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230 EUR
C
0%

de la

/lună (TVA inclus)

de la

Începând de la

BENZINĂ

DIESEL

C Program finanţare

Motor

Dobândă
anuală

PE
33.612* EUR
(preţul include TVA)

Model

Versiune

Preţ fără TVA
(euro)

Preţ cu TVA
(euro)

Sorento 2.4 GDI 6AT 4x2
Sorento 2.4 GDI 6AT 4x4
Sorento 2.0 DSL 8AT 4x4
Sorento 2.0 DSL 8AT 4x4
Sorento 2.2 DSL 6MT 4x4
Sorento 2.2 DSL 6MT 4x4
Sorento 2.2 DSL 8AT 4x4
Sorento 2.2 DSL 8AT 4x4

NOVA
COSMO
NOVA
COSMO
NOVA
COSMO
NOVA
COSMO

28.245
31.000
31.360
32.815
30.750
32.205
31.770
33.225

33.612
36.890
37.318
39.050
36.593
38.324
37.806
39.538

, partener

- 0% dobândă anuală, ofertă valabilă doar pentru persoane juridice. Avans 50%, perioada 84 luni.
- 3,5% dobândă anuală, ofertă valabilă pentru persoane fizice (finanţare în RON).

2.0 DSL

2.2 DSL

Cilindree
cmc
1.995
2.199
Putere
kw(CP)/rpm
185/4.000
200/3.800
Cuplu maxim
kg.m/rpm
41,0/1.750-2.750
45,0/1.750-2.750
Transmisie
M/A
8AT
6MT
8AT
Tracţiune
4x4
4x4
4x4
Viteză maximă
km/h
201
205
205
Acceleraţie
0-100 km/h (s)
10,4
9,0
9,4
Consum** urban l/100 km
8,1
6,9
7,2
17“
extra l/100 km
6,0
4,9
5,7
mixt l/100 km
6,7
5,7
6,2
Emisii CO2** urban g/km
213
188
188
17“
extra g/km
158
130
149
mixt g/km
177
149
164
Masa max. autoriz.
5 locuri
(kg)
2.510
2.510
2.510
Masa max. autoriz.
7 locuri
(kg)
2.620
2.590
2.620
Dimensiuni
(L x l x h)
4.800 x 1.890 x 1.685
Nr. locuri
5 sau 7
Cap. portbagaj
litri
5P: 1.732/660 7P: 1.662/605/142

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de
35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.
** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic,
ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.

2.4 GDI
2.359
188/6.000
24,6/4.000
6AT
4x2
196
10,2
12,3
7,0
8,9
277
160
202
2.510
2.520
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Suspensie faţă: amortizoare gaz şi suspensie
McPherson
¨ Suspensie spate: amortizoare gaz şi suspensie
multilink
¨ Suspensii tip „High Performance Damper“
¨ Discuri frână faţă - 17’’
¨ Discuri frână spate - 16’’
¨ ABS (Anti-Lock Braking System)
¨ ESC (Electronic Stability Control)
¨ BAS (Brake Assistant System)
¨ VSM (Vehicle Stability Management)
¨ HAC (Hill-start Assist Control)
¨ TSA (Trailer Stability Assist)
¨ DBC (Downhill Brake Control)
¨ ESS (Emergency Stop Signal Lamp)
¨ Active Hood System
¨ Frână parcare - manetă frână de mână (MT)
¨ Frână parcare - pedală frână picior (AT)
¨ Jante aliaj 17’’ + anvelope 235/65R
¨ TPMS
¨ Kit reparaţie roată
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Bluetooth cu buton de activare vocală pentru
Android Auto şi Apple Car Play
¨ Pilot automat + limitator de viteză
¨ Servodirecţie asistată electric R-MDPS
(Motor Driven Power Steering)
¨ Coloană de direcție reglabilă pe înălțime
şi adâncime
¨ Airbag pentru şofer şi pasager (cu posibilitate de
dezactivare)
¨ Airbag-uri laterale şi cortină prevăzute cu senzor
de răsturnare
¨ ISG (indisponibil pentru benzină)
¨ Sistem „Flex Steer“ (MT): „Drive mode select“ (AT)
¨ Control integrat Drive mode select (AT)
¨ Grilă radiator în culoarea neagră - Glossy black
¨ Bandouri în culoarea caroseriei
¨ Grilă de admisie în culoarea neagră
¨ Ornamente exterioare portiere cromate

