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MOTOR / MOČ OPREMA VOZILA KODA OPREME ŠT. SEDEŽEV PROMOCIJSKE CENE (EUR) 
 

2,4 bencin. / 129 kW 2WD EX SPORT M/T G731 5 24.990 
2,4 bencin. / 129 kW 4WD EX SPORT M/T G731 5 26.990 

2,2 CRDi VGT dizel / 145 kW 2WD EX SPORT M/T G731 5 27.490 
2,2 CRDi VGT dizel / 145 kW 4WD EX SPORT M/T G731 5 29.490 
2,2 CRDi VGT dizel / 145 kW 4WD EX LIMITED M/T G732 5 30.990 
2,2 CRDi VGT dizel / 145 kW 4WD EX PLATINUM M/T G733 5 33.990 

 

Standardna oprema 
vozila Sorento EX 
SPORT: 

 

VARNOST: varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani (sovoznikova z možnostjo izklopa), stranski varnostni zračni 
blazini, stranski varnostni zračni zavesi (s senzorjem pri prevračanju), ABS zavorni sistem z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile 
EBD, sistem za dinamično uravnavanje vozne stabilnosti ESP, HAC (Hill Assist Control) – sistem za pomoč pri speljevanju v klancu, 
DBC (Downhill Brake Control) – sistem za samodejno zaviranje po klancu navzdol, aktivni vzglavniki na prednjih sedežih, tritočkovni 
varnostni pasovi z omejevalnikom zatezne sile, ISO FIX pritrdišča otroških sedežev, varnostno zaklepanje zadnjih vrat (otroška 
kjlučavnica), samodejno odklepanje vozila v primeru trka, tretja zavorna luč, prednji meglenki, zadnja meglenka, protivlomna 
blokada motorja (imobilizator). 
 

UDOBJE: dvopodročna samodejna klimatska naprava z ionizatorjem in zračnim filtrom, filter trdnih delcev (le pri dizelskem 
motorju), servo volan nastavljiv po višini in globini, z usnjem prevlečena volanski obroč in prestavna ročica, z usnjem oblazinjen 
naslon sredinske konzole z dvojnim odlagalnim prostorom, avtoradio CD/mp3 predvajalnik, USB in iPod priključek, 4 zvočniki, 
visokotonski zvočnik, stikala avdio naprave na volanskem obroču, daljinsko centralno zaklepanje z možnostjo odpiranja dvižnega 
stekla na prtljažnih vratih, električni pomik stekel (na voznikovi strani stikalo za samodejni spust stekel), prednji brisalci z grelnikom 
za odmrzovanje vetrobranskega stekla, potovalni računalnik, tempomat, predal na sovoznikovi strani s ključavnico, nosilec za pijačo 
(2x sredinska konzola, 2x zadaj), zložljiv komolčni naslon na zadnji klopi, predal za očala, senčnik z ogledalom na voznikovi in 
sovoznikovi strani, dodatni predali v prtljažniku, bralna luč spredaj, nastavitev osvetlitve armaturne plošče (reostat), 12V vtičnice 
(spredaj, zadaj, v prtljažnem prostoru), osvetlitev prtljažnega prostora, digitalna ura, obloge vrat iz blaga, pokrivalo prtljažnika, 
dvojno dno v prtljažniku, kljuke za pritrditev mreže v prtljažniku, indikator nivoja količine tekočine za čiščenje vetrobranskega 
stekla. 
 

SEDEŽI: voznikov sedež s podporo v ledvenem delu, voznikov sedež nastavljiv po višini, žepek na hrbtnem delu voznikovega in 
sovoznikovega sedeža, po višini nastavljivi vzglavniki, popolna zložljivost zadnje klopi, deljiva zadnja klop v razmerju 60:40. 
 

ZUNANJOST: projekcijska žarometa (ročna nastavitev višine snopa žarometov), 17-palčna lita platišča s pnevmatikami 235/65 
R17, dodatno zatemnjena stekla, zaščita podvozja, kromana maska, kromane kljuke vrat, stranska ogledala v barvi karoserije, el. 
nastavljiva in ogrevana stranska ogledala, kromana zadnja okrasna letvica, stranske okrasne letvice v črni barvi, zadnji brisalec, 
antena (mikro), rezervno kolo normalne velikosti (alu). 
 

Paket EX LIMITED 
(dodatna oprema k opremi EX SPORT) 

Dodatno k opremi EX SPORT: 
18-palčna alu platišča s pnevmatikami 235/60 R18, gretje usnjenih sedežev, električno zložljivi stranski ogledali, LED smerniki v 
stranskih ogledalih, senzor za dež, zadnji spojler z zavorno lučjo, el. pomik stekel s funkcijo proti priprtju, ECM vzvratno ogledalo.  
 

 

Paket PLATINUM 
(dodatna oprema k opremi EX LIMITED) 

Dodatno k opremi EX LIMITED: 
Kombinacija črno-sivo oblazinjenje usnjenih sedežev, ksenonski žarometi, pranje prednjih žarometov, LED zadnje luči, panoramsko 
strešno okno, ECM vzvratno ogledalo s kamero, električno nastavljiv voznikov sedež, Supervision merilniki, ambientalna osvetlitev 
notranjosti, okrasni dodatki na vratih z osvetlitvijo, parkirni senzorji (zadaj), A in B stebriček z oblazinjenjem iz blaga, prtljažna 
mreža. 
 
