
Суттєві нововведення криються під капотом 
оновленого Kia Sportage. Стартовий бензиновий 
двигун 1.6 потужністю 132 к.с., який досі 
пропонувався лише з 6-ступінчастою механічною 
КПП, відтепер можна замовити і в поєднанні 
з 6-ступінчастою автоматичною КПП

Зовнішній вигляд та оснащення автомобілів у автосалонах може відрізнятися від наведених у буклеті. 
Виробник має право вносити зміни в конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення.

www.kia.com/ua

Кольори

Детальні умови гарантії  
та обмеження зазначені  
в сервісній документації.

KІА Асистанс - програма 
надання асистанських 
послуг. Послуги надає 
ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

Оновлений Кіа

ЕКОНОМІЧНІ ДВИГУНИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ДИЗАЙН

Диски

Основні параметри
Тип кузова П’ятидверний універсал

Двигун
1.6 GDI 

Бензиновий
1.6 T-GDI 

Бензиновий
1.6 CRDI 

Дизельний
2.0 CRDi 

Дизельний

Об’єм 1,591 1,591 1,598 1,598 1,995

КПП 6 MT/6AT 7DCT 6 MT 7DCT 6AT

Привід коліс Передній Повний Повний Повний Передній Повний

Потужність, к.с./об.хв. 132 / 6,300 177 / 5,500 115 / 4,000 136/4,000 185 / 4,000

Крут.момент, Нм/об.хв. 160.8 / 4,850 265 / 1,500~4,500 280/1,500~2,750 320/2,000~2,250 400 / 1,750~2,750

Підвіска передня Незалежна, типу MacPherson, з газовими амортизаторами

Підвіска задня Незалежна, багатоважільна, з газовими амортизаторами

Споряджена маса (min), кг 1,471 1,534 1,504 1,530 1,593 1,615

Максимальна швидкість, км/г 182 201 175 180 201

Розгін до 100км/г, с 11,5 9,1 11,8 11,8 12 9,5

Споживання палива літрів на 100км

Міський цикл 8,6 9,2 5,4 5,3 5,6 7,9

Траса 5,6 6,5 4,8 4,8 5,0 5,3

Комбінований цикл 6,7 7,5 5,0 5,0 5,2 6,3

Вміст багажника за 
1-им / 2-им рядами сидінь, л

1,455 / 466

Розміри багажного відділення 
за 2-им рядом сидінь 
(довжина/ширина/висота), мм

912 / 1,035 / 886

Мінімальний кліренс, мм 182

17-дюймовий легкосплавний диск 
225/60 R17 (версії «Комфорт» 

та «Бізнес»)

19-дюймовий легкосплавний 
диск 245/45 R19 GT LINE 

Білий Делюкс

Червона Мідь

Збройова Сталь

Сяюче Срібло

Інфрачервоний

Зоряне Срібло

Морський Синій Космічний Синій

Чорна Перлина

Срібний Каньйон

4485 / 4495 (GT Line)

905 / 
915 (GT Line) 9102670

1855

1636 / 1625 / 1620
(16” / 17” / 19”)

1625 / 1613 / 1609
(16” / 17” / 19”)
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Оновлений Sportage 
отримав ще більш емоційний дизайн і через 
три роки з моменту дебюту виглядає 
надзвичайно привабливо

Автомобіль отримав оновлені передні і задні бампери, а також більш ефектну оптику. У версіях 
GT-Line (Джі-Ті Лайн) та Business (Бізнес) Sportage комплектується повністю світлодіодними фарами, 
в тому числі і головного світла. Протитуманні фари помітно змінилися, отримавши ще більш агресивний 
вигляд. Оновився і дизайн колісних дисків, які доступні в 17-ти і 19-дюймовому варіантах.

