
O novo Kia



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, 

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!
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Porque a viagem importa tanto
como o destino!

O novo Kia Sportage

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. Foi também concebido para 
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 novo Sportage assume-se como o automóvel perfeito para fazer com que cada viagem seja uma 

experiência fascinante.
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Sempre deslumbrante, o novo Kia Sportage consegue destacar-se, seja onde for. A esgueirar-se agilmente 
pela cidade, a enfrentar terrenos difíceis, a acelerar numa estrada desimpedida ou simplesmente 
estacionado em casa, o Sportage surge sempre como uma combinação perfeita de carácter desportivo e 
estilo. Concebidos e produzidos na Europa, com o seu design característico e inovador, onde se destacam 
características verdadeiramente apelativas, tanto o Sportage como o Sportage GT Line oferecem-lhe o 
mais puro requinte para qualquer aventura em que possa pensar.

Impressionante. 
Seja qual for o pano de fundo.

Design exterior
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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 luzes traseiras com 
efeito de varrimento contribuem também eles para a elegância deste modelo.

Redefinimos o requinte.
Design exterior

1. Iluminação dianteira apelativa, com 
luzes de circulação diurna LED, para 
garantir que a estrada à frente se 
encontra sempre bem visível.

2.  Luzes traseiras LED fortes, para uma 
iluminação poderosa: um aspeto 
inconfundivelmente característico.

3. Jantes de liga leve de 19”, com design 
arrojado e acabamento maquinado 
prateado, para um estilo ainda mais 
apelativo.

321
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1. O refinado Painel de Supervisão, com um amplo ecrã TFT LCD de 4,2 
polegadas, 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. 

3. O elegante espaço interior aumenta quer o conforto, quer o estilo, graças a uma 
perceção de alta qualidade que é fruto dos materiais de alta qualidade suaves ao 
toque, das inserções de alto brilho e dos pormenores cromados e acetinados.

1

2

3
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Uma diferença que 
não se limita a saltar 
à vista: sente-se!

Design e conforto interiores

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 pormenor, 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!



1. Os faróis bi-xénon de alta tecnologia com Luzes de Curva Dinâmicas assegu-
ram uma visibilidade perfeita para a estrada à sua frente. Sensível à direção, 
o sistema garante-lhe a iluminação ideal, onde quer que vá. (opcional)

2. O sistema inteligente de auxílio ao estacionamento 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. (opcional)

3. A câmara de auxílio ao estacionamento dá-lhe uma panorâmica completa 
quando efetua marcha-atrás para um lugar de estacionamento, ao exibir 
linhas de orientação dinâmicas no sistema de navegação que o ajudam a 
achar o posicionamento correto do seu veículo.

4. Recorrendo a uma câmara montada no para-brisas que deteta os au-
tomóveis que circulam mais à frente, o assistente de máximos comuta ime-
diatamente para médios ou mínimos consoante as condições de condução.

5. A função de informação do limite de velocidade fornece todas as infor-
mações necessárias para ajudar o condutor a manter-se dentro dos limites 
legais. Recorrendo também ela à câmara montada no para-brisas, “lê” os 
limites de velocidade e proibições de ultrapassagem, exibindo essas infor-
mações de forma clara no ecrã do sistema de navegação e no tablier.
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Concentre-se apenas no prazer 
de condução. Em tudo o resto, 
já pensámos nós.

Assistência ao condutor

Desenvolvemos o novo Kia Sportage com a intenção de tornar cada uma das suas viagens isenta de complicações 
e preocupações. Foi por isso que o enchemos de tecnologias e inovações avançadas, que irão certamente ajudá-lo 
a chegar ao seu destino sem o mínimo stress. Desde ajudá-lo a cumprir os limites de velocidade e melhorar a sua 
visibilidade, até assegurar manobras de estacionamento tranquilas, o novo Sportage contribui permanentemente 
para uma condução sem sobressaltos. Por isso, a única coisa com que tem de preocupar-se é com sentar-se 
comodamente e apreciar uma magnífica experiência de condução.



O novo 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 até 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.

Todas as viagens serão como 
 ir de férias.

Comodidade e conforto

1. Nunca mais terá de procurar as suas chaves: a chave inteligente 
proporciona-lhe um acesso fácil e sem chaves a todas as 
viagens, enquanto que o botão Start/Stop lhe permite ligar e 
desligar o motor através de um simples toque.

