NOVO 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

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

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,
usufruindo 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!

O Kia Sportage

Porque o conforto em viagem
importa tanto como chegar ao destino.
O novo Kia Sportage foi concebido para lhe oferecer mais do que aquilo que espera. Mais design
arrebatadoramente exclusivo. Mais tecnologia de ponta. Mais equipamentos avançados para melhorar o seu
conforto e segurança. Mais razões para sair e apreciar cada dia que passa. A sua conceção teve também como
objetivo proporcionar uma forma totalmente nova de ver o mundo.
Explorar... Aventurar-se! Ir para longe, ou não tão longe quanto isso... Experimentar novas aventuras e novos
locais. Com tanta inovação, estilo e conforto para apreciar, o Sportage assume-se como o automóvel perfeito para
fazer com que cada viagem seja uma experiência inesquecível.
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Design exterior

Redefinimos o requinte.
O novo Kia Sportage é irresistível ao olhar, e conduzi-lo é uma tomada de posição.
O seu característico design exterior apresenta um perfil imponente, uma pose musculada e
linhas arrojadas nas partes dianteira e traseira. Com as suas formas bem definidas, o capot
e a grelha dianteira típica da Kia oferecem ao Sportage um aspeto inconfundivelmente
desportivo. E, para fechar com chave de ouro, os pormenores como as as luzes envolventes
de toda a parte traseira contribuem também eles para a elegância deste modelo.
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1.	Iluminação dianteira apelativa, com
amplos faróis bi-xénon e luzes de
circulação diurna LED, para garantir
que a estrada à frente se encontra
sempre bem visível.
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2.	Luzes traseiras LED fortes, para
uma iluminação poderosa: um traço
inconfundivelmente característico.
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3. 	Jantes de liga leve de 19", com design
arrojado e acabamento maquinado
prateado, para um estilo ainda mais
apelativo.
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Design e conforto interiores

Uma diferença que
não se limita a saltar
à vista: sente-se!
O Kia Sportage convida-o a interagir com ele a todos os
níveis.
Cheio de materiais suaves ao toque, com acabamentos
da mais alta qualidade e uma atenção irrepreensível ao
mais ínfimo detalhe, o interior do novo Kia Sportage é tão
confortável quanto seria de esperar.
Desde os elegantes bancos aos materiais premium que
se encontram um pouco por todo o habitáculo, não
faltam os pormenores que o farão sentir-se em casa. O
novo cockpit ergonómico é totalmente orientado para
o condutor, com uma disposição perfeita de todos
os comandos e mostradores que torna a condução
mais cómoda e segura. Enquanto a parte superior
do tablier oferece uma zona de visualização de
indicações cómoda situada ao nível dos olhos, a
zona de comandos, mais baixa e fácil de alcançar,
coloca-lhe tudo à mão. Eis uma magnífica
mistura de inovação, conforto e design de classe
mundial!
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1. O requintado Painel de Supervisão, com um amplo ecrã TFT LCD de 4,2”
transmite informações precisas sobre os detalhes de cada viagem.
2. Recoste-se e aprecie o conforto dos esteticamente perfeitos bancos em
pele perfurada preta com costuras em cinzento. O banco do condutor, com
regulação elétrica, oferece um conforto adicional através do seu apoio lombar, e
ambos os bancos dianteiros contam com um interruptor eletrónico de comando,
que permite aos ocupantes colocá-los na posição certa.
3. O elegante espaço interior aumenta quer o conforto, quer o estilo, graças a uma
perceção de alta qualidade que é fruto dos materiais premium suaves ao toque, das
inserções de alto brilho e dos pormenores cromados e acetinados.

