De nieuwe
Kia Sorento

Haal alles uit het leven.
Welkom in de wereld van Kia.
Het leven is prachtig. Het bruist, het zindert. Het is spannend en
verrassend. Maar waar je ook gaat en wat er ook gebeurt, Kia staat
altijd aan je zijde.
Bij Kia werken wij elke dag hard aan een prachtige, gezonde en
duurzame toekomst. Daarom ontwikkelen wij auto’s waarmee je je
grenzen kunt verleggen, veilig en verantwoord. Waarmee je nieuwe
werelden kunt verkennen en onvergetelijke herinneringen opdoen.
Auto’s die schitterend zijn om te zien. Met alle denkbare smarthightech en extra’s. Plus zeven jaar garantie dankzij pure kwaliteit.
Onze missie is: altijd jouw verwachtingen overtreffen.
Kom verder, lees meer, kijk je ogen uit. Laat je verrassen!
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Kies je eigen weg…
met de nieuwe Kia Sorento
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Wil jij graag het allerbeste, zonder compromissen? Dan is de nieuwe Kia Sorento SUV veruit de
beste keuze. Hij combineert een slank en krachtig design met een riante binnenruimte, ultiem
comfort en weldadige luxe. En dat alles bij verrassend lage emissies, dankzij de super efficiënte
hybride aandrijflijn. Zonder beperkingen van milieuzones… of verwijtende vingertjes.
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Precies zoals
jij het wilt
Laat conventies, clichés en compromissen achter je. Richt je blik
vooruit, op de toekomst. Met de nieuwe Kia Sorento geniet je volop.
Dat begint al bij het vooruitstrevende design, robuust en stijlvol - de
perfecte match met zijn geraffineerde aandrijflijn. Zijn uiterlijk is een
spannende mix van on-road klasse en off-road robuustheid. Kijk naar
de karakteristieke, gedistingeerde lijnen van de carrosserie. Het markante, slanke profiel van de zijruiten.
Volg met je ogen de stoer contrasterende wielkastbekleding en de
portiergrepen in carrosseriekleur met satijnchromen sierstrip. En
had je de geraffineerde dorpelbekleding al gespot? Deze auto is
precies wat jij wil.
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Volg je eigen spoor
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Waarheen het leven je ook leidt, de nieuwe Kia Sorento Hybrid brengt je er in stijl. Bij elke
gelegenheid maakt hij overtuigend indruk met zijn krachtige overall uitstraling en verfijnde
designdetails. Zoals de nieuwe lichttechnologie achter met verticale LED-lichtstroken,
verfijnde achterspoiler in carrosseriekleur met geïntegreerde achterruitwisser, sportieve
geïntegreerde diffuser achter en markant gestileerde typeaanduiding. Hoe je ’m ook bekijkt,
de nieuwe Kia Sorento is krachtig, stijlvol en ronduit overtuigend.
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Maak jouw
eigen statement
Ga je eigen weg en richt je blik op de toekomst. Met de nieuwe Kia
Sorento Plug-in Hybrid geniet je volop. Dat begint al bij het
vooruitstrevende design. Zijn uiterlijk is een spannende mix van
on-road klasse en off-road robuustheid. Deze kenmerken zijn de
perfecte match met de geraffineerde plug-in hybride aandrijflijn. De
balans tussen de elektro- en benzinemotor zorgt, in combinatie met
de vierwielaandrijving, voor avontuurlijke, maar efficiënte en soepele
ritten. Het efficiënte karakter van de aandrijflijn wordt vergroot door
de volledig elektrische actieradius van 57 km*. De batterij kan via de
oplaadpoort eenvoudig opgeladen worden bij een openbaar- of een
thuislaadpunt.
Wanneer het avontuur buiten deze actieradius plaatsvindt, wordt er
naadloos geschakeld met de benzinemotor en rijd je verder in
hybride modus. Het gecombineerde vermogen van 265 pk zorgt
ervoor dat je elk avontuur aankunt.

* in WLTP-cyclus
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Plug-in Hybrid

OPLAADKABELS
De Kia Sorento Plug-in Hybrid wordt geleverd met een op maat
gemaakte oplaadkabel om thuis op te laden via een normaal stopcontact en met een Type 2-laadkabel voor publiek laden.

OPLAADPOORT (MET GEÏNTEGREERDE OPLAADINDICATOR)
Geniet van het gemak van eenvoudig opladen via een normaal stopcontact of bij openbare laadstations. Met de geïntegreerde Type
2-oplaadaansluiting van de Sorento kan je de standaardkabel gebruiken, of de Type 2-naar-Type 2-kabel of de eigen kabel van het oplaadpunt. Wat je ook kiest, steek de stekker gewoon in de oplaadpoort en
zie door middel van het LED-lampje wat de oplaadstatus en het batterijniveau is. Ideaal om in één oogopslag de status van je batterij te zien!

