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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.6T 150ps iMT 2WD 48V 1.6T 150ps iMT 4WD 48V 1.6T 150ps 7DCT 2WD 48V
Τύπος καυσίμου Αμόλυβδη βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη
Τεχνολογία εξηλεκτρισμού 48V Hybrid 48V Hybrid 48V Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.) 1.598 1.598 1.598
Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 75,6 x 89 75,6 x 89 75,6 x 89
Υλικό κινητήρας (μπλοκ / κεφαλή) Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Σχέση συμπίεσης 10,5 10,5 10,5
Μέγιστη ισχύς (ps / σ.α.λ.) 150ps / 5.500 σ.α.λ 150ps / 5.500 σ.α.λ 150ps / 5.500 σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς (kW / σ.α.λ.) 110kW / 5.500 σ.α.λ. 110kW / 5.500 σ.α.λ. 110kW / 5.500 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (Nm / σ.α.λ.) 250Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ. 250Nm / 1.500-4.000 σ.α.λ. 250Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (kg.m / σ.α.λ.) 25,5kg.m / 1.500-4.000 σ.α.λ. 25,5kg.m / 1.500-4.000 σ.α.λ. 25,5kg.m / 1.500-4.500 σ.α.λ.
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου Direct Injection (GDI) Direct Injection (GDI) Direct Injection (GDI)
Αριθμός βαλβίδων 16 16 16
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Τύπος μπαταρίας Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Χωρητικότητα (Ah) 9,7
Μέγιστη Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) 12,5
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος συμπλέκτη Μονός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο

Μονός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο

Διπλός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο

Τύπος μετάδοσης 2WD 4WD 2WD
Σύστημα τετρακίνησης (όπου διατίθεται) - ACTIVE ON-DEMAND 4WD -
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1η 3,769 3,769 3,929 
2η 2,120 2,120 2,318 
3η 1,323 1,323 1,957 
4η 0,976 0,976 1,023 
5η 0,778 0,778 0,778 
6η 0,633 0,633 0,837 
7η - - 0,681 
Όπισθεν 3,727 3,727 5,304 
Τελική σχέση μετάδοσης 4,467 4,467 4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Ακτίνα κύκλου στροφής (μέτρα) 5.46 ± 0.2
ΦΡΕΝΑ
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 320 × 30
Πίσω δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 300 × 10
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Εμπρός ανάρτηση Γόνατα τύπου Mc Pherson
Πίσω ανάρτηση Πολλαπλών συνδέσμων
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2WD 4WD 2WD
Απόβαρο σε κιλά 1.561 1.617 1.580
Ικανότητα έλξης με φρένα (κιλά) 1.650 1.650 1.650
Ικανότητα έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 750 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο στατικό κατακόρυφο φορτίο (κιλά) 100 100 100
Χωρητικότητα καυσίμου 54 λίτρα
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Πίσω κάθισμα όρθιο / διπλωμένο (λίτρα VDA) 562 / 1.751 562 / 1.751 562 / 1.751
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής) 4.515 /1.865/ 1.645 (1.650)
Μεταξόνιο 2.680
Πρόβολοι (εμπρός / πίσω) 905 / 930
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 170
Γωνίες: προσέγγισης / φυγής / ράμπας (σε μοίρες) 17,0˚ / 26,4˚ / 16,7˚
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω) 1.052 / 996
Χώρος για το κεφάλι (εμπρός / πίσω) 1.008 / 998
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω) 1.461 / 1.414
Χώρος για τους γοφούς (εμπρός / πίσω) 1.392 / 1.366
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2WD 4WD 2WD
Τελική ταχύτητα (km/h) 189 189 189
Επιτάχυνση από στάση σε 100km/h (sec) 10,3 10,6 9,6
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (WLTP) 2WD 4WD 2WD
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (liter/100km) 8,0 - 8,2 8,3 - 8,8 7,8 - 8,0
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (liter/100km) 6,3 - 6,6 6,7 - 7,3 6,0 - 6,4
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (liter/100km) 5,5 - 5,8 6,0 - 6,4 5,3 - 5,7
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (liter/100km) 6,8 - 7,2 7,0 - 7,5 6,8 - 7,1
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (liter/100km) 6,5 - 6,8 6,8 - 7,3 6,3 - 6,6
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)
Συνδυασμένος κύκλος (g/km) 147 - 154 154 - 166 143 - 150