¨

¨

Volan îmbrăcat în piele
Grilă radiator în culoarea neagră - Hot Stamping
¨ Grilă de admisie „Glossy black“
¨ Mânere exterioare portiere cromate
¨ Geamuri electrice faţă şi spate (coborâre/urcare
automată pentru şofer)
¨ Proiectoare ceaţă
¨ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
(transmisie manuală)
¨ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
(transmisie automată)
¨ Finisaje feţe portiere (partea superioară)
tip „Hydro Graphics“

¨

¨

¨

¨

Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei
¨ Parbriz cu sistem de dejivrare
¨ Sistem avertizare nivel scăzut lichid de parbriz
¨ Geamuri electrice faţă şi spate
(coborâre automată pentru şofer)
¨ Sistem aprindere automată faruri
¨ Dispozitiv tip escortă
¨ Consolă centrală - „metal paint“
¨ Suport pahare
¨ Cotieră centrală cu spaţiu depozitare
¨ Suport ochelari de soare
¨ Parasolar extensibil cu oglindă şi spaţiu depozitare
¨ Finisaje feţe portiere (partea superioară)
tip „Carbon Looking + Paint“
¨ Mânere interioare portiere cu accente metalice
¨ Cârlige bagaje portbagaj
¨ Capac protecţie portbagaj
¨ Scaun şofer reglabil pe înălţime
¨ Buzunare pe spătarele scaunelor din faţă
¨ Banchetă spate fracţionbilă 4:2:4
¨ Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare
¨ Sistem ISOFIX
¨ Tapiţerie din stofă - BASE
¨ Sistem deschidere portiere la distanţă,
sistem Antifurt
¨ Închidere centralizată
¨ Sistem blocare automată portiere la viteză
¨ Sistem deblocare automată portiere la impact
¨ Sistem de imobilizare
¨ Display 7“, Radio + Media + Cameră vedere spate
+ RDS
¨ Sistem 4 difuzoare pe portiere
¨ Difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă
¨ USB + AUX
¨ Senzori parcare spate
¨ Oglinzi exterioare electrice
¨ Priză pe consola centrală
¨ Computer de bord
¨ Aer condiţionat manual
¨

Mânere interioare portiere cromate
Tapiţerie stofă - COMFORT
¨ Navigaţie cu display 8“, Radio + Media + SD Navi
+ RDS + Cameră vedere spate + DAB (amplificator
extern, subwoofer)
¨ Senzori parcare faţă şi spate
¨ Oglinzi exterioare electrice şi încălzite
¨ Oglinzi exterioare pliabile cu sistem
de semnalizare încorporat
¨ Climatizare automată cu două zone
¨ Pachet design (PK2): Consolă centrală - „IPE“; Sistem
încuiere torpedou; Tapiţerie din stofă pentru stâlpi;
Capac protecţie portbagaj
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Sistem de menţinere constantă a gărzii la sol (indisponibil pentru MT)
Roată de rezervă din oțel de dimensiuni reduse
Roată de rezervă din aliaj de dimensiuni reduse
Apărătoare noroi
Geamuri fumurii (geamuri portiere spate + lunetă)
Shimbător de viteze îmbrăcat în piele (transmisie manuală)
Shimbător de viteze îmbrăcat în piele (transmisie automată)
Scrumieră + brichetă
Jaluzele portiere spate
Plasă bagaje în portbagaj
Display 7“, Radio + Media + Cameră vedere spate + RDS + DAB
Navigaţie cu display 8“, Radio + Media + SD Navi + RDS
+ Cameră vedere spate + DAB (amplificator extern, subwoofer)
Climatizare automată cu două zone
Sistem dezaburire automată
Aer condiţionat manual pentru locurile din spate (model cu 7 locuri)
Al treilea rând de scaune (2 locuri)
Pachet iarnă
Volan încăzit
Scaune faţă încălzite (3 trepte de încălzire)
Scaune spate încălzite (2 trepte de încălzire)
Pachet Nova
Volan îmbrăcat în piele
Şine longitudinale plafon
Ştergătore tip „Aero Blade“
Proiectoare ceaţă
Oglinzi exterioare electrice şi încălzite
Oglinzi exterioare pliabile, cu semnalizare schimbare direcţie încoporată