Maak gebruik van
de mogelijkheden
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JE HEBT MAAR ÉÉN DING NODIG: JE KIA-LAADSLEUTEL
De Kia-laadsleutel is de manier om snel en voordelig op te laden.
Thuis. Op je werk. In de stad. Langs de snelweg. In binnen- en
buitenland. In heel Europa! Hoe dat kan? Wij werken samen met
Plugsur fing, het grootste Europese net werk van openbare
laadpunten. Met meer dan 200.000 aansluitingen hoef je onderweg
niet om te rijden om op te laden.

De nieuwe Sorento Plug-in Hybrid kan de batterij opladen bij een
openbaar laadstation (230 V, 16 A) tot 100% in ongeveer 3 uur en
56 minuten.
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Plug-in Hybrid

EV / HEV-TOETS
Met een druk op de Hybrid / Electric (HEV / EV)-knop op de middenconsole kan je prioriteit geven tussen de elektrische en hybride modus.
In de EV-modus - ideaal voor rijden in de stad - geeft de Sorento
Plug-in Hybrid prioriteit aan het gebruik van alleen elektrische energie
voor brandstofvrij en emissievrij rijden. In de HEV-modus, wanneer de
batterij onvoldoende is opgeladen, bedient hij beide energiebronnen
door tegelijkertijd de benzinemotor en de elektromotor te gebruiken.

Voel het
raffinement
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De nieuwe Kia Sorento omringt je met slimme technologie en

binnen. En had je het 10,25” navigatiesysteem met Kia UVO Connect al

connectiviteit. Evenwichtig samengebracht met stijl en comfort. Stap
in en je voelt direct het raffinement en de compromisloze kwaliteit.
Ontdek de subtiele sfeerverlichting. Laat je ogen glijden van de zwarte
lederen bekleding naar de zwarte plafondbekleding. Het dashboard
is voorzien van satijneffect met 3D-stiksels en chromen inleg. Zwarte
hoogglans accenten brengen de sportieve touch van buiten ook naar

gezien, of het 12,3” interactieve digitale dashboard? Onderweg bedien
je de transmissie met de praktische draaiknop in de middenconsole.
Daarnaast geniet je van het BOSE® premium sound system met 12
speakers. Jouw smaak, jouw stijl … pure kwaliteit.
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Veelzijdigheid

Klaar voor
elke uitdaging
Hoe ziet veelzijdigheid eruit volgens jou? De nieuwe Sorento staat
altijd paraat, veilig en flexibel, klaar voor iedere uitdaging. In 7-zits
uitvoering biedt hij ultieme ruimte en maximaal comfort. De zitplaatsen op de tweede rij zijn afzonderlijk (60:40 gedeeld) verschuifbaar
en met handige one-touch bediening op afstand omklapbaar. Dat
geeft al jouw passagiers maximale bewegingsvrijheid. Over comfort
gesproken: zelfs op de derde zitrij genieten de inzittenden van een
eigen, afzonderlijk bedienbare airco. Zo zorgt de Kia Sorento net zo
goed voor jou als voor iedereen die jou dierbaar is.
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Comfort/Veelzijdigheid

MAXIMALE LAADRUIMTE MET ONE-TOUCH
NEERKLAPBARE DERDE EN TWEEDE ZITRIJ
De Sorento is alles wat jij wilt. Je verandert ’m
in een handomdraai van een riante 7-zitter in
een comfortabel 2-zits ruimtewonder met
maar liefst 1996 liter bagageruimte en een
vrijwel vlakke laadvloer. De rugleuningen van
de stoelen op de tweede zitrij kun je gemakkelijk op afstand omklappen, staand bij de
achterklep, met twee one-touch knoppen
voor de linker en rechter rugleuning.

Opeens is alles mogelijk
Met de Sorento ben je klaar voor elke situatie en verschijn je altijd in stijl. Hij biedt modern
comfort, ruimte en flexibiliteit, samengebald in een stoer en krachtig design.

MOGELIJKE STOELINDELINGEN
Hoeveel passagiers je ook wilt meenemen,
en wat je ook wilt vervoeren: de Sorento is er
klaar voor.
3e zitrij gedeeltelijk omgeklapt

3e zitrij geheel omgeklapt, 2e zitrij gedeeltelijk omgeklapt
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3e zitrij geheel neergeklapt

2e zitrij gedeeltelijk omgeklapt (5-zits)

2e zitrij geheel neergeklapt (5-zits)

De nieuwe Kia Sorento maakt het je in alle opzichten gemakkelijk. Zo kun je instellen
tot hoe ver de achterklep opent, en dat vastleggen in een slimme geheugenfunctie.
Dat is met name handig als je zelf iets minder lang van stuk bent. Gewoon de knop
onder de achterklep indrukken en drie seconden vasthouden - zo simpel is het.