8

9

Assistência ao condutor

Concentre-se apenas no prazer de
condução. Em tudo o resto, já pensámos nós.
O Kia Sportage está cheio de tecnologias e inovações avançadas, que irão ajudá-lo a chegar ao seu destino sem qualquer stress.
Desde ajudá-lo a cumprir os limites de velocidade ou a manter uma distância segura para os outros veículos, até melhorar a
visibilidade e assegurar manobras de estacionamento tranquilas, o novo Sportage contribui permanentemente para uma condução
sem sobressaltos.
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1. Os faróis 100% LED asseguram uma iluminação e uma visibilidade
perfeitas para a estrada à sua frente.
2. O sistema inteligente de auxílio ao estacionamento (SPA) não se limita
a ajudá-lo a estacionar em lugares paralelos e perpendiculares: também
o ajuda a sair de lugares de estacionamento paralelos, graças à cómoda
função de saída de estacionamento.
3. O monitor de 360o (AVM) recorre a quatro câmaras para proporcionar
uma vista panorâmica do veículo, oferecendo-lhe assim uma melhor
perspetiva da zona circundante e maior facilidade de estacionamento.
4. Assistente de máximos (HBA) recorre a uma câmara no para-brisas
que deteta os veículos que circulam no sentido contrário e comuta
automaticamente para médios, evitando assim o encandeamento dos
condutores desses veículos. Depois, muda novamente para máximos.
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5. O Sistema de Controlo da Velocidade Inteligente (SCC) com função
Stop & Go usa um radar para detetar a distância para o veículo à
frente. Depois, mantém uma distância segura para esse veículo, até
uma velocidade máxima programada pelo condutor. Em condições de
tráfego urbano com muitas paragens e arranques, o sistema para
o veículo quando necessário, acelerando depois novamente até à
velocidade programada original.
6. O Aviso de Limite de Velocidade Inteligente (ISLW) oferece-lhe toda a
informação necessária para ajudá-lo a nunca exceder os limites.
Recorrendo à câmara do para-brisas, lê os sinais de limite de
velocidade e de proibição de ultrapassagem, apresentando depois as
informações correspondentes de forma clara no ecrã de navegação
e no painel de instrumentos.
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Comodidade e conforto

Todas as viagens serão
como ir de férias.
O Kia Sportage foi concebido para ser confortável, ou melhor, mais do que confortável: foi
pensado para fazer com que todas as viagens sejam maravilhosamente suaves, cómodas
e sem esforço. Desde tecnologia sem chave e mãos livres (como a porta da bagageira
elétrica inteligente) até aos carregadores de alta tecnologia e aos bancos que asseguram
o conforto dos ocupantes em todas as estações do ano, o Sportage conta com uma gama
de equipamentos super inteligentes, que lhe darão muitas razões para considerar todas
as suas viagens confortáveis e aliciantes.
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1.	Procurar as chaves é coisa do passado.
A Smart Key proporciona-lhe um acesso fácil e
sem chave a todas as viagens, enquanto o botão de
ligar/desligar o motor lhe permite ligar e desligar o
motor através de um simples toque.
2.	O cómodo carregador sem fios permite-lhe carregar
telefones com tecnologia Qi, ou outra compatível, na
consola do piso.
3.	O Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus
mostra qual a pressão atual dos pneus, permitindo
assim ao condutor mantê-los nas condições ideais.
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4.	A tomada traseira de carregamento rápido USB
permite aos passageiros dos bancos traseiros
carregar comodamente os seus dispositivos.
5. Imagine ter toda a informação de que necessita
num só ecrã. O TFT-LCD de 4,2”, situado no
Painel de Supervisão, fornece-lhe informações
essenciais, como instruções curva a curva do
sistema de navegação e todos os dados úteis de
cada percurso.
6.	O sistema de aquecimento dos bancos
dianteiros e traseiros, aliado ao sistema de
ventilação dos bancos dianteiros, aumenta o
conforto dos ocupantes no inverno e no verão
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Conectividade