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.6T 180ps 7DCT 2WD 48V 1.6T 180ps 7DCT 4WD 48V 1.6D 136ps iMT 2WD 48V
Τύπος καυσίμου Αμόλυβδη βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη Πετρέλαιο
Τεχνολογία εξηλεκτρισμού 48V Hybrid 48V Hybrid 48V Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.) 1.598 1.598 1.598
Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 75,6 x 89 75,6 x 89 77 x 85,8
Υλικό κινητήρας (μπλοκ / κεφαλή) Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Σχέση συμπίεσης 10,5 10,5 15,9
Μέγιστη ισχύς (ps / σ.α.λ.) 180ps / 5.500 σ.α.λ. 180ps / 5.500 σ.α.λ. 136ps / 4.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς (kW / σ.α.λ.) 132kW / 5.500 σ.α.λ. 132kW / 5.500 σ.α.λ. 100kW / 4.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (Nm / σ.α.λ.) 265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ. 265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ. 280Nm / 1.500-3.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (kg.m / σ.α.λ.) 27,0kg.m / 1.500-4.500 σ.α.λ. 27,0kg.m / 1.500-4.500 σ.α.λ. 28,6kgf.m / 1.500-3.000 σ.α.λ.
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου Direct Injection (GDI) Direct Injection (GDI) Commom Rail Direct Injection
Αριθμός βαλβίδων 16 16 16
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Τύπος μπαταρίας Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Χωρητικότητα (Ah) 9,7
Μέγιστη Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) 12,5
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος συμπλέκτη Διπλός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο

Διπλός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο

Μονός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο

Τύπος μετάδοσης 2WD 4WD 2WD
Σύστημα τετρακίνησης (όπου διατίθεται) - ACTIVE ON-DEMAND 4WD -
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1η 3,929 3,929 3,769 
2η 2,318 2,318 2,040 
3η 1,957 1,957 1,294 
4η 1,023 1,023 0,951 
5η 0,778 0,778 0,723 
6η 0,837 0,837 0,569 
7η 0,681 0,681 -
Όπισθεν 5,304 5,304 3,583 
Τελική σχέση μετάδοσης 4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R) 4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R) 4,467 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Ακτίνα κύκλου στροφής (μέτρα) 5.46 ± 0.2
ΦΡΕΝΑ
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 320 × 30
Πίσω δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 300 × 10
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Εμπρός ανάρτηση Γόνατα τύπου Mc Pherson
Πίσω ανάρτηση Πολλαπλών συνδέσμων
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2WD 4WD 2WD
Απόβαρο σε κιλά 1.580 1.648 1.598
Ικανότητα έλξης με φρένα (κιλά) 1.650 1.650 1.950
Ικανότητα έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 750 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο στατικό κατακόρυφο φορτίο (κιλά) 100 100 100
Χωρητικότητα καυσίμου 54 λίτρα
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Πίσω κάθισμα όρθιο / διπλωμένο (λίτρα VDA) 562 / 1.751 562 / 1.751 526 / 1.715
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής) 4.515 /1.865/ 1.645 (1.650)
Μεταξόνιο 2.680
Πρόβολοι (εμπρός / πίσω) 905 / 930
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 170
Γωνίες: προσέγγισης / φυγής / ράμπας (σε μοίρες) 17,0˚ / 26,4˚ / 16,7˚
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω) 1.052 / 996
Χώρος για το κεφάλι (εμπρός / πίσω) 1.008 / 998
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω) 1.461 / 1.414
Χώρος για τους γοφούς (εμπρός / πίσω) 1.392 / 1.366
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2WD 4WD 2WD
Τελική ταχύτητα (km/h) 201 201 180
Επιτάχυνση από στάση σε 100km/h (sec) 8,8 9,0 11,4
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (WLTP) 2WD 4WD 2WD
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (liter/100km) 7,8 - 8,2 8,0 - 8,5 5,3 - 5,8
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (liter/100km) 6,0 - 6,4 6,5 - 6,7 4,6 - 5,3
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (liter/100km) 5,4 - 5,6 5,9 - 6,1 4,1 - 4,4
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (liter/100km) 6,7 - 7,1 7,5 - 7,9 5,4 - 5,9
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (liter/100km) 6,3 - 6,7 6,9 - 7,2 4,8 - 5,3
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)
Συνδυασμένος κύκλος (g/km) 142 - 151 156 - 163 127 - 139



