
De Sorento.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone 
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse 
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in 
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van 
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden 
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw 
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en 
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek het nieuwe Kia.



Krijgt u graag wat u wilt in het leven, zonder compromissen te sluiten, dan is 
de nieuwe Kia Sorento SUV 7-zitter met elektrische aandrijving precies wat u 
nodig hebt. Wilt u voor nul-uitstoot gaan? De nieuwe Sorento plug-in hybride 
brengt u overal naartoe op batterijstroom. Of wilt u gewoon een wat lagere 
emissie? Ook dan is de nieuwe hybride Sorento een schot in de roos! Wat u 
ook kiest, dankzij zijn gestroomlijnde en krachtige design, gecombineerd met 
een riante binnenruimte, comfort en luxe, kunt u in stijl de weg op zonder  
dat u zich zorgen moet maken over lageemissiezones of verwijtende 
vingertjes. Of u kunt kiezen voor de opwindende nieuwe Sorento diesel SUV 
met efficiënte motortechnologie. Uw regels, uw keuze.

Volg uw eigen weg...
met de nieuwe Kia Sorento familie.

20" lichtmetalen velg niet beschikbaar voor onze markt



Zeg vaarwel aan het alledaagse en bewonder het gloednieuwe design van 
de Kia Sorento. Zijn robuuste, stijlvolle kenmerken sluiten naadloos aan bij 
de kracht van de elektrische aandrijving. Met opvallende nieuwe lijnen en 
wielbogen, deurgrepen in de kleur van het koetswerk en een satijnchromen 
toets, een gestroomlijnde afwerking en zijdorpels, combineert de Sorento 
Hybrid perfect een gesofisticeerde on-road ervaring met off-road sensaties, 
en dat met een lagere uitstoot.

Bepaal uw eigen normen.



Waar u ook heen gaat, de nieuwe Sorento Hybrid 
brengt u er in alle stijl en comfort naartoe, met een 
nieuw design dat een blijvende indruk achterlaat. 
Hij is voorzien van een nieuwe lichttechnologie 
met verticale LED-achterlichten, een sportieve 
achterbodemplaat en opvallende afwerking 
maar ook een strakke, glanzende dakspoiler met 
ingebouwde ruitenwisser en stijlvolle Sorento-
letters om ook aan de achterkant herkenbaar te 
zijn. Hoe u er ook naar kijkt, de Sorento maakt altijd 
een statement.

Geef uw eigen 
terrein vorm.



Welke nieuwe Sorento u ook kiest, met zijn gespierde en 
krachtige design loopt u steeds voorop. Neem nu de nieuwe 
Sorento Diesel en bewonder zijn opvallende, gestructureerde 
radiatorrooster, geaccentueerd door een zwarte, glanzende 
rand in chroom, een voorbumper met vleugelvormig 
luchtinlaatrooster, een voorbodemplaat en stijlvolle lichtmetalen 
velgen. In combinatie met de nieuwe lichttechnologie in de LED-
koplampen, LED-dagrijlichten en LED-mistlampen zijn vorm en 
functie perfect in harmonie.

Kies uw eigen horizonten.

20" lichtmetalen velg niet beschikbaar voor onze markt



Is een SUV die voldoet aan alle voorwaarden wat verbluffend design, 
stoer karakter, ruimte en comfort maar ook milieu betreft voor u een 
must om uw eigen leven te kunnen leiden? De nieuwe milieuvriendelijke 
Sorento Plug-in hybride biedt het beste van beide werelden. Dankzij Kia’s 
geavanceerde elektrische aandrijving schakelt hij naadloos over van benzine 
naar emissievrij elektrisch, met extra kostenbesparingen en een elektrisch 
bereik van meer dan 57 km*. En de geïntegreerde laadpoort, die het laden 
vereenvoudigt, biedt de extra flexibiliteit om de batterij thuis of op openbare 
laadstations langs de weg en aan laadpunten op te laden.

Maak uw eigen statement.

*  volgens WLTP cyclus



* KiaCharge-diensten beschikbaar in bepaalde landen sinds september 2020.

Laadpoort (met geïntegreerde laadindicator). Geniet van 
het comfort van eenvoudig opladen thuis of in een openbaar 
laadstation. Dankzij de geïntegreerde type 2 laadconnector kunt u 
de standaardkabel van uw voertuig, een optionele Type 2 naar Type 
2 kabel of de eigen kabel van het laadpunt gebruiken. Welke kabel 
u ook kiest, u stopt hem gewoon in het stopcontact en de led bij uw 
laadpoort geeft de laadstatus en het batterijniveau weer. Zo kent u 
in een oogopslag de status van uw batterij.

