The all-new Sportage.
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מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד ,הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי
הנהיגה ,לזהירות ולערנות הנהג .התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם
ומתורגמים מהמקור הלועזי .ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט ,לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס ,הן
מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלווים .ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן .אין בפרסום
המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים
במפרט זה .היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח.
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הספורטאז' החדש.
תנועה מעוררת השראה.
אם אתם מסוג האנשים שאוהבים לאמץ חדשנות ,להתקדם כל העת ,לקחת דברים לשלב
הבא ,תנו לנו להעניק לכם השראה באמצעות קיה ספורטאז' החדש .מערך של דגמיSUV
עירוניים שמיועדים לפתוח בפניכם עולם חדש של חוויות נהיגה מעוררות השראה .העיצוב
שלו הוא נועז ומתוחכם בו-זמנית .העיצוב הפנימי ממוקד בנהג ומשלב טכנולוגיה חדשנית
עם גימור יוקרתי ועכשווי .הוא מונע באמצעות הדור החדש ביותר של מנועי בנזין ודיזל
מתקדמים .עם ארכיטקטורת עיצוב חדשה ומהממת ,מאפיינים ספורטיביים נועזים ונוכחות
דרמטית על כל דרך .בחרו בספורטאז' החדש והמרשים ותוכלו להיות בטוחים שכל נסיעה
תעניק לכם השראה מתמדת.
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מרחב מעודן שמציב
סטנדרטים חדשים.
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שבו בתוך ספורטאז' החדש והקיפו את עצמכם בחלל פנימי המעניק חוויה יוצאת דופן של נוחות ,איכות,
עיצוב וטכנולוגיה מתקדמת .הוא מייצר חוויה ממוקדת בנהג שתוכננה סביבכם וסביב הנוסעים שלכם .במרכז
סביבת הנהג נמצאת תצוגה קעורה מפוסלת ויפהפייה ,המשלבת לוח מחוונים בגודל  12.3אינץ' שנמצא מול
פני הנהג ומסך מגע מולטימדיה משוכלל בגודל  12.3אינץ' עם תצוגה מרובת מצבים .תא הנוסעים המרווח עם
תאורת האווירה* מתאפיין במערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת הכוללת פתחי מיזוג לנוסעים מאחור.
לאן שלא תסתכלו תגלו את החומרים המשובחים ביותר ,מלוח המכשירים ועד למושבים ,המעניקים תוספת
של נוחות וסטייל .מדובר ללא ספק ברמת הפאר המעודן הטובה ביותר ,להנאתכם ולהנאת הנוסעים שלכם.

* בחלק מרמות האבזור.

5

מושבים מחוממים ומאווררים .לא משנה איזה מזג אוויר צפוי לכם ,אתם תהיו מוכנים לקראתו .המושבים הקדמיים
והאחוריים ניתנים לחימום בימים קרים .הם מתחממים במהירות לאחת משתי דרגות חום ,ומתייצבים לאחר הגעה לטמפרטורה
הרצויה .בימי הקיץ החמים ניתן לאוורר את המושבים הקדמיים כדי לצנן אתכם.
* בדגם בנזין פרימיום.

מתלה למעילים .משענות הראש של המושבים הקדמיים של הספורטאז' כוללות מתלים חכמים לתליית
המעילים או הבגדים שלכם או של הנוסעים שלכם ,כדי להבטיח שתמיד תגיעו ליעד בסטייל.

חשיבה חכמה עושה
את כל ההבדל.
כשתיכנסו לקיה ספורטאז' החדש ,תגלו שגמישות כוללת ונוחיות הן המפתח
למה שהופך אותו לחלל עתיר השראה כל כך עבורכם ועבור הסובבים אתכם.
המושב האחורי ניתן לפיצול כדי להקל על העמסת המטען ,ויש שפע של
פתרונות אחסון חכמים .ויש להוסיף לכך דלת תא מטען* חשמלית חכמה
המיועדת למצב שבו הידיים עמוסות .חשיבה חכמה של קיה מספקת פתרונות
חדשניים עבור כל אפשרות.
* בדגם בנזין פרימיום.

מושבים מתקפלים למצב שטוח ביחס  .40:20:40הודות לאפשרויות החכמות שמציע המושב האחורי
המפוצל ,ספורטאז' החדש מתאים את עצמו בקלות ובגמישות לכל משימה שעומדת לפניכם – פתרון נהדר
להובלת ציוד ספורט או פריטים גדולים אחרים.
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טכנולוגיה מתקדמת
המאפשרת לכם להוביל
אנו בקיה יודעים שקשרים הם חשובים .לא רק הקשרים שלכם עם אנשים.
הקישור עם חוויות .הקישור לרעיונות שלכם ,ולמקומות או יעדים המועדפים
עליכם .קישורים שמעניקים לכם מידע ובידור .קישורים שמוודאים שאתם תמיד
מעודכנים ובטוחים .זו הסיבה שבקיה ספורטאז' החדש תמצאו את הטכנולוגיה
החלקה ונטולת המאמץ העדכנית ביותר ,ששומרת אתכם מקושרים כל הזמן
לכל דבר ועם כל מי שסביבכם בזמן הנסיעה.
תאורת אווירה ניתנת להתאמה .כשיצרנו את החלל הפנימי של קיה ספורטאז' החדש ,רצינו ליצור חלל שיעניק תחושה של בית .זו הסיבה
שהוספנו מערכת תאורת אווירה מיוחדת שניתנת להתאמה למצב הרוח שלכם בעת הנהיגה .אתם יכולים לבחור מתוך מגוון צבעים שמתאימים
לנסיעה שלכם ,וגם לבחור באפשרות של שינוי אוטומטי של הצבע כשאתם משנים את מצבי הנהיגה.
* בדגם בנזין פרימיום.

