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De Kia Sportage heeft alles wat een auto begerenswaardig maakt.  
De introductie van de Sportage  zorgde voor enthousiasme onder een groot 
publiek en hij is sindsdien bekroond met diverse awards. Nu is de Sportage 
vernieuwd terug en op jacht naar meer. Met nóg meer zelfvertrouwen en 
diverse innovatieve features.

De nieuwe Kia Sportage benadrukt zijn gedurfde lijnenspel met een extra dosis 

raffinement en oogt aantrekkelijker dan ooit. Hij combineert de belangrijkste 

kenmerken van een crossover (hoge zitpositie, veiligheid, rijcomfort) 

met een baanbrekend design dat wereldwijd aanspreekt. Het resultaat 

is een adembenemende auto. Met lijnen die uw verlangen prikkelen. Een 

zelfverzekerde uitstraling die altijd de aandacht trekt.  

 

De Kia Sportage blijft iedereen verbazen, zowel in de auto als langs de weg.
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Prijswinnend design

Sinds de Kia Sportage zijn intrede heeft gemaakt in de 
autowereld is de auto al talloze keren bekroond.   
Maar de grootste eer zijn de talloze goedkeurende knikken 

en de positieve reacties die de Sportage elke dag krijgt, 

en dan hebben we het nog niet eens gehad over de 

tevredenheid van de rijders zelf. 

De succesvolle mix van elegantie en finesse en de 

robuustheid van een stedelijke SUV laten zien waarom:  

de grote, diepliggende koplampen, een spannende,  

coupé-achtige daklijn, een strakke, maar elegant 

vormgegeven achterkant en een verhouding tussen 

metaalwerk en glas zoals bij een sportauto. 

De Sportage doet precies wat het Kia-designteam ermee 
van plan was: je ernaar laten verlangen. 

Uit de nog altijd groeiende prijzencollectie:
- De begeerde Duitse RED DOT award, 2011
- Automotive Brand Contest, Exterior Design, 2011
- iF product design award (transport), 2011
-  Remarketing Award, 2013

DESIGN
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“ Ik wilde een auto 
ontwerpen die eerst en 
vooral een lustobject is” 

Peter Schreyer, President and Chief 
Design Officer van Kia

De Kia Sportage is nu verleidelijker 

dan ooit en komt met nieuwe 

verfijningen op zijn gedurfde 

design.  

De kenmerkende tiger-nose grille wordt 
geflankeerd door grote koplampen met 
LED-dagrijverlichting. 

Het achterlicht is optioneel uit te rusten 
met opvallende, nieuwe LED-technologie. 

De Sportage is leverbaar met een ruime 
keuze aan nieuwe lichtmetalen velgen.
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LED-achterlichten 

18 ''lichtmetalen velgen  
in een nieuw design

 
LED-dagrijverlichting
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Gebouwd om te  
blijven verbazen

Voel de Kia Sportage maar eens stevig aan de tand, dagelijks 
naar het werk of met hoog tempo op een uitgestrekte 
snelweg; de Sportage kan het allemaal aan.    

We hebben deze unieke crossover geproduceerd volgens 

de hoogste standaarden in onze bekroonde fabriek in Žilina 

(Slowakije) en kunnen hierop, net als op alle andere Kia-

modellen, met trots een garantie aanbieden van zeven jaar, 

uniek in de branche. Deze complete garantie kan, zolang 

deze nog geldig is, worden overgedragen op de volgende 

eigenaar, wat de restwaarde flink verhoogt.

Kia-kwaliteit:  
Zo goed gebouwd dat we er bij Kia 7 jaar garantie op 
geven, uniek in de branche.

De Kia-garantie van 7 jaar:  
Een garantie voor 7 jaar / 150.000 km
Geldig in alle EU-lidstaten (plus Noorwegen, 
Zwitserland, IJsland en Gibraltar), volgens  
de plaatselijk geldende voorwaarden.

