Sorento 
pode adaptar-se ao seu comportamen-
to em termos de manuseamento do 
volante nos diferentes tipos de estrada, 
contemplando diferentes velocidades e 
ambientes de condução. Disponível com 
transmissão automática.

Seleção do Modo de Condução (DMS) 
A nova transmissão automática dá-lhe 
a possibilidade de escolher entre quatro 
modos de condução: Eco, Comfort, Sport 
e Smart. Cada um deles permite ao con-
dutor adaptar as respostas do conjunto 
motopropulsor ao seu tipo de condu-
ção, melhorando assim a economia de 
combustível ou a aceleração. Este siste-
ma adapta ainda a resposta da direção 
assistida com motor elétrico montado 
na cremalheira, permitindo assim um 
comando do volante mais descontraído 
ou mais imediato e cirúrgico.

Transmissão automática 
Dotada de comando eletrónico, a trans-
missão automática de 8 velocidades (2.2 
CRDi) proporciona passagens de caixa 
suaves e fluídas, bem como um menor 
consumo de combustível. 

Transmissão manual de 6 velocidades 
A transmissão manual de 6 velocidades 
do Sorento disponibiliza um binário ele-
vado em aceleração e um desempenho 
desportivo, juntamente com passagens 
de caixa suaves e economizadoras de 
combustível.

Sistema de Regeneração de Energia
Mais uma ideia inteligente para ajudá-lo a poupar combustível e reduzir as 
emissões de CO2: quando o condutor levanta o pé do acelerador e abranda, o 
novo Kia Sorento reaproveita a energia cinética decorrente desse processo, 
que de outra forma se perderia, utilizando-a para recarregar a bateria. 
Quando a bateria já se encontra totalmente carregada, esta função é 
temporariamente desativada.

MOTORES E TRANSMISSÃO

Eficiência e beleza de mãos dadas

O novo Kia Sorento possui tudo o que é necessário para uma condução cativante: 

ágeis e com respostas rápidas, os motores a gasolina ou diesel debitam um bom 

valor de binário a baixas e médias rotações e têm um funcionamento suave e 

silencioso. Paralelamente, o consumo de combustível é mantido em níveis baixos, 

graças às transmissões de grande precisão e à excelente aerodinâmica, com um 

coeficiente de resistência de apenas 0,33 cd.
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VSM

Gestão de Estabilidade do Veículo (VSM)
O sistema controla a força de trava-
gem, binário do motor e binário da 
direção, melhorando a estabilidade do 
veículo durante a travagem em curva 
(principalmente em pisos molhados, 
escorregadios ou irregulares).

Assistência ao Arranque em Subidas 
(HAC)
A HAC evita o recuo do veículo aquando 
do arranque em subidas acentuadas.

Controlo de Travagem em Descida (DBC)
O sistema DBC ajuda-o a manter 
um controlo firme do seu veículo e a 
conservar uma velocidade estável nas 
descidas íngremes.

Direção Assistida com Motor Monta-
do na Cremalheira (R-MDPS) 
A R-MDPS garante simultaneamente 
uma sensação firme e uma resposta 
de direção sem precedentes.

Subestrutura traseira 
Mesmo os modelos de tracção a 2 
rodas possuem agora uma resisten-
te subestrutura traseira, famosa nos 
modelos com tração integral, que 
melhora ainda mais a estabilidade de 
condução.

Amortecedores traseiros verticais  
O sistema de amortecedores trasei-
ros mais verticais ajuda a suavizar 
os efeitos dos pisos irregulares, 
garantindo assim um conforto ainda 
maior.

HAC DBC

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Segurança com um sexto sentido Quando ser duro compensa
A estrada pode apresentar desafios novos todos os dias. O novo Sorento foi 

projetado para usar os reflexos do próprio condutor, para mantê-lo seguro e 

com tudo sob controlo quando os pisos difíceis, estradas sinuosas e movimentos 

inesperados de outros condutores o puserem à prova.

O novo Kia Sorento foi testado exaustivamente em numerosas simulações de embate e testes 

de colisão, para garantir a segurança dos ocupantes acima de tudo. Uma gaiola de segurança 

reforçada com aço de ultra-alta resistência e um sistema SRS de 6 airbags formam uma equipa 

formidável para a proteção dos ocupantes.

52,7% de AHSS*  

*Aço avançado de alta resistência (AHSS) 
O Sorento utiliza mais de 52,7% de aço avançado 
de alta resistência. Este aço excecional reforça 
a frente, a traseira e as partes laterais, assim 
como os pontos da carroçaria sujeitos a grandes 
esforços.

6 airbags 
O Sorento possui airbags frontais e laterais para 
o condutor e passageiro dianteiro, e também dois 
airbags laterais de cortina para proteger todos os 
ocupantes. 

