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MOTOR / MOČ MODEL VOZILA OCN koda opreme Število prestav 
PROMOCIJSKA CENA  

(EUR) 

 

dizelski 2.2 CRDi, 
samodejni menjalnik 

(147 kW/197 KM) 
EX Exclusive A/T GAE1 6 (A/T) 54.900 

 

Seznam serijske opreme – novi KIA Sorento 
 

 

EX EXCLUSIVE 

VARNOST: Varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani (sovoznikova z možnostjo izklopa), stranske varnostne zračne 
blazine, stranske varnostne zračne zavese, VSM (sistem za ohranjanje smerne stabilnosti vozila) s podsistemi: ESP (sistem za elektronski 
nadzor stabilnosti vozila), ABS zavornim sistemom, EBD (elektronska porazdelitev zavorne sile), TCS (sistem proti zdrsu pogonskih koles), 
BAS (sistem za pomoč pri zaviranju v sili), HAC (sistem za pomoč pri speljevanju v klanec), ESS (samodejni vklop vseh štirih smernikov v 
primeru zaviranja v sili) ter MDPS (elektronsko krmiljene ojačitve volana), alarmna naprava, zavorni diski spredaj in zadaj, kodno varovan 
zagon motorja, samodejno zaklepanje vozila pri hitrosti nad 40 km/h, samodejno odklepanje v primeru trka, varnostno zaklepanje na 
zadnjih vratih (otroška ključavnica), ogrevanje zadnjega stekla, prekinitev dovoda goriva v primeru trka, prednji meglenki in zadnja 
meglenka, LED luči spredaj, ISO fix sidrišča za otroške sedeže, grelnik vetrobranskega stekla, senzor za dež, projekcijski žarometi s 
funkcijo Escort, ksenonski žarometi s pralnimi šobami in samodejno nastavitvijo snopa žarometov, sistem za opozarjanje pri spreminjanju 
voznega pasu (LKAS), sistem odrositve vetrobranskega stekla, sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS), kamere za 360 stopinjski 
nadzor okolice vozila, avtomatska nastavitev podvozja, zaznava mrtvega kota (prikazovalnik v vzvratnem ogledalu), avtomatska 
prepoznava prometnih znakov, senzor za svetlobo (avtomatsko prižiganje luči) 

UDOBJE: Štirikolesni pogon (AWD), elektronsko krmiljen servo volan nastavljiv po višini in globini, stikala audio naprave na volanskem 
obroču, tempomat, volanski obroč in prestavna ročica v usnju, daljinsko centralno zaklepanje, električni pomik stekel s sistemom proti 
priprtju spredaj in zadaj, aktivni vzglavniki, ledvena podpora, radio s CD/MP3 predvajalnikom, priključka AUX/USB, sistem ozvočenja s 6 
zvočniki, ozvočenje INFINITY, potovalni računalnik, nastavitev jakosti osvetlitve v kabini, bralne lučke, hlajen sovoznikov predal, naslon za 
roko spredaj, osvetlitev prtljažnika, Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje s sistemom za prepoznavo glasu, vzvratno ogledalo s 
samo-zatemnitveno funkcijo, električno nastavljiva in zložljiva stranska ogledala z vgrajenimi smerniki, dvopodročna samodejna klimatska 
naprava (FATC), električna nastavitev voznikovega ter gretje/hlajenje, gretje in hlajenje sovoznikovega sedeža, ogrevan volanski obroč, 
nastavitev sovoznikovega sedeža v osem smeri, dodatno gretje v drugi vrsti sedežev, USB vtičnica v drugi vrsti sedežev, naslon za roko v 
drui vrsti sedežev, Supervision športni merilniki s potovalnim računalnikom ter 7" TFT LCD barvnim prikazovalnikom, opozorilnik za nivo 
tekočine vetrobranskega stekla, hlajen sovoznikov predal, sistem za samodejno parkiranje Park assist, Smart key & Button start - gumb za 
zagon motorja in pametni ključ, GPS navigacijski sistem z 8'-palčnim zaslonom občutljivim na dotik in zemljevidi (44 evropskih držav),  
ambientalna osvetlitev notranjosti, športne alu stopalke, mreža prtljažnega prostora, električno pomična panoramska streha, električna 
parkirna zavora, senčniki v oknih v drugi sedežni vrsti, električno zapiranje in odpiranje prtljažnih vrat, rolo prtljažnega prostora. 