Ligue, clique e divirta-se!
Não se preocupe com a possibilidade de não estar ligado ao mundo:
no Kia Sportage não faltam as formas de estar sempre a enviar e
a receber informação do exterior. Graças ao sistema Bluetooth®,
nunca terá de deixar de atender uma chamada, ou de privar-se de
ouvir a sua música preferida.
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Mas o Sportage não para aqui: um sistema de som JBL de alta
tecnologia assegura uma excecional qualidade de som, enquanto
o sistema de navegação mantém o veículo no rumo certo. Por
seu turno, os inteligentemente posicionados hotspots garantem
que os seus dispositivos preferidos nunca ficam fora do
alcance.
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Atualização de mapas
durante 7 anos
No âmbito do nosso abrangente compromisso de
qualidade, todos os veículos Kia novos equipados de
origem com um dispositivo de navegação LG têm
direito a 6 atualizações de mapas anuais gratuitas no
Concessionário. Com este programa único, o seu sistema
de navegação permanecerá sempre atualizado.
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1. Com o Ecrã de Navegação de 8", nunca mais
se perderá! Os seus mapas 2D e 3D, que
abrangem toda a Europa, e as respetivas seis
atualizações anuais gratuitas, garantem uma
navegação mais precisa do que nunca.

2. Para que a música nunca pare: carregue o seu
dispositivo ou ouça as suas canções preferidas
via USB, utilizando para isso as portas USB
situadas na parte dianteira e traseira.
3. O Sistema de Som JBL, com 8 altifalantes,
apresenta tecnologia de restauração Clari-FITM,
que melhora a qualidade dos ficheiros MP3 e
fornece um som de alta definição.
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KIA CONNECTED SERVICES

Onde? Quando? Como?
A resposta está aqui!
O nosso sistema de navegação, com Kia Connected Services apoiados pelos Serviços Live da TomTom,
transporta a navegação por satélite para o próximo patamar de precisão e excelência. Com efeito, este
sistema não só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece mais informações
úteis do que nunca. No coração do veículo existe um dispositivo WiFi que permite ao sistema de
navegação ligar-se à internet através de um smartphone.*

1. Live Traffic**:
O sistema de navegação fornece informações
de trânsito em tempo real altamente precisas,
que são atualizadas de dois em dois minutos.
Assim, o condutor sabe em que zonas o trânsito
está a fluir e quais as que deve evitar. Quando o
trânsito se complica, o sistema avisa-o e sugere
percursos alternativos.
2. Radares de velocidade**:
O sistema alerta também o condutor para a
presença de diversos tipos de radares de velocidade,
incluindo os fixos e os estacionários, bem como
para a existência de zonas de acesso restrito.
Consegue ainda detetar zonas onde os acidentes são
frequentes, e alertar o condutor para esse efeito.

3. Pesquisa local:
Se procura um restaurante de sushi, um supermercado
ou um local em particular, selecione a opção “Pesquisa
local”. A base de dados do sistema contém 500
categorias de pesquisa, 25 000 palavras-chave e 250
000 locais, para garantir que o condutor encontra
sempre aquilo que pretende.
4. Boletim meteorológico:
O seu fim de semana fora vai ter sol, ou vai chover? É
melhor confirmar pelo boletim meteorológico. Basta
escrever o seu destino para ver um resumo do tempo
nesse local para os próximos 4 dias, com indicação das
temperaturas máximas e mínimas, da velocidade do
vento e das possibilidades de sol ou chuva.

5. Informações de estacionamento:
Para ajudá-lo a estacionar rapidamente, o sistema
indica-lhe zonas de estacionamento antes de chegar
ao seu destino, inclusivamente potenciais lugares nas
ruas (com base nos dados do histórico) e em parques,
tudo acompanhado de uma indicação da disponibilidade
baseada em cores.
6. Informações de combustível:
Quando o nível de combustível estiver baixo, o sistema
mostra-lhe os postos de abastecimento mais próximos e os preços por eles praticados, recorrendo para
isso a uma base de dados online da TomTom, para que
possa planear as suas paragens para reabastecimento
da melhor forma.

* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços. ** Consoante o país, este serviço poderá estar sujeito a restrições legais.
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O Apple CarPlayTM é uma forma
inteligente e segura de utilizar o seu
iPhone durante a condução. Este
sistema faz uma recolha de todas as
ações que o condutor possa querer
realizar e coloca-as no ecrã do seu
Sportage, para que consiga mais
facilmente obter direções, fazer
uma chamada e ouvir música - tudo
enquanto se mantém concentrado na
estrada.

O Android AutoTM foi concebido para manter o
condutor perfeitamente ligado ao seu telefone,
reduzindo as distrações, para que a condução
seja sempre segura. Esta interface simples
e intuitiva permite aceder a funções como o
Google Maps, aplicações, música e comando
por voz, organizando automaticamente as
informações em cartões simples que são
exibidos sempre que necessário.
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Design exterior GT Line

Inconfundivelmente desportivo.
O novo Kia Sportage GT Line destaca-se pelo seu aspeto desportivo e estilo inconfundível! Com um design muito
próprio e linhas irresistíveis ao olhar, este automóvel ultra-atlético dificilmente passe despercebido. Mas porque
haveria de passar? O arrebatador design da grelha dianteira estampada a quente, os acabamentos em cromado escuro, os faróis de nevoeiro LED tipo “Ice Cube” e as duas saídas de escape claramente visíveis são apenas
alguns dos seus inovadores pormenores. E, para completar todo este recital de bom gosto, o seu Kia Sportage
GT Line pode contar também com as nossas jantes de liga leve de 19 polegadas.

1

1.	As jantes de liga leve de 19" com
acabamento em prateado mate
maquinado contribuem para o
estilo desportivo característico da
versão GT Line.
2.	As duas saídas de escape e o
resguardo metalizado do motor
tornam o apaixonante exterior
ainda mais apelativo.
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Design interior GT Line

Desportivo, por fora e por dentro.
O interior do novo Sportage GT Line é verdadeiramente impressionante. Não lhe passará despercebido o
exclusivo volante com formato em D com 3 raios, de couro perfurado. Da mesma forma, a consola central
e a elegante parte superior do tablier, ambas em preto de alto brilho, garantem um estilo igualmente
ousado. Para garantir o seu total conforto, poderá escolher bancos elegantemente revestidos a tecido
e pele ou, opcionalmente, pele com superfície particularmente suave ao toque. Por seu turno, os pedais
com acabamento em alumínio prolongam a elegância literalmente até aos dedos dos seus pés.
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1. O
 s pedais GT Line apresentam um acabamento de alumínio
que lhes confere um aspeto mais desportivo.
2. O característico volante com formato em D é um dos
elementos que mais se destacam no habitáculo, com os
seus 3 raios e couro perfurado, onde sobressai o logótipo
GT Line.
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Motores

Motores inteligentes,
tecnologias avançadas.
A gama de motores do novo Kia Sportage impressiona pelas suas notáveis prestações, baixo consumo de
combustível e tecnologia inovadora. Neste contexto, destaca-se o novo grupo motopropulsor semi-híbrido diesel
de 48 V. Concebido para se adaptar perfeitamente à sua vida e modo de condução, oferece baixas emissões,
sem necessidade de ligação a tomadas da rede pública para o carregamento. Esta gama inclui ainda potentes
motorizações diesel e a gasolina, nomeadamente o poderoso 1.6 Turbo GDi a gasolina. Estes motores podem ser
combinados com sofisticadas caixas de velocidades, que contribuem para viagens dinâmicas, serenas e económicas
no que se refere ao consumo de combustível.
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1. 1.6 Turbo GDi a gasolina
O 1.6 Turbo GDi a gasolina oferece uns
impressionantes 177 cv e dinamismo
suficiente para manter o veículo sempre
na faixa mais rápida.

2./3. Caixas de velocidades
A tecnologia de transmissão manual
de 6 velocidades mais recente da Kia
proporciona passagens de caixa rápidas
e suaves. Em alternativa, opte pela
caixa de 7 velocidades de dupla embraiagem de última geração, que lhe
assegura a emoção de uma condução
desportiva, embora com baixos consumos de combustível. Por último, a
caixa automática de 8 velocidades, com
comando eletrónico, garante passagens
de caixa extremamente suaves, para
uma condução mais confortável.