2. O Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus mostra qual a 
pressão atual dos pneus, permitindo assim ao condutor mantê-
los nas condições ideais.

3. A tomada traseira de carregamento rápido USB 
permite aos passageiros dos bancos traseiros carregar 
comodamente os seus dispositivos. 

4. 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.
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Não se preocupe com a possibilidade de não estar ligado ao mundo: 
no novo 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.

Ligue, clique e divirta-se!
Conectividade
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1. Com o sistema de navegação de 7 polegadas, jamais 
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. A tomada AUX/USB oferece-lhe todas as opções de 
porta necessárias para poder ouvir a sua música ou 
carregar os seus dispositivos.

2

1

Inclui 6 atualizações anuais gratuitas para veículos Kia novos 

equipados de origem com sistemas de navegação LG.
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1. Trânsito ao vivo**:
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 rotas 

alternativas.

2. Radares de velocidade**:
O sistema alerta também o condutor para a presença 

de diversos tipos de radares de velocidade, incluindo os 
fixos e estacionários, bem como para zonas de acesso 
restrito. Consegue também 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 procura. Permite, além disso, 
pesquisas em dez línguas, mesmo quando se encontra 
no estrangeiro.

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.

* 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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Kia Connected Services

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 exatidão e excelência. Não só assegura 
a manutenção do contacto com o exterior como oferece informações mais úteis do que nunca. No 
coração do veículo existe um dispositivo WiFi que permite ao sistema de navegação ligar-se à internet 
através do seu smartphone.*

Onde? Quando? Como? 
A resposta está aqui!



O novo Kia Sportage GT Line destaca-se pelo seu aspeto desportivo – e estilo inconfundível! O seu 
design característico e linhas irresistíveis ao olhar fazem com que este automóvel ultra-atlético 
dificilmente passe despercebido. Mas porque haveria de passar? O irresistível design da grelha 
dianteira com malha, os faróis de nevoeiro LED tipo “cubo de gelo” e as duas saídas de escape são 
apenas alguns dos seus pormenores arrojados. 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.

Inconfundivelmente desportivo.
Design exterior GT Line
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1. As jantes de liga leve de 19 
polegadas com acabamento em 
prateado mate maquinado con-
tribuem para o estilo desportivo 
característico da versão GT Line.

2. As duas saídas de escape e o res-
guardo metálico do motor tornam 
o apaixonante exterior ainda mais 
apelativo. (excepto 1.7 CRDi)

1 2



Desportivo, por fora e 
por dentro.
O interior do novo Sportage GT Line é verdadeiramente impressionante. Não lhe passará 
despercebido o 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 arrojado. Por seu turno, os materiais suaves ao toque (como os bancos 
em pele com costuras cinzentas) asseguram viagens plenas de conforto e em grande estilo, 
enquanto os pedais com acabamento em alumínio prolongam a elegância até aos seus dedos 
dos pés.

Design interior GT Line
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1. Os 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.

1

2
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É natural que 
queira fazer uma 
viagem no 
Kia Sportage... 
ou mil!

Dinâmica e capacidades

Nada se compara à sensação de partir para uma aventura. 
E, com o novo Kia Sportage, vai aproveitar todas as 
desculpas para poder saltar para o volante, tudo porque este 
modelo foi concebido para lhe dar total liberdade e controlo, 
onde quer que vá. As suas avançadas capacidades de SUV 
com tração integral permitem uma monitorização constante 
das situações de condução de modo a manter a tração em 
superfícies acidentadas, de pedra solta ou escorregadias. 
Além disso, melhoram a estabilidade lateral em curva.

A inovadora direção assistida com motor montado na 
cremalheira permite ao condutor apreciar uma condução 
ainda mais requintada, com um virar mais suave, uma melhor 
estabilidade e uma resposta mais direta aos gestos do 
condutor.
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1. A Assistência ao Arranque em Subida evita o recuo do 
veículo, facilitando o arranque em subidas acentuadas.

2. O Controlo de Travagem em Descida ajuda-o a manter 
uma velocidade estável e segura em descidas íngremes.



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.

Muito espaço para 
apreciar… e partilhar!