19

Comfort & Gebruiksgemak

Een onvergetelijke ervaring

VOORSTOELEN MET GEHEUGENFUNCTIE
Dankzij de geïntegreerde geheugenfunctie kunnen twee bestuurders
de instellingen van de linker voorstoel en de spiegels programmeren. Verstelbare lendensteunen in de voorstoelen bieden extra comfort voor bestuurder en voorpassagier, voor onvermoeibaar reizen. De
bestuurdersstoel heeft zelfs een uitschuifbaar kussen met [far-side]
airbag. Die voorkomt dat bestuurder en voorpassagier bij een ongeval elkaar met hun hoofden kunnen raken.

Jij kiest doelbewust je eigen wegen. En maakt graag het meeste van elke dag. Dan is het
goed om te weten dat jouw Kia Sorento daarbij helpt. Die maakt elke rit een belevenis.

20

HEAD-UP DISPLAY (HUD)

360° SURROUND VIEW MONITOR SYSTEEM

SFEERVERLICHTING

VERWARMDE EN GEVENTILEERDE STOELEN

Dat is veilig: het Head-Up Display toont belangrijke rij-informatie
zoals snelheid en navigatie-instructies recht voor je op de voorruit. Zo
kun jij je ogen op de weg houden.

Zicht rondom: dit intuïtieve systeem combineert de beelden van
vier groothoekcamera’s rondom de Sorento en maakt daarvan
een naadloos 360° beeld. Zo heb jij zelfs in de meest krappe
parkeersituaties tot 20 km/u altijd goed overzicht.

Geraffineerde mood lighting geeft de Sorento op elk moment van de
dag een sfeer van klasse en exclusiviteit. Deze indirecte verlichting in
portieren en dashboard is instelbaar in 7 basiskleuren en 64
gradaties, voor elke tijd van de dag en elke stemming.

Wat het weer ook is: dankzij stoelverwarming in de zittingen en
rugleuningen op de eerste en tweede zitrij zit je er altijd warm en
comfortabel bij. Op warme zomerdagen profiteren bestuurder en
voorpassagier van prettige, geruisloze ventilatie in zitting en rugleuning.
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Infotainment/Connectiviteit

Altijd verbonden
Je voelt het direct zodra je instapt: in de nieuwe Kia Sorento ben je volledig in control en
hoef je je nooit te vervelen. De slimste smart-tech infotainment systemen brengen jou
precies wat en waar je wilt, elke rit opnieuw.

BOSE® PREMIUM SURROUND SOUND SYSTEM
Ervaar het beste in-car entertainment met 12 speakers, externe
versterker en de meest geavanceerde audiotechnologie. Die kan
verschillende bestandsformaten en audiobronnen aan, en laat jouw
favoriete muziek rijker en helderder klinken dan ooit.

7 Jaar Kaart Updates
Als onderdeel van onze uitgebreide kwaliteitsbelofte krijgt elke nieuwe Kia Sorento
met LG-navigatie vanaf het eerste jaar zes
keer gratis een jaarlijkse kaartupdate: een
unieke service waarmee jouw routegids 7
jaar lang altijd up-to-date is.

USB-POORTEN VOOR- EN ACHTERIN

DRAADLOOS OPLADEN

Dankzij USB-poorten in de rugleuningen van beide voorstoelen en bij
de derde zitrij kunnen alle inzittenden onderweg eenvoudig hun
smartphone of andere devices opladen. In de middenconsole achterin
zit naast een USB-poort ook een 12V-aansluitpunt: ideaal voor gelijktijdig gamen en opladen.

Geniet van probleemloos opladen zonder kabeltjes of stekkers. Leg
simpelweg je compatible smartphone in de middenconsole, dan
laadt hij onderweg vanzelf bij.

10.25" NAVIGATIESYSTEEM
Selecteer je bestemming via het haarscherpe en naadloze 10,25” touchscreen navigatiesysteem. Dit biedt alle voordelen van het exclusieve UVO Connect met Kia Live, inclusief realtime updates. Het is altijd actueel dankzij 7 jaar gratis kaartupdates én is compatible met
Android AutoTM en Apple Car PlayTM.
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Welkom in een connected wereld.
KIA UVO CONNECT

Met de nieuwe dienst UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, stap je in de toekomst van verbonden autorijden.
Allereerst brengt de nieuwe Kia Live service nuttige real-time rit- en omgevingsinformatie naar je navigatiesysteem.
Daar bovenop brengt de nieuwe UVO app relevante data over je auto naar je Android of Apple smartphone.
Extra goed om te weten: deze nieuwe technologie is ontwikkeld conform de EU-normen voor privacy, transparantie
en security.