Benut de vele 
mogelijkheden.

Via KiaCharge* wordt opladen aan openbare 
laadstations kinderspel met de Sorento Plug-
in hybride. Dankzij KiaCharge kunt u steeds 
probleemloos en heel eenvoudig opladen, waar u 
ook gaat. Al wat u nodig hebt, is een kaart.  
De KiaCharge RFID-kaart geeft u snel en 
gemakkelijk toegang tot het groeiende DCSnetwerk 
met meer dan 148.000 laadstations in 29 Europese 
landen en tot een hele reeks handige diensten die 
van het laden een aangename ervaring maken. 
Het 100% opladen van de nieuwe Sorento Plug-in 
hybride aan een openbaar laadstation (230 V, 16 A) 
duurt ongeveer 3 uur en 25 minuten.

Laadkabel & control box. De Plug-in hybride Kia Sorento is 
voorzien van een laadkabel op maat om thuis te laden via een 
normaal stopcontact, en van een 'in-cable control box' (ICCB) om de 
stroomsterkte te beperken en veilig te kunnen laden.



Waar u ook bent of waar u ook heen gaat, in de nieuwe Kia Sorento vindt u de laatste 
technologie en connectiviteit, ergonomisch gecombineerd met luxueuze ruimte, 
stijl en comfort. Maak het uzelf gemakkelijk in het hoogwaardige interieur met 
sfeerverlichting en ontdek de zetels in zwart gestikt nappaleder met zwarte dakrand 
of de zwart-grijze lederen zetels. En dan is er nog het dashboard met satijneffect, 
voorzien van een 3D-reliëfeffect en semichroomafwerking, of de glanzende zwarte 
accenten in de passagiersruimte, die mooi passen bij de sportieve buitenzijde. Leun 
achterover en verwonder uzelf over het 10.25" frameloos navigatiesysteem met Kia’s 
Kia Connect (UVO) en volledig digitaal 12.3" Supervision-scherm. Begeef u daarna de 
weg op en geniet van het premium Bose® geluidssysteem met 12 luidsprekers en van 
de draaiende schakelknop. Volg uw eigen weg, in uw stijl... zonder compromissen.

Geniet van uw eigen pleziertjes.



Neem plaats in de nieuwe Plug-in hybride Sorento en betreed een wereld die 
beheerst wordt door de nieuwste snufjes op het vlak van bestuurdersinformatie 
en connectiviteit. Bekijk het 10.25" frameless navigatiesysteem met Kia Live dat 
onder meer informatie geeft over laadstations in de buurt of onderweg. Laat u 
verrassen door de volledig digitale 12.3" supervision-cluster, met belangrijke rij-
informatie en updates over de energiestroom, de batterijstatus, het bereik tot de 
volgende laadbeurt en nog veel meer. En stem daarna af op het Bose® Premium 
Soundsystem met 12 speakers. Neem het allemaal in u op, ontspan en geniet 
van comfortabele luxe en stijl, met onder meer lederen zetels, een dashboard 
met satijneffect, half verchroomde decoratieve afwerkingen en een zachte 
sfeerverlichting. Klaar om te vertrekken, u zegt het maar.

Geniet van elk moment.

EV/HEV-knop. Met een druk op de Hybrid/Electric (HEV/EV) knop op de centrale console kiest u tussen de elektrische en hybride 
modus. In EV-modus – ideaal voor de stad – kiest de Sorento Plug-in hybride uitsluitend voor emissievrije elektrische energie en rijdt u 
dus volledig emissieloos*. In HEV-modus gebruikt deze wagen, als de batterij onvoldoende geladen is, beide energiebronnen tegelijk, de 
benzine- en elektrische motor.
* Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer 
het laadniveau van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer het nodig is om de cockpit te verwarmen.



Denk ruim en stel u de mogelijkheden voor. Met zijn mix van veelzijdigheid 
en flexibiliteit laat de nieuwe Sorento zich nooit afschrikken door avontuur 
of door de stad. Deze 7-zitter biedt de ultieme ruimte en comfort dankzij de 
individueel schuifbare en met één druk op de knop inklapbare achterbanken 
met 60/40-indeling. Wie er ook meereist, iedereen geniet volop van 
de ruimte en het comfort. Er is zelfs manuele airconditioning voor de 
passagiers op de derde rij, zodat het voor iedereen een aangename rit wordt. 
Uiteindelijk is de Sorento ontworpen om het u en al uw medepassagiers 
gemakkelijk te maken.

