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Kia Sportage — Fakta & čísla

Evropské výsledky značky Kia

Vyrobeno v Evropě

Podíl značky Kia na
evropském trhu v roce
2021 vzrostl na rekordních
4,3 %.
Společnost Kia Europe
v roce 2021 prodala v
Evropě 502 677 vozů, což
ve srovnání s rokem 2020
znamená nárůst o 20,6 %.
Evropským bestsellerem
bylo v roce 2021 SUV
Sportage s 88 580
prodanými vozy (do konce
3. čtvrtletí).

2 777 056 ks
Kia celosvětově prodala
2 777 056 vozů.

Proměna značky

Plán S

V lednu Kia zahájila proměnu
značky uvedením nového
výrazného firemního loga a sloganu
,,Movement that inspires“.

Cílem strategického ,,Plánu S“ je
značky Kia v automobilovém průmyslu
příštích let, zahrnujícím služby mobility
a autonomii.
Do roku 2026 představí Kia 11 nových
akumulátorových elektromobilů: 7
modelů postavených na podvozkové
platformě E-GMP (Electric-Global

Prvním vozem Kia, který v Evropě
zhmotnil principy designové filozofie
,,Spojené protiklady“, byl pokrokový
elektrický crossover Kia EV6.

Společnost Kia Germany v roce
2021 zaregistrovala 65 846 vozidel,
to je o 2,4 % více než v roce 2020.

Zcela nová Sportage se vyrábí v Evropě po boku modelové
rodiny Ceed v moderním žilinském závodu Kia na Slovensku.
Závod v Žilině za pouhých
15 let vyprodukoval přes
4 miliony vozů značky Kia.

Zcela nová Sportage je první
specifickou evropskou verzí
v pozoruhodné 28leté historii
modelu.

Společnost Kia Spain prodala
v roce 2021 celkem 54 954 vozidel,
tedy o 19,5 % více než v roce 2020.

Společnost Kia Italy zaregistrovala
v roce 2021 dohromady 43 891
vozidel, tedy o 24 % více než v roce
2020.

Evropská centrála a
Designové centrum

Společnost Kia France prodala
v roce 2021 44 215 vozidel, tedy
o 13 % více než v roce 2020.

Evropský výrobní
závod
Evropské R&D centrum

Společnost Kia Czech
zaregistrovala v roce 2021 celkem
9 787 vozidel, tedy o 17,5 % více
než v roce 2020.

Ocenění

Zbrusu nová Kia Sorento získala
titul ,,Velké SUV roku 2021“ v soutěži
Auto roku pořádané magazínem
,,What Car?“.
Plug-in hybridní kombi Kia
Ceed Sportswagon získala titul
ve švédském soutěžním klání
,,Teknikens Värld Stora Bilpris 2021“.

Modular Platform), z nichž prvním
je Kia EV6, a 4 odvozené varianty se
spalovacím motorem.

Zcela nová Kia EV6 zvítězila v
kategorii ,,Prémiový vůz“ německé
mutace soutěže Auto roku 2021.

Kia má v plánu navýšit roční světové
prodeje elektromobilů na 580 000 vozů
do roku 2026, resp. 920 000 vozů do
roku 2030.

Triumfální úspěch zcela nového
modelu Kia Sorento v soutěžích Red
Dot a iF Design Awards.

Těží z výhod jedinečného
konstrukčního programu
se zaměřením na evropské
požadavky tak, aby vůz optimálně
vyhovoval evropským cestám a
evropským zákazníkům.

Nejmodernější integrovaný displej
se zakřiveným povrchem, natočený
směrem k řidiči, znásobuje požitek
z high-tech intuitivního ovládání
vozidla.

Špičková prostornost v oblasti
nohou i hlavy a mimořádně
objemný zavazadelník.

Design

postupné budování vedoucí pozice

a elektrifikaci vozidel, konektivitu

Zcela nové vozy Kia se budou řídit
novou designovou filozofií Kia
,,Spojené protiklady“, inspirovanou
kontrasty typickými pro přírodu
i samotné lidstvo.

Společnost Kia UK prodala v roce
2021 celkem 90 817 vozidel, tedy
o 29 % více než v roce 2020.

Nejdůležitější
highlighty

Nová Sportage zaujme ostrými křivkami, jakožto i čistými
a atletickými povrchy, které dodávají SUV při pohledu zvenčí
dynamický a suverénní postoj.
Do detailu propracovaná černá mřížka na přídi propojuje typickou
,,tygří masku“ Kia v moderním provedení s markantními futuristickými
LED světly denního svícení ve tvaru bumerangu.

Nové plug-in hybridní
provedení přináší mimořádně
nízkou spotřebu s prioritou
cestování čistě na elektřinu.

Nová generace elektronicky
řízeného systému odpružení
(ECS) pro optimální pohodlí a
ovladatelnost.

Nový přepínač terénních režimů
ve prospěch mimořádných jízdních
schopností za náročnějších
podmínek.

Úplnou novinkou v rámci modelové řady Sportage je na přání
dodávaná černá střecha - v jiném barevném provedení než zbytek
karoserie - napomáhající akcentovat sportovní profil vozidla.
Zadní partie zaujme atleticky rozmáchlou splývavou zádí přecházející
v zadní světla vytvarovaná tak, aby se s jemnou precizností
zařezávala do karoserie.

Zahrnuje oceňovanou sestavu
vyspělých technologií Kia na
podporu řízení (ADAS).
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(8) Tlačítko vyhřívání volantu
(9) Tlačítko asistenta pro sjíždění příkrých svahů
(DBC)
(10) Tlačítko Auto Hold
(11) Tlačítko parkovacích senzorů 		

(12)
(13)
(14)
(15)

Tlačítko zobrazení parkovaích kamer
Otočný volič jízdních/terénních režimů
Bezdrátová dobíječka chytrých telefonů
Úložný prostor ve středovém panelu
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Multifunkční dotykový displej pro systém infotainmentu/
klimatizace
Nové technické řešení spojuje nabídku infotainmentu a ovládací prvky klimatizace do jediné dotykové lišty ve prospěch
maximálně intuitivního ovládání a luxusního provedení kokpitu.

