Кольори

Диски

Автомобіль, талановитий
майже у всьому

Сила, яку ви поважаєте
Повітряний
Білий

Sorento є по-справжньому практичним, коли справа стосується розміщення і
перевезення пасажирів та їх багажу. Внутрішній простір легко вміщує навіть об’ємні
та громіздкі предмети. Якщо ж цього буде замало, рейлінги на даху дозволять
встановити додатковий багажник.

Яскраве
Срібло

Білосніжна
Перлина

В Україні Sorento представлено із потужним та економічним
турбодизельним двигуном. Додаткову економічність та комфорт
під час їзди забезпечує абсолютно нова 8-ступінчата
автоматична коробка передач.

Платиновий
Графіт

17-дюймовий сталевий
диск 235/65R

Густа Кава

Космічний
Синій

Блискучий
Метал

Чорна
Перлина

18-дюймовий легкосплавний
диск 235/60R

Розміри, мм
Загальна довжина

4 800

Загальна ширина

1 890

Загальна висота (без рейлінгів / з рейлінгами)

1 685 / 1 690

Колісна база

2 780

Колія передня/задня (на 17’’ дисках)

1 633 / 1 644

Колія передня/задня (на 18’’ та 19’’ дисках)

1 628 / 1 639

Звіс передній/задній

945 / 1 075

Простір для ніг (1-й / 2-й / 3-й ряд)

1 048 / 1 000 / 805

Висота салону

1 004 / 998 / 920

(1-й / 2-й / 3-й ряд)

Ширина салону (1-й / 2-й / 3-й ряд)

1 500 / 1 472 / 1 342

Мінімальний кліренс

185

Об’єм бензобаку (л)

71

19-дюймовий хромований
диск 235/55R

1,690 (з рейл䥶нгами)

ДВИГУН
2

Робочий об´єм, см3
Максимальна потужність, к.с./об.хв
16,9°
1,628

1,639

945

1

1. Спинки сидінь 3-го ряду легко складаються за допомогою бічних важелів безпосередньо
у багажному відділенні (7-місна версія).
2. Бокс для зберігання дрібничок в підлозі багажного відділення (5-місна версія).
3. Функція пам’яті кута відкривання багажника.

2,780

2199
200 / 3,800

21°

18°

1,890

2.2 CRDi (дизель)

Максимальний обертальний момент, Нм

1,075

450/1.750-2.750

4,800

Коробка передач

3
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.

Детальні умови гарантії
та обмеження зазначені
в сервісній документації.

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

www.kia.com/ua

Споживання пального л/100 км*
(міський / траса / комбінований)

Оновлений

Розгін до 100 км/г, с
*За даними виробника Kia Motors.

8 А/Т
7.6 / 6.0 / 6.6
9.6

Вибір режиму роботи
двигуна та трансмісії
Відповідно до дорожніх умов
та манери водіння, водій може
обрати один з чотирьох
режимів роботи тандему
двигун-трансмісія.

Безпека

Опції та обладнання

Комфорт

Він піклується про вашу безпеку. Оновлений Sorento був ретельно
перевірений у численних краш-тестах. Досконалий кузов,
виконаний з високоміцної сталі, та шість подушок безпеки в комплексі
забезпечують надійний захист для водія та пасажирів.

У оновленому Kia Sorento не існує обмежень.
Починаючи з ергономічних та надзвичайно зручних
сидінь, у 5-ти та 7-місних версіях салону. Якщо ви
потребуєте ще більше простору, ваш Sorento передасть
ці відчуття завдяки панорамному люку на даху.

Світлодіодні задні ліхтарі
Нові задні ліхтарі з оригінальним малюнком
світлодіодів не лише привертають увагу,
але й роблять авто добре помітним.

8-дюймова мультимедійна система
Мультимедійна навігаційна система з кольоровим
сенсорним екраном, сумісна з Android Auto та Apple
CarPlay.

Вражаючий інтелект
Високотехнологічне оснащення та скульптурні форми
салону — кожен елемент продуманий для максимального
комфорту та зручності.

Преміальна аудіосистема Harman/Kardon
10 динаміків, зовнішній підсилювач та найсучасніші
технології покращення звуку.

Електронне стоянкове гальмо
Стоянкове гальмо активується одним натисканням
кнопки.

Двозонний клімат контроль
Система забезпечує індивідуальний температурний
режим та швидкість потоку повітря для водія і
переднього пасажира.

Система контролю тиску в шинах
Не лише попереджає про зниження тиску в шинах, а
й постійно показує поточний тиск у кожному колесі.

Автоматична 8-ступенева трансмісія
Забезпечує ще більш плавне та швидке
перемикання передач, а також покращення
паливної економічності.

Вдосконалена
високоміцна сталь (AHSS)
Понад 52,7% кузовних деталей
виконано з високоміцної сталі.

Електронна система стабілізації (VSM)
Система 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.

Обігрів керма
Тепло і комфорт в холодні дні.
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6 подушок безпеки
Оновлений Sorento оснащений
шістьма подушками безпеки:
фронтальними, бічними та
повздовжніми.

Центральний тунель
Оновлений важіль селектора вибору режимів
автоматичної трансмісії.

Аудіовхід та USB-порт
Вбудовані роз’єми AUX та USB для програвання
музики та заряджання гаджетів.

Зарядний пристрій USB
Додатковий USB-порт у консолі підлоги.

Пам’ять положень сидіння водія
Допомагає легко змінювати налаштування для
різних водіїв.
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1. 7-дюймова панель приладів типу «супервіжн» інформує водія про найнеобхідніше, від температури
ззовні, до залишку і рівня витрати пального.
2. Бездротовий зарядний пристрій під центральною консоллю для ваших гаджетів.
3. Регульована вентиляційна система для задніх пасажирів, а також USB-порт та 12-вольтна розетка.