Sistema de Aperto de Emergência dos Cintos de 
Segurança (EFD)
Os cintos de segurança dos bancos da 1ª fila do 
Sorento possuem um dispositivo de aperto de 
emergência. Este dispositivo auxilia o pré-tensor 
dos cintos a segurar o condutor e o passageiro 
dianteiro mais rápida e firmemente aos seus 
bancos, para uma maior proteção durante uma 
colisão.
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Monitor de 360° 
Segurança a toda a volta: este sistema intuitivo combina 
quatro amplas imagens das câmaras situadas à frente, atrás 
e nas partes laterais do veículo, oferecendo uma abrangente 
vista aérea do espaço em redor durante o estacionamento ou 
a deslocação a velocidades inferiores a 20 km/h. Opcional na 
versão TOP.
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SEGURANÇA

Alerta, ação, proteção
Quer esteja a auxiliar a estacionar, a manobrar em espaços 

apertados ou a curvar com confiança, o Sorento está equipado 

com soluções altamente avançadas para uma viagem mais 

segura.

Faróis LED com Assistente de Médios Dinâmico
Este sistema melhora a visibilidade durante a condução noturna, iluminando 
as curvas com mais eficiência, graças aos faróis direcionais que se adaptam ao 
ângulo da direção, peso e velocidade do veículo.

Auxílio ao Estacionamento em Paralelo (PA-PDR)
Este sistema foi concebido para ajudá-lo tanto no estacionamento em 
paralelo como no estacionamento perpendicular. Reconhecendo um lugar de 
estacionamento adequado, comanda a direção e avalia a distância para os veí-
culos à sua volta. O condutor apenas tem de ajustar a velocidade e engrenar a 
mudança correta. Opcional.

Aviso de Excesso de Velocidade Inteligente (ISLW)
Esta função recorre a uma câmara e ao sistema de navegação para ler os 
sinais de limite de velocidade, exibindo depois as informações correspondentes 
junto ao velocímetro e ao ecrã daquele sistema. Opcional.
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SEGURANÇA

Tecnologias modernas de auxílio à condução
O novo Kia Sorento ajuda-o a manter-se a alerta relativamente 

a tudo o que acontece à sua volta e dos outros veículos, 

aumentando assim o conforto e a segurança, tanto nas viagens 

curtas como nas longas. Também desliga o motor quando fica 

parado no trânsito, para economizar combustível. 

Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de 
Rodagem (LKAS) 
Ao seu lado, para que não perca a concentração: uma câmara na parte dian-
teira do veículo monitoriza os limites da faixa de rodagem e, se o condutor se 
desviar inadvertidamente da sua faixa, o sistema alerta-o, podendo mesmo 
comandar o volante de modo a que o veículo regresse ao meio da mesma.  

Assistência à Prevenção de Colisões Dianteiras (FCA)
O FCA deteta os veículos que seguem à frente e os peões que atravessam a 
estrada. Recorrendo a sensores e a uma câmara para monitorizar a proximi-
dade e a velocidade dos outros veículos, avisa o condutor sempre que existe 
perigo de colisão. À falta de uma reação da parte deste, o sistema trava auto-
maticamente, para evitar ou diminuir os efeitos de uma colisão.

Cruise Control Inteligente (SCC) com função Stop & Go
O Sistema de Controlo da Velocidade (Cruise Control) é já um velho conhecido 
do Sorento. Usando um sensor de radar situado na parte dianteira, monito-
riza a distância em relação ao veículo da frente. Para manter uma distância 
de segurança, aplica os travões ou para o Sorento até que o veículo da frente 
arranque novamente. 

Aviso de Atenção do Condutor (DAW)
O DAW monitoriza a forma como o condutor utiliza o volante, os indicadores 
de mudança de direção e o acelerador, para ajudá-lo a manter-se concentra-
do na estrada. Se o sistema detetar comportamentos compatíveis com uma 
perda da concentração ou com sonolência, avisa o condutor para a necessida-
de de fazer uma pausa, emitindo para isso um sinal sonoro e acendendo um 
indicador luminoso com a imagem de uma chávena de café.

Aviso de Colisão a Partir do Ângulo Morto (BSW)
Se o seu Sorento detetar a presença de outro veículo no seu ângulo 
morto, o sistema emite um um aviso gráfico. Caso, o condutor tente 
mudar de faixa nessas circunstâncias, é emitido um alerta sonoro.

Sistema de Alerta de Tráfego à Retaguarda (RCTA)
Quando o veículo faz marcha-atrás num parque de estacionamento 
ou numa entrada, este sistema alerta o condutor caso detete outro 
veículo na sua trajetória.

29
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EQUIPAMENTO TÉCNICO

As pequenas coisas que o 
fazem seu

Os elevados níveis de conforto e de qualidade estão na base do 

altamente abrangente equipamento de série do seu Sorento. 