Jak to funguje?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Tlačítka ovládání audiosystému
Tlačítka jízdních asistentů
Přístrojový štít
Systém infotainmentu
Multifunkční dotykový displej
Spouštění/vypínání spalovacího motoru
Tlačítka vyhřívání a odvětrávání předních sedadel

K přepnutí mezi nabídkou infotainmentu 		
a ovládáním klimatizace stiskněte příslušné
tlačítko (přepínání infotainment - A/C) (1)
Pevná tlačítka

1

Režim ovládání se přepne jedním dotykem

Zóna tlačítek s proměnnou funkcí

Režim ovládání
palubního infotainmentu

Režim ovládání
klimatizace
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Technické specifikace

Odstíny karoserie

Motorizace

1,6 T-GDi (benzín)

1,6 T-GDi MHEV (benzín)

1,6 CRDi (diesel)

1,6 CRDi MHEV (diesel)

4x2

4x2, 4x4

4x2

4x2, 4x4
7DCT, 6st. IMT

Pohon
Převodovka

6MT

7DCT, 6st. IMT

6MT

Max. výkon (k/ot. za minutu)

150 / 5 500

180 (150) / 5 500

115 / 4 000

136 / 4 000

Max. výkon (kW/ot. za minutu)

110 / 5 500

132 / 5 500

85 / 4 000

100 / 4 000

250 / 1 500 -4 500

280 / 1 500 - 2 750

Max. točivý moment (Nm/ot. za min)

250 / 1 500 -4 500

265 / 1 500 - 4 500

Maximální rychlost (km/h)

280 /1500 - 2750 a
320 / 2 000 - 2 250

189

201

Zrychlení 0-100 km/h (s)

10,3

8,8 - 10,3

12,1

11,4 - 11,7

Kombinované emise CO2 (Low) (g/km)*

149,8

155,6

135,9

126,9 - 153,9

6,6

6,3 - 6,86

5,2

4,8 - 5,9

750 / 1 650

750 / 1 650

750 / 1 650

750 / 1 650

4 515 x 1 865 x 1 645

4 515 x 1 865 x 1 645

4 515 x 1 865 x 1 645

4 515 x 1 865 x 1 645

2 680

2 680

2 680

2.680

1 780

1 751

1 760

1 715

591

562

571

526

54

54

54

54

Kombinovaná spotřeba paliva
(l/100 km)*
Max. tažná kapacita (kg) Nebrzděný/brzděný
Rozměry (mm) d x š x v
Rozvor (mm)
Max. objem zavazadlového prostoru (VDA
v litrech)
Max. objem zavazadlového prostoru (VDA
v litrech) - při sklopení zadního sedadla
Objem palivové nádrže (l)

Motorizace
Pohon
Převodovka
Max. výkon (k/ot. za minutu)
Celý systém

Max. výkon (kW/ot. za minutu)
Max. točivý moment (Nm/ot. za min)
Max. výkon (k/ot. za minutu)
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1,6 T-GDi HEV (benzín)

1,6 T-GDi PHEV (benzín)

4x2, 4x4

4x4

6AT

6AT

230 / 5 500

265 / 5 500

169 / 5 500

195 / 5 500

350 / 1 500 - 4 500

350 / 1 500 - 4 000

60 / 1 600 - 2 000

91 / 2 100 - 3 300

44,2 / 1 600 - 2 000

67 / 1 600-2 000

264 / 0 - 1,600

304 / 0 - 2 100

Využitelná apacita akumulátoru (kWh)

1,49

13,8

Maximální rychlost (km/h)

193

191

Zrychlení 0-100 km/h (s)

8,0 (4x2), 8,3 (4x4)

8,2

125

bude potvrzeno později

5,5 (4x2), 6,16 (4x4)

bude potvrzeno později

750 / 1 650

750 / 1 650

4 515 x 1 865 x 1 645

4 515 x 1 865 x 1 645

2 680

2 680

1 776

1 715

587

540

52

42

Elektromotor

Max. výkon (kW/ot. za minutu)
Max. točivý moment (Nm/ot. za min)

Kombinované emise CO2 (Low) (g/km)*
Kombinovaná spotřeba paliva
(l/100 km)*
Max. tažná kapacita (kg) Nebrzděný/brzděný
Rozměry (mm) d x š x v
Rozvor (mm)
Max. objem zavazadlového prostoru (VDA v litrech)
Max. objem zavazadlového prostoru (VDA v litrech) - při
sklopení zadního sedadla
Objem palivové nádrže (l)

Jednobarevné odstíny
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* Spotřeba a emise
byly stanoveny podle
standardizovaného
postupu měření EU
(WLTP). Individuální
styl jízdy a další vnější
faktory mají vliv na
skutečnou spotřebu.