Kia Live

UVO App

Deze nieuwe dienst werkt na activatie via de geïntegreerde

Deze superslimme nieuwe app, speciaal door Kia ontwikkeld voor Android en Ap-

SIM-kaart in het infotainmentsysteem. Deze ontvangt live data voor

ple smartphones, vertelt je alles wat je wilt weten over je auto, de actuele status

verschillende services. Zo heb jij onderweg altijd actuele informatie

en je gemaakte ritten. En, nog mooier: je kunt er veel zaken zelfs op afstand mee

van buitenaf, direct op je navigatiedisplay.

uitlezen of bedienen.

Voertuiginformatie
Vind mijn auto
Live Verkeersinformatie

Nuttige plaatsen

Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate

Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of

verkeersinformatie van TomTom, die elke twee minuten

een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel

wordt ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed

eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

doorstroomt en welke wegen je beter even kunt mijden.
Loopt het verkeer echt vast? Dan suggereert het systeem
je snel een alternatieve route naar je bestemming.

omgeving de dichtstbijzijnde oplaadpunten zijn, inclusief
voor PHEV).

veel ongevallen gebeuren.
Weersverwachtingen
Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen,
zon- en neerslagkansen je op de plaats van bestemming
mag verwachten, tot vier dagen vooruit. Zo weet je
precies wat je moet inpakken: een warme jas, of toch de
strandspullen?
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Met dit overzicht weet je altijd waar op jouw route of in je

stoppen. (alleen PHEV)

Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk

waarschuwt je ook voor plaatsen waar bovengemiddeld

Met deze functie kun je altijd en overal de actuele
accustatus bekijken en oplaadsessies op afstand starten of

extra info over laadsnelheid en connectortype (alleen

verwachten, of bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem

Laadstatus

Oplaadpunten

Controles en ‘black spots’
waar je vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag

Diensten op afstand

Parkeren
Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming
parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeerplaatsen
op straat en in parkeergarages. Inclusief locaties, details,
kosten en live beschikbaarheid.
Live Tankstations
Raakt de tank leeg en komt het einde van je actieradius in
zicht? Aan de hand van een online database vind je snel de
dichtstbijzijnde en voordeligste tankstations.

Upload naar auto
Handig: via de app stuur je ook draadloos en moeiteloos je
volgende bestemming of route vanaf je smartphone naar
het navigatiesysteem van je auto.
Portiervergrendeling
Twijfel je of je auto wel op slot staat? Je ziet het direct in

Vertelt je de laatst bekende locatie van je auto - ideaal voor
het terugvinden van je auto in een onbekende stad of een
groot parkeerterrein.
Voertuigstatus
Biedt je een actueel overzicht van alle belangrijkste aspecten
van je auto, zoals portiersloten. Voor een PHEV is ook de
accustatus en het oplaadniveau beschikbaar in het overzicht.
Mijn ritten
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief
gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

Meldingen

de UVO Connect app. Je kunt hem zelfs op afstand ont- en
vergrendelen.

Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke
berichten en updates zodra er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als
het alarm afgaat. Of als er onderhoud nodig is. Je kunt zelfs
instellen dat je maandelijks een overzicht krijgt van al je
ritten.
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Veiligheid & Rijhulpsystemen I

Verwacht het onverwachte
Niemand weet wat de toekomst brengt, of welk gevaar er schuilt voorbij de volgende bocht. Daarom omringt de nieuwe Kia Sorento jou en je geliefden met de
veiligste rijhulpsystemen.
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DODEHOEKASSISTENTIE

DODEHOEKCAMERA

Met radars kijkt dit systeem continu links en rechts schuin naast en
achter de auto. Bevindt zich daar een medeweggebruiker of
obstakel, dan verschijnt een oranje waarschuwingslampje in de
buitenspiegel en in het Head-Up Display. Stuur je ondanks een waarschuwing toch richting het gevaar, dan zal de Sorento met een
remingreep proberen een botsing te vermijden, waarbij de waarschuwingslichtjes in de buitenspiegels en Head-Up Display flitsen en een
geluidssignaal klinkt.

Met de Dodehoekcamera in de Kia Sorento is de gevaarlijke dode
hoek feitelijk verleden tijd. Zodra je de richtingaanwijzer naar links of
rechts activeert, toont dit systeem in het instrumentenpaneel live
videobeeld van respectievelijk links of rechts schuin achter de auto.
Hoezo dode hoek?

