
Kia Sportage



A inspiração não acontece por acaso. É algo que vem ter 
connosco quando temos a coragem de sair da nossa zona
de conforto e aventurar-nos por novos domínios. Surge-nos 
quando vemos o mundo com um olhar diferente e a partir de 
novas perspetivas. Encontramo-la quando nos movemos. Conte 
com a Kia para conduzi-lo pelo poder inspirador do movimento, 
para que possa atingir todo o seu potencial criativo. É por isso 
que tudo aquilo que criamos lhe oferece o espaço para
a inspiração e o tempo necessários para dar vida às suas ideias. 
Junte-se então a nós nesta emocionante viagem e descubra
com a Kia toda a inspiração que o movimento lhe pode trazer!

Deixe-se inspirar
pelo movimento. 



Se é daquelas pessoas que estão sempre prontas para abraçar a inovação, 
andar para a frente e transportar tudo na sua vida para o patamar seguinte, 
confie no novo Kia Sportage para ser uma das suas grandes fontes
de inspiração. Com a sua gama de SUV urbanos empenhados em abrir
as portas de um novo mundo de experiências de condução inspiradoras,
este modelo foi concebido para ser ousado e sofisticado, conjugando um 
design centrado no condutor com tecnologia de ponta e interiores modernos 
da mais alta qualidade. O cliente pode escolher entre as mais modernas 
motorizações eletrificadas, híbrida e híbrida plug-in, a que se juntam motores
a gasolina ou diesel eficientes e igualmente de última geração. Aprecie
a incrível nova arquitetura, os traços desportivos ousados e a forte presença 
na estrada do Kia Sportage. De uma coisa pode estar certo: doravante,
cada viagem será sempre uma ocasião inspiradora!

O Novo Kia Sportage.
A inspiração surge de muitas formas.



Se a paixão pela beleza do mundo natural o encanta, conte com o novo 
Sportage para ser o seu espaço de conforto! Logo ao primeiro olhar, verá
que se trata de um modelo esculpido com formas naturais sofisticadas e linhas 
fluídas e ousadas. Uma observação mais atenta revelará imediatamente
a forma como a sua carroçaria impecavelmente delineada cria uma presença 
tão forte na estrada. Para isso contribuem os contornos nítidos e poderosos 
que se prolongam pelas partes laterais - destacados pelos novos frisos 
dos vidros, em cromado e preto brilhante - ou as linhas verticais do design 
musculado de fastback. Acentuado pelo spoiler traseiro dinâmico, com 
características luzes traseiras LED tipo lâmina e para-choques traseiro 
desportivo, este é um SUV urbano que liga o condutor ao seu sentido
natural de aventura.

Design avançado,
para mentes inspiradas.



Se decidiu abraçar a mudança no tipo de automóvel que conduz, nunca existiu uma altura tão favorável 
como esta para avançar nesse sentido. A inspiração para o futuro da sua condução chegou, com
o novo Sportage Plug-in Hybrid! Combinando um aspeto irresistível e um interior de alta qualidade
com uma condução poderosa, dinâmica e amiga do ambiente, oferece ainda uma elegante tomada
de carregamento. Deixe-se encantar pela apelativa grelha nariz de tigre típica da Kia, pelas emblemáticas 
luzes de circulação diurna LED em forma de bumerangue, ou ainda pelas luzes de nevoeiro LED e pelos 
imponentes faróis matrix LED. E acrescente-lhes o novo Terrain Mode, que lhe permite conquistar todos 
os tipos de terreno. O Sportage Plug-in Hybrid reforça o empenho em mudar a forma como escolheremos 
conduzir no futuro.

Ideias ousadas,
que prendem a atenção.



* Existem situações em que o motor de combustão entra automaticamente em funcionamento, mesmo que o veículo esteja a circular no modo EV. Exemplos
  de tais situações são: quando o estado de carga da bateria do sistema híbrido baixa até um determinado patamar mínimo; quando existe uma forte aceleração 
e/ou é necessário aquecer o habitáculo.

Engenharia inspirada, 
para carregamentos
mais rápidos.