** Uvedené informace
se vztahují k letním
pneumatikám
namontovaným 		
v továrně.

Rozměry karoserie

Černá Pearl Black
(1K)

BÍLÁ Deluxe White
Pearl (HW2)

Bílá Casa White
(WD)

Stříbrná Sparkling
Silver (KCS)

Stříbrná Lunar
Silver (CSS)

Zelená Experience
Green (EXG)

Šedá Yuka Steel
Grey (USG)

Modrá Pacific Blue
(B3L)

Šedá Penta Metal
(H8G)

Hnědá Machined
Bronze (M6Y)

Žlutá Splash
Lemon (G2Y)

Červená Infra Red
(AA9)

Černá Pearl
Black & Zelená
Experience Green
(HBC)

Černá Pearl Black
& Modrá Pacific
Blue (HA8)

Černá Pearl Black &
Šedá Penta Metal (HA6)

Oranžová Orange
Fusion (RNG)

Dvoubarevné odstíny

Černá Pearl Black
& Bílá Deluxe
White Pearl (HA2)

Černá Pearl Black & Černá Pearl Black
Bílá Casa White
& Stříbrná Lunar
(HA3)
Silver (HA5)

Černá Pearl Black
& Žlutá Splash
Lemon (HBA)

Černá Pearl Black
& Červená Infra
Red (HA7)

Kola z lehké slitiny

17" kola z lehké slitiny
- pouze Comfort

17" kola z lehké slitiny
- Typ B / Aero - pouze
Exclusive*

19" kola z lehké slitiny Typ B
- vyhrazeno pro Plug-in Hybrid
*s 18" koly (18" kola nejsou dostupná pro PHEV)

Černá Pearl
Black & Oranžová
Orange Fusion
(HBB)

18" kola z lehké slitiny Typ A - pouze TOP*

18" kola z lehké slitiny
vyhrazena pro výbavu
GT-Line - Hybrid*

19" kola z lehké slitiny,
exkluzivně pro GT-Line
- nedostupná pro verzi
Hybrid

*nedostupné pro verzi Plug-in Hybrid

Jízdní dynamika

Systém hybridního pohonu (HEV)

Poznámky

Hybridní vozidlo (HEV) Kia využívá kombinaci
benzínového motoru a elektromotoru. Elektromotor
je poháněn prostřednictvím vysokonapěťového
akumulátoru. Řídicí jednotka hybridního vozu
v závislosti na jízdních podmínkách přepíná mezi
spalovacím motorem a elektromotorem, případně
zapojuje oba současně. Spotřeba paliva se snižuje
tím, že vozidlo pohání elektromotor s trakčním
akumulátorem. Trakční akumulátor je nutné udržovat
v nabitém stavu, takže se spalovací motor někdy
aktivuje i u stojícího vozidla, kdy slouží jako generátor
energie. K dobíjení dochází i během zpomalování nebo
v rámci rekuperačního brzdění.

Akumulátorový systém

5

4

1

Vysokonapěťový akumulátor je uložen pod
zadními sedadly. Akumulátorový systém
hybridního pohonu zahrnuje:
- Vysokonapěťový akumulátor o kapacitě 1,49 kWh
- 12V pomocný akumulátor
- Součásti pro vedení elektrické energie k pohonu
vozidla
- Režim vybíjení: dodává elektřinu ke zvýšení 		
točivého momentu nebo pro jízdu v režimu EV
- Dobíjí 12V pomocný akumulátor
- Režim dobíjení: ukládá elektřinu při 			
rekuperačním brzdění.

Systém e-Handling při zatáčení reguluje činnost
elektromotoru ve prospěch jízdního chování,
pohodlí a bezpečnosti jízdy.

Elektrický asistent pro úhybné
manévry (e-EHA)
Systém e-EHA kombinuje systém autonomního
nouzového brzdění (FCA) s činností elektromotoru
s cílem vyhnout se nehodě, aby ochrana před
rizikem střetu vozidla byla k dispozici co nejdříve po
zobrazení varovné zprávy.

Hybridní provedení zcela nové Sportage je
vybaveno integrovaným elektrickým posilovačem
brzd (IEB). Systém elektronického řízení využívá
elektromotor a zajišťuje lineární zpětnou vazbu při
brzdění. Díky vyšší účinnosti rekuperačního brzdění
se snižuje spotřeba paliva.

Klimatizace pouze pro řidiče
Hybridní provedení je vybaveno systémem, který
při nepřítomnosti ostatních pasažérů klimatizuje
samotný prostor řidiče, čímž pomáhá snižovat
spotřebu paliva.

3
2

(1) Rám karoserie vozidla
(2) Rám sedadla
(3) 12V lithiový akumulátor
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Jízdní dynamika

Hybridní startér/generátor energie (HSG)
- Nové optimalizované chlazení
- Robustní optimalizovaná konstrukce
- Vysoce efektivní a výkonný permanentní
magnet

Elektrický asistent jízdního
chování (e-Handling)

Brzdné schopnosti HEV
7

Klíčové součásti systému HEV

Trakční motor
- Vyšší efektivita díky tenčí magneticky měkké
oceli (0,27 mm) a obdélníkovému vinutí cívky
- Kompaktnější elektromotor díky vylepšenému
systému chlazení

						
						

Hybridní jednotka řízení energie (HPCU)
- Vyšší výkon a menší objem díky použití
výkonového modulu s oboustranným
chlazením (DSC - Double-Side Cooled)

6

(4) Vstupní vedení chlazení
(5) Výstupní vedení chlazení
(6) Ventilátor

(7) Sestava trakčního akumulátoru

Jízdní dynamika

19

Systém plug-in hybridního pohonu (PHEV)

Plug-in hybridní Kia (PHEV) spojuje výhody klasického
hybridního vozidla a čistého elektromobilu. Když
se vůz používá v režimu klasického hybridu, řídicí
jednotka HEV v závislosti na jízdních podmínkách
přepíná mezi spalovacím motorem a elektromotorem,
případně zapojuje oba současně. Když je vůz v režimu
elektromobilu, pohání jej samotný elektromotor (na
určitou vzdálenost, dokud je trakční akumulátor
dostatečně dobitý). Vzdálenost v režimu EV závisí na
způsobu jízdy a jízdních podmínkách.