UITSTAPBEVEILIGING

INZITTENDENSENSOR ACHTERIN

Deze slimme feature beschermt achterpassagiers tegen uitstappen als
er buiten gevaar dreigt. Bespeurt de Sorento bijvoorbeeld een
naderende fiets of auto, dan houdt de Uitstapbeveiliging het
achterportier aan die kant nog even vergrendeld en klinkt een subtiele
waarschuwing. Wel zo veilig!

Verlaat je de auto en sluit je hem af, dan controleert een ultrasoonsensor in het interieur of er nog iets beweegt op de tweede
of derde zitrij, en slaat zo nodig subtiel alarm. Zo kun je nooit
onbedoeld een kind of huisdier in de auto achterlaten.

MULTI-COLLISION REMASSISTENTIE

AUTONOME NOODREMASSISTENTIE

Als bij een ongeval door een eerste impact de airbags worden
geac tiveerd, geef t de Sorento direc t een signaal naar het
elektronische stabiliteitssysteem en naar de remmen. Zo brengt de
Multi-collision remassistentie de auto tot stilstand om verdere
botsingen te voorkomen.

Dit systeem scant met videocamera en radar de omgeving vóór de
auto op mogelijk gevaar. Het herkent auto’s, voetgangers en fietsers
die je pad kruisen en helpt om dreigende botsingen te voorkomen.
Het beschermt tevens tegen mogelijke aanrijdingen met een tegenligger bij het linksafslaan op een kruispunt. Dreigt er een botsing, dan
waarschuwt de Autonome noodremassistentie met een signaal in het
dashboard en maakt automatisch een noodstop.
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Veiligheid & Rijhulpsystemen II

Beschermengeltjes aan je
vingertoppen
Waar je ook bent en waarheen je ook gaat, in de nieuwe Kia Sorento kun je altijd rekenen op snelle en betrouwbare hulpsystemen. Voor veilig en ontspannen rijden en reizen, overal.

ACTIEVE RIJBAANASSISTENTIE
Een camera aan de voorzijde scant de weg en herkent de rijbaan.
Dreig je zonder je richtingaanwijzers te gebruiken uit koers te raken,
dan waarschuwt dit systeem je en stuurt je indien nodig zelfs actief
terug.
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SNELHEIDSBORDENASSISTENTIE

KRUISEND VERKEERASSISTENTIE ACHTER

Met deze slimme hulp weet je altijd en overal de actuele maximumsnelheid. Een camera achter de voorruit leest de snelheidsborden
langs de weg en toont de actuele limiet naast de snelheidsmeter en
in het navigatiescherm. Zo hoef je nooit meer onbedoeld te snel te
rijden.

De nieuwe Sorento maakt achteruitrijden veiliger dan ooit, met name
vanuit parkeerplaatsen met beperk t overzicht. De Kruisend
verkeersassistentie achter scant met radar opzij of de kust links en
rechts veilig is. Dreigt er gevaar, dan geeft het systeem een licht- en
geluidssignaal en trapt zo nodig zelf op de rem. Met de Warning Only
modus kun je de remingreep-functie desgewenst uitschakelen.

INTELLIGENTE PARKEERASSISTENTIE

SNELWEGASSISTENTIE

Deze intelligente hulp bij in- en uitparkeren breidt de functie van de
parkeersensoren nog verder uit. Via de achteruitrijcamera en de
u l t r as o o n s e n s o r e n a c h t e r z i e t d e S o r e n t o vo e t g a n g e r s ,
winkelwagentjes en eventuele andere obstakels. Dreigt er een
botsing, dan geef t het sys teem niet alleen een licht- en
geluidssignaal, maar trapt het zo nodig zelfs op tijd op de rem.

Met Snelwegassistentie kun je niet alleen een constante rijsnelheid
instellen (cruise control), het volgt ook automatisch de eigen rijbaan
en vertraagt of versnelt om een veilige afstand te houden tot de
voorligger. Het systeem houdt zelfs automatisch rekening met de
maximumsnelheid ter plaatse, die hij haalt uit het navigatiesysteem
en/of de Snelheidsbordenassistentie.
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Veiligheid & Rijhulpsystemen III

Altijd paraat, altijd scherp
Op elke rit - kort of lang, ver weg of dichtbij: dankzij de geavanceerde veiligheidssystemen
van de nieuwe Kia Sorento reizen jij en je passagiers altijd veilig en comfortabel.
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GROOTLICHTASSISTENTIE

VERMOEIDHEIDSHERKENNING

Waar het kan, schakelt de Grootlichtassistentie van de nieuwe Kia
Sorento in het donker automatisch het grootlicht in. Nadert er een
tegenligger, dan dimt het vanzelf en gaat daarna weer aan. Zo heb je
ook op donkere buitenwegen altijd optimaal zicht.

