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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Faça o seu caminho…
com o novo Kia Sorento.

4

Quando se trata de viver a vida à sua maneira, sem cedências, a escolha certa é o novo SUV de sete lugares Kia Sorento, com motopropulsão eletrificada. Quer
baixas emissões? O Sorento Hybrid é o parceiro ideal. O design elegante e poderoso deste modelo, combinado com os seus surpreendentes níveis de espaço,
conforto e luxo, significam sempre uma condução em grande estilo e sem preocupações. As regras são suas - e a escolha também!
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Estabeleça os
seus padrões
Afaste-se da rotina e admire o novo design do Kia Sorento, com as suas linhas
robustas e plenas de estilo, concebidas para se adaptarem perfeitamente à
potência do seu grupo motopropulsor eletrificado. Com novos contornos muito
característicos, coberturas nas cavas das rodas, puxadores das portas na cor da
carroçaria com um toque de cromado acetinado e revestimentos e saias laterais
sofisticados, tudo isto acompanhado pelas características janelas “daylight
opening graphic”, o Sorento Hybrid combina perfeitamente a sofisticação em
estrada com a emoção fora desta, ao mesmo tempo que assegura baixas
emissões..
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Forje o seu terreno
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Se viver a vida segundo as suas próprias regras inclui conduzir um SUV que preenche todos os requisitos de design emocionante, carácter robusto sem sacrificar o espaço ou
o conforto e consciência ambiental, então o novo Sorento oferece-lhe o melhor de dois mundos!
O design musculado e poderoso significa que estará sempre na vanguarda. É impossível não ficar fascinado com a impressionante grelha dianteira, o surpreendente parachoques desportivo com grelha de entrada de ar em forma de asa ou ainda as sofisticadas jantes de liga leve de 19".
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Saboreie os seus
gostos
Esteja onde estiver e vá para onde for, no interior do remodelado Kia Sorento
encontrará os mais recentes avanços em termos de tecnologia e conectividade,
ergonomicamente combinados com um espaço luxuoso, pleno de estilo e
conforto. Observe o interior de alta qualidade, com a sua iluminação ambiente,
e descubra os bancos em pele, conjugados com um revestimento do teto preto.
Depois, deleite-se com a superfície de efeito acetinado do tablier (dotada de
relevos 3D) e com as molduras semi-cromadas, sem esquecer os elementos
de destaque em preto brilhante que surgem por todo o habitáculo, condizendo
com o exterior desportivo. Sente-se confortavelmente e aprecie o sistema de
navegação sem moldura de 10,25” e com cluster totalmente digital de 12,3". Por
fim, lance-se na estrada e deixe-se surpreender pelo sistema Bose® Premium
Sound. À sua maneira, ao seu estilo... sem cedências!
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Versatilidade

Faça aquilo
de que gosta
Abra a sua mente e imagine todas as possibilidades. Pleno de versatilidade
e flexibilidade, o novo Sorento nunca se acanha perante uma aventura ou
o tráfego citadino. Na sua qualidade de automóvel de sete lugares, oferece
níveis supremos de espaço e conforto, com bancos traseiros que deslizam
individualmente e que podem ser rebatidos a 60:40 remotamente, através de
um simples toque num botão. Os seus passageiros podem assim usufruir de
espaço e comodidade, existindo até mesmo um ar condicionado manual para
os passageiros da 3ª fila de bancos, para tornar o seu conforto tão completo
quanto o do condutor. Afinal de contas, o Sorento foi concebido a pensar em si e
naqueles que o acompanham!
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Conforto/Flexibilidade

AMPLA CAPACIDADE DA BAGAGEIRA COM
REBATIMENTO REMOTO DA 2ª FILA DE
BANCOS ATRAVÉS DE UM SIMPLES TOQUE
NUM BOTÃO
O Sorento pode passar rapidamente de 5 para
7 lugares, podendo também ser facilmente
reconfigurado para criar um espaço de carga
generoso, que o tornará num veículo de transporte
de mercadorias ou num explorador com até 910
litros de espaço na bagageira. Para um rebatimento
mais fácil dos bancos da 2ª fila diretamente a partir
da zona da bagageira, encontrará dois botões de
controlo remoto através de um simples toque: um
para o lado esquerdo e outro para o lado direito,
que tornam o processo mais rápido e simples.