Poznámky

Klíčové součásti PHEV
Plug-in hybridy a hybridy používají několik
shodných klíčových komponentů (HSG, trakční
motor a HPCU). Tyto komponenty jsou popsány
v oddílu o hybridním pohonu (HEV). Výlučně
plug-in hybridní technologie používá následující:

1

3

4

2

(1) Sestava akumulátorového modulu
(2) Sestava výkonového relé

1

(3) Jednotka řízení akumulátoru (BMU)
(4) Chlazení akumulátoru

Akumulátorový systém
Trakční vysokonapěťový akumulátor se nachází pod
podlahou sedadla. Systém vysokonapěťového akumulátoru
PHEV o kapacitě 13,8 kWh zahrnuje:
- Prvky pro vedení elektrické energie k pohonu vozidla
- Režim vybíjení: dodává elektřinu ke zvýšení točivého 		
momentu nebo pro jízdu v režimu EV
- Dobíjí 12V pomocný akumulátor
- Režim dobíjení: ukládá elektřinu při rekuperačním brzdění
a při externím dobíjení
Palubní nabíječka (OBC - On Board Charger)
Palubní nabíječka o výkonu 7,2 kW zajišťuje dobíjení
trakčního akumulátoru převáděním elektrické energie z
externího zdroje napájení:
- Zvýšením dobíjecího výkonu OBC se zkracuje doba 		
dobíjení
- Efektivnější systém
- Dosažení nejvyšší energetické hustoty (1,53 kW/l)

20

Jízdní dynamika

Informace o dobíjení
- Wallbox: Plug-in hybridní vůz se dobíjí připojením 		
k dobíječce na střídavý proud (AC) v rámci domovní 		
instalace nebo na veřejné dobíjecí stanici.
- Domácí dobíjení: Plug-in hybridní vozidlo lze dobíjet 		
prostřednictvím domovní zásuvky. Elektrická zásuvka 		
v domácnosti musí splňovat příslušné předpisy.
Tlačítko EV/HEV
Stiskem tlačítka [EV/HEV] se střídavě přepíná jízdní režim
plug-in hybridního systému: Režim automatiky (AUTO)
- Režim Hybridu - Režim elektrického pohonu. Při každé
změně režimu se zobrazí odpovídající LED ikonka		
v přístrojovém štítu.

Jízdní dynamika
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Systém pohonu všech kol (4x4)

Servořízení s elektromotorem uloženým v tělese řízení (R-MDPS)

Systém 4x4 přivádí hnací sílu motoru na přední i zadní
kola v zájmu co nejlepších záběrových schopností vozu.
Pohon 4x4 je užitečný v situacích, kdy je třeba zajistit
spolehlivý záběr, např. při jízdě na kluzkém, bahnitém,
mokrém či zasněženém povrchu.

U systému R-MDPS je elektromotor namontován na
tělese hřebenového řízení; jelikož zde elektromotor
reguluje řízení přímo, dosahuje se výjimečně přesného
ovládání vozu. Elektromotor a řídicí jednotka systému
R-MDPS tvoří základ systémů autonomního řízení.
Klíčové údaje

1

Převodka řízení

- Nižší hmotnost, vyšší efektivita a menší
rozměry v porovnání se 4. generací Sportage
- Zajišťuje vysokou odezvu díky nastavení
vysokého převodového poměru (64 mm/ot.)
- Hardwarová záloha senzoru MDPS

R-MDPS

2

Elektromotor a řídící
jednotka

Automatická převodovka
Jak to funguje?
Pokud systém rozpozná, že je zapotřebí pohon
všech kol, hnací síla motoru se automaticky
rozděluje na všechna čtyři kola.

1

Aktivní rozdělování hnací síly
Hnací síla od motoru a převodovky se primárně přivádí na
přední kola, nicméně v závislosti na jízdních podmínkách
a stavu vozovky se proměnlivá část výkonu přesměrovává
i na kola zadní nápravy ve prospěch optimálních jízdních
schopností. Řídicí jednotka pohonu všech kol využívající
signály z několika senzorů, vypočítává optimální podmínky
pro jízdu, reguluje elektro-hydraulickou vazbu systému 4x4
k přesné aktivaci kotouče lamelové spojky a nepřetržitě
optimalizuje sílu přenášenou na kola zadní nápravy.

Režim AWD Lock
Hlavním cílem režimu AWD Lock je maximalizovat záběrové schopnosti vozidla za
extrémních jízdních podmínek. K zapnutí či vypnutí této funkce stiskněte příslušné
tlačítko AWD Lock. (Ozn. 1)
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Zcela nová Kia Sportage přináší novou generaci
převodových ústrojí: sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovku pro verze MHEV, resp. šestistupňovou
automatickou převodovku pro hybrid a plug-in hybrid.
Automatická převodovka (6AT)
Sportage 1,6 T-GDi HEV/PHEV je vybavena
šestistupňovou automatickou převodovkou
zprostředkující hladké změny převodových
stupňů.
Automatická převodovka využívá hned několik
pokročilých technologií (např. skříň ventilu
převodovky pro přímé řízení a lamelový měnič
točivého momentu s oddělenou komorou) ve
prospěch nižší spotřeby paliva a co nejlepších
jízdních schopností.

Dvouspojková převodovka (7DCT)
Sportage s mild-hybridním ústrojím (MHEV)
je vybavena sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovkou, která se vyznačuje bleskově rychlým
a neuvěřitelně hladkým řazením pro dynamičtější
jízdní schopnosti.

Jízdní dynamika
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Otočný ovladač řazení

Páčky řazení pod volantem

Čistě elektronické řazení ve formě kompaktního
otočného ovladače na středovém panelu přináší
příkladně pohodlné ovládání i bezpečnost. Uprostřed je
logicky umístěno tlačítko pro režim parkování (poloha
P) pro maximálně snadné ovládání.