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.6T 230ps 6AT 2WD HEV 1.6T 230ps 6AT 4WD HEV 1.6T 265ps 6AT 4WD PHEV
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μέγιστη (συνδυασμένη) ισχύς υβριδικού συστήματος (ps / σ.α.λ.) 230ps / 5.500 σ.α.λ. 230ps / 5.500 σ.α.λ. 265ps / 5.500 σ.α.λ.
Μέγιστη (συνδυασμένη) ροπή υβριδικού συστήματος (Nm / σ.α.λ.) 350Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ. 350Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ. 350Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
Τύπος καυσίμου Αμόλυβδη βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη
Τεχνολογία εξηλεκτρισμού Full Hybrid Full Hybrid Plug-in Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.) 1.598 1.598 1.598 
Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 75,6 x 89 75,6 x 89 75,6 x 89
Υλικό κινητήρας (μπλοκ / κεφαλή) Αλουμίνιο / Αλουμίνιο Αλουμίνιο / Αλουμίνιο Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Σχέση συμπίεσης 10,5 10,5 10,5
Μέγιστη ισχύς (ps / σ.α.λ.) 180ps / 5.500 σ.α.λ. 180ps / 5.500 σ.α.λ. 180ps / 5.500 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (Nm / σ.α.λ.) 265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ. 265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ. 265Nm / 1.500-4.500 σ.α.λ.
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου Direct Injection(GDI) Direct Injection(GDI) Direct Injection(GDI)
Αριθμός βαλβίδων 16 16 16
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τύπος ηλεκτροκινητήρα Ηλεκτροκινητήρας σύγχρονης λειτουργίας μόνιμου μαγνήτη (PMSM)
Μέγιστη ισχύς υβριδικού συστήματος (ps / σ.α.λ.) 60ps / 1.600-2.000 σ.α.λ. 60ps / 1.600-2.000 σ.α.λ. 91ps / 2.100-3.300 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή υβριδικού συστήματος (Nm / σ.α.λ.) 264Nm / 1.600 σ.α.λ. 264Nm / 1.600 σ.α.λ. 304Nm / 2.100 σ.α.λ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τύπος μπαταρίας υβριδικού συστήματος Li-ion(Pouch) Li-ion(Pouch) Li-ion(Pouch)
Τάση (Volt) 270 270 360
Xωρητικότητα (Αh) 5,5 5,5 38,3
Ενέργεια (kWh) 1,49 1,49 13,8
Ισχύς (kW) 64 64 88
Ισχύς (kW) OBC (Φορτιστής επί του οχήματος) για PHEV - - 7,2
Χρόνος φόρτισης (από 10% έως 100%) για PHEV - - 1.74 hrs / με φορτιστή 7.2kW
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Τύπος συμπλέκτη Υγρού τύπου Υγρού τύπου Υγρού τύπου
Τύπος μετάδοσης 2WD 4WD 4WD
Σύστημα τετρακίνησης (όπου διατίθεται) - ACTIVE ON-DEMAND 4WD ACTIVE ON-DEMAND 4WD
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1η 4,639 4,639 4,639 
2η 2,826 2,826 2,826 
3η 1,841 1,841 1,841 
4η 1,386 1,386 1,386 
5η 1,000 1,000 1,000 
6η 0,772 0,772 0,772 
Όπισθεν 3,385 3,385 3,385 
Τελική σχέση μετάδοσης 3,320 3,320 3,368 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Ακτίνα κύκλου στροφής (μέτρα) 5.46 ± 0.2
ΦΡΕΝΑ
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 320 × 30
Πίσω δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 300 × 10
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Εμπρός ανάρτηση Γόνατα τύπου Mc Pherson
Πίσω ανάρτηση Πολλαπλών συνδέσμων
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Απόβαρο σε κιλά 1.649 1.715 1.905
Ικανότητα έλξης με φρένα (κιλά) 1.650 1.650 1.350
Ικανότητα έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 750 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο στατικό κατακόρυφο φορτίο (κιλά) 100 100 100
Χωρητικότητα καυσίμου 52 λίτρα 42 λίτρα
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Πίσω κάθισμα όρθιο / διπλωμένο (λίτρα VDA) 587 / 1.776 587 / 1.776 540 / 1.715
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής) 4.515 /1.865/ 1.645 (1.650)
Μεταξόνιο 2.680
Πρόβολοι (εμπρός / πίσω) 905 / 930
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 170
Γωνίες: προσέγγισης / φυγής / ράμπας (σε μοίρες) 17.0˚ / 26.4˚ / 16.7˚ 17.0˚ / 26.4˚ / 15.8˚
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω) 1.052 / 996
Χώρος για το κεφάλι (εμπρός / πίσω) 1.008 / 998
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω) 1.461 / 1.414
Χώρος για τους γοφούς (εμπρός / πίσω) 1.392 / 1.366
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τελική ταχύτητα (km/h) 193 193 191
Μέγιστη ταχύτητα μόνο μόνο με ηλεκτροκίνηση (km/h) - - 140
Επιτάχυνση από στάση σε 100km/h (sec) 8,0 8,3 8,2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (WLTP) 
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (liter/100km) 5,7 - 6,1 6,7 - 6,9 8,0
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (liter/100km) 4,6 - 5,0 5,5 - 5,8 5,8
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (liter/100km) 4,7 - 5,1 5,2 - 5,6 5,8
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (liter/100km) 6,6 - 7,2 7,2 - 7,7 8,0
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (liter/100km) 5,5 - 6,0 6,2 - 6,6 6,9
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)
Συνδυασμένος κύκλος (g/km) 125 - 135 140 - 149 25,5
Αυτονομία μόνο με ηλεκτροκίνηση (εντός πόλης / μικτή) - - 78 Km / 70 Km