KIa'S  
KwaLItEItSNorm
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Een boordcomputer met 
gegevens over brandstofverbruik 
en afstanden, uitlijnen van het 
stuurwiel, en andere notificaties. 
Het nieuwe Supervision-
instrumentencluster brengt alle 
belangrijke info samen op een 
eenvoudig leesbaar scherm. 
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Nieuw Supervision-instrumentencluster met 
 4,2”-TFT-LCD-scherm:
Dit optionele instrumentencluster is helemaal opnieuw 
ontworpen met het oog op optimale zichtbaarheid. Ook is er 
een nieuw scherm aanwezig met alle informatie die je voor je 
reis nodig hebt.

Tussen cockpit en pretpark

Welkom in het domein van de Sportage-rijder.  
Hier vind je alles wat je nodig hebt voor comfort, 

entertainment en controle, van de hoge zitpositie, de 

optionele verwarmde stoel en het verwarmde stuurwiel 

tot het ergonomische dashboard en de ruime keuze aan 

innovatieve technologie.

Neem bijvoorbeeld het nieuwe Supervision-

instrumentencluster met een 4,2”-TFT-LCD-scherm, dat 

belangrijke informatie over je reis laat zien.

Voor langere ritten op de snelweg kun je cruisecontrol 

gebruiken. Simpel instellen met de bediening via het stuurwiel 

en genieten van de rust en het comfort. 

ErGoNomIE 
Voor DE  

BEStUUrDEr

Smart Key (optioneel):
Om de weg op te gaan hoef je alleen je Smart Key bij je te hebben. 
De auto herkent deze automatisch als je erbij in de buurt komt.  
Met dit sleutelloze systeem hoef je alleen de 
knop op de deurgreep in te drukken; de 
deur gaat dan vanzelf open. Om de 
auto te starten druk je op de start-
/stopknop voor de motor. 
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Panorama schuif-/kanteldak:
Het volledig glazen panorama schuif-/kanteldak 
kantelt en schuift moeiteloos open en dicht,  
voor een echt openluchtgevoel.

Een tweede blik waard, en 
een derde, en een vierde ...

Het interieur van de Sportage blijft verbazen.  
Het interieur van de Sportage begroet je met een fris, stijlvol 

design dat wordt aangevuld met kwaliteitsonderdelen en 

een geweldig oog voor detail. Vooral het nieuwe ontwerp 

van het dashboard met de hoogwaardige afwerking zorgen 

voor een nog beter gevoel van kwaliteit. Het interieur geeft 

je een uniek gevoel van ruimte. 

Hoewel de Sportage over het algemeen zeer compact is, 

is er veel hoofd- en beenruimte dankzij de lange wielbasis. 

Voor alle passagiers is er stoelverwarming beschikbaar, 

speciaal voor koude winterdagen, en de auto is standaard 

uitgerust met handmatige airconditioning. 

INtErIEUr-
ComFort EN 

KwaLItEIt

Airconditioning:  
De auto is standaard uitgerust met handmatige 
airconditioning. Met de optionele Dual Zone Climate 
Control kun je de temperatuur afzonderlijk instellen 
voor de bestuurders- en passagierszijde.
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Kwaliteit van Kia:  
Het gaat allemaal om de details.



AUX-, USB- en Bluetooth-aansluitingen:
Er zijn standaard poorten aanwezig om je 
iPhone of een ander muziekapparaat in 
te pluggen. Met de optionele Bluetooth-
verbinding kun je ook handsfree bellen.
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Altijd op de hoogte van het 
nieuwste en het beste

Of je nu je favoriete muziek wilt luisteren, de weg wilt 

vinden of je telefoon handsfree wilt gebruiken, de Sportage 

heeft er alles voor in huis. En er is nu zelfs nog meer 

technologie aanwezig die je altijd op de hoogte houdt.

 CoNNECtIVItEIt

Infinity®-premium-soundsysteem (optioneel):   
Het optionele hifi-systeem met 7 speakers 
beschikt over 2 tweeters, 4 deurspeakers en 
een subwoofer met een externe versterker voor 
superieur geluid.

Audio-afstandsbediening:
Pas eenvoudig het muziekvolume 
aan via de bedieningsknoppen op 
het stuurwiel.