Aumente as suas opções
Quando a sua cabeça diz que é hora de ultrapassar limites, o Sorento responde-lhe: “Façamo-lo, mas em grande
estilo!”. É por isso que encontrará um conforto, espaço e flexibilidade supremos no habitáculo, complementados
por um design exterior mais ousado.

OPÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS
Seja o que for que tenha planeado, e sejam quais
forem os objetos que pretende transportar, o
Sorento está sempre bem preparado.

3ª fila parcialmente rebatida

3ª fila totalmente rebatida e 2ª fila parcialmente
rebatida
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3ª fila totalmente rebatida

2ª fila parcialmente rebatida (5 lugares)

2ª fila totalmente rebatida (5 lugares)

Carregar o veículo sem esforço é agora mais fácil, graças às diferentes opções de
regulação da altura da bagageira, que podem ser memorizadas consoante a estatura
do condutor. Basta utilizar o botão de memória situado sob a porta da bagageira.
Para usufruir desta função, basta premir esse botão ininterruptamente durante três
segundos. Tão simples quanto isto.
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Comodidade

Partilhe uma experiência ímpar

BANCOS ELÉTRICOS COM MEMÓRIA

Agora que sabe qual o caminho a seguir, é ótimo saber também que os seus entes queridos podem
partilhar a experiência Sorento consigo, no habitáculo ergonómico e confortável deste modelo.

O sistema de memória integrado permite que até dois condutores memorizem
as suas preferências quanto às posições dos espelhos retrovisores e dos
bancos. Para maior conforto e comodidade, tanto o banco do condutor como
o do passageiro dianteiro estão equipados com apoio lombar. O banco do
condutor possui ainda uma almofada extensível e integra o airbag dianteiro
central, que evita que as cabeças dos ocupantes dos dois bancos dianteiros
colidam entre si em caso de acidente.

HEAD-UP DISPLAY (HUD)
Mantenha-se seguro e informado: para que nunca tenha de desviar os olhos
da estrada, o HUD projeta gráficos e outras informações relacionadas com a
viagem no para-brisas, diretamente na sua linha de visão.

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO SURROUND VIEW 360º
Segurança em todos os ângulos: este sistema intuitivo combina quatro
abrangentes imagens das câmaras situadas à frente, atrás e nas partes
laterais do veículo, oferecendo uma ampla vista aérea do espaço em redor
durante o estacionamento ou a deslocação a velocidades inferiores a 20 km/h.
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERIOR “MOOD LIGHTING”

BANCOS AQUECIDOS E VENTILADOS

Para criar o ambiente perfeito, este sistema tem luzes nas portas e sob o

Quando está frio lá fora, os bancos da primeira e da segunda fila podem ser

tablier, oferecendo uma escolha de sete cores principais e 64 secundárias, para

aquecidos. Nos dias quentes, o condutor e o passageiro dianteiro podem contar

corresponder ao seu estado de espírito e tornar cada viagem mais calma ou

com assentos e encostos ventilados.

mais emocionante.
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Infotainment/Conectividade

Mantenha-se sempre ligado
A partir do momento em que se sentar no seu Kia Sorento, descobrirá todo um mundo de
funcionalidades de informação e entretenimento, que usufruem da mais recente tecnologia e foram
concebidas para lhe garantir um controlo total durante as aventuras que o esperam.

SISTEMA DE SOM SURROUND BOSE® PREMIUM
Experimente o que de melhor existe no mundo do entretenimento a
bordo, com este sistema de 12 altifalantes, amplificador externo e
tecnologia de ponta. Transforme qualquer fonte áudio estéreo ou
multicanal numa espantosa experiência de som surround.