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Νέο Kia Sportage

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.6D 136ps 7DCT 2WD 48V 1.6D 136ps iMT 4WD 48V 1.6D 136ps 7DCT 4WD 48V
Τύπος καυσίμου Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο
Τεχνολογία εξηλεκτρισμού 48V Hybrid 48V Hybrid 48V Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.) 1.598 1.598 1.598
Διάμετρος x Διαδρομή (mm) 77 x 85,8 77 x 85,8 77 x 85,8
Υλικό κινητήρας (μπλοκ / κεφαλή) Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Σχέση συμπίεσης 15,9 15,9 15,9
Μέγιστη ισχύς (ps / σ.α.λ.) 136ps / 4.000 σ.α.λ. 136ps / 4.000 σ.α.λ. 136ps / 4.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ισχύς (kW / σ.α.λ.) 100kW / 4.000 σ.α.λ. 100kW / 4.000 σ.α.λ. 100kW / 4.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (Nm / σ.α.λ.) 320Nm / 2.000-2.250 σ.α.λ. 280Nm / 1.500-3.000 σ.α.λ. 320Nm / 2,000-2,250 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (kg.m / σ.α.λ.) 32,6kgf.m / 2.000-2.250 σ.α.λ. 28,6kgf.m / 1.500-3.000 σ.α.λ. 32,6kgf.m / 2.000-2.250 σ.α.λ.
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου Commom Rail Direct Injection Commom Rail Direct Injection Commom Rail Direct Injection
Αριθμός βαλβίδων 16 16 16
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Τύπος μπαταρίας Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Χωρητικότητα (Ah) 9,7
Μέγιστη Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) 12,5
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τύπος συμπλέκτη "Διπλός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο"

"Μονός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο"

"Μονός δίσκος ξηρού τύπου 
με ελατήριο"

Τύπος μετάδοσης 2WD 4WD 4WD
Σύστημα τετρακίνησης (όπου διατίθεται) - ACTIVE ON-DEMAND 4WD ACTIVE ON-DEMAND 4WD
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1η 3,643 3,769 3,643
2η 2,174 2,040 2,174
3η 1,957 1,294 1,957
4η 1,024 0,951 1,024
5η 0,791 0,723 0,791
6η 0,854 0,569 0,854
7η 0,681 - 0,681
Όπισθεν 4,936 3,583 4,936
Τελική σχέση μετάδοσης 4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R) 4,467 4,929 (1,2,4,5) / 3,632 (3,6,7,R)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος υποβοήθησης Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
Ακτίνα κύκλου στροφής (μέτρα) 5.46 ± 0.2
ΦΡΕΝΑ
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 320 × 30
Πίσω δίσκοι (Διάμετρος x Πάχος) 300 × 10
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Εμπρός ανάρτηση Γόνατα τύπου Mc Pherson
Πίσω ανάρτηση Πολλαπλών συνδέσμων
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2WD 4WD 4WD
Απόβαρο σε κιλά 1.602 1.655 1.676
Ικανότητα έλξης με φρένα (κιλά) 1.650 1.950 1.650
Ικανότητα έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 750 750 750
Μέγιστο επιτρεπόμενο στατικό κατακόρυφο φορτίο (κιλά) 100 100 100
Χωρητικότητα καυσίμου 54 λίτρα
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Πίσω κάθισμα όρθιο / διπλωμένο (λίτρα VDA) 526 / 1.715 526 / 1.715 526 / 1.715
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (με ράγες οροφής) 4.515 /1.865/ 1.645 (1.650)
Μεταξόνιο 2.680
Πρόβολοι (εμπρός / πίσω) 905 / 930
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 170
Γωνίες: προσέγγισης / φυγής / ράμπας (σε μοίρες) 17,0˚ / 26,4˚ / 16,7˚
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω) 1.052 / 996
Χώρος για το κεφάλι (εμπρός / πίσω) 1.008 / 998
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω) 1.461 / 1.414
Χώρος για τους γοφούς (εμπρός / πίσω) 1.392 / 1.366
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2WD 4WD 4WD
Τελική ταχύτητα (km/h) 180 180 180
Επιτάχυνση από στάση σε 100km/h (sec) 11,4 11,7 11,6
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (WLTP) 2WD 4WD 4WD
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (liter/100km) 5,2 - 5,5 5,7 - 6,3 5,7 - 6,7
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (liter/100km) 4,7 - 5,3 5,0 - 5,7 5,5 - 6,1
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (liter/100km) 4,4 - 4,5 4,6 - 4,9 4,7 - 5,0
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (liter/100km) 5,6 - 6,0 5,8 - 6,3 6,0 - 6,2
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (liter/100km) 5,0 - 5,3 5,3 - 5,7 5,5 - 5,9
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)
Συνδυασμένος κύκλος (g/km) 130 - 139 138 - 150 143 - 154
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ADAS (ADVANCED DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS) Dynamic Titanium GT-Line