Dit systeem merkt het als je slaperig wordt achter het stuur, aan de
manier waarop je het stuurwiel, de richtingaanwijzers en het gaspedaal bedient. Slaat de vermoeidheid toe en verlies je de concentratie,
dan geeft het een geluidssignaal en toont het een waarschuwingspictogram in het instrumentenpaneel: tijd voor een pauze.

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL MET STOP & GO EN
NAVIGATIE-ONDERSTEUNING

AUTONOME RIJBAANVOLGASSISTENTIE
De nieuwe Kia Sorento zet een grote stap richting semi-autonoom

Rijd ontspannen en veilig door elk soort verkeer. Op basis van informatie
van videocamera en radar regelt dit systeem zelf de snelheid en volgafstand tot je voorligger. Zodra het kan houdt dit systeem de ingestelde
snelheid aan. Waar nodig neemt het gas terug of remt het - zelfs tot stilstand, bijvoorbeeld bij filerijden. Heel bijzonder: aan de hand van navigatie-informatie weet de nieuwe Sorento hiermee zelfs wanneer hij gas
terug moet nemen voor een naderende bocht.

rijden met de level 2 autonome rijbaanvolgassistentie. Dit werkt direct
samen met de Smart Cruise Control; het bedient ’t gaspedaal, de
remmen en de besturing, rekening houdend met de voorligger. Dat is
met name een uitkomst in druk fileverkeer. Het systeem werkt met
camera en radar om een veilige volgafstand aan te houden ten opzichte
van voorliggers en houdt je met soepele stuuringrepen zo nodig netjes
binnen de eigen rijbaan. Autonome rijbaanvolgassistentie werkt bij
snelheden van 0 tot 180 km/u.
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Hybride Technologie

De slimste power

START
Elke rit begint in elektrische modus. Voor
geruisloze, krachtige en soepele prestaties
zonder emissies. Dat scheelt veel brandstof,
met name in stadsverkeer.

RUSTIG VERSNELLEN

STEVIG VERSNELLEN

KRUISSNELHEID

ENERGIE TERUGWINNEN

Rustig versnellen doet de Sorento Hybrid
eveneens uitsluitend op de elektromotor. Die
biedt genoeg power voor vlotte prestaties.

Zijn hogere prestaties nodig, dan schakelt
naast de elektromotor ook de benzinemotor
bij; dit gebeurt vanzelf en vrijwel ongemerkt.

Eenmaal op snelheid houdt de brandstofmotor het tempo vast. Die werkt bij constante
snelheden het meest efficiënt en laadt zo
nodig ook de accu’s bij.

Bij vertragen of remmen werkt de elektromotor als een dynamo: hij zet de bewegingsenergie van de Sorento Hybrid om in stroom,
die terugvloeit in de accu voor later gebruik.

10,25” NAVIGATIEDISPLAY
12,3” DIGITAAL INTERACTIEF INSTRUMENTENPANEEL
Het intelligente en naar smaak instelbare digitale instrumentencluster toont helder en overzichtelijk alle belangrijke informatie
die je wilt: van temperatuur en bandenspanning-alerts tot essentiële
r i t infor mat ie . H et to ont o ok de s t at us van h et hy br ide aandrijfsysteem, inclusief tankinhoud, batterijstatus en actieradius.
Een schat aan informatie in één overzicht.
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Eenvoudig te lezen, zeldzaam handig in gebruik: het 10,25” navigatiedisplay toont je route en route-opties plus een schat aan praktische
informatie én de beelden van de achteruitrijcamera met dynamische
gidslijnen voor foutloos parkeren. Dankzij de split-screen functie
bedien je eenvoudig verschillende apps naast elkaar, inclusief het
optionele BOSE® premium surround sound systeem, dat werkt met
Android AutoTM en Apple CarPlayTM.
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Plug-in Hybrid

Ingebouwde oplader

Hoogspanningsbatterij

Smartstream G1.6 T-GDi HEV
AT-transmissie

Afbeelding alleen ter illustratie weergegeven.
Aandrijflijn en elektrische systemen
kunnen verschillen.