Atualização de
mapas durante 7
anos
Como demonstração do nosso empenho
total na qualidade, todos os veículos novos
Kia equipados de origem com sistema de
navegação LG beneficiam do programa de
oferta de 6 atualizações anuais gratuitas,
realizadas num Reparador Autorizado Kia.
Este programa exclusivo garante que o
seu sistema de navegação está sempre

PORTAS USB E ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS

CARREGADOR SEM FIOS PARA SMARTPHONES

Os encostos dos bancos dianteiros têm portas de carregamento USB

Esqueça os cabos: agora, pode carregar o seu telefone sem qualquer esforço,

Selecione o seu destino no amplo ecrã tátil e sem moldura de 10,25", fornecido com o sistema de navegação

integradas, que podem ser usadas pelos respetivos ocupantes ou pelos

bastando colocá-lo na consola de carregamento na parte dianteira da consola

Premium. Além disso, oferecemos atualizações de mapas gratuitas que cobrem um período de sete anos, e

passageiros da 2ª fila de bancos. Adicionalmente, existe uma porta deste tipo

central.

é compatível com os sistemas Android Auto e Apple Car Play.

de cada um dos lados da zona de carga, para utilização por parte dos ocupantes

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO DE 10,25"

atualizado.

da 3ª fila. Por seu turno, a consola central traseira disponibiliza não só uma
porta de carregamento USB, mas também uma tomada de 12 V – ideais tanto
para carregamentos como para jogos.
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Segurança e assistência I

Previna-se para os imprevistos
Nunca sabemos o que a estrada à nossa frente nos reserva. Mas é aí que o Sorento volta a
surpreender, com as suas soluções de alta tecnologia, que tornam as viagens mais seguras.

ASSISTÊNCIA À SAÍDA EM SEGURANÇA (SEA)

ALERTA DE OCUPANTE NO BANCO TRASEIRO (ROA)

Este sistema ajuda a evitar que os passageiros dos bancos traseiros saiam da

Esta função utiliza sensores concebidos para detetar a presença de crianças

viatura quando deteta a aproximação de potenciais perigos. Se tal acontecer, o

ou animais na 2ª ou na 3ª fila de bancos, emitindo sinais visuais e sonoros se

sistema ativa o fecho centralizado e emite um aviso sonoro e outro visual.

verificar a existência de movimento no habitáculo, antes e depois de o veículo
ser trancado.

ASSISTÊNCIA À PREVENÇÃO DE COLISÕES PELO ÂNGULO MORTO
(BCA)
Quando o condutor pretende mudar de faixa, o sistema BCA deteta a presença
de outro(s) veículo(s) no seu ângulo morto e alerta-o através de símbolos de
aviso no retrovisor exterior do seu lado e no head-up display. Caso o condutor
inicie uma mudança de faixa e exista outro veículo no seu ângulo morto, o
Sorento aplicará automaticamente os travões, para evitar uma colisão, e os
símbolos de aviso no head-up display e no espelho retrovisor exterior piscarão,
acompanhados de um alarme sonoro bastante audível..
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MONITOR DO ÂNGULO MORTO (BVM)

TRAVÃO MULTICOLISÃO (MCB)

ASSISTÊNCIA À PREVENÇÃO DE COLISÕES FRONTAIS (FCA)

Concebido para melhorar a visibilidade em relação aos ângulos mortos, o BVM

Se o seu airbag disparar em resposta a uma colisão primária, este sistema

Avaliando simultaneamente os dados da câmara e do radar, este sistema

recorre a câmaras laterais para que o painel de instrumentos possa exibir

envia imediatamente um sinal correspondente ao Controlo Eletrónico de

analisa informações sobre outros veículos, peões ou ciclistas que atravessem

imagens da estrada no ângulo morto do lado esquerdo ou direito quando o

Estabilidade, para que este trave o veículo. O MCB aplica os travões do veículo

a estrada, para evitar uma potencial colisão com os mesmos. O FCA também

condutor ativa os indicadores de mudança de direção do lado correspondente.

para prevenir uma colisão subsequente, ou mitigar o respetivo impacto.

consegue prevenir colisões nas viragens à esquerda em cruzamentos. Quando

Ative então os indicadores do lado esquerdo e verá o lado esquerdo da estrada

este sistema deteta uma potencial colisão, emite um sinal de aviso no painel de

atrás de si. Se ativar os indicadores do lado direito, o sistema exibirá a vista

instrumentos e efetua uma travagem com a máxima força.

desse lado.
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Segurança e assistência II

A segurança na ponta
dos dedos
O novo Kia Sorento ajuda-o a estar a par daquilo que se passa em seu redor, aumentando o seu
conforto e segurança, tanto em viagens longas como em viagens curtas.