Elegantní páčky řazení s chromovou úpravou jsou
vzhledově sladěny se zbytkem kabiny a umožňují
rychlou změnu převodových stupňů bez sundávání
rukou z volantu. Rovněž zvyšují jízdní dynamiku
a umožňují rychle zvýšit točivý moment pro plnou
kontrolu nad vozidlem.

Jak to funguje?

Poznámky

Jak to funguje?

Poznámky

Sešlápněte brzdový pedál a navolte otočným
ovladačem požadovanou polohu převodovky.
Doprava pro D (Drive - jízda vpřed), doleva pro
R (Reverse - zpětný chod) a doprostřed pro N
(Neutral). K přepnutí na P (parkování) po zastavení
vozidla jednoduše stiskněte tlačítko P.

Technologie čistě elektronického řazení je
k dispozici pro verze se spalovacím motorem,
hybridy (HEV) a plug-in hybridy (PHEV). To
znamená, že elektronické řazení může být
spojeno se sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovkou i šestistupňovou automatickou
převodovkou.

Když je zařazeno D (Drive) a rychlost vozidla
přesahuje 10 km/h, přitáhnutím pravé páčky (+)
přeřadíte o stupeň nahoru, resp. levé páčky (-)
o stupeň dolů. Systém automaticky přepne
z režimu automatického řazení na manuální.
Systém přepne zpět do automatického režimu,
když:

Pokud levou a pravou páčku přitáhnete k sobě
současně, přeřazení se neprovede.

Pokud řidič po vypnutí zapalování zapomene
stisknout tlačítko P, převodovka zvolí tento režim
automaticky.
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- Pravou páčku (+) přitáhnete a přidržíte déle než
jednu sekundu
- Akcelerační pedál je lehce sešlápnut po dobu 		
delší než 6 sekund
- Rychlost vozidla poklesne pod 7 km/h

Jízdní dynamika
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Volič jízdních režimů (DMS - Drive Mode Select)

Volič terénních režimů (TMS)

REŽIM

CHARAKTERISTIKA

ODEZVA SCC

ECO

Snižuje spotřebu paliva pro hospodárné cestování

Normální

NORMAL

Zajišťuje hladkou a pohodlnou jízdu

Pomalá

SPORT

Zajišťuje sportovní a suverénní jízdu

Rychlá

SMART

Volí optimální jízdní režim v závislosti na způsobu jízdy

Normální

REŽIM

CHARAKTERISTIKA

SNOW (sníh)

Vhodně rozděluje hnací sílu tak, aby zamezil prokluzu kol při jízdě na zasněžených nebo
kluzkých cestách.

MUD (bahno)

Vhodně rozděluje hnací sílu při jízdě na bahnitých, nezpevněných nebo nerovných
cestách.

SAND (písek)

Vhodně rozděluje hnací sílu při jízdě na písčitých, šotolinových nebo nezpevněných
cestách.

Dostupnost jízdních režimů se může lišit v závislosti na konkrétním pohonu vozidla.

Jak to funguje?

Poznámky

Jak to funguje?

Poznámky

Jízdní režim zvolíte/přepnete otočením kruhového
ovladače jízdních režimů na středovém panelu. (Ozn. 1)

Po opětovném spuštění vozidla zůstává nastaven
předtím zvolený režim ECO/NORMAL/SMART.
Pokud byl předtím navolen režim SPORT, po
opětovném spuštění vozidla se přepne na
NORMAL.

1. Stiskněte tlačítko DRIVE/TERRAIN.
2. Otočením ovladače zvolte požadovaný
terénní režim.
3. Zvolený terénní režim se zobrazí na
přístrojovém štítu.

Příslušný jízdní režim zůstane po opětovném
spuštění vozidla nastaven, a to i když vozidlo
v terénním režimu vypnete.

1

V případě pohonného ústrojí MHEV se po
opětovném spuštění vozidla změní režim na ECO.

26

Jízdní dynamika

V případě vozů vybavených systémem ECS
(elektronicky řízený systém odpružení) se
přepnutím jízdního režimu změní i nastavení
tlumičů.

Jízdní dynamika
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Asistent pro sjíždění příkrých svahů (DBC)

Elektronicky řízený systém odpružení (ECS)

Asistent pro sjíždění příkrých svahů (DBC) pomáhá řidiči
při zdolávání prudkých kopců, které řidič může sjíždět
i bez použití brzdového pedálu.

Elektronicky řízený systém odpružení (ECS) automaticky
reguluje odpružení vozidla ve prospěch maximálního
jízdního pohodlí, kdy zohledňuje různé jízdní podmínky,
jako např. rychlost, stav povrchu vozovky, síly působící
v zatáčce a pokyny ke zpomalování i zrychlování.
»
»
»
»

Jak se používá?

Poznámky

Stiskněte tlačítko DBC (rychlost vozidla musí být nižší
než 60 km/h). Řidič může rychlost vozidla regulovat
pomocí brzdového nebo akceleračního pedálu. DBC
funguje za následujících podmínek:

DBC na běžných silnicích vždy vypínejte. Při
přejíždění retardérů nebo v ostrých zatáčkách
hrozí riziko nechtěné aktivace této funkce
z pohotovostního režimu.

ECS představuje zásadní vylepšení systému odpružení.
Senzory vertikálního zrychlení v přední i zadní části vozidla měří pohyby vozu a odesílají výsledky měření do
elektronické řídicí jednotky (ECU).
ECU tato data analyzuje, určuje optimální tlumicí sílu a vyvíjí tuto sílu na vozidlo prostřednictvím elektronicky
řízených tlumičů.
V celém procesu hrají zásadní roli i vnitřní pružiny pro roztahování tlumičů, které zamezují ,,rozvlnění“ vozidla při
přejíždění retardérů a tlumí náklony karoserie v zatáčkách.

