
CO
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udslip: 148 g/km

Brændstof: diesel

Tophastighed: 180 km/t

Køreklar vægt: 1605 kg

Totalvægt: 2145 kg

Anhængervægt m. bremse: 1600

17,9 km/l v. blandet kørsel* Anhængervægt u. bremse: 750 kg

Bagagerum (l) 480

• Follow Me Home lys • Aircondition • 7" Navigation m. touch skærm

• LED kørelys foran • Armlæn i bag med kopholder • Apple CarPlay m. stemmestyring

• Sidespejle el- indklappelige m. blink • Armlæn mellem forsæder • Bluetooth*

• Sidespejle el-justerbare m. varme • Aut. lyslængderegulering • DAB+ Radio

• Tonede ruder • Bakkamera med dynamisk guide • Ratbetjent audioanlæg

• ABS m. elektronisk bremsekraftsfordeling • Fartpilot m. hastighedsbegrænser • SuperVision instrumenter

• BAS Bremseassistent • Fjernbetjent centrallås • TomTom Live Services

• DAW Træthedsregistrering • Højdejusterbart førersæde • Turn by Turn navigering i cluster

• DBC Nedkørselassistent • USB/AUX & iPod indgang 

• Elektronisk P-bremse (kun m. DCT) • Luftdyser v. bagsæder • Alupedaler

• Læderrat & lædergearknop • Alu indstigningslister

• ESS Aut. havariblink • 60/40 splitbagsæde • Aut. anti-dug

• HAC Bakkestartsassistent • 19" alufælge (245/45R19) • Aut. nedblændeligt bakspejl

• HBA Aut. fjernlys • Alu liste i bagagerumsåbning • Dørbeklædning m. kunstlæder

• IsoFix • Dobbelt udstødning (ej 1.6 CRDi) • High glossy detaljer indvendigt

• LKAS Vejbaneassistent • High Glossy sort frontgrill • Højdejusterbart passagersæde

• SLIF Fartgrænse information • LED tågelygter foran, Ice-Cube design • Klimaanlæg 2-zoner fuldautomatisk

• TPMS Dæktrykskontrol • Privacy glass • Lædersæder

• TSA Trailer stabilitetsassistent • Satin krom detaljer på kølergrill • Lændestøtte, elektronisk på førersæde

• VSM Stabilitetsstyring af bil • Satin krom detaljer under tågelygter • Satin krom detaljer indvendigt

• 6 Airbags • Satin krom indlæg i sideskørter • Multifunktionel Smart Key 

• SuperVision instrumenter m. 4,2" farvedisplay • Satin krom indlæg i håndtag udvendigt • Regnsensor

• Elektronisk P-bremse • Satin krom liste på bagklap • Sort loftbeklædning

• Sædevarme i forsæder & bagsæder • Sportsrat D-shape m. GT-Line emblem

• Varme i rattet • Tagræling • Start/stop knap

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Priser

Vejl. Udsalgspris inkl. leveringsomkostninger Monteret ekstraudstyr (denne bil)

kr. 279.999 Farvetillæg 6.999,00kr.               

kr. 373.799 AEB nødbremse samt adaptiv fartpilot  kr.            19.999,00 

kr. 26.998

kr. 400.797 Total 26.998,00kr.             

Beskatning fra: kr. 283.689,-

Service og garanti

Serviceinterval Garantier

Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 kilometer* 7 års garanti / maks 150.000 kilometer (fri km de første 3 år)

Dieselmotor: 24 måneder / 30.000 kilometer 5 års lakgaranti / maks 150.000 kilometer

12 års gennemtæringsgaranti / kilometer ubegrænset
*1,6 T-GDI 177 hk motor: Motorolie og oliefilter skal udskiftes for 

hver 12 måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer først)

Reg. nr. CK 45199

Privatleasing fra: Udbetaling kr. 7.495,- / månedlig ydelse 3.995,-

Pris ekstraudstyr

Total pris

• ISG m. start/stop funktion

• Sølv skid plate. SUV detalje foran & 

bagved

Pris fra

Pris for denne testmodel

• ESC Elektronisk stabilitetskontrol m. 

antispinregulering

*Forbrugstal er beregnet efter WLTP - Tallene varierer afhængigt af de individuelle modellers specifikationer

Udstyrsspecifikationer 

Komfort & diverse udstyr

Præstation (0-100): 11,8 sek.

Brændstofforbrug: 

Træk: Forhjulstræk

Gearkasse: 7-trins DCT

Ydelse: 136 hk v. 4000 omdr./min 

Max. moment: 320 Nm v. 2000 ~ 2250 omdr./min

Sportage 1.6 CRDI MHEV GT-line DCT 
Vedlæg til pressebil udlånt af Kia Import Danmark AS

Tekniske data 

Motor: 1,6 CRDI 