ASSISTÊNCIA À PREVENÇÃO DE COLISÕES À RETAGUARDA (RCCA)
Contribuindo para a segurança na circulação em marcha-atrás (principalmente na saída de lugares de estacionamento com visibilidade
limitada), o RCCA fornece avisos sonoros e visuais e auxilia à travagem se um radar traseiro lateral detetar um veículo a aproximar-se pelo
lado correspondente (se o condutor selecionar "Apenas Aviso" no menu, o sistema fornecerá apenas alertas sonoros e visuais, sem travagem
assistida).

ASSISTÊNCIA AO LIMITE DE VELOCIDADE INTELIGENTE (ISLA)
Este sistema recorre a uma câmara para ler os sinais de limite de velocidade na estrada, exibindo-os
então junto ao velocímetro e no ecrã de navegação. O condutor pode depois decidir programar a velocidade
segundo o limite estabelecido para a estrada em questão ou ultrapassá-lo.
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ASSISTÊNCIA À PREVENÇÃO DE COLISÕES NO
ESTACIONAMENTO (PCA)

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO EM AUTOESTRADA (HDA)

Utilizando a câmara de auxílio ao estacionamento e os sensores

que corresponde ao limite da autoestrada por onde o veículo circula.

ultrassónicos traseiros, esta função evita que o veículo colida com

Simultaneamente, controla a direção, a aceleração e a desaceleração

peões ou obstáculos próximos da retaguarda do veículo nas entradas ou

na mesma faixa, ao mesmo tempo que mantém uma distância de

saídas de lugares de estacionamento, assim como na circulação a baixa

segurança para o veículo da frente. Este sistema foi concebido para

velocidade. Caso preveja uma colisão com um obstáculo, a PCA alerta

ajustar automaticamente a velocidade com base no limite de velocidade

o condutor através de sinais visuais e sonoros, ao mesmo tempo que

da estrada que está a ser percorrida, o qual é detetado através do

aciona os travões do veículo.

sistema de navegação.

A HDA mantém a velocidade estabelecida pelo condutor ou aquela
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Segurança e assistência III

Os comandos são seus!
Quer se trate de uma viagem longa ou curta, é reconfortante saber que o seu Kia Sorento
contribui sempre para a segurança de todos os que seguem a bordo.

ASSISTENTE DE FILA DE TRÂNSITO (LFA)
Este sistema de condução autónoma de “Nível Dois” da Kia representa um

CRUISE CONTROL INTELIGENTE COM FUNÇÃO STOP & GO (SCC C/ S&G)
E NSCC

passo de gigante na direção da condução semi-automática. Em colaboração

Utilizando uma câmara e um radar, este sistema mantém a velocidade

com o Cruise Control Inteligente, o LFA comanda a aceleração, a travagem e a

programada, garantindo uma distância segura para o veículo que segue à

direção consoante o comportamento do veículo que segue à frente. A condução

frente. Além disso, controla a aceleração e a desaceleração, para assegurar

em engarrafamentos torna-se assim mais fácil. O sistema recorre à câmara

que o seu veículo pára quando o veículo da frente se detém, arrancando depois

e aos sensores de radar para manter uma distância segura para o veículo da

quando este último reinicia a sua marcha. Além disso, o SCC é assistido pelo

frente, e monitoriza as marcas delimitadoras da faixa de rodagem de modo a

sistema de navegação e utiliza informações de mapas dos ADAS, podendo

manter o seu veículo no centro da mesma. Funciona entre os 0 e os 180 km/h.

assim desacelerar autonomamente nas curvas (o que aumenta a segurança) e
manter o veículo dentro do limite de velocidade.

