
Nye Kia

Gjør deg klar  
for nye eventyr



I februar lanserer vi  
splitter nye Kia Sportage!

Vær en av de første til å kjøre den, 
og avtal prøvekjøring hos din forhandler  

allerede i dag.



Nye Kia Sportage
Med nye Kia Sportage handler alt om å gi deg mer enn du forventer. En mer slående design og avansert 
teknologi. Flere spennende detaljer som øker både komfort og sikkerhet. Flere grunner til å komme deg 
ut og gripe dagen. Det handler om å oppdage en helt ny måte å se verden på. Utforske. Hente inntrykk. 
Forflytte seg langt, eller være i nærheten. Finne nye eventyr og nye steder. Med sin nytenkning, stil og 
komfort, er Kia Sportage den perfekte bilen til å sørge for at hver eneste reise teller.

NYHET: Toppmodellen GT Line
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1. Høyteknologiske bi-xenon hovedlykter med dynamiske kurvelys 
 holder veien foran deg krystallklar. Systemet, som arbeider i takt med 

styringen, sørger for at ting foran deg er opplyst – uansett hvor du kjører.
2.  Den praktiske trådløse batteriladeren gir deg muligheten til å plassere 

telefoner med Qi teknologi, eller kompatible systemer, direkte på gulv- 
konsollen for å lades.

3.  Blindsonevarslingen har radarer som overvåker dødvinkelen på hver side  
av bilen, og varsler om biler som befinner seg i denne, med et blinkende 
varsellys i sidespeilet. Kjørefeltvarslingen hjelper deg til sikre skift av kjøre-
felt. Den varsler om kjøretøy som ligger inntil 70 meter bak, i det parallelle 
kjørefeltet. 
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4. Oppvarmede seter både foran og bak, samt ventilerte forseter, holder 
deg forfriskende avkjølt om sommeren og behagelig varm i den kalde 
årstiden.

5.  Det automatiske nødbremsesystemet er i stand til å oppdage både biler 
foran deg og fotgjengere som krysser veien. Ved hjelp av radar og 

kamera måles retningen og hastigheten til andre kjøretøy, og dersom det 
er en risiko for kollisjon varsles bilføreren. Dersom ikke føreren reagerer 

vil systemet automatisk aktivere bremsene for å forhindre kollisjon, eller 
redusere skadeomfanget.

6. Filskiftvarsleren gir beskjed når føreren umotivert beveger seg ut av kjøre-
feltet, og styrer om nødvendig bilen automatisk tilbake til den opprinnelige 
plasseringen i kjørefeltet.
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NYHET: Automatisk bakluke
Når du har hendene fulle, er det hendig at bakluken åpnes automatisk. 
Smart-nøkkelen trenger bare befinne seg bak bilen i tre sekunder først. 
Bakluken lukker du enkelt igjen ved å trykke på en knapp.
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Kia har Norges beste nybilgaranti 
på hele 7 år. Les mer om garantien 
og nye Sportage på www.kia.com.



Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 7.500,-) levert Drammen. Lokal 
frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildede 
modeller. CO2-utslipp fra 119 g/km, forbruk fra 0,46 l/mil v/bl. kjøring. All 
informasjon og alle illustrasjoner er korrekte på trykketidspunktet, men kan 
endres uten forutgående varsel. Januar 2016

Kias 7 års / 150 000 km nybilgaranti. 
Gjelder i alle EU-land (samt Norge, 
Sveits, Island og Gibraltar) i henhold 
til lokale regler og vilkår.

Interiøret er nettopp så komfortabelt som du kan forestille deg. Fra de 
elegante setene til bruken av materialer med høy kvalitet gjennom hele 
kupéen, mangler det ikke på detaljer som får deg til å føle deg hjemme. 

www.kia.com