1.6 CRDi Ecodynamics+ semi-híbrido diesel
O sistema semi-híbrido Ecodynamics+ conjuga as
credenciais amigas do ambiente com a condução quotidiana sem qualquer esforço.
Combinando a mais recente versão do motor 1.6
CRDi diesel com uma bateria de iões de lítio de 48 V,
este sistema contribui para uma redução significativa
do consumo de combustível. Funcionando de forma
impercetível, a máquina elétrica recupera a energia
cinética durante as fases de desaceleração, fornecendo assistência ao binário durante a aceleração.
Arranque: o sistema de propulsão elétrico liga o motor,
para garantir um arranque imediato e suave.
Assistência ao binário: durante a aceleração ou nas
subidas, o sistema de propulsão elétrico oferece assistência ao aumento de binário, retirando energia da
bateria para apoiar o motor de combustão.

Velocidade de cruzeiro: com o veículo a uma velocidade constante, o motor de combustão recarrega
parcialmente a bateria em movimento se o nível de
carga desta estiver baixo.
Recuperação de energia: quando o condutor desacelera ou trava, a energia gerada pelo movimento
do veículo transforma-se em energia elétrica, para
recarregar a bateria.
Paragem e arranque em movimento: quando o condutor desacelera para parar, o motor de combustão
desliga-se automaticamente durante a desaceleração com mudanças engrenadas e a travagem,
poupando assim combustível.
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Versatilidade e espaço

Muito espaço para
apreciar… e partilhar!
Porque as viagens são ainda mais agradáveis quando
partilhadas, o novo Kia Sportage oferece-lhe muito espaço
para se divertir. Com a sua configuração característica, o
habitáculo assegura aos passageiros o mesmo grau de
conforto que ao condutor. Na realidade, com dimensões
tão espaçosas e bancos traseiros reclináveis, cada banco
parece ser o melhor de todos. Procurando garantir-lhe a
flexibilidade necessária para utilizar o seu espaço da maneira
que escolher, os bancos do Sportage também são capazes
de mover-se de modo a criarem um piso quase liso. E,
graças à capacidade generosa da bagageira com 2 níveis,
terá sempre um espaço suficientemente amplo para levar
consigo um verdadeiro séquito em cada viagem.
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1.	Para garantir a máxima versatilidade e flexibilidade, os
cómodos bancos traseiros são rebatíveis a 60:40.
2.	A espaçosa bagageira é versátil, para além de
suficientemente flexível e ampla, mesmo sem os bancos
traseiros rebatidos. O rebatimento destes bancos oferece
uma capacidade de carga de 1469 litros.
3.	O piso da bagageira com 2 níveis garante-lhe ainda mais
flexibilidade, ao oferecer uma capacidade de carga adicional
no piso inferior.
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Segurança

Segurança?
Também pensámos nisso.

1

1

Estruturalmente reforçada com aço de ultra-alta resistência, para proporcionar uma proteção ainda
maior, a avançada carroçaria é construída de modo a garantir a segurança dos ocupantes. Ao mesmo
tempo, seis airbags que se ativam em caso de colisão reforçam essa mesma segurança. No que se
refere à segurança ativa, conte com um vasto conjunto de sistemas fiáveis, para nunca perder o
controlo do veículo.
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1. Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA)
Este sistema é capaz de detetar tanto o veículo
precedente como os peões que atravessam a
estrada. Recorrendo a sensores e a uma câmara para
monitorizar a proximidade e a velocidade dos outros
veículos, avisa o condutor em caso de risco de colisão.
À falta de uma reação da parte deste, o sistema
trava automaticamente, para evitar ou diminuir os
efeitos de um acidente.
2.	 Sistema de deteção do ângulo morto (BCW)
		 O Sistema de Deteção do Ângulo Morto possui
sensores de radar que monitorizam os ângulos
mortos, avisando o condutor através de sinalização
luminosa nos espelhos retrovisores exteriores
sempre que exista perigo de colisão com veículos que
se aproximem por esses mesmos ângulos.
3. Alerta de Perigo de Colisão à Retaguarda (RCCW)
		 Quando o veículo faz marcha-atrás num parque de
estacionamento ou ao sair de casa, este sistema