ABS (Anti-lock Braking System) - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών • • •

ESC (Electronic Stability Control) - Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας • • •

Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας • • •

Κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα • • •

Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού • • •

Πέντε ζώνες ασφαλείας (οι εμπρός ρυθμιζόμενες καθ' ύψος) • • •

Υποδοχές παιδικού καθίσματος isofix • • •

Speed Limiter - Περιοριστής ταχύτητας • • •

TMPS (Tire Pressure Monitoring System) - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών με ενδείξεις
στον πίνακα οργάνων • • •

HAC (Hill-start Assist Control) - Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα • • •

DBC (Downhill Brake Control) - Σύστημα Υποβοήθησης φρεναρίσματος σε κατηφόρα • • •

TSA (Trailer Stability Assist) - Σύστημα ελέγχου ευστάθειας ρυμουλκούμενου • • •

MCB (Multi Collision Brake) - Σύστημα αυτόματης πέδησης μετά από πρόσκρουση (για την αποφυγή 
πολλαπλής σύγκρουσης) • • •

LKA (Lane Keeping Assist) - Σύστημα αποφυγής παρέκκλισης από την λωρίδα κυκλοφορίας • • •

LFA (Lane Following Assist) - Σύστημα διατήρησης οχήματος στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας • • •

FCA (Forward Collision Avoidance Assist) - Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης και αυτόματης έκτακτης 
πέδησης για την αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζούς • • •

FCA JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - Σύστημα αυτόματης πέδησης για την αποφυγή 
σύγκρουσης σε διασταύρωση (με αντιθέτως κινούμενο όχημα) - o /• (HEV, PHEV) o /• (HEV, PHEV)

DAW (Driver Attention Warning) - Σύστημα προειδοποίησης απόσπασης προσοχής οδηγού • • •

LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) - Σύστημα ειδοποίησης εκκίνησης προπορευόμενου οχήματος • • •

ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) - Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης σε 
περίπτωση υπέρβασής τους • • •

HDA (High way Driving Assist) - Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας, πορείας και απόστασης από το 
προπορευόμενο όχημα (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV) - o (7DCT) / • 

(HEV, PHEV)
o (7DCT) / • 
(HEV, PHEV)

EAHP (Electrically Assisted Handling Performance) - Σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης της πρόσφυσης του 
οχήματος κατά την εναλλαγή λωρίδων κυκλοφορίας (μόνο για HEV) - - /• (HEV) - /• (HEV)

E-Call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης (112) • • •

ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος κλιματισμός τριών ζωνών (οδηγού, συνοδηγού, πίσω επιβατών) με λειτουργία αποθάμβωσης - - /• (HEV, PHEV) •

Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών (οδηγού, συνοδηγού) με λειτουργία αποθάμβωσης • • -

Αεραγωγοί στην πίσω σειρά καθισμάτων • • •

Πίνακας πλήκτρων αφής στο ταμπλό για έλεγχο συστήματος κλιματισμού και πολυμέσων - • •

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά • • •

Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις για ταχύτητα, bluetooth, τηλεφώνου και ηχοσυστήματος • • •

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω • • •

Παράθυρο οδηγού με λειτουργία "auto down" • - -

Παράθυρα οδηγού & συνοδηγού με λειτουργίες "auto up/down" και "safety" - • •

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και αναδιπλούμενο κλειδί • • -

Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας - • •

Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα "Start" - • •

Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας • • •

Υπολογιστής ταξιδίου • • •

CC (Cruise Control) - Ρυθμιστής ταχύτητας (μόνο για 1.6T Bενζίνης και 1.6D Diesel) • (1.6T, 1.6D) • (1.6T, 1.6D) • (1.6T, 1.6D)

