
Новият Sportage



Ако сте от хората, които очакват с нетърпение да прегърнат новостите. 
Да се движат непрекъснато напред. Да преминат на следващо ниво. 
То тогава нека ви вдъхновим с изцяло новия Kia Sportage. Гамата от градски 
SUV модели разкрива пред вас изцяло нов свят от вдъхновяващо шофиране. 
Sportage е създаден, за да бъде смел, самоуверен и изискан. Комбинацията 
от ориентирания към водача дизайн с авангардни технологии е отразена в 
първокласното изпълнение на модерния интериор. Задвижването се осигурява 
от най-новите хибридни, рlug-In хибридни и mild хибридни системи, съчетани с 
последно поколение високоефективни бензинови и дизелови двигатели. Новият 
Sportage e със зашеметяваща нова дизайнерска архитектура, която демонстира 
самоуверено спортно поведение и драматично присъствие на пътя. Изберете 
впечатляващия изцяло нов Sportage или вълнуващия Sportage GT-line и бъдете 
сигурни, че всяко пътуване ще се превърне в извор на постоянно вдъхновение.

Новият Kia Sportage. 
Вдъхновение без граници.



Вашето вдъхновяващо пътуване в бъдещето започва с изцяло новия Sportage рlug-in хибрид, 
в който зашеметяващата външност и първокласния интериор са на висотата на мощната, 
динамична и екологично ефективна система за задвижване с елегантен порт за зареждане. 
Екстериорната визия с характерната за Kia предна решетка в стил ‘тигров нос’ се допълва 
от оформените като бумеранг емблематични дневни LED светлини, LED фаровете за мъгла и 
впечатляващата матрична LED система на основните светлини. Добавете към това окачването 
с електронно управление от ново поколение и новия режим Terrain Mode, и ще се превърнете 
в покорител на всеки терен и всяка настилка. Със своята мускулеста и атлетична осанка, и 
увереността да промени начина, по който ще пътуваме в утрешния ден, Sportage plug-in хибрид 
уважава решенията, които взимате.

Смели идеи, които 
заслужават внимание.



Зовът на природата се усеща дори в градската суматоха. 
Привличат ни местата, където можем отново да се фокусираме 
и да се заредим с енергия, да бъдем себе си и да дадем свобода 
на въображението си. Където впечатленията се задържат трайно. 
Също както трайното впечатление от изцяло новия Sportage 
GT-line. Обърнете внимание на широките форми на раменете в 
областта на задните калници, които вдъхват уверено присъствие 
на пътя, а преливащите линии на задния спойлер го акцентират 
допълнително. Загледайте се в характерния за марката дизайн 
на задните LED светлини, оформени като бръсначи. Открийте 
изчистените линии, спортната задна броня с модерни лайсни 
в цвета на каросерията и защитен панел на пода в матов хром. 
Още по-силно въздействие има двуцветното оформление на 
каросерията с черен гланциран покрив. Изпитвате вълнение? 
Това е несъмнено. Новият градски SUV модел издига смелия, 
модерен дизайн на следващо, по-високо ниво и е готов в 
очакване на поредното приключение.

Дизайн, 
който въздейства
върху сетивата.



Забележителни декоративни елементи. Вътрешното 
пространство на Sportage и Sportage GT-line ще ви 
впечатли със съвременен стил и елегантни мотиви на 
матовите хромирани елементи на арматурното табло, 
облицовките и дръжките на вратите.

Изискано пространство 
от ново измерение.

Настанете се удобно в изцяло новия Sportage GT-line и се потопете в 
интериор, който предоставя изключителни характеристики по отношение 
на комфорта, качеството, дизайна и авангардните технологии. В центъра 
на спортното арматурно табло е разположен красиво изваяният дисплей, 
който включва 12,3” екран с контролните прибори и високотехнологичен 
12,3” мултимедиен сензорен екран, съчетан с многофункционален 
дисплей. Пред вас е воланът със скосен отдолу D-образен профил и 
релефен надпис GT-line, таванът над вас е издържан в изискано черно, 
а облицовките на вратите използват елементи от фин велур. Атмосферата 
се изпълва от прекрасния звук на озвучителната система Harman Kardon 
с 8 високоговорителя, а просторното купе с индиректно осветление 
разполага с тризонова климатична инсталация с индивидуално 
регулиране на режимите за пътниците на предните и задните седалки, 
включително и само в зоната на водача. Накъдето и да погледнете, 
ще откриете най-доброто в материите и стила - от оформлението на 
арматурното табло до изпълнението на седалките.