Doe uw eigen ding.



Vermenigvuldig  
uw mogelijkheden.
Zin om uw grenzen te verleggen? Met de Sorento doet u dat in 
stijl! Daarom vindt u het ultieme comfort, ruimte en flexibiliteit 
gehuld in zijn gewaagde exterieur.

Ruime kofferruimte met 
inklapbare tweede rij met één 
druk op de knop. De Sorento 
kan snel worden omgebouwd 
van 5-zitter naar 7-zitter, maar 
ook zodanig worden aangepast 
dat u er al uw koffers in kwijt 
kunt of op verkenning kunt 
trekken dankzij de kofferruimte 
van 910 liter. Om de rugsteunen 
van de tweede rij gemakkelijk 
te kunnen inklappen vanaf de 
achterklep, zijn er twee knoppen 
voorzien: één voor de linkeren 
één voor de rechtersteun. Snel 
en eenvoudig!

3e rij deels ingeklapt (6 & 7 zitplaatsen)

3e rij ingeklapt en 2e rij deels ingeklapt  
(6 & 7 zitplaatsen)

3e rij volledig ingeklapt (6 & 7 zitplaatsen)

2e rij deels ingeklapt (5 zitplaatsen)

Deelbare zetels. Wat ook uw plannen zijn 
en wat u ook meeneemt, de Sorento is altijd 
optimaal voorbereid.

* De 6 & 7 zitplaatsen foto's tonen een 
7 zitplaatsen Sorento.

2e rij ingeklapt (5 zitplaatsen)

Een handig snufje om moeiteloos uw koffer vol te laden: de 
openingshoek van de achterklep kan ingesteld worden op 
maat van elke bestuurder, met een geheugenknop onder de 
achterklep. Dat doet u door simpelweg drie seconden een knop 
ingedrukt te houden.



Head-up display (HUD). Blijf veilig: om uw ogen op de weg te houden, projecteert het HUD grafische elementen en andere rijgegevens 
op de voorruit, rechtstreeks in uw gezichtsveld.

Deel de ervaring.
Als u weet waar u heen gaat, is het geruststellend te weten dat ook uw 
geliefden kunnen genieten van het ergonomische, ruime en comfortabele 
interieur van de Sorento.

Verwarmde en geventileerde zetels. In uw sas bij elke 
temperatuur: bij koud weer kunnen het zitkussen en de 
rugsteunen van de eerste en de tweede rij verwarmd worden.  
Op warme dagen kunnen de bestuurder en de passagier  
vooraan genieten van verkoeling dankzij de gekoelde zitkussens 
en rugsteunen.

Sfeerverlichting. Voor de perfecte sfeer vindt u sfeerverlichting 
in de deuren en onder het dashboard, met keuze uit zeven 
hoofdkleuren en tot 64 andere kleuren, naargelang uw humeur.  
Zo beslist u of het een rustige of spannende rit wordt.

Zetels met geheugenfunctie. Dit ingebouwde geheugensysteem 
slaat de stand van de spiegels en de zetel op voor twee 
bestuurders. Voor extra comfort en gemak zijn zowel de 
bestuurders- als de voorste passagierszetel uitgerust met een 
lendensteun. De bestuurderszetel beschikt bovendien over een 
verlengbaar zitkussen en een zijairbag die voorkomt dat het  
hoofd van de bestuurder en passagier met elkaar in aanraking 
komen bij een aanrijding.

360° camera. Veiligheid in elke hoek: dit intuïtieve systeem 
combineert vier groothoekcamera’s vooraan, achteraan en  
aan beide zijkanten, zodat u in vogelperspectief de omgeving  
van de Sorento kunt bekijken wanneer u parkeert of trager dan 
20 km/u rijdt.



Draadloze gsm-lader. Vergeet kabels. Laad uw mobiele telefoon 
draadloos en moeiteloos op door hem op het laadoppervlak 
vooraan op de middenconsole te leggen.

Bose® Premium surround sound-systeem. Ontdek het neusje van 
de zalm op het vlak van auto-entertainment, met 12 luidsprekers, 
een externe versterker en spitstechnologie. Hiermee maakt u van 
elke stereo- of multichannel audiobron een verbluffende surround 
sound-ervaring.