Audiosysteem:
Standaard in iedere Sportage: een audiosysteem met radio 
en CD-speler, evenals AUX- en USB-poorten voor al je MP3-
bestanden.

Navigatiesysteem met 7”-touchscreen (optioneel):
Gebruiksgemak binnen handbereik: het navigatiesysteem met 
een 7”-TFT-touchscreen, stemherkenning, een tekst-naar-
spraakfunctie. Ook ingebouwd: het Infinity-audiosysteem, een 
haaienvin-antenne en een achteruitcamera.
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Efficiëntie: 
Topprestaties hoeven niet duur te zijn, 
dat laten deze verbruikscijfers zien: 
gecombineerde cyclus: 5,2 – 8,5 /  
stad: 6,0 – 11,4 / buiten de stad: 4,8 – 6,8.

Kracht:
De 2.0 CRDi haalt de krachtigste prestaties, 
het maximale koppel van 392 Nm wordt 
bereikt bij een toerental van 1.800-2.500. 
Het vermogen van 184 pk komt vrij bij 4.000 
toeren.

Start/stop-knop voor de motor: 
Om de auto te starten hoef je alleen op de 
knop naast het stuurwiel te drukken. Dit 
optionele systeem werkt samen met de 
Smart Key, waarmee je de deur van het slot 
kunt halen zonder de sleutel uit je zak te 
hoeven halen.



GPL

GPL

En we hebben nog een verrassing. Als het moet, gedraagt de 
Sportage zich meer als een auto dan als een crossover.  
Simpel gezegd: het is erg prettig rijden, en nog betaalbaar ook. 

Alle motoren voelen erg dynamisch aan, terwijl de 2.0-liter 

motoren voor diesel en benzine extra koppel in huis hebben 

om moeiteloos te kunnen inhalen. Als je nog meer kracht nodig 

hebt, kunnen de 2.0-motoren worden uitgerust met 4WD.

Kies tussen de 1.6-liter benzinemotor van 135 pk of 

de 2.0-liter motor van 166 pk, of kies voor de 1.7-liter 

dieselmotor met 115 pk of de 2.0 CRDi met 184 pk onder  

de kap.

Transmissie:
Alle motoren zijn standaard uitgerust met handgeschakelde 

zesversnellingsbakken. Voor de 2.0-liter motoren is er ook 

een automatische versnellingsbak met zes versnellingen 

beschikbaar. 

Active Eco Display:
Een display in het instrumentencluster laat zien wanneer er 

opgeschakeld moet worden om efficiënter te kunnen rijden.  

Start/stop-systeem (ISG):
Stop bij een verkeerslicht en de motor wordt automatisch 

uitgeschakeld – met je voet van de koppeling en de 

versnellingsbak in z’n vrij. Zodra je verder gaat met rijden, gaat 

de motor weer aan. Nog een uitstekende manier om brandstof 

te besparen.

EcoDynamics:
Sportage-modellen die zijn uitgerust met systemen die 

brandstofverbruik en uitstoot verminderen, zoals het 

start/stop-systeem (ISG), dragen het EcoDynamics-label. Dit 

is allemaal onderdeel van onze inspanningen om groenere 

voertuigen te produceren. 

motor- 
tECHNoLoGIE

Vermogen hoeft niet duur te zijn
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Tractie:
Electronic Stability Control (ESC) en Vehicle 
Stability Management (VSM) houden je op koers in 
extreme rijomstandigheden.

Vierwielaandrijving:
Op oppervlaktes met weinig grip, zoals sneeuw 
of zand, zorg je met één druk op de knop voor 
inschakeling van de vierwielaandrijving, zodat de 
aandrijving 50-50 verdeelt wordt over de voor- en 
achterwielen. 

rIjDyNamIEK 

Sportage – net zo dynamisch 
als de naam doet vermoeden

Behalve het dynamische uiterlijk bewijzen ook de uitstekende rij-
eigenschappen dat deze crossover een zeer wendbare auto is.
Zowel de stuurreactie als het weggedrag zijn erg scherp, en 

zelfs als terreinwagen voelt de Sportage veel kleiner aan dan 

hij eigenlijk is. Al die tijd zorgen de MacPherson-veerpoten aan 

de voorkant en de multilink-ophanging aan de achterkant voor 

een soepele rit. Alle vier de wielen hebben hun eigen ophanging, 

wat het rijcomfort nog beter maakt.