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Cod

Preţ

LEV
TPE
TMP
MUD
PRI
KLM
KLA
ASC
SIC
LUN
AD5

418€
40€
80€
15€
54€
15€
15€
15€
70€
23€
294€

NSH
DFA
ADG
RHS
7PL

1.083€
232€
39€
232€
464€

WLT

278€

PK1

323€
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

Sistem de menţinere constantă a gărzii la sol (indisponibil pentru MT)
Disc frână față 18“
Frânare de urgență autonomă AEB (Autonomous Emergency Brake)
(pentru AT)
Frână de parcare electrică (AT)
Jante aliaj 18’’ + anvelope 235/60R
Jante aliaj 19’’ + anvelope 235/55R
Roată de rezervă din oțel de dimensiuni reduse
Roată de rezervă din aliaj de dimensiuni reduse
Smart Cruise Control (AT)
Apărătoare noroi
Geamuri fumurii (geamuri portiere spate + lunetă)
Trapă + Lumină lectură tip LED + suport ochelari + lumini interior tip LED
Consolă centrală - „Hydro Graphics (Woodgrain)“
Consolă centrală - „Insert Film (Black Highglossy)“
Scrumieră + brichetă
Plasă bagaje în portbagaj
Scaun pasager reglabil pe înălţime
Color Pack 2 - Light Grey (Leather)
Color pack 4 - Brown (Leather)
Sistem de sunet premium Harman Kardon + Subwoofer 8“
Încărcător wireless
Sistem de asistare la parcare Smart/ Smart Park Assist System (pentru AT)
Sistem monitorizare 360°/Around View Monitor (pentru AT)
Aer condiționat manual pentru locurile din spate (pentru 7 locuri)
Al treilea rând de scaune (2 locuri)
Pachet iarnă
Volan încăzit
Scaune faţă încălzite (3 trepte de încălzire)
Scaune spate încălzite (2 trepte de încălzire)
Pachet Cosmo
Şine longitudinale plafon
Ştergătore tip „Aero Blade“
Senzor de ploaie
Geamuri electrice faţă şi spate
(coborâre/urcare automată pentru toate protierele)
Încărcător USB
Oglindă electrocromică ECM
Pachet Cosmo +
Şine longitudinale plafon
Ştergătore tip „Aero Blade“
Senzor de ploaie
Geamuri electrice faţă şi spate
(coborâre/urcare automată pentru toate protierele)
Încărcător USB
Oglindă electrocromică ECM
Iluminare ornamente praguri portiere față
Combinaţie lumini spate tip LED
Lumină interior + lumină ambientală podea
Scaun şofer cu suport lombar reglabil electric (în 2 direcţii)
+ reglaje electrice scaun în 8 direcţii
Pedale metalice
Ornamente din aluminiu praguri portiere faţă
Bord Supervision - TFT LCD 7“
Buton pornire motor (include sistem de imobilizare şi sistem antifurt)
Sistem de asistenţă pentru păstrarea benzii de rulare
(LKAS - Lane Keeping Assistant System) + Funcție informare limită
de viteză - SLIF (Speed Limit Information Function)

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Cod

Preţ

LEV
8DB

418€
149€

AEB
EPB
18C
19D
TPE
TMP
SCO
MUD
PRI
SRF
WDG
INS
ASC
LUN
PMH
CP2
CP4
CAW
WLC
PAK
ARV
RHS
7PL

201€
201€
155€
371€
40€
80€
774€
15€
54€
959€
39€
62€
15€
23€
20€
851€
851€
464€
85€
309€
619€
232€
464€