10.25" navigatiesysteem. Kies uw bestemming via het opvallende frameloos premium navigatiesysteem met 10.25" aanraakscherm  
en het exclusieve digitale systeem Kia Connect (UVO), Kia Live, dat live navigatieupdates uitvoert. Dit is ook nog eens voorzien van  
het '7 Year Map Update'-programma en is compatibel met Android Auto en Apple Car Play.

USB-poorten en power for all. De rugsteunen op de eerste rij zijn 
voorzien van USB-oplaadpunten die kunnen gebruikt worden door 
passagiers op de eerste en tweede rij. En in de koffer vindt u aan 
weerskanten USB-oplaadpunten voor de passagiers op de derde 
rij (enkel aanwezig indien 7 zitplaatsen). Maar ook de achterste 
middenconsole is voorzien van een USB-oplaadpunt en  
12 V-uitgangen, perfect om te gamen en toestellen op te laden.

Blijf constant verbonden.
Zodra u plaatsneemt in de nieuwe Kia Sorento, ontdekt u een hele rits  
informatie- en entertainmentsnufjes die u volledige controle geven, welk 
avontuur er ook voor u ligt.

7 Year Map Update

Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 
01.03.2013 door Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom 
Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, 
gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van 
een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.



Blijf verbonden. 
Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden 
scheppen om grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar 
u ook bent en wat u ook zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia 
Connect (UVO)-app en de on-board Kia Connect (UVO) services. Die houden 
uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos informatie over uw reis. 
Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en realtime 
info over het verkeer maar ook over laadstations, parkings, het weer en 
points of interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via 
de Kia Connect (UVO)-app krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile 
navigatie, valet parkeermodus, find my car, deurbediening en vele andere 
functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit een beter moment om 
van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto  
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app 
op uw smartphone een simpele en handige manier om tijd  
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my  
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus 
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en 
controleer de status van uw voertuig voordat u vertrekt. 
Met deurbediening vergrendelt en ontgrendelt u deuren op 
afstand. En onder my trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO) 
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en 
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste 
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo, 
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd 
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect 
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare 
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en oplaadstations 
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien alles 
handsfree. Wijzig of herstel uw voertuiginstellingen via 
user profile transfer. Open uw smartphoneagenda op uw 
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Alles binnen handbereik. Wanneer u met een elektrische Kia 
rijdt, houden de Kia Connect (UVO)-app en de Kia Connect 
(UVO) on-board services u op de hoogte en in controle. Met de 
Kia Connect (UVO)-app kunt u het opladen op afstand starten, 
stoppen en plannen via battery charging. Met de Kia Connect 
(UVO) on-board services vindt u een oplaadpunt onder live 
EV stations. En via de gegevens van het up-to-date realtime 
netwerk kunt u gemakkelijk oplaadpunten zoeken en andere 
info zoals de beschikbaarheid van stekkers en compatibele 
connectortypes raadplegen.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven 
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende 
meldingen op afstand. Voertuigstatus biedt een uitgebreid 
overzicht van uw auto, zoals raamvergrendeling, batterijniveau 
en andere belangrijke diagnose-informatie. Kia Connect (UVO) 
stuurt u ook belangrijke alarmmeldingen. Het anti-theft alarm 
waarschuwt u voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm 
verwittigt als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de 
parkeerstand staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services. Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).



Verwacht het onverwachte.
Niemand kan zeggen wat er ons op de weg zoal te wachten staat. Daarom is de nieuwe 
Sorento uitgerust met heel verfijnde oplossingen die de reis veiliger maken.

Rear Occupant Alert (ROA). Maakt gebruik van ultrasone 
sensoren die kinderen of dieren op de tweede of derde rij 
detecteren. Dit systeem geeft een visueel en een geluidssignaal 
als het beweging binnen detecteert voor- en nadat het voertuig 
werd vergrendeld.

Multi-Collision Brake Assist (MCBA). Als uw airbag openklapt als 
gevolg van een aanrijding wordt er meteen een signaal gestuurd 
naar het Electronic Stability Controlsysteem en remt de wagen af. 
MCBA brengt de wagen tot stilstand om een tweede aanrijding te 
vermijden of de gevolgen ervan te beperken.

Safe Exit Assist (SEA). Voorkomt dat achterpassagiers het 
voertuig verlaten wanneer het systeem naderende gevaren 
registreert. In dit geval vergrendelt het systeem de deuren en 
geeft een auditief en visueel waarschuwingssignaal.

Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA). Wanneer u van rijstrook wil veranderen, detecteert het Blind-Spot Collision-Avoidance 
Assist-systeem voertuigen in uw dode hoek en verschijnt er een waarschuwingssignaal in uw achteruitkijkspiegel en op de head-up 
display in de auto. Als u van rijstrook verandert terwijl er zich een voertuig in uw dode hoek bevindt, zal de Sorento meteen remmen om 
een aanrijding te vermijden. De waarschuwingssignalen op de achteruitkijkspiegel en head-up display zullen ook knipperen en er zal ook 
een geluidssignaal weerklinken.

Blind-spot View Monitor (BVM). De BVM gebruikt zijcamera's 
om de zichtbaarheid in dode hoeken te verbeteren. Wanneer u 
links of rechts knippert, toont uw instrumentenbord de weg in uw 
dode hoek. Knipper links en u krijgt de linkerachterkant te zien, 
knipper rechts en u krijgt de rechterkant te zien.

Forward Collision-avoidance Assist (FCA). Het FCA-systeem evalueert de gegevens van de camera's en radars op uw wagen en 
analyseert informatie over voorliggers, voetgangers of fietsers die de weg oversteken, om een mogelijke aanrijding te voorkomen. FCA 
voorkomt ook aanrijdingen met voertuigen wanneer u op een kruispunt naar links draait. Als het een mogelijke aanrijding detecteert, 
verschijnt een waarschuwingssignaal op uw instrumentenbord en wordt er maximaal geremd.



* Enkel op Sorento's met dieselmotor.

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA). ISLA maakt gebruik van een 
camera om snelheidsbeperkingen langs de weg te lezen en geeft 
ze weer naast de snelheidsmeter en op het navigatiescherm. U kunt 
dan beslissen om uw snelheid aan te passen of om het te negeren.

Parking Collision-avoidance Assist (PCA). Aan de hand van 
een achtercamera en ultrasone achtersensoren voorkomt PCA 
dat de wagen voetgangers of achterliggende obstakels aanrijdt 
wanneer u parkeert of wegrijdt uit een parkeerplaats, maar ook 
wanneer u traag rijdt. Als het een aanrijding met een obstakel 
verwacht, waarschuwt het systeem de bestuurder met visuele en 
geluidsalarmen en remt het de wagen af.Rear Cross traffic Collision avoidance Assist (RCCA). Om veiliger achteruit te rijden vooral wanneer u achteruit wegrijdt uit een 

parkeerplaats en het zicht beperkt is geeft RCCA visuele en geluidsalarmen en biedt rembijstand als de achterste hoekradar een voertuig 
detecteert dat van links of rechts nadert. (Als de bestuurder Warning Only selecteert in het menu, zal het systeem enkel visuele en 
geluidsalarmen geven zonder rembijstand.)  
Highway Drive Assist (HDA). HDA houdt zich aan de snelheid ingesteld door de bestuurder of aan de snelheidslimiet op de weg. 
Tegelijkertijd stuurt, versnelt en vertraagt het systeem in uw rijstrook en houdt het de wagen op een veilige afstand van voorliggers. Het 
past de snelheid automatisch aan aan de snelheidslimiet op de weg die wordt gedetecteerd door het navigatiesysteem.

Remote Smart Parking Assist* (RSPA-Entry). Remote Smart Parking Assist (RSPA) is een handig parkeersysteem dat het parkeren of 
wegrijden uit een parkeerplaats vereenvoudigt door de wagen automatisch te parkeren of te manoeuvreren. Met de afstandsbediening in 
de sleutel kunt u ook uw auto op afstand naar voren of naar achteren verplaatsen terwijl u buiten staat.

Bescherming binnen handbereik.
Dankzij de nieuwe Kia Sorento blijft u op de hoogte van wat er allemaal 
rondom u gebeurt en van andere voertuigen, voor extra comfort en veiligheid 
op korte en lange ritten.



U behoudt de controle.

Smart Cruise Control met Stop & Go (SCC W/S&G) en NSCC.  
Aan de hand van een camera en radar handhaaft SCC de ingestelde 
snelheid en houdt een veilige afstand tussen uw wagen en 
voorliggers. Het versnelt en vertraagt en stopt uw voertuig wanneer 
de voorligger dat ook doet. En zodra die opnieuw vooruitrijdt, doet 
SCC hetzelfde. Bovendien krijgt SCC navigatiebijstand en gebruikt 
ADASmapinformatie, zodat het automatisch kan vertragen in 
bochten, voor extra veiligheid, en binnen de toegelaten snelheid 
kan blijven.