SCC (Smart Cruise Control) - Έξυπνος ρυθμιστής ταχύτητας για αυτόματη επιβράδυνση, ακινητοποίηση, 
εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV) - o (7DCT) /• 

(HEV, PHEV)
o (7DCT) /• 

(HEV, PHEV)

ISG (Idle Stop & Go) - Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του κινητήρα για 
εξοικονόμηση καυσίμου (μόνο για 1.6T Bενζίνης και 1.6D Diesel, 48V) • • •

Εργοστασιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω - • •

EPB (Electric Parking Brake) - Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα "Αuto Ηold" • • •

Drive Mode - επιλογή προφίλ οδήγησης (Eco, Normal και Sport) • • •

Terrain Mode - επιλογέας τύπου οδοστρώματος (μόνο για PHEV) - • (PHEV) • (PHEV)

SBW (Shift By Wire) - Επιλογέας αυτόματου κιβωτίου με περιστροφικό διακόπτη (μόνο για 7DCT, HEV και 
PHEV) - • (7DCT, HEV, 

PHEV)
• (7DCT, HEV, 

PHEV)

Paddle Gear Shifts - Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (μόνο για 7DCT, HEV και PHEV) - • (7DCT, HEV, 
PHEV)

• (7DCT, HEV, 
PHEV)

iMT Intelligent manual transmission - Προηγμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων με ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενο συμπλέκτη • • •

iMT Intelligent Manual Transmission - Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου εν κινήσει (μόνο με 
χειροκίνητο κιβώτιο 48V Hybrid) • • •

Επιλογή αποκλειστικής ηλεκτροκίνησης με πλήκτρο (μόνο για PHEV) - • (PHEV) • (PHEV)

Ηχομόνωση στον χώρο του κινητήρα • • •

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Dynamic Titanium GT-Line

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού • • •

Eπένδυση επιλογέα ταχυτήτων από συνθετικό δέρμα • • •

Εσωτερικές λαβές θυρών σε χρώμα αλουμινίου • • •

Δύο ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα • • •

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο • • •

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με διπλή ποτηροθήκη • • •

Ενσωματωμένες θύρες USB-C στα πλαϊνά των εμπρός καθισμάτων - • •

Πολυχρηστικά άγκιστρα στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων - • •

Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος • • •

Εμπρός προσκέφαλα με ειδική θέση στο πίσω μέρος τους για κρέμασμα ρούχων - • •

Τρία πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος • • •

Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα σε τρία μέρη 40:20:40 (με δυνατότητα ανάκλησης
έως και 10 μοίρες) • • •

Μοχλός εύκολης ανάκλησης πίσω καθισμάτων από τον χώρο αποσκευών • • •

Πλαφονιέρα φωτισμού εμπρός και πίσω • • •

Φωτισμός και καθρέπτης στα αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού • • •

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων • • •

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος • • •

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος - - •

Ηλεκτρική οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού - • •

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού - - •

Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού, συνοδηγού, πίσω επιβατών και θερμαινόμενο τιμόνι - ο •

Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα • (tricot) • (woven) -

Επένδυση καθισμάτων με λογότυπο GT-Line με συνδυασμό δέρματος και suede - - •

Υφασμάτινη ταπετσαρία οροφής μαύρου χρώματος - - •

Διακόσμηση τύπου αλουμινίου στο ταμπλό και τις πόρτες • • •

Κεντρικό ταμπλό με μαύρη γυαλιστερή επένδυση (glossy black) - • •

Επένδυση χειριστηρίων στις πόρτες με μαύρη γυαλιστερή επένδυση (glossy black) - - •

Ambient light - Ατμοσφαιρικός εσωτερικός φωτισμός στη κεντρική κονσόλα και το ταμπλό
(μόνο για 7DCT, HEV και PHEV) - - - / • (7DCT, HEV, 

PHEV)

Κάλυμμα χώρου αποσκευών • • •

Σπορ πετάλια - - •

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Υαλοκαθαριστήρες AERO-BLADE • • •

Αισθητήρας βροχής • • •

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων • • •

Εμπρός πλήρη φώτα LED • • •

IFS (Intelligent Front-lighting System) - Φώτα LED αυτόματης εστίασης δέσμης φωτός "matrix technology" - - •

Εμπρός προβολείς ομίχλης LED - (*) • •

Εμπρός φλας LED - - •

Πίσω φώτα πορείας LED • • •

Πίσω πλήρη φώτα LED (φώτα πορείας, φώτα στοπ, φλας) - - •

ΗΒΑ (High Beam Assist) - Αυτόματη εναλλαγή φώτων από την υψηλή στην μεσαία σκάλα και αντίστροφα • • •

