
Dane Pojazdu

  Model Sorento Hybryda

  Pojemność silnika 1.6

  Rodzaj silnika T-GDI

  Skrzynia biegów 6 AT 4WD

  Typ paliwa BENZYNA

  Moc

  Kolor lakieru (BE2) ESSENCE BROWN

  Kolor wnętrza (WK) 1-TONOWE CZARNE

  Wersja HEV PRESTIGE LINE

  Rok produkcji

  Rok modelowy 2022

Szczegóły Oferty

Cena katalogowa 215.900,00zł

 Cena koloru 3.000,00zł

Wyposażenie dodatkowe:

Promocje i Rabaty:

 Łączna cena samochodu 218.900,00zł

Łączna cena samochodu i akcesoriów 218.900,00zł

WAŻNE! Niniejszy dokument jest wyłącznie przykładową informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) oraz innych właściwych przepisów prawa (nawet jeżeli został nazwany ofertą). Stanowi
jedynie zaproszenie w rozumieniu art.71 KC do zawarcia umowy sprzedaży. Kia Polska Sp. z o.o. oświadcza, że dane zawarte w cenniku i specyfikacji są aktualne na dzień sporządzenia tych dokumentów. Kia Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo dokonywania bez uprzedzenia zmian informacji zawartych w cennikach i specyfikacjach pojazdów. Powyższe może być spowodowane w szczególności brakiem określonych części wyposażenia lub oznaczonych
funkcji samochodu. W celu weryfikacji faktycznie dostępnych  właściwości danego pojazdu i jego wyposażenia oraz cen zalecany jest kontakt z autoryzowanym dealerem KIA, który udzieli w tym zakresie aktualnych informacji.
Wszelkie zgody i informacje z zakresu ochrony danych osobowych zostały już udzielone podczas pierwszego kontaktu z siecią sprzedaży KIA.W odniesieniu do konsumentów niniejsze zaproszenie nie stanowi wykonania obowiązków
informacyjnych, o których mowa w ustawie z 30-05-2014 r. o prawach konsumenta, nie stanowi  też oświadczeń (w tym jakichkolwiek zapewnień) sprzedawcy lub  importera lub producenta, o których mowa w powołanym akcie prawnym
oraz KC. Niniejsze oświadczenie w żadnym wypadku nie jest udzieleniem gwarancji na pojazd. Szczegółowe warunki gwarancji na pojazd jak również  okresy gwarancji udzielanej na pojazd marki KIA i na jego części są określone w
odrębnej umowie tj. Książce Gwarancyjnej, która jest zawierana dopiero przy zakupie pojazdu.
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Specyfikacja Kia Sorento Hybryda

Wyposażenie standardowe

Bezpieczeństwo

• Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera

• Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3-go rzędu siedzeń

• Centralna poduszka powietrzna fotela kierowcy

• Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i możliwością regulacji wysokości dla foteli przednich

• Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył

• Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia

• System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX dla bocznych foteli drugiego rzędu oraz dla trzeciego rzędu

• ABS - System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

• ESC - System stabilizacji toru jazdy

• HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów

• DBC – System kontroli zjazdu ze wzniesienia

• BAS - System wspomagania hamowania

• TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy

• MCB – Autonomiczny hamulec pokolizyjny

• Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

• Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów oraz asystentem skrętu w lewo

• Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy

• Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości i funkcją stop & go

• Lane Following Assist - asystent jazdy utrzymujący pojazd na swoim pasie ruchu Intelligent Speed Limit Assist - system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i automatycznego

dostosowywania prędkości do obowiązujących ograniczeń

• Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa ruchu

• E-call - system powiadamiania ratunkowego

• Czujniki parkowania przód i tył

• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

• Światła do jazdy dziennej, mijania, drogowe, tylne i przeciwmgielne wykonane w technologii LED

• Czujnik zmierzchu i deszczu

• High Beam Assist – funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania

• Elektroniczna blokada otwarcia drzwi tylnych od wewnątrz

• Reflektory LED typu projekcyjnego

• Highway Driving Assist – asystent jazdy po autostradzie

• Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach

• Blind Spot Collision Avoidance Assist - system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa

• Rear Cross Traffic Alert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania

• Rear Cross Traffic Collision Assist - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania

• Safe Exit Assist – funkcja blokady otawrcia drzwi tylnych w sytuacji gdy system monitorowania martwego pola wykryje ryzyko kolizji z nadjeżdżającym pojazdem

• Blind Spot View Monitor – asystent martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na wyświetlaczu centralnym

• Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚

• Parking Collision Avoidance Assist – system monitorujący za pomocą kamery i czujników przestrzeń za pojazdem podczas cofania i mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z

pieszym lub przeszkodą



Specyfikacja Kia Sorento Hybryda

• Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, nawiewy dla pasażerów 2-go i 3-go rzędu, funkcja utomatycznego odparowywania szyby przedniej, manualna regulacja siły nawiewu dla

pasażerów 3-go rzędu

• Funkcja zdalnego sterowania centralnym zamkiem, składany kluczyk, immobilizer, alarm obwodowy

• Automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu

• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją "Auto Hold"

• Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów LED

• Drive Mode Select - wybór trybów jazdy miejskiej i terenowej (tryby terenowe dostępne w wersji AWD)