שקעי  USBלטעינה מהירה מאחור .שמרו על מצב רוח טוב של הנוסעים
היושבים מאחור באמצעות שקעי טעינה מהירה מסוג  USB-Cשמותקנים
בצורה חכמה על הלוח האחורי של מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי.
פיתרון מושלם לעבודה ,למשחק או פשוט לטעינה.

צג בקרה רב-מצבי .שליטה בקצות האצבעות .דרך חדשנית להפוך את
החלל הפנימי לעמוס פחות ואינטואיטיבי יותר .לעבור בקלות בין מידע
ובידור לבקרת אקלים בלחיצה אחת.

מטען אלחוטי לטלפון חכם .כשאתם בנסיעה ורוצים לשמור על קשר,
שמירה על טעינה מלאה של הטלפון שלכם אמורה להיות הדבר האחרון
שצריך להדאיג אתכם .זו הסיבה שקיה ספורטאז' החדש מגיע עם משטח
טעינה אלחוטית לטלפון חכם המציע טעינה אלחוטית מהירה של .15W
פשוט להניח את הטלפון החכם שלכם המצויד בטכנולוגיית  Qiעל משטח
הטעינה הנוח והמכשיר תמיד יהיה מוכן לשימוש.
* בדגם בנזין פרימיום.
תצוגה פנורמית קעורה עם שני מסכים בגודל  12.3אינץ' .בלב סביבת הנהג של ספורטאז' החדש יושבים שני מסכי מגע המהווים מוקד לכל צורכי
הנהיגה ,המידע ,הקישוריות והבידור שלכם.
* בדגמי בנזין  EXופרימיום.
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חדשנות
באמצעות חזון.
כשאתם מחפשים השראה ,קיה ספורטאז' החדש מציע את כל מה שדרוש.
עשינו זאת על ידי יצירת חוויית נהיגה דינמית ,משלבת ואופטימלית ,כשאנו
מציגים לראשונה מגוון רחב של פריצות דרך טכנולוגיות חדשניות להפליא.

מערכת תאורה קדמית חכמה .בעת נסיעה כשהפנסים הראשיים LED
מאירים באלומה גבוהה ,אם מערכת התאורה הקדמית החכמה מזהה
מכונית אחרת הנוסעת לפניכם או מולכם ,היא תעביר באופן אוטומטי את
תאורת ה LED-למצב של אלומה נמוכה כדי למנוע סנוור של הנהג האחר.
לאחר מכן ,כאשר הדרך תהיה פנויה ,היא תעבור שוב באופן אוטומטי
למצב אלומה גבוהה.
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בורר החלפת הילוכים עגול .בורר החלפת ההילוכים העגול ,הממוקם
במרכז ובהישג יד נוח ,פועל באמצעות טכנולוגיית החלפת הילוכים
אלקטרונית ,המאפשרת החלפת הילוכים נטולת מאמץ .בנוסף ,וחשוב לא
פחות מנקודת מבט בטיחותית ,הוא משלב באופן אוטומטי להילוך חניה
( )Pאם הנהג שוכח לעשות זאת.
* בדגם בנזין פרימיום.

לוח מחוונים  12.3אינץ' עם מסך רחב .לוח המחוונים מצויד בתצוגת גביש
נוזלי  TFTהעדכנית ביותר ,המעניקה גרפיקה מדויקת וברורה להפליא.
בהתאם למערכת ההנעה שבה הוא מצויד ,מציע ספורטאז' החדש מגוון
מצבי נהיגה ,מ Eco-ועד  .Sportמצב הנהיגה שנבחר מוצג בלוח המחוונים.
* פרט לדגמים אורבן וטופ.
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 SCCמערכת בקרת שיוט עד לעצירה מלאה* מערכת בקרת שיוט חכמה
המאפשרת שמירה על מהירות הרכב ומרחק בטוח מהרכב שלפנים.
המערכת מבצעת שימוש ברדאר קדמי המודד לטווח של למעלה מ200-
מטרים ומאפשר זיהוי כלי רכב בנתיב .באפשרות הנהג לקבוע את המרחק
למכונית שלפנים באחת מתוך  4אפשרויות.
* בדגמי בנזין  EXופרימיום.