Mas, claro está, também pode fazer as suas escolhas a partir 

de uma vasta seleção de equipamentos opcionais, que lhe 

permitem personalizar o seu veículo de forma a satisfazer as suas 

necessidades e preferências.

Luz de travagem no spoiler tra-
seiro
A forma e a função juntam-se 
novamente: o atraente spoiler 
traseiro melhora o fluxo de ar e 
incorpora uma luz de travagem 
em posição elevada.

Sistema de Memória Integrada 
(IMS)
Este sistema adapta-se a si sem 
qualquer esforço, memorizando 
as posições do banco e do retro-
visor exterior de dois condutores.  
Opcional na versão TOP.

Sistema de Monitorização da 
Pressão dos Pneus (TPMS)
O TPMS não só avisa o condutor 
caso a pressão dos pneus seja 
muito baixa, como também lhe 
indica a pressão atual de cada 
pneu.

Luzes traseiras LED e luzes de 
travagem
Opcionais na versão EX, estas 
luzes de alta visibilidade estão 
integradas nos grupos de luzes 
traseiras, para dar um acaba-
mento vistoso ao novo design do 
seu Sorento. 

Climatização automática de duas 
zonas
O sistema de climatização de 
duas zonas oferece ao condutor e 
ao passageiro dianteiro coman-
dos separados para o sistema de 
ar condicionado.

Travão de estacionamento ele-
trónico (EPB)
Para maior comodidade: em vez 
de puxar a alavanca do travão 
de estacionamento, carregue 
simplesmente num botão.De 
série na versão com transmissão 
automática

Ecrã do sistema de navegação de 
8"
Tão fácil de ler como de 
comandar, este ecrã tátil LCD de 
8" destaca-se também pela sua 
nitidez. Apresenta rotas, opções 
de percurso mais curto e outras 
informações fundamentais, 
sendo compatível com o Android 
AutoTM e o Apple CarPlayTM. 

Antena tipo barbatana de tuba-
rão (shark antenna)
Esta antena de tejadilho aero-
dinâmica é disponibilizada com 
todos os sistemas de navegação.

Volante aquecido
Uma funcionalidade de conforto 
muito bem-vinda nos dias frios.

Sistema mãos livres Bluetooth 
com reconhecimento de voz 
opcional 
Estabeleça uma ligação sem 
fios entre os seus dispositivos 
Bluetooth e o sistema de som, 
através do microfone incorpora-
do.

Comandos do sistema de áudio 
no volante
Ajuste o volume do som ou mude 
de estação de rádio sem tirar as 
mãos do volante, graças à loca-
lização intuitiva dos comandos 
montados no volante.

Pedais de aço inoxidável
Para um toque mais desportivo: 
os pedais de aço inoxidável são 
resistentes, leves e oferecem 
uma sensação mais arrojada. 
Opcional nas versões EX.

Cortina para o sol
Mantenha-se fresco nos dias de 
sol, ou aumente a sua privacida-
de, com estas cortinas retráteis 
para as janelas da 2ª fila.

Cruise control automático
Regule as definições do sistema 
de controlo da velocidade sem 
tirar as mãos do volante, usando 
os botões ergonómicos.

Sistema de som Harman KardonTM 
premium surround system
Com dez altifalantes, um ampli-
ficador externo e tecnologia de 
ponta, onde se destacam o sistema 
de restauração de som Clari-FiTM 
ou o sistema QuantumLogicTM, 
que transforma qualquer fonte de 
áudio estéreo ou multicanal numa 
incrível experiência de som surrou-
nd. Opcional.

Consola do piso com novo ma-
nípulo da alavanca das velocida-
des
O novo manípulo da alavanca das 
velocidades é confortável ao to-
que, fácil de usar e tão elegante 
quanto seria de esperar. 

Embaladeiras das portas com 
iluminação LED
Brilhantes e esteticamente 
perfeitas: a iluminação LED de 
baixo consumo de energia das 
embaladeiras das portas guia-o 
na entrada e na saída do Sorento 
à noite.

Carregador USB
Nunca mais fique sem bateria: 
carregue os seus dispositivos 
portáteis usando o carregador 
USB integrado na parte traseira 
da consola do piso.

Ligações AUX, USB e para leitor 
MP3
Preparado para todos os tipos de 
média: reproduza áudio a partir 
de leitores MP3, dispositivos de 
armazenamento USB e outros 
dispositivos multimédia através 
das entradas AUX e USB integra-
das 

Teto de abrir panorâmico  
Deixe o sol entrar: o grande teto de abrir panorâmico, de duas sec-
ções, enche o habitáculo com luz e ar fresco, criando uma sensação 
de espaço interior ainda maior. Está também incluída uma cortina 
retrátil elétrica. Opcional.