- Vozidlo je v určitém úhlu sklonu vozovky
- Akcelerační pedál není sešlápnutý
- Rychlost vozidla je udržována v rozsahu 4-40 km/h
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Vyspělé systémy na podporu řízení

Asistent pro jízdu na dálnici (HDA)

Systém následování v jízdním pruhu (LFA)

Asistent pro jízdu na dálnici rozpoznává vozidla a jízdní
pruhy ve směru jízdy a pomáhá udržovat přednastavený
odstup od vozidla vpředu, zachovávat přednastavenou
rychlost a stále se pohybovat ve zvoleném jízdním
pruhu.

Systém následování v jízdním pruhu pomáhá
rozpoznávat vodorovné pruhy na vozovce a/nebo jiná
vozidla jedoucí po silnici s cílem pomáhat řidiči aktivními
zásahy do řízení udržovat vozidlo v příslušném jízdním
pruhu.

1

Jak to funguje?
Přední kamera se používá jako senzor pro rozpoznávání
vodorovných pruhů na vozovce a vpředu jedoucích vozidel.
Pokud je detekováno vozidlo vpředu a/nebo oba vodorovné
pruhy na vozovce a vaše rychlost je nižší než 180 km/h,
systém LFA pomáhá zásahy do volantu udržovat vozidlo ve
středu daného jízdního pruhu. V přístrojovém štítu se dále
rozsvítí zelená kontrolka (
).

Poznámky
Asistent pro jízdu na dálnici se zapojuje při nájezdu/
jízdě na dálnici či rychlostní komunikaci za splnění
následujících podmínek:
- Je aktivní systém následování v jízdním pruhu
- Je aktivní pokročilý adaptivní tempomat
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Pokročilý adaptivní tempomat propojený s navigací (NSCC-C)

Asistent pro odvrácení kolize s vozem ve slepém úhlu (BCA-R)

Pokročilý adaptivní tempomat propojený s navigací
pomáhá automaticky upravovat rychlost vozidla
při jízdě na dálnicích či rychlostních komunikacích,
kdy využívá informace o daném úseku komunikace
poskytované systémem navigace (pokročilý adaptivní
tempomat musí být aktivní).

Asistent pro odvrácení kolize s vozem ve slepém úhlu
pomáhá rozpoznávat a sledovat blížící se vozidla skrytá
v řidičově slepém úhlu výhledu a upozorňuje řidiče na
riziko střetu pomocí varovné zprávy a zvukového signálu.
Dále nastane-li riziko střetu při přejíždění z pruhu do
pruhu nebo vyjíždění vpřed z parkovacího místa, BCA-R
napomůže odvrátit nehodu aktivací brzd.
Poznámky
Jako výstraha pro řidiče v případě detekce jiného
vozidla se rozsvítí varovná kontrolka ve vnějším
zpětném zrcátku.
Systém rozpoznávání vozidel funguje za
podmínky, že vaše rychlost je vyšší než 20 km/h
a rychlost vozidla ve slepém úhlu výhledu je nad
10 km/h.
Systém autonomního nouzového brzdění funguje
za podmínky, že jedete rychlostí přes 60 km/h
a lze rozpoznat vodorovné značení po obou
stranách daného jízdního pruhu.

Jak to funguje?

Jak aktivovat?

Jak to funguje?

Fungování pokročilého adaptivního tempomatu
propojeného s navigací je podmíněno splněním
všech následujících bodů:

- K zapnutí či vypnutí této funkce stiskněte tlačítko asistenta řízení
- Stiskněte spínač + nebo - k nastavení rychlosti vozidla
- Stisknete-li spínač, vozidlo obnoví přednastavenou rychlost

U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení
vyberte nebo zrušte volbu Asistenční systém
řidiče > Bezpečnost - mrtvý úhel a nastavte
požadované volby:

Automatické zpomalování v zatáčkách na dálnicích
Tato funkce v zatáčkách za vysokých rychlostí jízdy
zajistí dočasné zpomalení vašeho vozidla (nebo omezí
zrychlování) v zájmu bezpečného průjezdu zatáčkou;
využívá přitom informace zprostředkované systémem
navigace.

- Aktivní zásah
- Pouze varování (bez aktivace brzd)
- Vypnuto

- Je aktivní pokročilý adaptivní tempomat
- Jízda po silnicích pro motorová vozidla nebo
dálnicích
Jsou-li splněny provozní podmínky, 		
v přístrojovém štítu se rozsvítí bílý ukazatel
AUTO.
Pokud v pohotovostním režimu vznikne
požadavek na dočasné zpomalení, 		
v přístrojovém štítu se rozsvítí zelený ukazatel
AUTO.
34
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Automatická změna přednastavené rychlosti na
dálnici
Tato funkce automaticky mění přednastavenou
rychlost pokročilého adaptivního tempomatu podle
informací o rychlostních omezeních ze systému
navigace.

Systém varování pro bezpečné vystupování z vozu
Zapojuje se po zastavení vozidla, rozpozná-li systém
vozidlo blížící se zezadu. Když některý z pasažérů
otevře dveře, systém varování pro bezpečné
vystupování z vozu upozorní řidiče varovnou zprávou
a akustickým signálem ve snaze předejít nehodě.
Vyspělé systémy na podporu řízení
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Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)

Systém sledování únavy řidiče (DAW)

Inteligentní ukazatel rychlostních limitů na základě
informací z rozpoznaných dopravních značek a systému
navigace informuje řidiče o rychlostních omezeních na
daném úseku komunikace. Funkce rovněž pomáhá řidiči
dodržovat platný rychlostní limit.