• Tryby jazdy dla wersji PHEV: elektryczny (EV), automatyczny (Auto), hybrydowy z zachowaniem poziomu naładowania baterii (HEV)

• Łopatki zmiany biegów przy kierownicy

• Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

• Skórzane wykończenie kierownicy

• Funkcja sterowania systemem audio i systemem Bluetooth z kolumny kierownicy

• Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwacza

• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

• Supervision Cluster – cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12,3” z trybami: Normal, Sport, ECO

• Rear Occupant Alert – funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie

• Elektrycznie regulowane szyby z trybem automatycznej pracy góra/dół oraz z funkcją bezpieczeństwa

• Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz pokrywie bagażnika, przycisk uruchamiający

silnik START/STOP

• Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika

• Indukcyjna ładowarka do telefonu o mocy 7-10 W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu

• System zdalnego parkowania przy użyciu pilota

• Head-up display - kolorowy wyświetlacz informacji w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. Na przedniej szybie wyświetlane są parametry jazdy, alerty systemów bezpieczeństwa,

informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji

• Funkcja interkomu ułatwiająca komunikację kierowcy z pasażerami tylnych siedzeń

• Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją poziomowania bez użycia elektroniki

Wygląd / Styl

• Relingi dachowe oraz dolne osłony zderzaków w kolorze srebrnym

• Szyba przednia akustyczna

• Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku

• Oświetlenie wnętrza LED

• Chromowane obwódki wokół szyb bocznych

• Spojler dachowy wyposażony w światło stop

• Maskownica wlotu powietrza wykończona w kolorze czarnym o wysokim połysku

• Zewnętrzne klamki drzwi częściowo wykończone w kolorze satynowym

• Przyciemniane szyby tylne

• Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D

• Listwa ozdobna po stronie pasażera wykończona na wzór aluminium

• Aluminiowe nakładki na pedały

Tapicerka

• Pakiet zimowy: podgrzewane fotele przednie z 3-stopniową regulacją, podgrzewana kierownica

• Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 8 kierunkach, elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa (2-kierunkowa)

Technologia / Komfort



Specyfikacja Kia Sorento Hybryda

• Oparcie foteli „lotnicze” z kieszeniami na tablet

• Funkcja podgrzewania dla skrajnych siedzisk kanapy w drugim rzędzie

• Fotel pasażera z elektryczną regulacją w 8 kierunkach

• Skórzana tapicerka foteli w kolorze czarnym

• Wentylowane fotele przednie

• Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach z funkcją pamięci

• Fotel kierowcy z funkcją wysuwanego podparcia pod uda oraz 4-kierunkową, elektryczną regulacją lędźwiowego odcinka kręgosłupa

• Fotel pasażera z 2-kierunkową elektryczną regulacją lędźwiowego odcinka kręgosłupa

• Skórzana tapicerka foteli (Nappa) w kolorze czarnym

• Podsufitka w kolorze czarnym

Koła

• Czujniki ciśnienia w ogumieniu

• Dojazdowe koło zapasowe

• Opony Continental

• 19" aluminiowe felgi z oponami 235/55 R19 (standard dla wersji  L HEV)

Funkcjonalność

• Funkcja „walk in” ułatwiająca zajęcie miejsca w trzecim rzędzie

• Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika

• Flokowany, podświetlany i zamykany schowek pasażera

• Drugi rząd siedzeń z funkcją suwania – kanapa i oparcie dzielone w proporcji 60:40

• Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparć za pomocą przycisku w bagażniku

• Trzeci rząd siedzeń - oparcie kanapy składane (50:50)

• Regulacja podświetlenia zegar

• Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli; miejsce na kubki w konsoli środkowej, podłokietniku 2-ego rzędu, w tylnych podłokietnikach oraz w drzwiach tylnych

• Roleta przestrzeni bagażowej

• Sortownik pod podłogą bagażnika, haczyki do mocowania siatki w bagażniku

• Przednie szyby zapobiegające nadmiernemu ogrzewaniu się wnętrza, laminowana szyba przednia

• Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2 rzędu

Multimedia

• Dodatkowe dwa gniazda USB dla 3-go rzędu foteli, gniazdo USB na konsoli środkowej dla 2-ego rzędu siedzeń

• Radioodtwarzacz MP3 z RDS, system audio z 6 głośnikami, tuner radia cyfrowego DAB, gniazdo USB dla urządzeń multimedialnych, 2 gniazda ładowania USB, antena dachowa typu

„płetwa rekina”

• Dodatkowe gniazda USB w oparciach foteli

• Navi System - system nawigacji satelitarnej online z obsługą w języku polskim, dynamicznym planowaniem trasy oraz usługami KIA Live Services, 7-letnim planem darmowej

aktualizacji map, 10,25" kolorowym ekranem dotykowym wysokiej rozdzielczości z funkcją podziału ekranu i personalizacji, Bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń,

funkcją personalizacji profilu kierowcy

• Funkcja relaks – możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1 z 6 dostępnych seansów relaksacyjnych: las, morze, deszcz, kawiarnia, dom, śnieg

• UVO Connect – zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o Twoim samochodzie

• System audio firmy „Bose” z 12 głośnikami oraz systemem dynamicznej kompensacji dźwięku



Dane Techniczne Kia Sorento Hybryda