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες • • •

Ευρυγώνιος καθρέπτης οδηγού • • •

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας • • •

Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης • • •

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών • • •

Πίσω κρύσταλλα επιπρόσθετης σκίασης (Privacy Glass) - • •

Έγχρωμη κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης • • •

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

(•) 
(о)
(-) 

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Δεν διατίθεται

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εξοπλισμοί μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

(*) Η έκδοση Dynamic δεν διαθέτει προβολείς ομίχλης

Νέο Kia Sportage
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Dynamic Titanium GT-Line

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος • • -

Εξωτερικοί καθρέπτες σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό (glossy black) - - •

Αεροτομή στο πίσω μέρος της οροφής με ενσωματωμένο φως stop • • •

Προφυλακτήρες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος • • •

Εμπρός μάσκα (γρίλια) σε χρώμα μαύρο γυαλιστερό (glossy black) - - •

Χρωμιωμένα πλαίσια παραθύρων • • -

Εμπρός, πλαϊνά και πίσω διακοσμητικά αμαξώματος σε μαύρο και ασημί χρώμα • • -

Μεσαία κολώνα (B-pillar) με μαύρη γυαλιστερή επένδυση (glossy black) - - •

Ειδικά διακοσμητικά αμαξώματος τύπου "GT-Line" - - •

Ράγες οροφής • • •

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Ψηφιακός πίνακας οργάνων • - -

Οθόνη LCD 4,2" ενσωματωμένη στον πίνακα οργάνων • - -

Ψηφιακή κεντρική οθόνη αφής display / audio 8" • - -

Κυρτός (curved) πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" - • •

Integrated Curved Display - Πλήρως ψηφιακή και διαδραστική κεντρική οθόνη αφής 12,3" υψηλής 
ανάλυσης σε ενιαία διάταξη με τον πίνακα οργάνων - • •

Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης - • •

Σύστημα Τηλεματικής "Kia Connect" με προηγμένες δυνατότητες ελέγχου σημαντικών λειτουργιών του 
οχήματος εξ αποστάσεως μέσω smartphone και πληροφόρηση για σημαντικά στοιχεία της διαδρομής σε 
πραγματικό χρόνο (δωρεάν 7-ετής συνδρομή)

- • •

Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ οδηγού(-ών) με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (συνδεσιμότητας τηλεφώνου, 
συστήματος πλοήγησης, ραδιοφωνικών σταθμών, κλπ) - • •

Προστασία προφίλ οδηγού(-ών) με κωδικό (password) - • •

Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio Broadcasting) • • •

Ηχοσύστημα με 4 ηχεία + 2 tweeters, RDS και mp3 player • • •

Σύνδεση με Smartphone μέσω "Android Auto" ή "Apple CarPlay" • • •

Θύρα USB ηχοσυστήματος • • •

Θύρα φόρτισης USB στην κεντρική κονσόλα • • •

Θύρα φόρτισης 12V στον χώρο αποσκευών • • •

Bluetooth με audio steaming, αναγνώριση φωνής και δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης δύο συσκευών • • •

Χειρισμός συστήματος πολυμέσων με φωνητικές εντολές • • •

Ασύρματη ταχυφόρτιση κινητού (15W) για συμβατές συσκευές, με σύστημα ψύξης για την αποφυγή 
υπερθέρμανσης και ένδειξη πλήρους φόρτισης - - •

ΤΡΟΧΟΙ

Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά διαστάσεων 215/65R17 κινητήρες 1.6Τ και 1.6D • - -

Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά διαστάσεων 235/55R18 κινητήρες 1.6Τ και 1.6D - • -

Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά διαστάσεων 235/50R19 κινητήρες 1.6Τ και 1.6D - - •

Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά διαστάσεων 235/55R18 κινητήρες HEV - • •

Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά διαστάσεων 235/50R19 κινητήρες PHEV - • •

Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός 17" • • •

Δισκόφρενα πίσω 16" • • •

Κιτ επισκευής ελαστικού • • •

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Ανοιγόμενη ηλιοροφή - - o

Αυτόματο άνοιγμα θύρας χώρου αποσκευών - - o

ECS (Electronic Control Suspension) - Σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αναρτήσεων - - o

Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού, συνοδηγού, πίσω επιβατών και θερμαινόμενο τιμόνι - o •

Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα και δέρμα - ο -

FCA JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - Σύστημα αυτόματης πέδησης για την 
αποφυγή σύγκρουσης σε διασταύρωση (με αντιθέτως κινούμενο όχημα) - o /• (HEV, PHEV) o /• (HEV, PHEV)

Πακέτο Premium (μόνο για GT-Line)
Premium επένδυση καθισμάτων με λογότυπο GT-Line με συνδυασμό suede και δέρματος 
Αεριζόμενα καθίσματα εμπρός
Μνήμη ρυθμίσεων καθίσματος οδηγού

- - o

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

(•) 
(о)
(-) 

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Δεν διατίθεται

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εξοπλισμοί μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Νέο Kia Sportage
Διαστάσεις (mm) 

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Μήκος 4.515 
Συνολικό πλάτος 1.865
Ύψος (με ράγες οροφής) 1.645 (1.650)
Μεταξόνιο 2.680 
Πρόβολος (εμπρός / πίσω) 905 / 930
Χωρητικότητα καυσίμου 54, 52, 42 λίτρα

Χώρος για τα πόδια (εμπρός / πίσω) 1.052 / 996
Διαθέσιμο ύψος (εμπρός / πίσω) 1.008 / 998
Χώρος για τους ώμους (εμπρός / πίσω) 1.461 / 1.414
Χώρος αποσκευών (λίτρα) 587 - 526

Ζάντα αλουμινίου 17"

1.6Τ Βενζίνη Dynamic
1.6D Πετρέλαιο Dynamic

Ζάντα αλουμινίου 18" (GT-Line)

HEV GT-Line

Ζάντα αλουμινίου 19" 

PHEV Titanium

 Ζάντα αλουμινίου 18"

1.6Τ Βενζίνη Titanium 
1.6D Πετρέλαιο Titanium

HEV Titanium

Ζάντα αλουμινίου 19" (GT-Line)

1.6Τ Βενζίνη GT-Line
1.6D Πετρέλαιο GT-Line

PHEV GT-Line

Ζάντες

Πληροφορίες σχετικά με τα ελαστικά όσον αφορά την απόδοση καυσίμου και άλλες παραμέτρους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/740 είναι διαθέσιμες 
στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση “www.kia.gr”.

*Με τροχούς 18"



Dynamic: Επένδυση καθισμάτων με μαύρο ύφασμα (tricot)

Titanium: Επένδυση καθισμάτων με μαύρο ύφασμα (woven)

GT-Line: Επένδυση καθισμάτων με λογότυπο GT-Line
με συνδυασμό δέρματος και suede

GT-Line πακέτο Premium (προαιρετικό): Για την έκδοση
GT-Line διατίθεται προαιρετικά επένδυση καθισμάτων
με λογότυπο GT-Line με συνδυασμό suede και δέρματος

Χρώματα αμαξώματοςΔιαθέσιμα εσωτερικά

Διχρωμίες αμαξώματος

Casa white (WD)* Sparkling silver (KCS)**Deluxe white pearl (HW2) Lunar silver (CSS) Pearl black (1K)

Splash lemon (G2Y)

Penta metal (H8G)Pacific blue (B3L)

Infra red (AA9)

Experience green (EXG) Yuka steel gray (USG)**

Orange fusion (RNG)

Machined bronze (M6Y)**

Pearl black &
Machined bronze (Η12)**

Pearl black &
Yuka steel gray (Η11)**

Pearl black &
Sparkling silver (Η10)**

Pearl black &  
Casa white (HA3)

Pearl black &  
Deluxe white pearl (HA2)

Pearl black &  
Lunar silver (HA5)

Pearl black &  
Splash lemon (HBA)

Pearl black & 
Penta metal (HA6)

Pearl black & 
Pacific blue (HA8)

Pearl black &  
Infra red (HA7)

Pearl black &  
Experience green (HBC)

Pearl black &  
Orange fusion (HBB)

(*) Μη μεταλλικό χρώμα  (**) Δεν διατίθενται στην έκδοση GT-Line

(**) Δεν διατίθενται στην έκδοση GT-Line

Πακέτο με ύφασμα και δέρμα (προαιρετικό): Για την έκδοση 
Titanium διατίθεται προαιρετικά επένδυση καθισμάτων με 
ύφασμα και δέρμα



ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64, Κ. Κηφισιά
Τηλ.: 210 550 70 00, e-mail: info@kia.gr
www.kia.gr

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται 
σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να μην διατίθενται ως στάνταρντ εξοπλισμός και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση. 
Η KΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 
Τα χρώματα που απεικονίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά εξαιτίας περιορισμών της διαδικασίας 
εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη διαθεσιμότητα 
εκδόσεων και χρωμάτων.
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Kia Hellas