Надзвичайно популярний в Україні 
дизельний мотор 1,7 поступається місцем 
ще більш економічному і екологічному 
двигуну з робочим об’ємом 1,6 літрів. 
У базовій версії він видає 115 к.с., тоді як 
більш потужна версія, що поєднується 
з роботизованою коробкою передач DCT 
(Ді Сі Ті), має потужність 136 к.с. Обидві 
версії комплектуються системою старт/
стоп, яка дозволяє заощадити паливо 
під час руху в пробках.

Також, відтепер Sportage з дизелем 
1,6 можна буде придбати не тільки 
у передньопривідній версії, а й з усіма 
ведучими колесами.

Кросовери з 2-літровим 185-сильним 
турбодизельним двигуном відтепер 
агрегатуються 8-ступінчастим 
“автоматом”, який прийшов на зміну 
6-ступінчастій АКПП.



ВІДЧУТТЯ НАДЗВИЧАЙНОГО КОМФОРТУ БЕЗПЕКА

В оновленому KIA Sportage  майбутні власники 
знайдуть нове кермо, оновлений кластер панелі 
приладів, а також 7-дюймову сенсорну мультимедійну 
систему з підтримкою Android Auto і Apple Car Play, 
яка відтепер доступна навіть у стартовій версії 
Comfort (Комфорт)!

З KIA Sportage приємно мати справу, адже його 
інтер’єр оздоблено високоякісними м’якими на дотик 
матеріалами, а дизайн панелі приладів та сидінь 
виконано з надзвичайною увагою до деталей. 
Кросовер можна замовити з чотирма варіантами 
оздоблення салону, включаючи тканинне, шкіряне 
та комбіноване виконання сидінь.

Новий Kia Sportage є одним з найбільш досконалих та 
безпечних компактних кросоверів світу. Підвищена 
жорсткість кузова, досягнута завдяки використанню 
високоміцних сталей, та наявність шести подушок 
безпеки, широкого набору допоміжних систем вже у 
стартовій комплектації, дозволили кросоверу легко 
отримати максимальні 5 зірок від EuroNCAP.

ОСОБЛИВІ ОПЦІЇ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ КОЖНУ ПОДОРОЖ  
У СПРАВЖНЄ ЗАДОВОЛЕННЯ.
Інтелектуальна система автоматичного відмикання 
багажника працює за умови, якщо водій стоїть позаду  
автомобіля з ключем понад три секунди.

Сидіння з вентиляцією та підігрівом 
забезпечують комфорт у будь-яку 
пору року (доступні у комплектації 
GT-Line (Джи-Ті Лайн)).

Безпровідний зарядний пристрій 
дозволяє тримати всі гаджети в 
“тонусі” (доступні у комплектації 
GT-Line (Джи-Ті Лайн)).

Дбайливо організований простір 
багажника.

Чорний шкіряний

Чорний комбінований
 (шкіра та текстиль)

Сіро-чорний шкіряний 
GT-Line (Джи-Ті Лайн)

Чорний текстильний

На екран мультимедійної системи 
виводяться дані дані додатків iOS 
та Android, камери заднього 
огляду  та аудіо системи

Системи допомоги під час старту на 
схилі (HAC) та при русі на спуску 
(DBC) допоможуть безпечно рушити 
з місця та підтримувати оптимальну 
швидкість під час руху вниз.

Шість подушок безпеки, до складу яких 
входять по дві фронтальні та бічні 
подушки, а також дві шторки безпеки, 
забезпечують ефективний пасивний 
захист водія та пасажирів.

Електронна система стабілізації (VSM) 
автоматично контролює гальмівне 
зусилля та обертаючий момент двигуна, 
допомагаючи зберегти контроль над 
автомобілем навіть під час гальмування 
в повороті, в тому числі на нерівній, 
вологій або слизькій поверхні. 

Преміальна аудіосистема JBL 
перетворює салон SUV майже 
на концертну залу (доступна 
у комплектації GT-Line 
(Джи-Ті Лайн))

Порти USB/AUX та інтерфейс 
Bluetooth дозволяють 
відтворювати музику з зовнішніх 
пристроїв

КОМФОРТ