Systém sledování únavy řidiče analyzuje pozornost řidiče
na základě způsobu jízdy, doby strávené za volantem
apod. Pokud pozornost řidiče poklesne pod určitou
úroveň, systém doporučí udělat si přestávku.
Jak to funguje?
- Úroveň pozornosti řidiče se zobrazuje na
stupnici od 1 do 5. Čím je hodnota nižší, tím
menší je pozornost řidiče.

Zobrazování
pozornosti řidiče
v pěti úrovních

- Pokud řidič po delší dobu jede bez přestávky,
uvedené číslo se snižuje.
- Pokud pozornost řidiče poklesne pod úroveň
1, v přístrojovém štítu se objeví varovná
zpráva a ozve se akustický signál 		
jako doporučení udělat si přestávku.

Poznámky

Rozevírací zpráva 		
s doporučením udělat
si přestávku

- Systém sledování únavy řidiče nenavrhuje
přestávku v případě, že celková doba jízdy
nepřekročila 10 minut.
- DAW funguje za rychlosti od 0 do 210 km/h

Funkce upozorňování na rozjezd vozidla vpředu
Tato funkce informuje řidiče o tom, že vozidlo
vpředu se opět rozjelo.

Upozornění na
rozjezd vozidla
vpředu

Jak to funguje?
U zapnutého vozidla v nabídce
Nastavení vyberte nebo zrušte volbu
Asistenční systém řidiče > Rychlostní
limit a nastavte požadované volby:
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- Asistent rychlostního limitu informuje řidiče 			
o rychlostních omezeních a dalších 		
dopravních značkách. Kromě toho 			
upozorňuje řidiče, aby změnil nastavenou 		
rychlost manuálně aktivovaného asistenta
pro sledování rychlostních limitů a/nebo pokročilého
adaptivního tempomatu s ohledem na dodržování
platného rychlostního omezení.
- Upozornění na rychlostní limit (SLW) informuje řidiče 		
o rychlostních omezeních i dalších dopravních 		
značkách; v případě překročení rychlostního 		
limitu je řidič upozorněn.
- Vypnuto

Poznámky
Informace o rychlostních omezeních
se zobrazují v přístrojovém štítu a na
obrazovce navigace.

Vyspělé systémy na podporu řízení
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Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)

Adaptivní Dual LED přední světlomety (IFS)

Kamerový asistent sledování slepých úhlů po aktivaci
směrového ukazatele zobrazuje v přístrojovém štítu
oblast slepého úhlu výhledu na zádi vozidla a zvyšuje
tak bezpečnost při přejíždění z pruhu do pruhu.

Adaptivní Dual LED přední světlomety využívají
maticovou LED technologii, a dovolují tak jízdu s trvale
zapnutými dálkovými světly, aniž by hrozilo oslňování
protijedoucích nebo vpředu jedoucích vozidel. Funkce
je technicky řešena pomocí LED čoček se samostatným
elektronickým řízením, které se zapínají nebo ztlumují
podle potřeby.

Jak to funguje?

Poznámky

Při použití směrového ukazatele (levého či
pravého) se v přístrojovém štítu zobrazí záběr
kamery zachycující slepý úhel výhledu.

Kamerový asistent sledování slepých úhlů se
vypne v případě, že nastane jedna z následujících
podmínek:
- Dojde k vypnutí směrového ukazatele
- Jsou zapnuta výstražná světla vozidla
- V přístrojovém štítu se zobrazí jiné důležité
varování

Jak to funguje?
Přední kamera nejprve rozpoznává protijedoucí
nebo vpředu jedoucí vozidla. Následně řídicí
jednotka světlometů určuje oblast aktivace/
deaktivace LED zdrojů, kdy dálkové světlomety
v reálném čase zajišťují částečné ztlumení
paprsků, aby se zamezilo oslňování jiných
vozidel.
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Systém autonomního nouzového brzdění (FCA)

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA)

Systém autonomního nouzového brzdění pomáhá
rozpoznávat a sledovat vpředu jedoucí vozidla, resp.
chodce nebo cyklisty na silnici. Hrozí-li bezprostřední
srážka, systém varuje řidiče pomocí zprávy 		
i zvukového signálu a podle potřeby použije nouzové
brzdění.

Jak to funguje?
U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení
vyberte volbu Asistenční systém řidiče >
Bezpečnost - vpředu a nastavte požadované
volby:
- S akt. asist. zásahem - systém varuje řidiče
pomocí výstražné zprávy, zvukového signálu
a vibrací do volantu. V závislosti na riziku
nehody se aktivuje brzdový asistent nebo
asistent řízení.
- Pouhé upozornění - v závislosti na 		
úrovni rizika střetu systém varuje řidiče
pomocí výstražné zprávy, zvukového signálu
a vibrací do volantu (podle výbavy). Brzdový
asistent ani asistent řízení (podle výbavy)
se neaktivuje. Řidič musí podle potřeby sám
použít brzdový pedál nebo zatočit volantem.
- Vypnuto
40
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Středový boční airbag mezi sedadly
Středový boční airbag mezi sedadly se aktivuje při
určitých nárazech do boku vozidla, a to v závislosti
na závažnosti nehody, úhlové rychlosti a místě
nárazu.

Poznámky
Nouzové brzdění se aktivuje za následujících
podmínek:
- Rychlost vozidla je 10 až 85 km/h
- V případě chodce nebo cyklisty: 5 až 65 km/h
Funkce odbočování na křižovatkách
Pomáhá zabránit střetu s vozidlem
přijíždějícím v protisměru ve vedlejším
pruhu při odbočování vlevo na křižovatce
(je-li zapnutý směrový ukazatel), kdy
reaguje nouzovým brzděním.

Vyspělé systémy na podporu řízení
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Asistent pro zamezení kolizím při couvání (PCA)

Aktivní upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při
couvání (RCCA)

Asistent pro zamezení kolizím při couvání varuje řidiče
nebo zasáhne do brzdění, a pomůže tak odvrátit
případný střet s chodcem nebo náraz do překážky při
couvání.

