


קיה סורנטו. מצד אחד מרגיש נוח גם בתנאי השטח הקשים ביותר. מצד שני, מרגיש קליל ואנרגטי 
ברחובות האורבניים התוססים ביותר. עכשיו, בעיצוב מעודכן ומעודן, שלא ישאיר אותך אדיש.

קשוח בנוף הפראי, זורם בנוף העירוני
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קיה סורנטו המלוטש והזריז מביא איתו לכביש פאר, טכנולוגיה ושימושיות לצד פרופורציות מאוזנות 
להפליא. חוויית נהיגה סוחפת ומאפייני בטיחות מתקדמים, משתלבים בהרמוניה מושלמת בחבילה 

מתוחכמת, המאפשרת לך לנווט באלגנטיות בין הדרישות המגוונות של החיים המודרניים. 

SUV נועד לזרום עם סגנון החיים שלנו
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לקיה  המעניקים  יותר,  גבוהים  מנוע  ומכסה  ראשיים  פנסים  מלפנים: 
סורנטו את המראה הנועז והמוצק, ברגע שהוא מגיע מולך. מאחור: פנסי 
בלימה עם נורות LED* המשולבים בפנסים האחוריים ומתקשרים באופן 

מיידי עם התנועה שמאחור.

*בדגמי פרימיום בלבד.

פנים חדשות עם אופי מוכר
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תא הנוסעים של קיה סורנטו מציע מושבים בעלי גימור איכותי ורמה גבוהה של נוחות ופאר: חלון שמש פנורמי
האמצעית  השורה  שמש.  שטוף  קסם  של  חדש  מימד  מוסיף   )URBAN בדגם  )למעט  שמשות  משתי  המורכב  בגג 
מתקפלת באופן אוטומטי ומחליקה לטווח של 270 מ”מ כדי להקל על הכניסה והיציאה משורת המושבים השלישית.

בנוסף, גב שורת המושבים השלישית מתפצל ומתקפל ביחס 50:50.

אבזור מפואר מאפשר לך להרגיש כמו בבית
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ידית קיפול גב שורת המושבים השנייה

תא אחסון מתחת לכיסוי תא המטען

ידית  קיימת  המטען,  אזור  של  צד  בכל  השנייה  המושבים  שורת  גב  קיפול  ידית 
לקיפול מרחוק של גב שורת המושבים השנייה.

בחלל  יותר  גדולים  ערך  יקרי  אחסן חפצים  לכיסוי תא המטען  תא אחסון מתחת 
נפרד, מתחת לכיסוי תא המטען הנשלף )אופציה(.

צבעי פנים וחיפויים
גימור פנימי שחור בגוון אחד

Black + Stone גימור פנימי בשני גוונים
Stone ופרימיום - עור EX אופציה בדגמי

חלל פנימי בצבע Stone, לוח מחוונים בגימור מיוחד 
.Stone הכולל שני גוונים וריפוד עור למושבים בצבע

Saturn Black בד - URBAN סטנדרט בדגם

לוח   ,Saturn Black בצבע  פנימי  חלל 
מחוונים בגימור מיוחד בעל גוון אחד 

וריפוד אריג למושבים בצבע שחור.

Saturn Black ופרימיום - עור EX אופציה בדגמי

לוח   ,Saturn Black בצבע  פנימי  חלל 
מחוונים בגימור מיוחד בעל גוון אחד 

וריפוד עור למושבים בצבע שחור.
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חלון שמש פנורמי בגג  חלון השמש הפנורמי הענק בגג, המורכב משתי שמשות, מאפשר לך ולנוסעים שאיתך 
ליהנות מהרוח החיצונית הנעימה ובמקביל, מאווירה פנימית מרווחת יותר. וילון גלילה חשמלי העשוי יחידה אחת 

- ללא חיפוי תקרה במרכז, מעניקים תחושה פתוחה שלא ניתן למצוא אצל המתחרים. 

*למעט בדגם אורבן

קיה סורנטו מגיע עם שפע רחב של אביזרים, המעניקים לך דרכים רבות יותר להתאים אותו לצרכים, לדרכים ולהעדפות שלך.

הדברים הקטנים שהופכים אותו ואותך לגדולים יותר

יש  כאשר  שרופה*  חיצונית  נורית  מחוון 
הנורות  אחת  של  החשמלי  במעגל  נתק 
החיצוניות, מופיעה בלוח המחוונים הודעה

*בדגמי פרימיום בלבד

וסגירה  פתיחה  עם  חשמליים  חלונות   4
בלחיצה אחת עבור הנהג והנוסעים להגברת 

הנוחות והבטיחות.

קישוריות  מאפשרת   Bluetooth דיבורית 
בין התקנים תואמי Bluetooth לבין מערכת 
מיקרופון  באמצעות  המכונית,  של  השמע 

מובנה.

השמע  במערכת  מרחוק  שליטה  מתגי 
בצורה  הממוקמים  מתגים  ההגה  גלגל  על 
אינטואיטיבית ע"ג גלגל ההגה, מאפשרים לך 
תחנות,  בין  ולעבור  הקול  עצמת  את  לווסת 

מבלי להסיר את ידיך מההגה.

מוזיקה  נגן   ®iPod-ו  AUX, USB שקעי 
מולטימדיה  והתקני  פלאש  כונני   ,iPod-מ
מ"מ   3.5 שקעי  באמצעות  אחרים  תואמים 

.USB-אנלוגי( ו(

גדולים  ספלים  מחזיקי  שני  ספלים  מחזיק 
במיוחד הממוקמים במרכז שורת המושבים 
הראשונה והשנייה, מאפשרים אחסון בטוח 
נזילה,  סכנת  ללא  וספלים  בקבוקים  של 

לשיפור הנוחות.  

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי מסוג
מרהיב,  עיצוב  בעל  אחורי  ספויילר   LED

מסייע לתעל את זרימת האוויר מעל לחלק 
בלימה  פנס  בו  ומשולב  הרכב  של  האחורי 

.LED עילי מסוג

פנסים אחוריים ופנסי בלימה LED הפנסים 
משולבים   ,LED הבלימה  ופנסי  האחוריים 
 LED תאורת  האחוריים.  הפנסים  במכלולי 
חיים  תוחלת  ומעניקה  יותר  מהר  מאירה 
ביחס  באנרגיה  יותר  וחסכונית  יותר  ארוכה 

לנורות רגילות.
*בדגמי פרימיום בלבד

לשני  מפוצלת  אקלים  בקרת  מערכת 
המפוצלת  האוויר  בקרת  מערכת  אזורים 
הטמפרטורה  על  נפרדת  שליטה  מעניקה 

בנוגע למיקום הנורה השרופה-להגברת הנוחות.ועל זרימת האוויר לנהג ולנוסע הקדמי.
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