Tecnologia de condução mais inteligente. Através de um simples toque no botão dos modos híbrido/elétrico
(HEV/EV), localizado junto ao comando da caixa de velocidades, o sistema pode atribuir a prioridade ao modo 
elétrico ou ao modo híbrido. No modo EV (ideal para a condução em cidade), a prioridade do sistema é usar apenas 
o modo elétrico, para uma condução sem utilização de combustível e isenta de emissões.* No modo HEV, o sistema 
opera ambas as fontes de energia, utilizando exclusivamente o motor de combustão ou o motor elétrico, ou ainda 
ambos os motores em simultâneo, para fornecer energia propulsora ao veículo. 

Vivemos tempos de mudança, quer a nível individual, quer 
coletivo. Tempos que exigem uma grande dose de inovação
e nos fazem pensar e agir de forma diferente. Logo a partir
da primeira fase do seu desenvolvimento, o novo Sportage 
Plug-in Hybrid foi talhado para abraçar essa diferença, através 
da utilização das mais recentes tecnologias de motopropulsão 
eletrificada. Fácil de carregar, graças à tomada integrada,
este modelo proporciona maior flexibilidade, ao permitir
que a bateria possa ser recarregada em casa ou em estações
de carregamento públicas, tanto nas estradas como nas áreas
de serviço.

Igualmente importante, o Sportage Plug-In Hybrid
foi meticulosamente pensado para evitar sacrifícios em termos 
de espaço para os passageiros e para a carga. A bateria de alta 
tensão está localizada centralmente na carroçaria, garantindo 
uma distribuição do peso equilibrada e um espaço interior 
prático, confortável e versátil. Dotada de tecnologia de ponta, 
esta bateria apresenta também uma nova unidade de gestão, 
que monitoriza permanentemente o seu estado de carga.



Estilo, tecnologia, eficiência, e conectividade – quer para si, quer para o seu futuro. Sejam quais forem 
as suas necessidades, o novo Sportage está à altura de todas elas! A eficiência das mais recentes 
motorizações turbo - 1.6 a gasolina e 1.6 a diesel, permite uma redução do consumo de combustível
e do nível de emissões sem comprometer a dinâmica de condução.

Naturalmente, toda esta tecnologia avançada é solidamente reforçada pelo espantoso design deste 
modelo, visível, por exemplo, no arrebatador capô, na detalhada parte dianteira preta da grelha 
frontal, nas emblemáticas luzes de circulação diurna LED em forma de bumerangue e nas luzes
de nevoeiro também em LED, bem como nos imponentes faróis matrix LED. Com a sua silhueta 
orgânica e dinâmica - onde se destacam contornos laterais precisos e expressivos - e traseira
de fastback com um inovador spoiler e as típicas luzes LED tipo lâmina, o Sportage é realmente
a escolha de quem quer abraçar o futuro.

Conceção específica,
que define uma atitude.



Onde o centro
das atenções é você.
Na Kia, acreditamos que aquilo que está dentro de nós nos inspira a melhorar tudo o que 
nos rodeia. E é exatamente esse espírito que irá encontrar no novo Sportage, cujo espaçoso 
habitáculo foi cuidadosamente concebido para permitir a utilização de tecnologia de ponta, 
com funcionalidades inovadoras, materiais de alta qualidade e um estilo moderno.
No centro deste espaço interior de vanguarda encontra-se o ecrã curvo duplo, dominado 
por apelativas linhas curvas e composto por um painel de instrumentos de 12,3” e um ecrã 
tátil com as mesmas dimensões, que serve de interface para o sistema multimédia
e oferece acesso a um amplo leque de serviços. Para qualquer lado que se vire, poderá ver
e tocar em materiais e tecidos luxuosos da melhor qualidade. Desde os bancos ergonómicos, 
que oferecem um espaço abundante para as pernas (quer à frente, quer atrás), até ao ar 
condicionado de três zonas totalmente automático, passando pelo carregador sem fios
para smartphone, o Sportage é uma verdadeira experiência de luxo, quer para si,
quer para quem o acompanhar.



O pensamento inteligente 
faz toda a diferença.

Bancos totalmente rebatíveis a 40:20:40. Graças às inteligentes opções de rebatimento dos bancos traseiros,
o novo Sportage adapta-se a qualquer tarefa que tenha no seu horizonte, como por exemplo o transporte
de equipamentos desportivos ou de outros objetos volumosos.