5

alerta o condutor caso detete outro veículo na
sua trajetória.
4./5. Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem
(LKA) e Aviso de Atenção do Condutor (DAW)
O inteligente sistema de câmaras e sensores
do Sportage permite o funcionamento de um
vasto leque de funcionalidades: a Assistência à
Manutenção na Faixa de Rodagem (LKA) alerta
o condutor quando este sai inadvertidamente
da sua faixa de rodagem, podendo mesmo
chegar a manobrar o volante para que o veículo
regresse à sua faixa original. O Aviso de Atenção
do Condutor (DAW), por seu turno, monitoriza os
padrões de comando do volante e de aceleração
do condutor para detetar faltas de atenção
da parte deste, emitindo um aviso sonoro e
acendendo um ícone com uma chávena de café
no painel de instrumentos se necessário.
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Acessórios

Termine em grande!
O novo Sportage é, já de si, um impressionante conjunto
de componentes avançados e tecnologia de ponta, mas
tem sempre espaço para uns retoques suplementares.
Graças a um vasto leque de acessórios originais
de alta qualidade, concebidos para melhorar a
aparência e as capacidades deste modelo, o
condutor tem à sua disposição tudo aquilo de que
necessita para tornar o seu veículo ainda mais
adequado às suas necessidades. Fale com o seu
Concessionário e deixe o resto connosco.
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1.	Tapetes em veludo e iluminação para as zonas dos pés com LED brancos
Os tapetes de veludo de alta qualidade protegem a zona dos pés e
mantêm o habitáculo com um aspeto aprazível. Também disponíveis com
o logótipo GT Line e costuras duplas nos rebordos. As subtis luzes LED
brancas oferecem uma iluminação para as zonas dos pés que se acende
e apaga quando as portas são abertas e fechadas.
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2. Barras transversais em alumínio
Sólidas, em alumínio, funcionam apenas em conjunto
com as barras de tejadilho do Sportage. Fáceis de montar e
desmontar.
3.	Caixas dos espelhos retrovisores exteriores
Em aço inoxidável de alto brilho, acrescentam um toque ainda
mais apelativo ao Sportage, podendo ser harmoniosamente
combinadas com outros elementos decorativos brilhantes.

4.	Revestimento do piso da bagageira
Este revestimento leve, impermeável e resistente, com as extremidades
elevadas, protege a bagageira contra poeira, derramamentos e sujidade.
5.	Barra de reboque
Resistente à corrosão e construída com materiais de alta qualidade, esta
barra de reboque permite uma montagem fácil, segura e discreta na
parte inferior da carroçaria.
6.	Rede separadora de carga
Encaixando-se perfeitamente entre as costas dos bancos traseiros e o
tejadilho, esta rede robusta e fácil de instalar protege-o a si e aos seus
passageiros dos movimentos de objetos transportados na bagageira.
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Interiores

Tão agradável ao tacto como ao olhar.
As tonalidades sofisticadas e os materiais premium suaves ao toque conferem ao habitáculo um ambiente e um
acabamento contemporâneos.
Com um vasto leque de opções, encontrará a escolha perfeita para satisfazer os seus gostos.

1

Tecido preto
30
32

Tecido e pele pretos

GT Line em pele preta
31

Especificações e cores
1635 (1645 with roof rack)

Mantenha as suas opções em aberto.