Lane Keeping Assist (LKA). Steeds aan uw zijde om u gefocust te houden. Een camera vooraan de auto monitort lijnmarkeringen.  
Als de bestuurder de rijstrook onbedoeld verlaat, geeft LKA een waarschuwing en brengt u terug naar uw rijstrook.

Driver Attention Warning (DAW). DAW monitort uw 
stuur-, knipper- en acceleratiegedrag en waarschuwt u bij 
concentratieverlies. Als een voorligger bijvoorbeeld vooruitrijdt  
en u niet beweegt, zal het systeem u waarschuwen. Of als u 
tekenen van vermoeidheid vertoont, zal DAW u aanmoedigen  
om even een pauze te nemen.

Lane Following Assist (LFA). Kia’s autonome rijsysteem 
niveau 2 vormt een grote stap naar semiautomatisch rijden. In 
samenwerking met Smart Cruise Control controleert LFA het 
versnellen, remmen en sturen op basis van uw voorliggers. Dat 
maakt filerijden makkelijker en veiliger. Het systeem gebruikt 
camera- en radarsensoren om een veilige afstand te bewaren ten 
opzichte van het voertuig voor u en monitort de wegmarkeringen 
om uw auto in het midden van het rijvak te houden. LFA is actief 
tussen 0 en 180 km/u.

High Beam Assist (HBA). Als de rijomstandigheden het toelaten, schakelt de Sorento automatisch de grote lichten in. Wanneer 
het donker is en de camera in de voorruit de koplampen van een tegenligger detecteert, schakelt het High Beam Assist-systeem 
automatisch naar de dimlichten om andere bestuurders niet te verblinden.

Zowel tijdens korte als tijdens lange ritten is het een opluchting 
te weten dat uw Kia Sorento denkt aan uw veiligheid en die van 
uw passagiers.



Starten. Bij een start vanuit stilstand 
valt het hybride systeem volledig 
terug op de elektrische motor. Op die 
manier daalt het brandstofverbruik bij 
stapvoets verkeer.

Brandstofacceleratie. Als u harder 
versnelt, werkt de benzinemotor 
samen met de elektrische motor om 
de gewenste snelheid te bereiken.

Zachte acceleratie. Ook bij een 
zachte acceleratie wordt het systeem 
uitsluitend aangedreven door de 
elektrische motor. Zo heeft het genoeg 
acceleratievermogen om te versnellen.

Cruising. Aan een vrij constante snelheid 
levert het systeem extra vermogen en 
wordt de benzinemotor de belangrijkste 
krachtbron.

Deceleratie. Het regeneratieve 
remsysteem maakt gebruik van elke 
vertraging om energie op te vangen  
en op te slaan in de batterij.

Kennis is macht.

12.3" volledig digitaal TFT-instrumentenbord. Een intelligent en personaliseerbaar controlebord geeft informatie over de temperatuur, 
bandendruk en andere belangrijke informatie over het voertuig en over de reis. Het geeft ook de status van het hybride laadsysteem weer, 
waaronder brandstof- en batterijniveau en -gebruik. Op het hoogresolutiescherm krijgt u heel eenvoudig en in één oogopslag een schat  
aan informatie.

10.25" navigatiedisplay. Het gebruiksvriendelijke kleurenaanraakscherm toont de route, opties voor de kortste weg en andere 
essentiële informatie. Het is ook verbonden met de achteruitrijcamera en geeft dynamische parkeerrichtlijnen weer. Het scherm kan 
in twee opgesplitst worden, zodat u vlot toegang krijgt tot apps, voertuiginformatie en multimedia. U kunt er ook het optionele BOSE® 
premium surround sound-systeem met 12 luidsprekers mee bedienen, dat compatibel is met Android AutoTM en Apple CarPlayTM.
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Brandstoftank Elektrische motor Hybride startmotor
 
Laadpoort

Batterij met hoog voltageOnboard charger Smartstream G1.6 T-GDi

AT-transmissie

Omarm uw toekomst. Volledig hybride of Plug-in hybride? Het kan ingewikkeld zijn, maar Kia maakt 
het u gemakkelijk dankzij innovatie en technologie. Eenvoudig gesteld: beide 
combineren een verbrandingsmotor met lage emissie en een batterij met 
nul-uitstoot. De nieuwe Sorento Plug-in hybride is uitgerust met onze meest 
geavanceerde aandrijving en biedt een perfect evenwicht tussen efficiëntie en 
dynamisch rijden, wat een snelle en vlotte overgang van een elektrische naar 
hybride werking garandeert (benzine/elektriciteit). En de volledig opgeladen 
batterij heeft een bereik van meer dan 57 km*, en dit volledig emissievrij. Meer 
dan genoeg dus voor dagelijkse verplaatsingen in de stad. Voor langere ritten 
kan ook de benzinemotor ingeschakeld worden. 