ZUNANJOST: zatemnjena stekla (Privacy glass), solarno vetrobransko steklo, kljuke vrat in stranska ogledala v barvi vozila, LED dnevne 
luči, LED zadnje luči, 19-palčna alu platišča s pnevmatikami 235/55 R19, rezervno kolo normlanih dimenzij. 

 

DODATNA OPREMA KODA OPREME 
Oprema EX 
EXCLUSIVE 

CENA (EUR) 

Kovinska ali MICA barva - O 450 

Bela navadna barva (UD) - O 150 

Strošek priprave vozila - O 230 

 
Cenik velja od 17. 4. 2015 do preklica, oz. do objave novega cenika. V ceni je vključen DDV, DMV in taksa za izrabljena vozila. Barva MR5 (Sunset Red) brez 

doplačila. DOBAVA: Za vozila iz zaloge do 15 delovnih dni po vplačilu. Izdobava za vozila, ki niso na zalogi KMAG d.d., do 8 mesecev od podpisa pogodbe o 
nakupu in plačila avansa. | DOPLAČILA: strošek priprave vozila 230 EUR. | Dodatna oprema: več na www.kia.si/boutique. 

Poraba vozil pri kombinirani vožnji: 6,1 – 7,7 l/100 km. Emisije CO2: 161 – 204 g/km. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 

dušikovih oksidov. Vse ostale info. o porabi goriva in meisijah CO2 so na voljo v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal 
zunanjega zraka, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. 

Maloprodajni cenik – novi KIA Sorento 



Brezplačni telefon: 080-2001, www.kia.si/sorento 

Tehnični podatki – novi KIA Sorento 
 

TEHNIČNI PODATKI 

Motor 2.2 CRDi AWD 

Tip motorja Dizelski 4-valjni 

Prostornina motorja (cm3) 2.199 

Največja moč (kW/KM pri vrt./min) 147 / 197 pri 3.800 

Največji navor (Nm pri vrt./min) 421 (436 A/T) med 1.800 – 2.500 

Največja hitrost (km/h) A/T: 200 

Pospešek 0 – 100 km/h (s) 9,6 

Menjalnik Samodejni 6-stopenjski 

Vzmetenje (spredaj; zadaj) 
MacPherson vzmetenje z vijačnimi vzmetmi in plinskimi blažilniki; 

Multilink z vijačnimi vzmetmi in plinskimi blažilniki 

Zavore Prisilno hlajeni zavorni koluti 

Dimenzije pnevmatik in krmiljenje 

Dimenzije pnevmatik in rezervnega  kolesa 235 / 55 R19; rezervno kolo normalne velikosti (alu) 

Krmiljenje Zobata letev s servo ojačevalnikom.; volan občutljiv glede na hitrost vožnje. 

Dimenzije 

Dolžina x širina x višina (mm) 4.780 x 1.890 x 1.685 

Medosna razdalja (mm) 2.780 

Koloteki spredaj / zadaj (mm) 1.628 / 1.639 

Odmik od tal (mm): 185 

Vhodni kot / Odhodni kot (°) 16,9 / 21,0 

Previs spredaj / zadaj (mm) 945 / 1.055 

Masa vozila brez voznika (kg) 1878 

Največja dovoljena masa vozila (kg) 2.510 

Masa nezaviranega / zaviranega  priklopnega 

vozila (kg) 
2.000 

Zavorna pot (100 - 0 km/h) – v metrih 35 

Prostornina prtljažnika v litrih (po VDA) 660 / 1.732 (z zloženimi sedeži) 

Posoda za gorivo - prostornina (l) 70 

Poraba goriva in emisije 

Izven naselja (l/100km); emisije CO2 (g/km)  6,1; 161 

Kombinirano (l/100km) 6,7; 177 

V naselju (l/100km) 7,7; 204 

Emisijski standard EURO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