ASSISTENTE DE MÁXIMOS (HBA)

AVISO DE ATENÇÃO DO CONDUTOR (DAW)

Quando as condições o permitem, o Sorento acende as suas luzes de máximos

O DAW monitoriza os padrões de utilização do volante, dos indicadores de

automaticamente. Se a câmara montada no para-brisas detetar os faróis

mudança de direção e do acelerador, avisando o condutor caso detete perdas

dos veículos que circulam na direção contrária, a função de Assistente de

de atenção da parte deste. Por exemplo, numa fila de trânsito, se o veículo da

Máximos comuta automaticamente as luzes para médios, evitando assim o

frente arrancar e o condutor não reagir, o sistema alerta-o. Ou, se o condutor

encandeamento dos condutores desses veículos.

der sinais de sonolência, o DAW incentiva-o a fazer uma pausa.

ASSISTÊNCIA À MANUTENÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM (LKA)
Ao seu lado, para mantê-lo concentrado: uma câmara situada na parte
dianteira do veículo monitoriza as marcas da faixa de rodagem e, se o condutor
entrar em rota de saída da mesma sem manifestar essa intenção, o sistema
alerta-o e, se necessário, intervém na direção para que o veículo volte à
trajetória certa.
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Tecnologia híbrida

Conhecimento é poder

ARRANQUE
Nos arranques após paragem, o sistema híbrido
utiliza apenas energia gerada pelo motor elétrico.
Reduz-se assim o consumo de combustível nas
situações de tráfego lento ("pára-arranca").

26

ACELERAÇÃO SUAVE
Nas acelerações de média intensidade, o sistema
também utiliza energia oriunda exclusivamente
do motor elétrico, a qual assegura uma potência
suficientemente forte para permitir a aceleração.

ACELERAÇÃO TOTAL

ACELERAÇÃO SUAVE

Quando o condutor acelera mais intensamente, o
motor de combustão trabalha em conjunto com o
motor elétrico para fazer com que o veículo atinja a
velocidade desejada.

Na condução a velocidades relativamente
constantes, o sistema entra no modo de assistência
elétrica, no qual o motor de combustão é a principal
fonte de força motriz.

DESACELERAÇÃO
A travagem regenerativa do sistema aproveita
todas as desacelerações, recolhendo a energia
correspondente e armazenando-a na bateria para
utilização futura.

PAINEL DE INSTRUMENTOS TFT DE 12,3" TOTALMENTE DIGITAL

ECRÃ DE NAVEGAÇÃO DE 10,25"

Inteligentemente concebido e facilmente personalizável, o ecrã de supervisão

Fácil de ler e de utilizar, este ecrã tátil a cores mostra percursos, opções de

fornece indicações sobre a temperatura, alertas de baixa pressão dos pneus e

caminho mais curto e outras informações fundamentais. Permite ao condutor

outras informações essenciais sobre o veículo e a condução. Exibe também o

verificar o fluxo de energia do grupo motopropulsor do Sorento e monitorizar

estado do sistema de carregamento híbrido, incluindo os níveis de combustível

informações ao minuto, tais como o modo de condução atual, a economia de

e de carga da bateria, bem como informações sobre a utilização atual dos

combustível e a utilização do motor elétrico. O ecrã pode ser dividido em dois

mesmos. O seu ecrã de alta resolução facilita a leitura de inúmeros dados com

para mais fácil acesso a diferentes aplicações, informações sobre o veículo e

um simples olhar de relance.

conteúdos multimédia.
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Gupo motopropulsor / Condução dinâmica

COMANDO ROTATIVO DA CAIXA DE VELOCIDADES
Localizado numa posição central e fácil de alcançar, este comando rotativo

Conduza com paixão
Vá onde imaginar, escolhendo uma das dinâmicas opções de motor, dotadas da mais recente tecnologia.
O novo Sorento de sete lugares apresenta uma motorização 1.6 T-GDi HEV, a gasolina e eletrificada, com
sistema de tração 2WD.

funciona através de 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.