Foto is louter als illustratie bedoeld.  
De aandrijving en elektrische systemen knen verschillen.

*  volgens WLTP cyclus



All-wheel drive voor 
all-round avontuur.
De AWD-technologie van de nieuwe Sorento maakt elke rit en 
elk avontuur nog aangenamer. Het innovatieve, voortdurend 
actieve vierwielaandrijving-systeem zorgt ervoor dat de wagen 
uitstekende tractie behoudt op ruige, losse of gladde wegen en 
verbetert de laterale stabiliteit in bochten. En met de nieuwe 
Terrain Mode Select-functie blijft u vlot in controle door te 
schakelen tussen Drive mode en Terrain mode.



Drive mode select (DMS). De nieuwe automatische versnellingsbak 
laat u kiezen uit een aantal rijmodussen waarmee u de respons 
van de aandrijflijn op de input van de bestuurder kunt afstemmen, 
voor een lager brandstofverbruik of snellere acceleraties. De 
Sorento met dieselmotor biedt vier rijmodi: Eco, Comfort, Sport en 
Smart. En de Sorento HEV biedt de keuze uit Eco, Sport en Smart. 
Het Drive Mode Select-systeem regelt ook het gewicht van de 
stuurbekrachtiging met het oog op een meer ontspannen of een 
snellere en meeslepende stuurrespons.

Draaiende schakelknop. Met de centraal gelegen en gemakkelijk bereikbare draaiende schakelknop met shift-by-wire-technologie 
schakelt u moeiteloos. Om veiligheidsredenen schakelt die automatisch naar P-stand, voor het geval de bestuurder er niet aan 
denkt. Automatische versnellingsbak met dubbele koppeling (DCT). De Sorento 2.2 CRDi komt met een achtversnellingsbak met 
dubbele koppeling waarmee u bliksemsnel en ongelooflijk vlot kunt schakelen. Automatische versnellingsbak (AT). De automatische 
zesversnellingsbak van de Sorento 1.6 T-GDi HEV & 1.6 T-GDi PHEV verzekert een soepele overgang tussen twee versnellingen.

Terrain mode select (TMS). Het Terrain Mode Select-systeem brengt spanning binnen handbereik, met een vlotte overgang tussen 
rijmodi (Eco, Comfort, Sport, Smart) en terreinmodi (Snow, Mud, Sand). TMS is enkel verkrijgbaar voor 4WD (all-wheel drive). De Snow-
modus beperkt wielslip op gladde of besneeuwde wegen voor extra stabiliteit, terwijl de Mud-modus een agressiever koppel toelaat 
zonder heel hoog te schakelen, zodat de wielen blijven draaien en bewegen in de modder. De Sand-modus voorkomt dat de wielen zich 
ingraven in het zand door een optimaal koppel te verdelen over elk wiel.

Schakelpaddles. De verfijnde schakelpaddles met 
chroomafwerking zijn perfect afgestemd op de rest van het 
interieur. U kunt er gemakkelijk mee schakelen zonder de handen 
van het stuur te nemen. Ze staan ook garant voor een dynamische 
rijervaring en een snelle en moeiteloze koppelstijging, zonder dat 
u de controle verliest.

Rij met passie.
Ga uw eigen weg met een reeks nieuwe, dynamische motoropties.  
De gloednieuwe Sorentomodellen 5- en 7-zitter zijn uitgerust met  
een 1.6 T-GDi HEV elektrische brandstofmotor met 2WD of 4WD.  
En er is ook een 2.2 CRDi dieselmotor met 2WD of 4WD.



Als uw eigen weg gaan betekent dat u volop zit uit te kijken 
naar nieuwe uitdagingen of avonturen of naar wat de dag zal 
brengen, staat de nieuwe Sorento altijd paraat, en dat met 
een hele reeks originele Kia-accessoires. Op reis, in de stad of 
voor de ontspanning, onze selectie hoogwaardige accessoires 
biedt slimme oplossingen en speciale opties om uw Sorento te 
personaliseren en er een leuke rijervaring van te maken.

Druk uw stempel.

Hondenrooster, boven- en onderframe. Deze robuuste rooster is gemakkelijk te installeren en past 
perfect. Hij zorgt ervoor dat alles mooi op zijn plaats blijft.
 