Als je de heuvels opzoekt, helpen slimme functies als 

Hillstart Assist Control en Downhill Brake Control je bij het 

overwinnen van uitdagende omstandigheden. Als je kiest voor 

vierwielaandrijving zal de Sportage, waar nodig, automatisch 

schakelen tussen 4WD en 2WD. De auto heeft ook uitstekende 

trekmogelijkheden.
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HAC:
Hillstart Assist Control voorkomt dat je 
achteruit rolt bij het wegrijden op een steile 
helling.

DBC:
Met Downhill Brake Control blijf je op een con-
stante snelheid afdalen van steile hellingen. 

Trekkracht: 
De Sportage kan ongeremde voertuigen tot  
750 kg trekken en geremde voertuigen tussen 
de 1.200 en 2.000 kg, afhankelijk van het 
gekozen model.
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TPMS:
Het standaard ingebouwde Tyre Pressure 
Monitoring System geeft een waarschuwing 
als de bandenspanning te laag is.
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Parkeersensoren:
Vanaf de BusinessLine zorgen sensoren aan 
de achterkant van de Sportage ervoor dat 
je een geluid hoort wanneer je te dicht bij 
een obstakel komt. Parkeersensoren aan de 
voorzijde zijn optioneel leverbaar.

Actieve hoofdsteunen:
Bij een botsing van achteren bewegen de 
hoofdsteunen naar voren en naar boven om 
een whiplash te voorkomen.

Waar je ook heen gaat,  
je bent in veilige handen

De robuuste Kia Sportage beschikt over 
veiligheidstechnologie waar je altijd op kunt rekenen.    
De auto haalde het maximale aantal van vijf sterren bij 

de Europese NCAP-crashtest en werd vooral geprezen 

vanwege de bescherming bij botsingen vanaf de zijkant.  

Er zijn standaard zes airbags meegeleverd: dubbele airbags 

aan de voorkant, zij-airbags voorin en gordijnairbags over  

de hele lengte, met kantelsensoren. 

De voorstoelen zijn uitgerust met actieve hoofdsteunen om 

een whiplash en hoofdletsel te voorkomen bij een botsing 

van achteren. Electronic Stability Control (ESC) houdt de 

wielen vast aan de grond, terwijl het Brake Assist System 

(BAS) je assisteert bij het remmen.

Achteruitcamera:
Zodra je de auto in z’n achteruit zet, zie je op het 

7”-navigatiescherm het beeld van de achteruitrijcamera, 

zodat je de afstand kunt inschatten tot obstakels achter je. 

VEILIGHEIDS-
SyStEmEN
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Het bagagenet houdt kleinere 
voorwerpen op hun plaats.

onder de vloer kunnen ook  
voorwerpen worden opgeborgen.

De afdekrollo houdt je 
bagage uit het zicht van 
nieuwsgierige ogen.

ruimte voor 3 passagiers  
en heel wat bagage.

Maakt ruimte voor jou en 
voor je verbeelding

De ruimte kan helemaal naar eigen wens worden 
aangepast. Dit maakt de Kia Sportage tot een erg veelzijdige 
reisgenoot.  
De achterste stoelen zijn 60-40 neerklapbaar. Als de 

achterste stoelen zijn opgeklapt is er 1.353 liter laadruimte 

beschikbaar. Als alle stoelen op hun plaats staan, is er 800 

x 1.178 x 785 mm (lengte x breedte x hoogte) laadruimte 

beschikbaar, oftewel maar liefst  

564 liter. Er zijn ook bagagenethaken, een bagagenet, 

opslagruimte onder de vloer en een hoedenplank om je 

bagage af te schermen.

