


קיה סורנטוÆ מצד אחד מרגיש נוח גם בתנאי השטח הקשים ביותרÆ מצד שני¨ מרגיש קליל ואנרגטי 
Æעכשיו¨ בעיצוב מעודכן ומעודן¨ שלא ישאיר אותך אדיש Æברחובות האורבניים התוססים ביותר

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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מערכת ניווט עם  
האינפורמציה  את  מציגה  הבידור  מערכת 
צג  וכוללת  הנסיעה  במהלך  לכם  הנחוצה 
מגע LCD עם זווית צפייה רחבה, ניווט, תצוגת 
 ,IPOD-ל תאימות  לאחור,  נסיעה  מצלמת 

אנטנת סנפיר ועוד.

TFT-LCD Supervision 7לוח שעונים ״
תצוגה הכוללת נראות משופרת בלוח 
השעונים המרכזי, מעניקה מידע על 
הטמפרטורה החיצונית, מערכת השמע, 
מרחק הנסיעה שנותר וצריכת הדלק. 

*בדגמי Premium בלבד

גימור כרום מט
ידיות הדלתות  גימור כרום מט מפואר מצפה את 
עיצוב  פריטי  וכן  האוורור  את מסגרות פתחי  הפנימיות, 
הבולטים  האוורור  פתחי  הנוסעים.  בתא  נוספים 
משקפים את הגימור של לוח השעונים. בנוסף, כפתורי 
הבקרה המחורצים שלהם, מאפשרים לך לשלוט בצורה 

חלקה בכיוון ובעוצמה של זרימת האוויר.

פתח אוורור ושקע אספקת מתח מאחור
היושבים מאחור יכולים להתאים את זרימת 
האוויר באמצעות פתחי אוורור ומתגי שליטה 
הקונסולה  של  האחורי  בחלק  הממוקמים 
להטעין  להם  מאפשר   12V שקע  המרכזית. 

התקנים שונים.

קונסולת רצפה בעלת עיצוב פשוט יותר
פחות  עמוס  עיצוב  כוללת  הרצפה  קונסולת 

ויעיל יותר. 

פשוטים  מחוונים  בלתי מתפשרת,  הרכבה  איכות  סורנטו  לקיה 
במיוחד,  מרווח  פנימי  וחלל  וממוקד  חזק  אוורור  ומזמינים, 
ההופכים אותו לאי של אלגנטיות שפויה, בחיי היומיום העמוסים.

נינוח ומלא בהשראה 
והכול, בשליטה מלאה  
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תא הנוסעים של קיה סורנטו מציע מושבים בעלי גימור איכותי ורמה גבוהה של נוחות ופאר: חלון שמש פנורמי
Urban( מוסיף מימד חדש של קסם שטוף שמש. השורה האמצעית  בדגם  )למעט  בגג המורכב משתי שמשות 
השלישית. המושבים  משורת  והיציאה  הכניסה  על  להקל  כדי  מ”מ   270 של  לטווח  ומחליקה  מתקפלת 

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

אבזור מפואר מאפשר לך להרגיש כמו בבית
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התחתון  האחורי  בחלק  המובנה   USB מטען 
של הקונסולה המרכזית מאפשר ליושבי הרכב 
לטעון את ההתקנים הניידים שלהם באמצעות 

ÆUSB מקור מתח

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

Æהאוויר לנהג ולנוסע הקדמי

ולנוסעים שאיתך  לך  בגג¨ המורכב משתי שמשות¨ מאפשר  הפנורמי הענק  חלון השמש  בגג   חלון שמש פנורמי 
ליהנות מהרוח החיצונית הנעימה ובמקביל¨ מאווירה פנימית מרווחת יותרÆ וילון גלילה חשמלי העשוי יחידה אחת ≠ 

 Æללא חיפוי תקרה במרכז¨ מעניקים תחושה פתוחה שלא ניתן למצוא אצל המתחרים

Urban למעט בדגם™

Æקיה 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 
Æהחיצוניות¨ מופיעה בלוח המחוונים הודעה

™בדגמי Premium בלבד

¥ חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה בלחיצה 
עבור הנהג והנוסעים להגברת הנוחות  אחת 

Æוהבטיחות

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

Æמובנה

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

Æמבלי 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 

ÆUSB≠אנלוגי® ו©

 TFT≠LCD עם צג מגע ßתצוגת מערכת שמע ∏ אינץ
∏ אינץß הכולל גם תצוגה של מצלמת הנסיעה 

Æלאחור

את  שומרת   (IMS) משולבת  זיכרון  מערכת 
שני  עבור  הצד  ומראות  המושב  מצב  הגדרות 

 Æנהגים
™בדגם בנזין Premium בלבד

LED ספי דלתות מוארים בתאורת
באנרגיה מאירה  וחסכונית  בוהקת   LED תאורת 
את ספי הדלתות כדי לסייע לך להיכנס לסורנטו 

Æולצאת ממנו בצורה אלגנטית בשעות הלילה
Urban למעט בדגם™

®TPMS© מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
מערכת TPMS מציגה לא רק את הצמיג שחסר 
בו אוויר¨ אלא גם את לחץ האוויר הנוכחי בכל 

Æאחד מהצמיגים

החנייה  בלם  את  משוך  חשמלי  חנייה  בלם 
בטוח  להיות  ותוכל  פשוטה¨  כפתור  בלחיצת 

 Æשהוא ננעל כראוי

מסוג עילי  בלימה  פנס  עם  אחורי  ספויילר 
LED ספויילר אחורי בעל עיצוב מרהיב¨ מסייע 
האחורי  לחלק  מעל  האוויר  זרימת  את  לתעל 
מסוג  עילי  בלימה  פנס  בו  ומשולב  הרכב  של 

ÆLED

הפנסים   LED בלימה  ופנסי  אחוריים  פנסים 
האחוריים ופנסי הבלימה LED¨ משולבים במכלולי 
הפנסים האחורייםÆ תאורת LED מאירה מהר יותר 
וחסכונית  יותר  ארוכה  חיים  תוחלת  ומעניקה 

Æיותר באנרגיה ביחס לנורות רגילות
Urban למעט בדגם™

בקרת שיוט אוטומטית כוונן את הגדרות מערכת 
מההגה¨  ידיך  את  להסיר  מבלי  השיוט  בקרת 

Æבאמצעות כפתורים בעלי תכנון ארגונומי
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