Versatilidade e espaço
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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 para uma carga de 
491 litros, com os bancos na sua posição normal, e de 
1480 litros, com os bancos traseiros rebatidos.

3. O piso da bagageira, com 2 níveis, garante-lhe ainda 
mais flexibilidade, ao oferecer uma capacidade adicional 
de 12 litros e 98 cm de altura no piso inferior.

1

2
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Estruturalmente reforçado com aço ultrarresistente, para proporcionar uma proteção ainda maior, a 
avançada carroçaria é construída de modo a garantir a sua segurança. Ao mesmo tempo, seis airbags 
que se ativam em caso de colisão reforçam essa mesma segurança, quer para si, quer para os seus 
passageiros. No que se refere à segurança ativa, conte com um vasto conjunto de sistemas fiáveis para 
nunca perder o controlo.

Segurança? 
Também pensámos nisso!

1. O sistema de Travagem Autónoma de Emergência 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 uma 
colisão. (Opcional)

2. O sistema de Deteção do Ângulo Morto conta com radares 
que monitorizam os ângulos mortos, e avisa-o relativamente 
aos automóveis que vierem na sua direção. Para isso, 
recorre a uma luz intermitente nos espelhos retrovisores 
exteriores, ao mesmo tempo que a Assistência à Mudança 
de Faixa o ajuda a mudar de faixa sem sobressaltos. O 

sistema deteta e avisa-o sempre que existirem 
automóveis a aproximar-se do seu numa faixa paralela 
e a uma distância inferior a 70 m. (Opcional)

3. O sistema de Alerta de Tráfego à Retaguarda torna as 
saídas dos lugares de estacionamento em marcha-
atrás perfeitamente seguras, ao avisar o condutor 
quando existem viaturas a passar atrás da sua. 
(Opcional)

4. O Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de 
Rodagem ajuda o condutor, alertando-o quando se 
desvia inadvertidamente da sua faixa. Este sistema 
consegue até mesmo comandar o volante, de modo 
a fazer com que o veículo regresse à sua faixa de 
rodagem e se mantenha nela.
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Segurança
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Concebidos para cumprir as expectativas quando se trata de performance e espírito prático, os motores do novo Kia 
Sportage são tão impressionantes quanto seria de imaginar. Temos à sua disposição uma vasta gama de poderosos 
motores a diesel e a gasolina, nomeadamente o novo 1.6 Turbo GDi a gasolina, disponível com a versão GT Line. 
No que se refere às caixas de velocidades, oferecemos um leque igualmente sofisticado de opções de elevado 
desempenho equipadas com tecnologia de ponta. Mas, seja qual for a sua escolha, poderá contar sempre com uma 
condução ágil, cómoda e eficiente em termos de consumo de combustível.

Motores inteligentes, 
tecnologia avançada.

Motores
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1. O 1.6 Turbo GDi a gasolina, disponível com a versão GT 
Line, oferece uns impressionantes 177 cv e dinamismo 
suficiente para mantê-lo sempre na faixa mais rápida.

2. Passagens de caixa rápidas e suaves, graças à tecnologia 
de transmissão manual de 6 velocidades mais recente da 
Kia.

3. A mais recente caixa de 7 velocidades de dupla 
embraiagem da Kia proporciona-lhe a emoção de uma 
experiência de condução desportiva, acompanhada 
pela tranquilidade oferecida pelos baixos consumos de 
combustível. (Esta transmissão não se encontra disponível 
em Portugal)

2 3

4

1

4. O sistema Stop&Go (ISG) é tão confortável para a sua 
carteira como para o ambiente. Este equipamento opcional 
inclui o Sistema de Regeneração de Energia, que é ativado 
quando se levanta o pé do acelerador e aproveita a energia 
cinética para recarregar a bateria. Resultado: menor 
consumo de combustível, e o planeta agradece!
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2. Protetor do rebordo da bagageira e tapete para a bagageira
     Proteção em aço inoxidável de alto brilho, sólida e feita à medida para 

o para choques traseiro. O tapete da bagageira, em veludo e de alta 
qualidade, é ideal para os objetos frágeis e protege o alcatifado da 
bagageira contra a poeira e sujidade.