 

 

Cenik dodatne opreme (pri izbiri modela se lahko izbere samo en paket zgoraj navedene dodatne opreme): kovinska ali MICA barva: 420€, samodejni 6-stopenjski menjalnik: 2.000 EUR, 3. vrsta 
sedežev (7-sedežna različica): 1.000 EUR, gumb za zagon motorja (le pri štirikolesnem pogonu): 450 EUR. 
 

GARANCIJA PROIZVAJALCA: 3 LETA ali 100.000 km /72 MESECEV NA PRERJAVENJE 
CENE: veljajo od 18.12.2009 do preklica oziroma objave novega cenika. V ceni je vključen DDV, DMV in taksa za izrabljena vozila. DOBAVA: Za vozila iz zaloge do 15 

delovnih dni po vplačilu. Izdobava za vozila, ki niso na zalogi KMAG d.d., do 7 mesecev od podpisa pogodbe o nakupu. DOPLAČILO ZA PREVOZ: 185€. 
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TEHNIČNI PODATKI 
Motor 2.4 Theta 2.2 CRDi VGT 
Tip motorja Bencinski 4-valjni Dizelski 4-valjni 
Prostornina motorja (ccm) 2.359 2.199 
Največja moč (KW/KM pri vrt./min) 129 / 173  pri 6.000 145 /  194 pri 3.800 
Največji navor (Nm pri vrt./min) 225 pri 3.750 421 M/T (436 A/T) med 1800 – 2.500 
Največja hitrost (km/h) M/T: 190 A/T: 186         M/T: 190     A/T: 190 

Pospešek 0 – 100 km/h (s) M/T: 2WD: 10,5; 4WD: 11,1 / 
A/T: 2WD: 11,1; 4WD: 11,6 

M/T: 2WD: 9,4; 4WD: 9,6 /  
A/T: 2WD: 9,7; 4WD: 10,0 

Menjalnik Ročni 6-stopenjski; Samodejni 6-stopenjski 

Vzmetenje  
Spredaj MacPherson vzmetenje z vijačnimi vzmetmi in plinskimi blažilniki 
Zadaj Multilink z vijačnimi vzmetmi in plinskimi blažilniki 

Zavore  
Izvedbe  
Sprednje in zadnje Spredaj: 17-palčna koluta; zadaj: 16-palčna koluta 
Vgrajeni zavorni sistemi ABS z EBD 

Dimenzije pnevmatik in krmiljenje 

Dimenzije pnevmatik in rezervnega kolesa 235/65 R17 104T, 235/60 R18 103H 
Rezervno kolo normalne velikosti (alu) 

Dimenzije platišč 7.0J x 17 ali 7.0J x 18 (opcija) 

Krmiljenje  
Tip ojačevalnika Zobata letev s servo ojačevalnikom.  

Volan občutljiv glede na hitrost vožnje. 
Prenosno volansko razmerje  

Dimenzije  
Dolžina x Širina x Višina (mm) 4.685 x 1.885 x 1.710 (1.745 s strešnimi nosilci; 1755 s sončno streho in nosilci) 
Medosna razdalja (mm) 2.700 
Koloteki spredaj / zadaj (mm) 1618 / 1621 
Odmik od tal (mm): 
 sprednji diferencial, prehod, rezervoar, zadnji diferencial   184 

Vhodni kot / Odhodni kot (°) 25,1 / 23,1 
Previs spredaj / zadaj (mm) 945 / 1.040 

Masa vozila brez voznika (kg) 

Max: M/T: 2WD: 1.697; 4WD: 1.757;  
A/T: 2WD: 1.720; 4WD: 1.780;  

Min: M/T: 2WD: 1.590; 4WD: 1.650;   
A/T: 2WD: 1.615; 4WD: 1.675 

Max: M/T 2WD:1.804; 4WD: 1.844;  
A/T: 2WD: 1.836; 4WD: 1.896;  

Min: M/T 2WD:1.720; 4WD:1.760; 
A/T: 2WD: 1.750; 4WD: 1.810  

Največja tehnično dovoljena masa vozila (kg) 2.510 2.510 
Masa nezaviranega / zaviranega priklopnega 
vozila (kg) 2.000 2.500 (A/T 2.000) 

Zavorna pot (od 100 do 0 km/h) – v sekundah 42,8 
Prostornina prtljažnika v litrih (metoda VDA) 531 (111 pri 7-sedežni različici) / 1.546 (s podrtimi sedeži) 
Rezervoar za gorivo - kapaciteta (l) 70 

Poraba goriva (l/100 km) Bencinski motor Dizelski motor 

Izven naselja (l/100km) M/T 2WD: 6,9 ; A/T 2WD: 7,0 
M/T 4WD: 7,1; A/T 4WD: 7,2 

M/T 2WD: 5,3 ; A/T 2WD: 6,1 
M/T 4WD: 5,4; A/T 4WD: 6,2 

Kombinirano (l/100km) M/T 2WD: 8,5; A/T 2WD: 8,6 
M/T 4WD: 8,7; A/T 4WD: 8,8 

M/T 2WD: 6,5; A/T 2WD: 7,2 
M/T 4WD: 6,6; A/T 4WD: 7,4 

CO2 emisija (g/km) - povprečna M/T 2WD: 203; 4WD: 208; 
A/T 2WD: 205; 4WD: 209 

M/T 2WD: 171; 4WD: 174; 
A/T 2WD: 189; 4WD: 194 

Emisijski standard EURO V EURO V 
 
 

 
Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb podatkov ter opreme, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila proizvajalca ali distributerja. Slike so simbolne. 
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