סיוע למניעת התנגשות בשטחים מתים ( .)BCAמערכת זו משתמשת
במצלמה קדמית ובחיישן רדאר אחורי כדי לנטר את השטחים המתים
שלכם ולהזהיר אתכם מפני כלי רכב מתקרבים באמצעות סמל במראת
הצד .מערכת סיוע למעבר נתיב מסייעת לכם לעבור נתיב בבטחה .אם אתם
מפעילים את מהבהבי הפנייה לפני מעבר נתיב והמערכת מזהה מכוניות
מתקרבות בנתיב המקביל ,המערכת מפעילה נורה מהבהבת במראת הצד
כדי להזהיר אתכם .אם תתחילו לעבור נתיב בזמן שרכב נמצא בשטח המת
שלכם ,המערכת תתערב כדי למנוע התנגשות.

DriveWise

טכנולוגיית
לבטיחות מקיפה.

הצורך להגן עליכם ,על הנוסעים ועל אהוביכם העניק לנו השראה ,בכל שלבי הפיתוח
של ספורטאז' החדש ,להעמיד את הבטיחות בראש סדר העדיפויות שלנו .זו הסיבה
שכל ספורטאז' מגיע עם טכנולוגיית  DriveWiseשפותחה על ידי קיה .מערכת זו ,שהיא
אחת המובילות בתעשייה ,משלבת שורה שלמה של מאפיינים מתקדמים כדי לצמצם
ככל האפשר את האפשרות של תאונות ולמקסם את ההגנה המקיפה.
סיוע למניעת התנגשות קדמית ( .)FCAבאמצעות נתונים המתקבלים
מהמצלמה והרדאר של הרכב שלכם ,מנתחת מערכת  FCAמידע על
מכוניות אחרות ,הולכי רגל או רוכבי אופניים החוצים את הכביש כדי למנוע
התנגשות אפשרית איתם .מערכת  FCAפועלת גם כדי למנוע התנגשויות
עם כלי רכב אחרים בעת ביצוע פנייה שמאלה בצומת* .אם היא מזהה
התנגשות אפשרית ,יופיע אות אזהרה בלוח המחוונים שלך ויופעל כוח
בלימה מרבי.
* בדגמי בנזין  EXופרימיום.
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 – TOP+URBANבד שחור סטנדרטי .רמת הגימור  LXמגיעה כסטנדרט עם מושבים וכריות צד מצופים בבד שחור
עם תפרים שחורים ,וריפוד תקרה אפור.

פאר פנימי.
כדי להעניק לכם נוחות שהיא אינדיבידואלית כמוכם ,ספורטאז' החדש מציע את חומרי
הריפוד ,המרקמים ,התפרים והצבעים האולטימטיביים .החל מבד ועור מלאכותי ועד
לזמש יוקרתי ועור מלאכותי .או היוקרה האולטימטיבית של עור מלא.

 – EXבד שחור ועור מלאכותי .המושבים וכריות צד המצופים בבד שחור ועור מלאכותי מתאפיינים בתפרים
שחורים לשדרוג המראה .החיפויים העליונים בדלתות הם רכים למגע ,משענות היד בדלתות מצופות בעור
מלאכותי ,לוחות החיפוי המרכזיים בדלתות מצופים בעור מלאכותי (אופציה) וריפוד התקרה הוא אפור.

 – PREMIUMעור אייס קפה .מושבי עור בצבע קפה מיוחד מוסיפים מגע של סגנון .כולל גם דגשי זמש בחלק
העליון של המושבים ובצידי משענות הראש .להשלמת החבילה ,החיפויים העליונים בדלתות הם רכים למגע
ולוחות החיפוי המרכזיים ומשענות היד בדלתות מצופים בעור מלאכותי בצבע קפה .מגיע עם ריפוד תקרה אפור.
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צבע המוסיף
אופי וסגנון.
דינמי או בולט .ספורטיבי או עדין .נועז או יוקרתי .גוון אחד או שני גוונים .עם היצע
רחב של צבעים ,הבחירה היא שלכם .ואל תשכחו את הגג השחור המבריק.

צבעי מרכב

הגדירו את הקצב בדרך שלכם.
כל אחת מהגרסאות של קיה ספורטאז' החדש מעוצבת עד הפרט האחרון .וזה כולל
חישוקים אלגנטיים ,ספורטיביים ומרשימים באמת .בחרו בין חישוקי  17אינץ' לחישוקי
 18או  19אינץ' מלוטשים.
)Tricoat White Pearl (HW2

)Sparkling silver (KCS

)Cool silver (CSS

)Pearl black (1K

)Experiment green (EXG

)Yuka steel gray (USG

)Lapis pyrment (B3L

)Dark gray (H8G

)Splash lemon (G2Y

)New infra red (AA9

Urban
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חישוקי סגסוגת  17אינץ'

Top

חישוקי סגסוגת  17אינץ'

EX

חישוקי סגסוגת  18אינץ'

Premium

חישוקי סגסוגת  19אינץ'
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