Achterbumperrand. Deze op maat en voor 90% uit biologisch materiaal gemaakte antisliprand 
beschermt uw koffer tegen water, modder of vuil.
 
Kofferlijst. Efficiënte bescherming en exclusief design: ideaal om te voorkomen dat de binnenlijst van 
de laadruimte van uw Sorento beschadigd raakt.

Mode 3-laadkabel. De Mode 3-laadkabel is langs beide zijden 
uitgerust met Type 2-aansluitingen en kan gebruikt worden voor 
dagelijkse oplaadbeurten op openbare en private laadpunten met 
Type 2-stopcontacten.

Zijtreden. Deze robuuste zijtreden maken het instappen 
gemakkelijker en accentueren de unieke look van uw Sorento.

Aluminium dakrails & fietsendrager pro. Neem alles mee wat u 
maar nodig hebt met deze lichte maar sterke dakrails en maak uw 
fiets gemakkelijk vast en los.

Afneembare trekhaak. U kan deze wagen uitrusten met een vaste 
en afneembare trekhaak om optimaal gebruik te kunnen maken 
van het fenomale sleepvermogen van 2.500 kg op de Diesel en 
1.650 kg op de hybride variant.



Zwart Nappaleder met grijze stiksels en bies (optie op Pace via Premium Nappa Pack)

Zwarte stoffen zetelbekleding  
(standaard op Pulse)

Zwarte lederen zetelbekleding 
 (standaard op Pace, optie op Pulse via Style Pack)

Stijlvol aan de binnenkant.
Uw Kia Sorento zegt evenveel over u aan de binnen- als aan de buitenkant. 
Daarom bieden we een hele reeks interieuropties om uit te kiezen, zoals stof 
en nappaleder.

Voor een stijlvolle afwerking zijn alle lederen zetels voorzien van een 
geborstelde TOM-film en 3D-reliëfeffect, terwijl de zwarte stoffen zetels 
worden aangeboden met metaallak- en 3D-reliëfeffect. Daarnaast zijn er ook 
verbluffende grijze lederen zetels en zwarte lederen zetels met een zwarte 
detailtint. De zetels in zwart nappaleder worden ook nog eens gecombineerd 
met een zwarte hemelbekleding.

Tweekleurig Grijs-Zwarte lederen zetelbekleding 
(optie op Pace via Premium Pack)

Grijze lederen zetelbekleding  
(standaard op Pace, optie op Pulse via Style Pack)



Met tien opvallende koetswerkkleuren en keuze uit 17", 18" en 
19" lichtmetalen velgen kunt u uw nieuwe Sorento naar smaak 
personaliseren.

Maak uw statement.

Afmetingen

Koetswerkkleuren
Voor elke stijl is er de juiste kleur. De Sorento is beschikbaar in Pearlescent,  
Metallic en Solid kleuren.

17" lichtmetalen velgen met 235/65 banden 
Standaard op Pulse HEV

18" lichtmetalen velgen met 235/60 banden 
Standaard op Pulse Diesel

19" lichtmetalen velgen met 235/55 banden 
Standaard op Pulse PHEV en 

Pace HEV-Diesel-PHEV

* Niet-metaalkleur

Mineral Blue (M4B)

Snow Pearl White (SWP)

Essence Brown (BE2)

Aurora Black Pearl (ABP)

Silky Silver (4SS)

Gravity Blue (B4U)

Runway Red (CR5)

Clear White (UD)*

Platinum Graphite (ABT)

Steel Grey (KLG)

Mineral Blue (M4B)

Velgen



Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een 
garantie van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 4 
jaar 150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is gratis 
en overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde 
dat de auto regelmatig wordt onderhouden volgens het 
onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) 
of Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat 
onze batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom 
bieden we u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving 
of 150.000 km, afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor 

batterijen met een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride 
elektrische Kia-wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie voor 
een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht 
het aantal kilometers op de teller. Dit betekent dat u jarenlang 
kunt genieten van ons milieuvriendelijk assortiment, elke dag 
opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten 
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 

roesten van binnenuit.

Gerust onderweg.
Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen 
vandaag maar ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia exclusieve uitgebreide 
garanties. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer 
te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar 
aardgas, en de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum 
momenteel werkt.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), hybride 
elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens (PHEV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van 
een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, 
wat er ook eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en 
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht het 
aantal kilometers op de teller. Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een 
batterijcapaciteit van 70%. Een vermindering van de batterijcapaciteit 
in HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om een 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van zowel  
de UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die optimaal is afgestemd  
op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.



Kia Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.
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1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.

Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