6

Omarm je
toekomst

8

2

7

3
5
1

Oplaadpoort
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4

Brandstoftank

Elektrische motor

* in WLTP-cyclus

Volledig hybride of plug-in hybride? Het kan
verwarrend zijn, maar Kia maakt het eenvoudig
met bijpassende innovatie en technologie. Simpel
gezegd gebruiken ze allebei een combinatie van
een verbrandingsmotor met een lagere uitstoot en
een emissievrij batterijvermogen. Met onze meest
geavanceerde aandrijflijn biedt de nieuwe Sorento
Plug-in Hybrid een per fecte balans tussen
efficiëntie en dynamisch rijden en zorgt de
Sorento voor een snelle en soepele overgang van
elektrisch naar hybride (benzine / elektriciteit).
Plus, met een volledig opgeladen accu kun je tot
wel 57 km* emissievrij rijden. Dit is meer dan
genoeg voor het gemiddelde dagelijkse woonwerkverkeer. Maak je langere ritten? Dan wordt de
benzinemotor ingeschakeld en kom je in de
hybride modus aan op je bestemming.

Hybride startgenerator
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All-Wheel Drive

Vierwielaandrijving
voor allround avontuur

36

De vierwielaandrijvingstechnologie van de nieuwe Sorento Plug-in Hybrid is ontworpen om elke
rit en elk avontuur comfortabeler te maken. Innovatieve, continu actieve vierwielaandrijving zorgt
ervoor dat het voertuig uitstekende grip behoudt op ruwe, losse of gladde oppervlakken en helpt
de stabiliteit in bochten te verbeteren. En met de nieuwe Terrain Mode Select-functie houdt u
eenvoudig de controle door te schakelen tussen de Drive-modus en de Terrain-modus.
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Motoren en Aandrijving

Puur verantwoorde dynamiek
De nieuwe Kia Sorento is verrassend dynamisch en krachtig. De 5-zits en 7-zits uitvoeringen zijn leverbaar
als 1.6 T-GDi benzine-hybride met krachtige elektromotor en als 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid.
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SCHAKELFLIPPERS

DRIVE MODE SELECT

TRANSMISSIE-KEUZEHENDEL

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

De automatische transmissie bedien je trefzeker met de schakelflippers aan het stuurwiel. Deze zijn stijlvol gevormd en hoogwaardig
verchroomd, als perfecte match met de rest van het interieur. Met
beide handen aan het stuur kies je zo in elke situatie de juiste overbrenging - voor volledige controle, optimale prestaties en meeslepende dynamiek.

De nieuwe automatische transmissie van de Kia Sorento biedt
met Drive Mode Select keuze uit verschillende settings. De Sorento
HEV biedt drie programma’s: Eco, Sport en Smart. Drive Mode
Select geeft de Sorento precies het karakter dat matcht met jouw
smaak en stemming. Het past zelfs de gevoeligheid van de stuurbekrachtiging aan. Zo geniet jij maximaal van elke rit.

Subtiel, praktisch en trefzeker: de automatische transmissie bedien je
bij de Sorento niet met een schakelhendel, maar met een elegante
draaiknop. Die werkt elektronisch via shift-by-wire. Daardoor gaat de
bediening vederlicht. En, belangrijk voor de veiligheid: hij gaat bij uitschakelen van de motor automatisch naar de P-parkeerstand, ook als
je dat zelf vergeet.

De Sorento 1.6 T-GDi Hybrid en de Sorento 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid
worden allebei standaard geleverd met een 6-traps automatische
transmissie met nagenoeg onmerkbare schakelmomenten.
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originele Accessoires

Zet je eigen accenten
Jij houdt ervan om telkens nieuwe uitdagingen aan te gaan? Nieuwe wegen te verkennen, en
dingen te doen die je nog nooit eerder deed? De nieuwe Kia Sorento staat altijd voor je klaar,
met een uitgebreide selectie hoogwaardige extra’s: de Kia Originele Accessoires voor de
Sorento. Daarmee kleed je ’m precies aan zoals bij jou past. Zodat je er alles mee kunt doen
wat jij wilt. En zodat je nog meer geniet van elke rit.

DAKDRAGERS EN FIETSENDRAGERS
HONDENREK, TWEEDELIG
Precies op maat, bijzonder robuust en verrassend eenvoudig te monteren. Zo blijft
alles (en iedereen) in jouw Sorento op de
juiste plek.

Vervoer je mountainbike, racefiets of transportfiets veilig en stabiel
op deze lichte maar zeer solide dakdragers, en verbaas je over het
eenvoudige op- en afladen.

BAGAGERUIMTEBEKLEDING
Deze maatwerk laadruimtebekleding voor
de nieuwe Sorento is super solide, gemaakt
van waterdicht, gripvast en 90% bio-based
rubber. Hij beschermt je bagageruimte
jarenlang tegen modder, vocht en viezigheid.
DORPELSIERLIJST
Effectieve bescherming én exclusieve styling: deze verchroomde sierlijsten geven de
bagageruimte een stijlvol accent en beschermen de dorpels tegen beschadiging.
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SPIEGELKAPPEN RVS

SIDE STEPS

Geef het aanzien van je Sorento een exclusief extra met deze buitenspiegelkappen in hoogglans rvs.