CAIXA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA (AT)
A versão 1.6 T-GDi HEV do Sorento está equipada com caixa automática de seis
velocidades, que proporciona uma transição suave nas passagens de caixa.

PATILHAS DE COMANDO DA CAIXA DE VELOCIDADES NO VOLANTE

SELEÇÃO DO MODO DE CONDUÇÃO (DMS)

Estas elegantes patilhas de comando, em cromado, combinam com o design do

A nova caixa de velocidades automática disponibiliza diversos modos de

habitáculo e permitem ao condutor efetuar passagens de caixa rápidas e sem

condução, que permitem ao condutor adaptar as respostas do grupo

necessidade de tirar as mãos do volante. Ao mesmo tempo, contribuem para

motopropulsor ao seu estilo, aumentando assim a economia de combustível ou

aumentar a dinâmica de condução, permitindo ao condutor aumentar o binário

a resposta à aceleração. A versão com motor diesel do Sorento oferece quatro

de forma rápida e simples, sem que tenha de largar a direção para proceder às

modos de condução: Eco, Comfort, Sport e Smart, ao passo que o Sorento HEV

passagens de caixa.

dispõe dos modos Eco, Sport e Smart. A Seleção do Modo de Condução (DMS)
também adapta o “peso” da direção assistida, tornando-a mais leve ou com
resposta mais imediata aos movimentos do volante.
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Interiores

Rodeie-se de classe
O seu Kia Sorento revela tanto sobre si no exterior como no interior. Foi por isso que criámos uma gama
variada de opções de interior, em materiais que incluem o tecido e o couro “Nappa”.
Garantindo um acabamento em grande estilo, todos os bancos em pele são fornecidos com um adorno com
película TOM escovada e relevos em 3D, ao passo que os bancos em tecido preto apresentam um adorno
pintado com efeito metalizado e, uma vez mais, relevos em 3D. Conte também com uma opção de bancos
em pele cinzenta ou preta com um detalhe de cor única em preto. Os bancos em couro “Nappa” preto
também são complementados por um forro do teto em preto.

GLS DE SÉRIE, PELE PRETA
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Cores da carroçaria / jantes

Afirme o seu bom gosto

Motor

Com dez cores da carroçaria distintas, o novo Sorento é altamente adaptável ao seu gosto pessoal.

1.6 T-GDi 6AT

Potência máxima (CV)

6 veloc. autom.

Binário máximo (Nm)

Dianteira; 4 rodas

Pneus e Jantes
Dimensões

235/55 R19

Prestações

CORES EXTERIORES

Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg)

8,6

Velocidade máxima (km/h)

193

Consumos

Escolha a cor que mais se adequa ao seu estilo pessoal.
O Sorento está disponível com cores exteriores perladas, metalizadas e sólidas.

Combinado WLTP (l/100 Km)

6,7

Emissões CO2 WLTP (g/km)

153

Capacidade de carga

Clear White (UD)

Snow Pearl White (SWP)

Silky Silver [4SS]

Platinum Graphite [ABT]

Essence Brown (BE2)

Capacidade de carga (VDA) > 7 lugares

813

Capacidade de carga (VDA) > bancos rebatidos > 7 lugares

1996

DIMENSÕES E CAPACIDADES
Comprimento total (mm)
Altura total (mm)

4 810
1695
(com barras de tejadilho: 1700
sem antena)

Projeção dianteira (mm)

930

Depósito de combustível (litros)

Gravity Blue (B4U)

Steel Grey (KLG)

Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5)

Largura total (mm)

1 900

Distância entre eixos (mm)

2 815

Projeção traseira (mm)

1 065

67 litros

Mineral Blue (M4B)

INTERIOR

JANTES

DIMENSÕES

Liga leve, de 19"

32

Primeira fila

Segunda fila

Terceira fila

Espaço ao nível da cabeça (mm)

1 024

994

935

Espaço ao nível das pernas (mm)

1 052

1 060

752

Espaço ao nível dos ombros (mm)

1 500

1 475

1 345

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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Toda a paz de espírito de que necessita
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
Portugal

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 às cores
verdadeiras. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Kia.