Динамичен дизайн на седалките с лого GT-line. Отпуснете се 
и се насладете на първокласните седалки с черни тапицерии 
с ефект на кожа, облицовани с велур странични опори и 
забележителни кантове в контрастно бяло. Финалният щрих 
в дизайна нанася релефната емблема GT-line.



Стил, технологии, ефективност и свързаност за вас и вашето бъдеще. В изцяло новия 
Sportage Mild Hybrid ще откриете всичко, от което се нуждаете - включително и 
технологията Kia Idle Stop-and-Go. Съчетавайки умело качествата на най-новия 1,6л 
бензинов турбодвигател и екологично чистия 1,6л дизелов агрегат с тези на 48V литиево-
йонна акумулаторна батерия, системата може да спомогне за чувствително намаляване 
на разхода на гориво и нивата на вредните емисии. Нещо повече, mild хибридната система 
оползотворява излишната енергия в режимите на забавяне и спиране, подпомагайки 
двигателя с допълнителен въртящ момент при ускоряване.

Авангардните технологии тук хармонират перфектно със завладяващия сетивата 
дизайн. Съчетанието от широк преден капак, фини детайли на черната предна решетка, 
емблематични дневни LED светлини с форма на бумеранг и LED фарове за мъгла се допълва 
от драматичния блясък на матричната система на предните светлини. Оформлението на 
предната част прелива в динамичния, органичен силует с впечатляваща с прецизността 
си странична линия и достига задната част на каросерията със скосен заден прозорец, 
самоуверен спойлер и характерните LED задни светлини. Новият Sportage наистина е 
чудесен избор, способен да отведе вас и вашите спътници далеч напред.

Специфичен стил 
с отчетлив характер.



Технологиите за свързаност 
ви осигуряват преднина.

Ние в Kia знаем колко е важно да сте свързани. Не само с хората, но 
и с вълнуващи преживявания. С любими места. Връзките, които ви 
осигуряват информация и забавления. Връзки, които ви държат в крак 
с актуалните условия и ви осигуряват безопасност. Ето защо в изцяло 
новия Kia Sportage ще намерите най-новите достижения на напълно 
интегрираните технологии за свързаност, които поддържат здрави 
връзките с всичко и всички около вас, когато сте в движение.

Панорамен извит панел с два 12.3” екрана. Централно място в изцяло новото арматурно табло на Sportage заема 
панорамният панел с два екрана, който фокусира в себе си всичко, от което се нуждаете докато шофирате и като източници 
на информация, свързаност и забавления. Навигацията се пренася на следващо по-високо ниво с прецизно навигиране 
по маршрута и най-новите версии на софтуера и навигационните карти с безжична ОТА (over-the-air) актуализация. 
Можете да инсталирате на вашия смартфон и приложението Kia Connect, с което да си осигурите връзка и възможност 
за взаимодействие с вашия Sportage. Ще получите достъп до услугите на Kia Connect с богата гама от функции - от поглед 
към актуалните диагностични данни за автомобила като ниво на горивото и информация за пътуването, до онлайн гласово 
разпознаване и интеграция на събитията в календара на вашия смартфон.

Безжично индукционно зарядно за смартфон.

USB за пътниците отзад. 

Индиректното вътрешно осветление внася настроение. В процеса на създаване на интериора на изцяло новия Kia 
Sportage търсехме усещане за пространство, в което да се чувствате като у дома. Ето защо добавихме специална система 
за индиректно вътрешно осветление, която можете да настроите индивидуално според своето настроение, когато сте на 
път. Изберете своя стил от богатата гама тонове и настройте автоматична смяна на светлинните нюанси в зависимост от 
избрания режим на шофиране.