Cabide para casacos. Os encostos de cabeça dos bancos dianteiros do Sportage 
estão equipados com um cabide, solução engenhosa para pendurar peças
de vestuário suas ou dos seus companheiros de viagem, garantindo assim
que todos chegarão sempre em grande estilo! 

Bancos aquecidos. Seja o que for que o tempo lhe reserve, nunca o apanhará 
desprevenido. Os bancos dianteiros e traseiros podem ser aquecidos nos dias 
de frio. Apresentando duas configurações ajustáveis, aquecem rapidamente, 
mantendo-se depois à temperatura desejada.

No interior do novo Kia Sportage, descobrirá que a flexibilidade e a comodidade 
gerais são a chave para tornar este espaço tão inspirador para si e para
os outros ocupantes. Encontrará opções de rebatimento dos bancos traseiros
que simplificam a colocação de carga a bordo, bem como soluções de arrumação 
bem pensadas, para além da porta da bagageira elétrica inteligente, ideal para 
quando tiver as mãos ocupadas. O pensamento inteligente da Kia oferece 
soluções inovadoras para todas as eventualidades.



Tecnologia em rede,
para continuar na vanguarda.
Na Kia, sabemos que as ligações contam. E não nos referimos apenas
às ligações humanas: referimo-nos, também, às ligações a experiências...
ou às suas ideias e locais e destinos preferidos... ou ainda àquelas que
o informam e entretêm. E, claro está, às ligações que o mantêm atualizado 
e seguro! É por isso que, no interior do novo Kia Sportage, encontrará o que 
de mais recente existe em tecnologia de vanguarda e de fácil utilização, para 
que possa manter-se permanentemente ligado a tudo e todos em seu redor 
quando estiver ao volante.

Ecrã curvo duplo, com dois ecrãs de 12,3". No coração do cockpit do novo Sportage encontra-se um monitor composto por dois 
ecrãs, que é o ponto central para todas as necessidades de condução, informação, ligação e entretenimento. Eleve a navegação para
o patamar seguinte, através do sistema curva a curva. Mantenha-se constantemente atualizado, com as mais recentes atualizações
de software e de mapas. Tal como acontece com o sistema de navegação, também poderá instalar a aplicação Kia Connect
no seu smartphone, que lhe permitirá assim interagir com o seu Sportage. Desta forma, conseguirá aceder aos serviços de bordo
Kia Connect, que oferecem um amplo conjunto de funcionalidades - desde a monitorização ao minuto do diagnóstico do veículo
(por exemplo, nível de combustível para cálculo dos parâmetros dinâmicos da condução), até ao reconhecimento de voz online, 
passando pela integração do calendário do seu smartphone. 

Carregador sem fios para smartphones. Quando vai em viagem 
e pretende manter-se ligado, manter o seu telefone carregado 
deveria ser a última das suas preocupações. É por isso que
o Kia Sportage é fornecido com um tabuleiro de carregamento 
sem fios para smartphones, que assegura carregamentos
de alta velocidade de 15 W. Basta colocar o seu smartphone
com tecnologia Qi sobre este cómodo dispositivo.

Porta USB de carregamento rápido traseira. Mantenha
os passageiros dos seus bancos traseiros felizes, com esta porta 
USB de carregamento rápido (tipo C), inteligentemente instalada 
nos painéis traseiros dos bancos do condutor e do passageiro 
dianteiro. Perfeitas para o trabalho, a diversão com jogos
ou, simplesmente, o carregamento de dispositivos.

Mood Light. Quando criámos o habitáculo do novo Kia Sportage, pretendemos obter um espaço que fizesse os ocupantes sentir-se 
como se estivessem em casa. Foi por isso que lhe acrescentámos um sistema de luz ambiente especial, que o condutor pode adaptar 
de acordo com o seu estado de espírito num determinado momento. Este sistema permite-lhe não só escolher a cor que mais
se adapta a cada tipo de viagem, de entre uma vasta gama, mas também selecionar uma mudança automática de cor cada vez
que o modo de condução for alterado. 