3. Caixas dos espelhos retrovisores exteriores
     Caixas em aço inoxidável de alto brilho, que acrescentam um toque ainda 

mais apelativo ao Sportage. Podem ser harmoniosamente combinadas 
com outros elementos decorativos brilhantes.

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 man-

têm o aspeto impecável do habitáculo. 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. 

4. Degraus laterais
     Estes degraus em alumínio mate, com inserções antideslizantes em borracha, 

ajudam a aceder aos acessórios montados no tejadilho. Com e sem faixa de 
iluminação com LED.

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. Separador 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.

1 6
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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!

Termine em grande!
Acessórios
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As tonalidades sofisticadas e os materiais premium suaves ao toque oferecem ao habitáculo um ambiente e um 
acabamento contemporâneos. Com um vasto leque de opções, encontrará a escolha perfeita para satisfazer os seus 
gostos.

Tão agradável ao tacto 
como ao olhar.

Interiores

1. Pele preta
2. Tecido preto
3. Tecido / Pele preta

 

5. Pele de dois tons cinzenta

6. Pele de dois tons preta/bege 7. GT Line em pele preta

5

7
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Especificações
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Motores 1.6 GDi  ISG 1.6 T-GDi 1.7 CRDi  ISG 2.0 CRDi ISG 1.7 CRDi ISG 7DCT

Caixa de velocidades Manual 6 velocidades Automática 7 velocidades DCT

Tração DIANTEIRA

Combustível Gasolina Diesel

Arquitetura do motor 4 cilindros em linha  4 cilindros em linha, turbo   4 cilindros em linha, turbo   

Cilindrada (cm3) 1591 1591 1685 1995 1685

Potência máx. (CV/rpm) 132/6300 177/5500 115/4000 136/2750~4000 141/4000

Binário máximo (Nm/rpm) 160.8/4850 265/1500~4500 280/1250~2750 373/1500~2500 340/1750~2500

Velocidade máxima (km/h) 182 205 176 186 185

Emissões de CO2 combinadas (g/km) 147* 169 119* 127* 129*

Consumo de combustível** (urbano) 7.9* 9.8 5.4* 5.6* 5,4*

Consumo de combustível** (extra-urbano) 5.4* 5.8 4.2* 4.4* 4,7*

Consumo de combustível** (combinado) 6.3* 7.3 4.6* 4.8* 4,9*

Peso em vazio ou tara (kg) 1454 1524 1500 1604 1545

Peso bruto (kg) 2305

Peso máx. de reboque(kg), c/trav 990 1715 1095 2130 1380

Peso máx. de reboque(kg), s/trav. 650 750 750 750 750

Depósito de combustível (litros) 62

Espaço cabeça (diant.) (mm) 997 Espaço pernas (diant.) (mm 1053/1129 Capacidade da bagageira VDA (litros) – bancos subidos 491/503**
Espaço cabeça (tras.) (mm) 993 Espaço pernas (tras.) (mm) 970 Capacidade da bagageira VDA (litros) – bancos rebatidos 1480/1492**

Dimensões e capacidades

**Nível mais baixo do piso

* Com ISG   ** Litros/100 km
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Cores

Jante de liga leve 

245/45R de 19“ 

Jante de liga leve 

225/60R de 17“ 

Jante de liga leve 

245/45R de 19“ GT Line

Casa White Sparkling Silver

Dark Gun Metal Black Pearl

Deluxe White

Sand TrackNew Infra Red Planet Blue

Jantes

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.

Mantenha as suas opções em aberto.
Especificações e cores



Mais paz de espírito 
do que nunca...

Paz de espírito

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 durante 
os restantes 4 anos). Esta garantia integral é gratuita e transferível para 
proprietários subsequentes, desde que o veículo seja mantido regularmente 
de acordo com o programa de manutenção.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção 
duradoura e brilhante ao seu novo veículo KIA. O veículo também beneficia de 
uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade e de uma garantia 
de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Mantenha-se em contacto com a KIA
Visite www.kia.pt para conhecer as últimas novidades. Encontre 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, tecnologias híbridas e 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. Além disso, patrocinamos o Open 
da Austrália e a estrela do ténis Rafael Nadal.

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

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

Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data 
da impressão desta brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos 
e as especificações incluídos neste catálogo podem variar consoante o mercado. 
Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria podem 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