Премиум саунд аудиосистема Harman Kardon. 

Multimode control display. 



Безопасност и сервизна поддръжка. Чрез Kia Connect 
можете да гарантирате вашата безопасност и да 
поддържате автомобила в изрядно техническо състояние 
с помощта на редица иновативни услуги за дистанционно 
известяване и важни предупредителни сигнали. Алармата 
против кражба например сигнализира при евентуален 
опит за взлом, а сигналът за празен ход на двигателя ви 
уведомява, ако случайно го забравите да работи в позиция 
"Р" на трансмисията и отворена врата.

Свързани винаги, когато сте готови за път. Дори 
когато не сте в автомобила, Kia Connect ви предоставя 
цялата необходима информация чрез своето смартфон 
приложение. Данните за актуалното състояние дават 
изчерпателна информация за вашия автомобил, 
включително дали прозорците са отворени или затворени, 
какво е нивото на гориво в резервоара или на заряда на 
акумулаторната батерия, както и друга важна диагностична 
информация преди да потеглите на път. Докоснете екрана 
на функцията Door Control, за да заключите и отключите 
дистанционно вратите на автомобила и да проверете 
дали прозорците и капака на двигателя са затворени 
добре. И не на последно място - ако някой друг е шофирал, 
можете безпроблемно да възстановите всички запаметени 
настройки, преди да използвате функцията за прехвърляне 
на потребителския си профил.

Винаги в движение. С гамата от услуги Kia Connect 
в автомобила получавате достъп до разнообразна, 
удобна и подробна информация за вашето пътуване. 
Навигацията ви насочва по най-бързия маршрут до всяка 
дестинация с данни за пътната обстановка в реално време, 
които включват постоянна актуализация, корекции и 
прогнозирано време на пристигане. Можете да използвате 
услугите на Kia Connect в автомобила за проследяване 
на метеорологичната обстановка, за проверка на 
свободните места за паркиране, за допълнителни данни 
за интересни обекти и информация относно горивата на 
бензиностанциите. Активирайте гласовото разпознаване, 
за да използвате гласови команди с ръце на волана. 
Осигурете си достъп до календара на смартфона на вашия 
навигационен екран, синхронизиран с календар на трети 
страни, и го оставете директно да ви води към локацията на 
вашите предстоящи ангажименти.

Cвързани независимо от местоположението. Когато и 
където и да се озовете далеч от своя автомобил, смартфон 
приложението Kia Connect ще ви осигури непрекъсната 
връзка с него. Просто докоснете екрана и функцията 
Find My Car ще покаже местоположението му на големи 
паркинги или непознати улици. След като веднъж сте 
паркирали, оставете last-mile навигацията да ви отведе 
до крайната цел. Ако сте поверили на друг паркирането 
на автомобила, функцията Valet Parking следи всичко 
вместо вас и същевременно гарантира, че данните ви са 
защитени. А когато сте готови да потеглите отново на път, 
можете да планирате и да зададете маршрута в навигацията 
предварително чрез функцията Send To Car. Разбира се, 
винаги можете да видите и предишните си пътувания, 
обобщени в My Trips.

Ние в Kia вярваме, че връзките вдъхновяват безкрайни възможности. Възможности, които 
ви вдъхновяват да претворявате идеите в реалност. В автомобила, в телефона, където и да 
сте, каквото и да търсите. Именно това многообразие и свобода ще откриете в смартфон 
приложението Kia Connect и гамата от услуги Kia Connect в автомобила, които предлагат актуална 
и пълна информация за вашето пътуване. Бъдете винаги информирани с помощта на бордовата 
онлайн навигация с данни за пътнотранспортната обстановка в реално време и сведения за 
бензиностанции, паркинги, прогноза за времето, забележителни места по избрания маршрут, 
включително и гласово разпознаване. Чрез смартфон приложението Kia Connect можете да 
прехвърлите потребителския си профил, да получите напътствия в „последната миля” от вашето 
пътуване, да следите как автомобилът ви ще бъде паркиран и да използвате функции като Find 
My Car, дистанционно отключване и заключване, и много други. При толкова много възможности 
на една ръка разстояние никога не е било по-лесно да превърнете всяко пътуване в наистина 
вдъхновяващо пътешествие.