WLT

278€

PK3

440€

PK4

2.234€
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Nr.
29

30

Pachet Top
Şine longitudinale plafon
Ştergătore tip „Aero Blade“
Senzor de ploaie
Geamuri electrice faţă şi spate
(coborâre/urcare automată pentru toate protierele)
Încărcător USB
Oglindă electrocromică ECM
Iluminare ornamente praguri portiere faţă
Combinaţie lumini spate tip LED
Lumină interior + lumină ambientală podea
Scaun şofer cu suport lombar reglabil electric (în 2 direcţii)
+ reglaje electrice scaun în 8 direcţii
Pedale metalice
Ornamente din aluminiu praguri portiere faţă
Bord Supervision - TFT LCD 7“
Buton pornire motor (sistem de imobilizare şi sistem antifurt)
Sistem de asistenţă pentru păstrarea benzii de rulare
(LKAS - Lane Keeping Assistant System) + Funcție informare limită
de viteză - SLIF (Speed Limit Information Function)
Volan încălzit
Scaune faţă încălzite (3 trepte de încălzire)
Scaune spate încălzite (2 trepte de încălzire)
Sistem dezaburire automată
Faruri tip LED cu sistem de autoreglare (Dynamic), DRL tip LED,
lumini de viraj dinamice
Sistem detectare punct mort (BSD - Blind Spot Detection)
cu sistem Rear Cross Traffic Alert
Scaun pasager reglabil electric (în 8 direcţii)
Jaluzele portiere spate
Scaune faţă ventilate
Geamuri cu protecţie solară (parbriz şi portiere faţă)
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecoamndă
Scaun şofer cu suport lombar reglabil electric (în 4 direcţii) + reglaje
electrice scaun în 10 direcţii + memorare poziţie scaun (pentru AT)
Scaun pasager cu suport lombar reglabil electric (în 2 direcţii)
Fază lungă inteligentă/Smart High Beam
(Asistenţă fază lungă/High Beam Assist)
Pachet GT-Line
Etrieri frână de culoare roşie
Volan îmbrăcat în piele perforată
Padele schimbare trepte pe volan
Proiectoare ceaţă tip LED
Mâner torpedou cromat
Mâner schimbător îmbrăcat în piele - design GT-Line
Cotieră cu spaţiu de depozitare şi buton de deschidere cromat
Cârlige cromate în portbagaj
Tapiţerie din piele neagră / Cusături gri deschis

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Cod

Preţ

PK5

5.669€

GTL

1.496€
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8DB obligatoriu cu 18C, 19D, 19E
AEB obligatoriu cu SCO şi (PK4 sau PK5)
SCO obligatoriu cu EPB, AEB
SRF obligatoriu cu PK1 pentru NOVA
SRF obligatoriu cu PK3 sau PK4 sau PK5 pentru COSMO
PK4 obligatoriu cu WDG sau GTL
PK5 obligatoriu cu (PLT şi INS) sau CP2 sau CP4 sau GTL
GTL obligatoriu cu (PK4 + 19D + PPS) sau (PK5 + 19D)
WLT obligatoriu cu PK1 pentru NOVA
CP2 obligatoriu cu PK5
CP4 obligatoriu cu PK5
NSH obligatoriu cu DFA şi ADG
WLC obligatoriu cu WDG sau INS sau CP2 sau CP4 sau GTL
PAK obligatoriu cu EPB, (PK4 sau PK5)
ARV obligatoriu cu EPB şi PK5
DFA obligatoriu cu PK1 şi ADG
ADG obligatoriu cu PK4 sau PK5 pentru COSMO
ADG obligatoriu cu PK1 şi DFA pentru NOVA
TPE indisponibil cu 8DB
TMP obligatoriu cu 8DB
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Clear White

Snow White Pearl

Aurora Black Pearl

Platinum Graphite

Rich Espresso

Gravity Blue

Silky Silver

Metal Stream

CLEAR WHITE (UD)
SNOW WHITE PEARL (SWP)
AURORA BLACK PEARL (ABP)
PLATINUM GRAPHITE (ABT)
RICH ESPRESSO (DN9)
GRAVITY BLUE (B4U)
SILKY SILVER (4SS)
METAL STREAM (MST)

Solid
Pearl
Pearl
Pearl Metallic
Pearl
Pearl
Metallic
Metallic

S
89€
89€
89€
89€
89€
89€
89€

S
89€
89€
89€
89€
89€
89€
89€

Tapiţerie stofă NOVA
Tapiţerie stofă COSMO
Tapiţerie din piele
Color Pack 2
Color Pack 4
GT Line

LIGHT GREY (piele)
BROWN (piele)

S
-

S
O
O
O
O
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Siguranță de 5 stele
La Kia nu ne preocupă doar ca autovehiculele noastre să aibă un
aspect modern, să beneficieze de motoare economice cu
performanţe deosebite şi să fie foarte utile scopului pentru care
au fost proiectate. Siguranţa pasagerilor este foarte importantă
pentru noi, de aceea acest model Kia a fost dotat cu cele mai
moderne sisteme de siguranţă activă şi pasivă, obţinând 5 stele
la testele EuroNCAP.

Garanţie integrală 7 ani*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de
producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai
bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este
gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de
întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări
europene.

ANI GARANȚIE

C A L I TAT E A R E D E F I N I T Ă

* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

7 ani Update Hărţi
Programul este valabil numai pentru autovehiculele noi Kia, produse
după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu dispozitivele de
navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale
hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune
de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este
afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea
datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq.

KAR - Kia Asistență Rutieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR –
Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la
livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă
în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele
de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat
rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene
şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai
apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea
dumneavoastră.