INTERIOR

Seleção de cores e acabamentos interiores

Interior em pele Saturn Black. Versão TOP opcional em pele Stone Beige

Ambiente interior em Satin Black, acabamentos decorativos 
com grafismos hydro, tablier preto e bancos com estofos em 
pele preta.

Ambiente interior em cor Stone, acabamentos decorativos 
com grafismos hydro, tablier com dois tons e bancos com 
estofos em pele com dois tons Stone Beige.

INTERIOR PRETO INTERIOR COM DOIS TONS – PRETO + STONE

32 33



3534

Versão Premium opcional em pele Light Grey

Ambiente interior em Light Grey, acabamentos decorativos 
em preto brilhante, tablier preto e bancos com estofos em 
pele Light Grey com dois tons.

PACOTES DE CORES

Versão Premium em pele castanha

Ambiente interior em castanho, acabamentos decorativos em 
preto brilhante, tablier preto e bancos com estofos em pele 
castanha.

Cores exteriores
 Seja qual for o seu estilo, encontrará sempre uma cor ao seu gosto. O Sorento está disponível com cores exteriores perladas, 
metalizadas e sólidas.

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)

EXTERIOR

Cores interiores e cores e acabamentos exteriores

O Sorento disponibiliza um vasto leque de combinações de cores exteriores e interiores, que criam um ambiente elegante e tranquilo.
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Grelha estampada a quente

Grelhas do radiador
O novo Sorento possui a caraterística 
grelha da Kia, que realça o seu carácter 
confiante.

Jantes de liga leve
As jantes de liga leve aerodinâmicas ajudam a reduzir 
o peso não suspenso e acentuam o aspeto robusto do 
Sorento.

Dimensões (em mm)

Prateadas

Placas de proteção 
inferiores 
A proteção inferior frontal proeminente e 
a chapa de proteção inferior protegem o 
veículo de salpicos e arranhões.

※  Todas as informações e imagens encontram-se corretas à data da impressão da presente brochura, e podem ser alteradas sem aviso prévio.  
Algumas das características do produto são opcionais e podem não estar disponíveis na versão base. Para ficar ao corrente das mais recentes informações, é favor contac-
tar o seu concessionário KIA. 

Comprimento total 4800

Largura total 1890

Altura total

1685 
(sem barras de tejadilho)

1690 
(com barras de tejadilho)

Distância entre eixos 2780

Largura da via (diant./
tras.)

17“: 
1633/1644

18“/19“: 
1628/1639

Projeção (diant./tras.) 945/1075

Espaço para a cabeça 
(1ª / 2ª / 3ª fila)

1004 / 998 / 920

Espaço para as pernas 
(1ª / 2ª / 3ª fila)

1048 / 1000 / 805

Espaço para os ombros 
(1ª / 2ª / 3ª fila)

1500 / 1472 / 1342

Distância ao solo 185

Capacidade do depósito 
de combustível (litros)

71

Especificações (mm)

Jante de liga leve 235/55R de 19"

945
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JANTES E DADOS TÉCNICOS

Retoques finais e dados específicos

Todos os pequenos detalhes que completam o seu Sorento podem ser encontrados 

aqui, desde as grelhas do radiador a jantes de liga leve e especificações essenciais. 
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Garantia de 7 anos sobre o veículo

Todos os KIA na Europa usufruem de uma garantia de veículo 
novo de 7 anos/150 000 km (3 primeiros anos sem limite de 
km; 150 000 km a partir dos 4 anos). Esta garantia integral é 
gratuita e transferível para proprietários subsequentes, desde 
que o veículo seja sujeito a operações de manutenção regulares, 
de acordo com o programa de manutenção.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia anticorrosão de 12 

anos

A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma 
proteção duradoura e brilhante ao seu novo KIA. O veículo 
beneficia igualmente de uma proteção antiperfuração da mais 
elevada qualidade, bem como de uma garantia de 12 anos 
contra corrosão a partir do interior.

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos 
novos Kia. Válida em todos os estados membros da UE (e 
também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora 
sujeita aos termos e condições locais.
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Mantenha-se em contacto com a KIA

Visite www.kia.com para conhecer as últimas novidades. Poderá 
encontrar aí mais informações sobre a Kia e a sua nova gama 
de veículos. Receba atualizações sobre o desenvolvimento de 
energias alternativas, tais como o gás liquefeito, as tecnologias 
híbridas e as células de combustível. Ou descubra os projetos 
em que o nosso Centro de Pesquisa Ambiental está a trabalhar.

Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos 
desportivos: a Kia é parceira oficial da UEFA e da FIFA. Também 
patrocinamos o Open da Austrália e a estrela do ténis Rafael 
Nadal.

Financiamento

O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do 
plano de financiamento mais adequado às suas necessidades. 
Solicite-lhe mais informações.