Ecrã tátil multimodo. Os comandos na ponta dos seus dedos:
eis uma forma inovadora de tornar o habitáculo mais 
desimpedido e intuitivo. Alterne facilmente entre o comando
do infotainment e o comando do ar condicionado, através
de um simples toque.



Segurança e apoio ao serviço. O Kia Connect permite-lhe 
manter-se a si e ao seu veículo em segurança, graças a um 
conjunto de inovadoras notificações remotas. O estado do 
veículo oferece-lhe um relatório abrangente sobre a sua viatura, 
incluindo janelas abertas ou fechadas, carga da bateria e outras 
informações de diagnóstico vitais. O Kia Connect também lhe 
comunica avisos importantes. O alarme antirroubo alerta-o para 
potenciais assaltos. E o alarme de veículo ao ralenti também
o avisa, caso se esqueça de que o motor está ligado com
o veículo estacionado (posição P na caixa de velocidades)
e com a porta aberta.

Toque elétrico. Quando conduz um modelo elétrico da Kia, 
a aplicação Kia Connect e os serviços de bordo Kia Connect 
mantêm-no totalmente informado e com total controlo 
sobre o veículo. A aplicação Kia Connect permite-lhe aceder 
remotamente ao carregamento da bateria, para iniciar, parar 
e programar os seus carregamentos. Os serviços de bordo Kia 
Connect permitem-lhe encontrar estações de carregamento 
em tempo real. Recorrendo a dados da rede permanentemente 
atualizados, esta função disponibiliza-lhe as localizações
dessas estações, assim como outros pormenores, como
a disponibilidade de postos e os tipos de conector compatíveis.

Sempre em movimento. Os serviços de bordo Kia Connect 
oferecem-lhe um acesso cómodo a um vasto conjunto de 
informações detalhadas para a sua viagem. Navegue pelo 
caminho mais rápido até qualquer destino, com dados de 
trânsito em tempo real, incluindo atualizações constantes
das condições do tráfego e da hora prevista de chegada.
Utilize os serviços de informações em tempo real Kia Connect 
para monitorizar as condições meteorológicas, localizar
pontos de interesse e obter informações sobre estações
de carregamento. Ative o reconhecimento de voz, para poder 
comandar o sistema sem ter de utilizar as mãos. Altere
ou restaure as definições do seu veículo através da transferência 
de perfil do utilizador. Usando o ecrã de navegação, aceda
ao calendário do seu smartphone com a função de calendário
de terceiros e deixe que o sistema o guie diretamente até
às localizações dos seus próximos compromissos.

Ligue-se à comodidade. Mesmo quando não está a bordo
do seu veículo, a utilização da aplicação interativa Kia Connect 
no seu smartphone é a forma fácil e cómoda de poupar tempo
e de se manter ligado. Um simples toque no ícone da função Find 
My Car fará com que o seu telemóvel lhe indique a localização
do seu veículo em parques de estacionamento grandes
ou em ruas desconhecidas. Depois de estacionar, deixe que
a navegação de última milha o leve pela mão até ao seu destino 
exato. Se houver outra pessoa a conduzir o seu veículo, o Valet 
Parking monitoriza todas as manobras por si. Planeie e configure 
a sua viagem antecipadamente com a função Enviar Para
o Veículo, e verifique o estado deste antes da partida. E porque 
não usar o Comando das Portas para trancar e destrancar 
remotamente estas últimas, ou ver o resumo das suas viagens 
anteriores em As Minhas Viagens?

Na Kia, acreditamos que as ligações podem proporcionar oportunidades ilimitadas. Oportunidades
que o inspiram a dar vida às suas grandes ideias. No veículo, no telefone, onde quer que esteja
e seja o que for que procura... E é exatamente isso que vai encontrar com a aplicação Kia Connect
e os serviços de bordo Kia Connect, concebidos para monitorizar constantemente o seu veículo 
e oferecer-lhe informações sobre a sua viagem sem qualquer desconforto. Mantenha-se 
constantemente informado a bordo com a navegação online, que utiliza dados em tempo real, 
nomeadamente sobre estações de carregamento, estacionamento, condições meteorológicas
e pontos de interesse. Com reconhecimento de voz, entre outras funções. Através da aplicação
Kia Connect, é possível aceder às funções de Transferência de Perfil do Utilizador, Navegação
de Última Milha, Valet Parking, Find My Car e Comando das Portas, entre muitas outras.
Com tantas funcionalidades na ponta dos seus dedos, nunca foi tão fácil tornar cada viagem
numa experiência verdadeiramente inspiradora!