VEELzIjDIGHEID



Transformeer je Sportage:
Opsplitsen en neerklappen: er zijn heel wat manieren 
om de bagageruimte van de Sportage naar wens in 
te delen.
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ECONOMyLINE/COMFOrTLINE
ZWArT STOF

Deze variant beschikt over:

- een zwart interieur

- een dashboard met eenkleurige  

 afwerking

- zwarte stoffen stoelbekleding

- een lichtgrijze hemel 

Een blikvanger 
aan de buitenkant, 
watertanden aan  
de binnenkant

De Sportage heeft flink wat 
mogelijkheden om het interieur op te 
waarderen. Er is keuze uit twee typen 
stoffen interieurs en een lederen 
interieur. 
 

Kwaliteit standaard meegeleverd:
Wat je ook kiest, je rijdt altijd met de beste 
Kia-materialen en de beste afwerking.
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EXECUTIVELINE
ZWArT LEDEr

BUSINESSLINE/ 
BUSINESSPLUSLINE
ZWArT STOF

Deze variant beschikt over:

- een zwart interieur

- een dashboard met eenkleurige  

 afwerking 

- zwarte stoffen stoelbekleding

- een lichtgrijze hemel 

Deze variant beschikt over:

- een zwart interieur

- een dashboard met eenkleurige  

 afwerking

- zwartlederen stoelbekleding

- een lichtgrijze hemel



26

5

9

13

1

Jouw keuze, jouw Sportage

De Sportage is verkrijgbaar met een uitgebreid pakket 
functies.

1. Deurfuncties voor de bestuurder:  
elektrische aansturing van ramen 
en buitenspiegels

2. Gekoeld handschoenenkastje  
(optioneel):  
houdt de inhoud koel

3. Opslagruimte voor zonnebrillen: 
binnen handbereik, in de opslag-
ruimte boven je hoofd

4. Bekerhouders in het midden van  
de achterbank:  
plaats voor twee flessen

5. Kleine opslagruimte in de deur:  
ruimte voor een fles

6. Stoelen achterin:  
genoeg ruimte voor alle drie de  
passagiers

7. Handsfree bellen (optioneel): 
via Bluetooth en de knoppen op het 
stuurwiel

8. Tractiecontrole: 
4WD, HAC en ESC binnen handbereik

9. Audio-afstandsbediening  
(optioneel): 
 meer of minder muziek met deze 
handige stuurwielbediening

Uitrustingsopties

10. Stoelverwarming (optioneel): 
zowel voorin als achterin kunnen 
de stoelen worden verwarmd

11. Verlichting van de 
middenconsole:  
voor een prettige sfeer en extra 
zichtbaarheid

12. Achterspoiler met derde 
remlicht:  
voor een extra sportief karakter

13. Haaienvin-antenne:  
standaard ingebouwd als je kiest 
voor een navigatiesysteem of het 
4,3”-TFT-LCD-audiosysteem.

14. Dakrails (optioneel):  
zien er goed uit en helpen je bij het 
meenemen van sportuitrusting

15. Buitenspiegels:  
optioneel met elektrisch 
inklapmechanisme 
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Sportage buitenafmetingen (mm)
Alle informatie en illustraties zijn gebaseerd op de 
gegevens beschikbaar op het moment van publicatie 
en zijn onderworpen aan wijzingen. Vraag uw  
Kia-dealer voor meer informatie.

* Niet-metaalkleur

1,855

1,597

1,
63

5

2,640

4,440

890 910 1,598

Casa White (Solid WD)* Deluxe White (Metallic HW2) Pegasos Silver (Metallic A2S)

Sirius Silver (Metallic AA3) Machine Silver (Metallic 9S) Sand Track (Metallic D5U)

Space Blue (Metallic J3U) Planet Blue (Metallic D7U) Techno Orange (Metallic D2A)

Dark Gun Metal (Metallic E5B) Black Pearl (Metallic 1K)
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16" lichtmetalen velgen

17" lichtmetalen velgen

18" lichtmetalen velgen

29

Unit (mm)

Schouderruimte (voor)

Schouderruimte (achter)

Wielbasis 

Loopvlak (voor)