Останете свързани. 
Бъдете вдъхновени.



Android AutoTM е създаден за да поддържа перфектна свързаност с телефона ви, така че да 
се движите на пътя по максимално безопасен начин. Интуитивният интерфейс ви помага 
да имате достъп до функции като Google Maps, приложения, музика и гласов контрол, и 
автоматично организира необходимата информация.

Apple CarPlayTM е интелигентен и безопасен начин да използвате вашия iPhone по време на 
шофиране. Той изобразява всичко, което желаете на дисплея на вашия автомобил, така че 
можете да получите насоки, да направите обаждане и да слушате музика, докато винаги 
оставате фокусирани върху пътя.

Информация за паркиране и ниво на горивото. С цел да ви улесни и да позволи максимално бързо паркиране, 
системата ще ви посочи подходящите паркоместа още преди да стигнете до крайната цел на пътуването. Тя ще отбележи 
потенциално свободните места за паркиране на улицата въз основа на статистическите данни и местата в паркингите 
с цветово маркиране на заетост. Когато нивото на гориво в резервоара спадне, системата ще ви покаже най-близките 
бензиностанции със съответните тарифи, така че да можете да планирате спиранията за зареждане по маршрута.

Трафик информация на живо. Навигационната система 
предоставя много точна информация за пътнотранспортната 
обстановка в реално време с актуализация на всеки две 
минути, така че винаги ще знаете точно къде трафикът се 
движи без проблеми и кои зони да избягвате. При градски 
задръствания системата ще ви уведоми и ще ви предложи 
алтернативни маршрути.

Local Search и прогноза за времето. Ако търсите суши 
ресторант, супермаркет или просто подходящо място за 
среща, трябва само да изберете функцията за локално 
търсене. Дали времето на избраното за прекарване на 
уикенда място ще бъде слънчево или дъждовно? Най-
добре проверете прогнозата за времето - с въвеждането 
на вашата дестинация ще видите обобщена прогноза 
за следващите четири дни с минимални и максимални 
температури, скорост на вятъра и шансовете за слънчево 
или дъждовно време.

Ако вашият стил на живот включва вълнуващи изненади или на хоризонта се задават 
страхотни приключения, тогава ние от Kia сме с вас. В ежедневните ви пътувания, в 
приключенията през уикенда или просто при поредния излет, услугите в гамата на Kia Live 
Services правят шофирането по-интелигентно и по-безопасно. Възползвайте се от надеждното 
и точно насочване по маршрута с информация за пътнотранспортната обстановка в реално 
време, за да намерите най-бързия начин да стигнете до желаната цел при всяко пътуване. 
Бъдете информирани за всичко, което се случва, използвайки услугите с данни за трафика, 
местно търсене и метеорологична информация Live Traffic, Local Search и Weather. 

Бъдете информирани. 
Започнете приключенията.



12.3" дисплей на контролните прибори с широкоекранен 
формат. Екранът, използващ най-новото поколение 
течнокристален TFT панел осигурява прецизно и 
ясно графично изображение. В зависимост от вида на 
задвижването, изцяло новият Sportage предлага различни 
режими на шофиране в диапазона от Eco дo Sport.

Въртящ се превключвател на трансмисията. Разположен 
централно и лесно достъпен за водача, въртящият се 
прибор за смяна на режимите на трансмисията използва 
технологията „shift-by-wire” без механична връзка с 
трансмисията, която позволява удобно превключване 
на предавките. Важно предимство от гледна точка на 
безопасността е автоматичното превключване в режим на 
паркиране "P", ако водачът забрави да го направи.