Mantenha-se ligado.
Inspire-se!

 
Os ecrãs do Kia Connect destinam-se apenas a fins ilustrativos, não correspondendo necessariamente à versão mais recente da aplicação Kia Connect e dos serviços de 
bordo Kia Connect.

Para quaisquer questões relativas à legislação, é favor verificar os Termos de Utilização do Kia Connect.

Informações e serviço de controlo para o seu Kia: os serviços serão disponibilizados gratuitamente durante um período de sete anos (a contar do dia em que o veículo 
é vendido ao seu primeiro proprietário, ou seja, a data em que o contrato de compra e venda inicial entra em vigor), não obstante poderem ser alterados durante esse 
período. Para mais informações sobre o funcionamento e as condições de utilização, contacte o seu concessionário Kia ou aceda ao site kia.pt. Funciona em smartphones 
com sistema operativo iOS ou Android e contrato de telecomunicações móveis com opção de dados necessário, podendo acarretar custos adicionais para o utilizador.



Painel de instrumentos de 12,3", com amplitude de imagem. 
Equipado com um ecrã LCD TFT de última geração,
que se destaca pela grande precisão e nitidez de imagem.
Consoante o grupo motopropulsor selecionado, o novo Sportage
disponibiliza um conjunto de modos de condução que vão desde 
o Eco ao Desportivo. A indicação correspondente a cada modo 
de condução selecionado é exibida no painel de instrumentos. 

Comando rotativo da caixa de velocidades. Localizado numa 
posição central e fácil de alcançar, este comando rotativo 
funciona através da tecnologia “shift-by-wire”, que permite 
engrenar mudanças sem esforço. Igualmente importante
da perspetiva da segurança é o facto de este comando engrenar 
automaticamente a posição de estacionamento (“P”)
se o condutor se esquecer de o fazer após parar.

Quando a inspiração chega, o novo Sportage está sempre
à altura. Tal deve-se ao facto de termos criado uma experiência 
de condução dinâmica, envolvente e otimizada, apresentando 
avanços tecnológicos altamente inovadores.

Inovação
através da visão.

Sistema de iluminação dianteira inteligente. Bem-vindo a uma 
diferença clara e distinta na tecnologia de iluminação da indústria 
automóvel. Quando os faróis matrix LED estão ligados no modo 
de máximos e o sistema de iluminação dianteira inteligente deteta 
outro veículo circulando ou na mesma direção que o seu ou na 
direção oposta, o sistema comuta automaticamente os LED para 
o modo de médios, evitando assim encandear o condutor desse 
veículo. Depois, quando a estrada fica livre, o sistema regressa
ao modo anterior.



Tecnologia DriveWise, para
maiores níveis de segurança.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA). Avaliando 
simultaneamente os dados da câmara e do radar, este sistema 
analisa informações sobre outros veículos, peões ou ciclistas
que atravessem a estrada, para evitar uma potencial colisão
com os mesmos. O FCA também consegue prevenir colisões
nas viragens à esquerda em cruzamentos e, quando deteta
uma potencial colisão, emite um sinal de aviso no painel
de instrumentos e efetua uma travagem com a máxima força.

Assistência à Condução em Autoestrada (HDA). Esta função
foi concebida para oferecer maior comodidade ao condutor
nas viagens em autoestrada, mantendo a distância do Sportage 
para o veículo que o antecede e conservando-o no centro da sua 
faixa de rodagem atual. Simultaneamente, comanda a direção,
a aceleração e a desaceleração. Em determinadas condições,
o sistema ajusta automaticamente a velocidade do Sportage, 
para corresponder à informação de limite de velocidade
fornecida pelos dados de navegação.