905 /
915 (GT Line)

2670

Usufruindo de uma emocionante gama de apelativas cores da carroçaria de alto brilho, terá inúmeras opções quando
escolher o Sportage certo para si. E, com a seleção de jantes de liga leve que colocamos à sua disposição, conseguirá
acrescentar um estilo ainda mais distinto ao seu novo Sportage.
1636 / 1625 / 1620

1625 / 1613 / 1609

910

(16” / 17” / 19”)

4485 / 4495 (GT Line)

(16” / 17” / 19”)

1855

Cores
Dimensões e capacidades
Comprimento total (mm)
Altura total (mm)
Projeção dianteira (mm)

4485 / 4495 (GT Line)

Largura total (mm)

1635/
Distância entre eixos
1645 (incl. barras tejad.) (mm)
905 / 915 (GT Line)

Depósito de combustível (litros)

Projeção traseira
(mm)

1855
2670

Primeira fila

Segunda fila

Espaço ao nível da cabeça (mm)

997

993

Espaço ao nível das pernas (mm)

1053 (máx: 1129)

970

Espaço ao nível dos ombros (mm)

1450

1400

910

Casa White

Transmissão
CO2 combinado (g/km)
Consumo combinado (l/100 km)

Sparkling Silver
Jante de liga leve 205/55R de 17"

Lunar Silver
1.6 GDi

1.6 T-GDi

1.6 CRDi MHEV (115cv)

Cosmo Blue

Blue Flame
Jante de liga leve 205/55R de 19"
GT Line

1.6 CRDi MHEV (136cv)

Manual - 6 Veloc.

Manual - 6 Veloc.

DCT - 7 Veloc.

Manual - 6 Veloc.

Manual - 6 Veloc.

DCT - 7 Veloc.

179-189

180-186

172-186

138-149

144-157

141-155

7,9-8,3

7,9-8,2

7,6-8,2

5,3-5,7

5,5-6,0

5,4-5,9

Penta Metal

Os valores de consumos de combustível e de emissões de CO2 especificados foram calculados de acordo com os procedimentos de medição legalmente estipulados no Regulamento Europeu 201/1151, realizando-se
os testes de acordo com o novo ciclo WLTP (Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros). Com base na configuração individual de equipamento do veículo, são calculados os valores finais de
consumos de combustível e de emissões de CO2.
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Deluxe White

62/55 (48V)

Especificações
Motores

Jantes

Interior

Black Pearl

Infra Red

Orange Fusion
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Paz de espírito

Mais paz de espírito
do que nunca...
Garantia de 7 anos sobre o veículo
A garantia Kia cobre um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que
ocorrer primeiro). Esta garantia é válida em todos os estados membros da UE (e também na Noruega,
Suíça, Islândia e Gibraltar). Desvios de acordo com as condições de garantia válidas (p. ex. para pintura e
equipamento) sujeitos aos termos e condições locais. 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. Saiba mais sobre a garantia Kia em kia.pt.
Garantia das baterias dos veículos elétricos
As baterias de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), híbridos elétricos (HEV) e híbridos
elétricos plug-in (PHEV) da Kia são construídas de forma a usufruírem de um tempo de vida útil longo.
Estas baterias estão cobertas por um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150
000 km (o que ocorrer primeiro). No caso das baterias de baixa tensão (48V e 12V) dos veículos
elétricos semi-híbridos (MHEV), a garantia Kia cobre um período de 2 anos a partir da data de registo,
independentemente da quilometragem. A diminuição da capacidade da bateria nos PHEV, HEV e MHEV
não se encontra coberta pela garantia. Para minimizar a possível diminuição da capacidade da bateria,
consulte o manual de proprietário do seu veículo.
Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor do
seu novo Kia. O veículo beneficia também de uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade,
acompanhada de uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.
Mantenha-se em contacto com a KIA
Visite-nos em kia.pt, para saber as últimas novidades. Poderá encontrar mais informações sobre a
Kia e a sua irresistível nova gama de modelos.
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.
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kia.pt

Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito Santo
Nº 38
1950-097 Lisboa

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se corretas à data
da impressão da presente brochura, e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os
modelos e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante o
mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria aqui
exibidas poderão variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais
informações, é favor contactar o seu concessionário Kia.