Stoer, stabiel en oogstrelend tegelijk: deze side steps maken de
instap in de nieuwe Sorento nog nét even makkelijker en onderstrepen zijn avontuurlijke inborst.
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Interieur Uitvoeringen

DYNAMICPLUSLINE: ZWART LEDER

Ware schoonheid zit vanbinnen
Kleren maken de man, zegt het spreekwoord. Maar ware schoonheid zit vanbinnen. Daarom is de nieuwe Kia Sorento standaard bijzonder
smaakvol ingericht. Met hoogwaardige stoffen, lederen stoelbekleding of zelfs een volledig nappa-lederen interieur.
Welk interieur je ook kiest, alle bekledingsmaterialen krijgen een bijzondere finish: de lederen interieurs met TOM film garnish en 3D-reliëf, de
zwarte stoffen stoelen met metaaleffect lakafwerking en 3D-reliëf. Eveneens onweerstaanbaar mooi zijn de zwarte lederen stoelen met
zwarte one-tone details. Het interieur met zwarte nappa-lederen stoelen krijgt standaard zwarte hemelbekleding - een uitzonderlijk
smaakvolle combinatie.

COMFORTLINE /DY N A MICLINE: Z WA RT
STOF

EXECUTIVELINE: ZWART NAPPALEDER MET GRIJZE STIKSELS EN BIEZEN
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Lakkleuren & Velgen

Specificaties

Soms is kiezen heel eenvoudig

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN
Lengte (mm)

4,810

Breedte (mm)

1,900

Hoogte (mm),
ex. antenne

1.700

Wielbasis (mm)

2,815

Overhang voor (mm)

Met keuze uit tien onderscheidende carrosseriekleuren en keuze uit prachtige 17” en
19” lichtmetalen velgen kun je de nieuwe Kia Sorento precies naar eigen smaak uitvoeren.

INTERIEUR

930

Overhang achter (mm)

1,065

Eerste zitrij

Tweede zitrij

Derde zitrij

Hoofdruimte (mm)

1,024

994

935

Beenruimte (mm)

1,052

1,060

752

Schouderruimte (mm)

1,500

1,475

1,345

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia.
De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle
autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien
en biedt jou meer transparantie.

EXTERIEURKLEUREN

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia Sorento?
Scan dan de QR-code met je smartphone.

Kies de kleur die perfect past bij jouw smaak.
Er zijn hoogwaardige uni, metallic en pareleffect lakkleuren.

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor
energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.

Clear White (UD)

Snow Pearl White (SWP)

Silky Silver (4SS)

Platinum Graphite (ABT)

Essence Brown (BE2)

Gravity Blue (B4U)

Steel Grey (KLG)

Aurora Black Pearl (ABP)

Runway Red (CR5)

Mineral Blue (M4B)

LICHTMETALEN VELGEN
De Sorento HEV is leverbaar met 17” aerodynamische velgen. Door hun
bescheiden massa helpen die het onafgeveerde gewicht te beperken.
En ze benadrukken het gespierde en stoere karakter van de Sorento.

17" lichtmetalen velg
(uitsluitend voor Hybrid)
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19" lichtmetalen velg

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens Verordening (EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naar [www.xyz.com].
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.
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Kia zekerheid waar je blij van wordt
7 JAAR GARANTIE
Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van zeven jaar of 150.000 km (onbeperkt aantal
kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Deze volledige garantie is
gratis en 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens
de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden.
5 JAAR LAKGARANTIE EN 12 JAAR CARROSSERIEGARANTIE
Dankzij hoogwaardige lak is elke nieuwe Kia langdurig beschermd en blijft hij lang als nieuw
glanzen. Elke Kia krijgt standaard een uitgebreide corrosiebescherming en maar liefst 12 jaar
garantie tegen doorroesten van binnenuit.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN KIA
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia en over onze
spannende nieuwe auto’s. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied van alternatieve
aandrijvingen zoals elektrisch rijden, vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen.
Ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is en volg ons in de
wereld van sport, als officieel partner van UEFA en FIFA en als sponsor van de Australian
Open en toptennisser Rafael Nadal.
KIA FINANCE
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een financieringsplan op maat.
Vraag je Kia-dealer om meer informatie.

JAAR GARANTIE

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

P U R E K WA L I T E I T
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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 de 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
kia.com
info@kia.nl
ZKUMPE050MEI21
210484