A sua segurança e a dos seus passageiros esteve sempre entre as nossas 
principais prioridades ao desenvolvermos o novo Sportage. É por isso que 
todas as versões deste modelo estão equipadas com a muito elogiada 
tecnologia DriveWise, criada pela Kia. Este sistema, líder na indústria, integra 
um vasto conjunto de funções avançadas, que diminuem as possibilidades
de acidentes e aumentam a proteção geral. 



Casa white (WD) Sparkling silver (KCS)Deluxe white pearl (HW2) Lunar silver (CSS)

Pearl black (1K)

Splash lemon (G2Y)

Penta metal (H8G)Pacific blue (B3L)

Infra red (AA9)

Experiment green (EXG) Yuka steel gray (USG)

Orange fusion (RNG)

Cores para um carácter
mais refinado.

Cores da carroçaria

Dinâmicas ou distintivas. Desportivas ou subtis. Chamativas
ou luxuosas. Com tantas cores disponibilizadas, a escolha
é difícil... mas é sua!

Machined bronze (M6Y)

Luxuoso por fora
mas também por dentro.

DRIVE, em tecido preto. O interior apresenta revestimentos 
em tecido preto com costuras também em preto para os bancos 
e para as respetivas almofadas laterais. Também oferece 
revestimentos superiores das portas macios, apoios de braços 
nas portas em pele sintética e revestimento do teto cinzento.

TECH, em tecido preto e pele sintética. Os bancos, em tecido 
preto e pele sintética preta, apresentam costuras em preto, 
que os tornam esteticamente perfeitos. Também oferece 
revestimentos superiores das portas macios, apoios de braços 
nas portas em pele sintética e revestimento do teto cinzento.

Escolha a opção de conforto que mais se adequa à sua 
individualidade: a gama de versões de interior do novo Sportage 
oferece-lhe o que de mais avançado existe em materiais, 
texturas, costuras e cores.



GASOLINA DIESEL HEV PHEV

Motor 1.6 T-GDi ISG 1.6 CRDi ISG 1.6 T-GDi ISG 1.6 T-GDi ISG 4WD

Potência máxima (CV) 150 / 5.500 115 / 4.000 230 / 5.500 265 / 5.500

Binário máximo (Nm) 250 / 1.500 ~ 4.000 280 / 1.500 ~ 2.750 350 / 1.500 ~ 4.500 350 / 1.500 ~ 4.500

Pneus e Jantes

Dimensões 235/55 R18 235/55 R18 235/55 R18 235/50 R19
Prestações
Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg) 10,3 12,1 8 8,2
Velocidade máxima (km/h) 189 175 193 191
Consumos
Combinado WLTP (l/100 Km) 6,8 5,6* 5,7 1,3*
Emissões CO2 WLTP (g/km) 154 146* 129 38
Autonomia

Máxima em modo elétrico - Ciclo urbano 
WLTP (km) - - - 70*

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. 

Estabeleça o ritmo
do seu percurso.
Todos os elementos da família Sportage foram concebidos com atenção
ao mais ínfimo pormenor. E isso incluiu as jantes: elegantes, desportivas
e verdadeiramente impressionantes!

Jantes em liga leve de 18” Jantes em liga leve de 19"

As informações sobre os pneus relativamente ao consumo de combustível e outros parâmetros nos termos do Regulamento (UE) 2020/740 estão disponíveis 
no nosso website, em kia.pt. Os dados sobre pneus aqui fornecidos destinam-se apenas a fins informativos.

* Valores estimados. Aguardam homologação.

Especificações
ao pormenor.



Toda a paz de espírito
de que necessita.

Desejamos que, ao comprar um Kia novo, se sinta ligado à sua 
experiência de condução, não só no primeiro dia, mas também
ao longo dos anos que se seguem. É por isso que todos os nossos 
veículos novos são fornecidos com garantias prolongadas
e exclusivas. 

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 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.

Garantia de 10 anos ou 200 000 km exclusiva para o novo Kia 
Sportage. Garantia adicional de 3 anos. Consulte as condições
em kia.pt.



Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se 
corretas à data da impressão da presente brochura, podendo 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 
poderão variar ligeiramente em relação ás cores verdadeiras. Para 
mais informações, contacte o seu Concessionário Kia.

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

kia.pt