Eлектронно управляема система на окачването. 
Новото поколение електронно управлявана система на 
окачването ECS (Electronic Control Suspension) осигурява 
оптимален комфорт на возене и превъзходни нива на 
безопасността на пътя по всяко време и всякакви условия 
благодарение на безстепенното и постоянно управление на 
характеристиките на амортисьорите.

Когато почувствате вдъхновение, изцяло новият Sportage 
винаги е готов да отговори подобаващо със своето 
динамично, завладяващо и оптимално изживяване при 
шофиране благодарение на редица авангардни 
и иновативни технологични решения.

Съвременен
дигитален интериор.

Интелигентна система на предните светлини. При 
използване на матричните LED фарове в режим на дълги 
светлини, интелигентната система следи за приближаване 
на движещи се в същата или насрещна посока автомобили 
и автоматично превключва светодиодите на къси светлини, 
за да предотврати заслепяването на другите участници в 
движението. След преминаване на автомобилите, системата 
автоматично се връща в режим на дълги светлини.



Технология DriveWise 
за пълна безопасност.

Remote Smart Parking Assist (RSPA).* 360-degree surround view monitor (SVM). 

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Parking Collision Assist (PCA).Избор на различни допълнителни функции DriveWise. Kia DriveWise и DriveWise Park се предлагат като 
стандартно оборудване при всички версии на Sportage. Освен тях могат да се добавят и две допълнителни 
възможности - DriveWise Plus, която предлага усъвършенствани функции и удобства за асистенция на 
водача при шофиране и DriveWise Park Plus с модерни възможности за асистенция при паркиране.

Highway Driving Assist (HDA). 

Стремежът да осигурим оптимална защита за вас, вашите спътници 
и близки е наш постоянен ангажимент, а безопасността бе основен 
приоритет в процеса на разработка на изцяло новия Sportage. Ето защо 
всеки Sportage е оборудван с успешната самостоятелно разработена от 
специалистите на Kia технология DriveWise. Тази водеща в индустрията 
система включва цяла гама от усъвършенствани функции, насочени към 
намаляване до минимум на възможностите за възникване на злополуки 
и за  максимално подобряване на цялостната защита на водача и 
пътниците.

* Предлага се само за Sportage Hybrid и Plug-in Hybrid

Navigation Based Smart Cruise Control with Stop & Go 
(SCC w/ S&G).

Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA). 



Независим. Прогресивен. Вдъхновяващ. 
Самоуверен. Четири думи които винаги 
описват същността на нашите автомобили 
Kia. Особено отвътре. Гама от стилни 
опции за интериора, внимателно подбрани 
материали и дръзко оборудване ще ви 
подканят зад волана на момента.

Индивидуални 
интериорни 
решения.

EX optional all-black leather. 

LX standard black cloth. EX optional black cloth and artificial leather. EX optional ice coffee leather. GT-line premium suede and artificial leather. 



Pearl black & 
Casa white

Casa white Sparkling silver Pearl black & 
Deluxe white pearl

Deluxe white pearl Pearl black & 
Lunar silver

Lunar silver

Pearl black & 
Splash lemon

Splash lemon

Pearl black &
Penta metal

Penta metal Pearl black &
Pacific blue

Pacific blue

Pearl black & 
Infra red

Infra red

Pearl black & 
Experience green

Experiment green Yuka steel gray

Pearl black & 
Orange fusion

Orange fusion

Едноцветни 

Джанти

Двуцветни

Machined bronze

18" алуминиеви тип A 
не се предлага за 
Plug-In Hybrid

18" алуминиеви 
за GT-line ексклузивно
само за Hybrid

19" алуминиеви тип B 
само за Plug-in Hybrid 

19" алуминиеви 
за GT-line ексклузивно
не се предлага за Hybrid

17" алуминиеви 
само за Sportage и Sportage 
Mild Hybrid

17" алуминиеви тип B/Aero
не се предлага за
Plug-In Hybrid

Pearl black

Модерни екстериорни 
комбинации.



Технически данни / Бензинови двигатели Технически данни / Дизелови двигатели & Hybrid

Размери
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