Loopvlak (achter)

Overhang (voor)

Overhang (achter)

1,440

1,400

2,640

1,615 (16"), 1,607 (17"), 1,597 (18")

1,616 (16"), 1,608 (17"), 1,598 (18")

890

910

Totale lengte

Totale breedte 
(zonder spiegels)

Totale hoogte 

Hoofdruimte (voor) 

Hoofdruimte (achter)

Beenruimte (voor)

Beenruimte (achter) 

4,440

1,855

1,635

992

977

1,051

963

Grondspeling

Interieurbreedte 

(voor)

Interieurbreedte 
(achter)

Inhoud koffer
(tweede rij neergeklapt)

Inhoud brandstoftank

172

1,364

1,246 

1,353 l

58

Versnellingen  

Manueel

Automaat 
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N/A

GDi viercilinder 
D-CVVT 16 kleppen

1,591
135/6,300
 164/4,850

178

1.6 GDI 
BENZINE 135 pk

6

6 

GDi viercilinder
D-CVVT 16 kleppen

1,998
166/6,200
 205/4,000

183

2.0 GDI 
BENZINE 166 pk

6 

N/A

CrDi viercilinder
DOHC 16 kleppen

1,685
 115/4,000

260/1,250-2,750

173

1.7 CrDI
DIESEL 115 pk

Motor

Type

Cilinderinhoud (cc)
Max. Vermogen (kW/tpm)
Max.Koppel 
(Nm/tpm)
Top Snelheid (km/u)

N/A 

6

CrDi viercilinderr
DOHC 16 kleppen

1,995
 184/4,000

392/1,800-2,500

195

2.0 CrDI
DIESEL 184 pk

Sportage specificaties:

Afwerking  
en robuuste cijfers   

Maak een keuze uit een breed palet aan opvallende 
kleuren, voeg je favoriete wielen toe en maak de 
allerbelangrijkste keuze: motortype en transmissie. Hier 
vind je een overzicht van alle mogelijkheden.

technische
specificaties

Exterieurkleuren



GEmoEDSrUSt

Met Kia heb je heel veel  
om naar uit te kijken

7 jaar garantie 
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en 

duurzaamheidstests kunnen we op de Sportage, net als  

op alle andere Kia-modellen, met trots een garantie van  

7 jaar aanbieden, uniek in de branche. Elke Kia profiteert van 

deze garantie van 7 jaar of 150.000 km op een nieuwe auto 

(onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar,  

150.000 km vanaf jaar vier). 

Deze volledige garantie is gratis en overdraagbaar op de 

volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens het 

onderhoudsschema wordt verzorgd.    

5 jaar verfgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
De verf van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat je nieuwe Kia 

langdurig beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is de auto 

uitgerust met superieure corrosiebescherming en met 12 jaar 

garantie tegen roest van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia 
Bezoek www.kia.com voor al het laatste nieuws. Ontdek 

meer over Kia en over onze opwindende nieuwe auto’s. 

Lees alles over nieuwe technieken op het gebied van 

alternatieve brandstoffen, zoals vloeibaar gas, hybride 

technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons milieu-

onderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officiële partner 

van zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de 

Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Financiering
Je plaatselijke Kia-dealer kan je helpen bij het opstellen van 

een financieringsplan op maat. Vraag je dealer om meer 

informatie.

De Kia-garantie van 7 jaar: 
7 jaar / 150.000 km garantie op een nieuwe auto.
Geldig in alle EU-lidstaten (plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland 
en Gibraltar), volgens de plaatselijk geldende voorwaarden.
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De eerste 3 jaar geldt geen kilometerbeperking, 
daarna geldt een maximum van 150.000 km. 

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van de 
auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De 
modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt 
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien 
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op de 
Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

KIA MOTORS NEDERLAND B.V. 
De Corridor 25 
3621 ZA  BREUKELEN 
Postbus 83 
3620 AB  BREUKELEN 
www.kia.com 
E-mail: info@kia.nl

ZKSLFLO50APR14 14000730  

www.kia.com

Official Partner Official Partner