Aktivní upozornění na přijíždějící vozidla v příčném
směru při couvání rozpoznává vozidla blížící
se ve slepém úhlu výhledu a varuje řidiče před
bezprostřední kolizí pomocí výstražné zprávy
a zvukového signálu. Střetu též pomáhá zabránit
brzdový asistent.

Jak to funguje?

Poznámky:

U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení
vyberte nebo zrušte volbu Asistenční systém
řidiče > Bezpečnost - parkování a nastavte
požadované volby:

Funkce PCA se zapíná za splnění následujících
podmínek:

- Aktivní asistence vzadu - v případě 		
bezprostředního rizika srážky s chodcem
nebo jinou překážkou systém varuje řidiče
a pomůže s brzděním.
- Vzadu jen upozornění (brzdění se 		
neaktivuje)
- Vypnuto

- Jsou zavřené páté dveře.
- Je zařazen stupeň R (zpětný chod).
- Rychlost vozidla je nižší než 10 km/h.

Jak to funguje?
Aktivní upozornění na přijíždějící vozidla
v příčném směru při couvání v závislosti na
riziku nehody varuje řidiče a/nebo zasahuje do
řízení vozidla:
- Varování před možným střetem
- Nouzové brzdění
- Zastavení vozidla a ukončení zásahů do
brzdění

Jak aktivovat?
U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení
vyberte volbu Asistenční systém řidiče >
Bezpečnost - parkování > Bezp. - křižuj. voz.
vzadu, čímž zapnete aktivní upozorňování na
přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání.

Poznámky:
RCCA je funkční za splnění následujících
podmínek:
- Je zařazen stupeň R (zpětný chod).
- Rychlost je pod 8 km/h.
- Blížící se vozidlo je ve vzdálenosti 25 m od
slepého úhlu výhledu vašeho vozidla a jede
rychleji než 5 km/h.
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Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA)

360° monitorovací systém (SVM)

Dálkově ovládaný inteligentní parkovací asistent
pomocí senzorů vozidla pomáhá řidiči na dálku
zaparkovat nebo vyjet z parkovacího místa, aniž by
kdokoli seděl za volantem; automaticky vyhledává
parkovací místa a následně ovládá volant, rychlost
vozidla i řazení.

360° monitorovací systém pomáhá při parkování
tím, že zobrazuje situaci kolem celého vozidla
prostřednictvím přední kamery, bočních kamer a zadní
kamery.

Jak to funguje?
Uvnitř vozidla (Obr. 1)
A

B
A

Tlačítko Zobrazení parkovacích kamer (A)

Inteligentní parkovací asistent (RSPA) zapnete stiskem
a přidržením tlačítka parkování/zobrazení. Současně se
automaticky zapne varování před nárazem při parkování (pro
jízdu vpřed i vzad). Funkci aktivujete tak, že stisknete a přidržíte
tlačítko parkování/zobrazení v době, kdy se používá inteligentní
parkovací asistent nebo asistent pro bezpečné vystupování.

B

Tlačítko Parkovacích senzorů (B)

Obr. 1

Funkci ukončíte tak, že stisknete tlačítko Bezpečné parkování
v době, kdy se používá dálkově ovládaný inteligentní parkovací
asistent.

Chytrý klíček (Obr. 2)
Tlačítko dálkového spuštění (1)

1
2

Vozidlo na dálku aktivujete tak, že po uzamknutí dveří při
vypnutém zapalování stisknete tlačítko dálkového spuštění.
Funkci ukončíte tak, že při aktivní funkci dálkového ovládání

3

pohybu vpřed/vzad stisknete tlačítko dálkového spuštění.

Tlačítko Vpřed (2)

2

Při používání dálkově ovládaného inteligentního parkovacího
asistenta (RSPA) je podporováno parkování zacouváním vozidla
během stisku tlačítka uživatelem, bez ohledu na použité tlačítko
směru.
Při používání funkce dálkového ovládání pohybu vpřed/vzad
se vozidlo při stisku tlačítka pohybuje ve směru odpovídajícím

Obr. 2

použitému tlačítku.

3

Tlačítko Vzad (3)

Při používání dálkově ovládaného inteligentního parkovacího

Poznámky
Co umí nový systém RSPA:

asistenta (RSPA) je podporováno parkování zacouváním vozidla
během stisku tlačítka uživatelem, bez ohledu na použité tlačítko
směru.
Při používání funkce dálkového ovládání pohybu vpřed/vzad
se vozidlo při stisku tlačítka pohybuje ve směru odpovídajícím
použitému tlačítku.
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- Funkce chytrého parkování/bezpečného
opuštění vozidla s řidičem usazeným za
volantem.
- Dálkové parkování, funkce dálkového
ovládání s řidičem mimo vozidlo.

Jak to funguje?
- Stiskněte tlačítko Zobrazení parkovacích
kamer (1) k zapnutí/vypnutí 360° 		
monitorovacího systému.
- Je-li zařazen převodový stupeň N (neutrál)
nebo D (jízda vpřed), na obrazovce se objeví
přední pohled na pomoc pro zajíždění na
parkovací místo směrem vpřed.
- Je-li zařazen převodový stupeň R (zpětný
chod) nebo P (parkování), na obrazovce se
objeví zadní pohled na pomoc při couvání na
parkovací místo.

Zadní pohled během jízdy
Řidič může ke zvýšení bezpečnosti
během jízdy překontrolovat situaci
vzadu.

Vyspělé systémy na podporu řízení
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Elektricky stavitelné sedadlo spolujezdce

Ukládání polohy sedadla řidiče do paměti (IMS)

Polohu sedadla lze upravovat pomocí ovládacích páček
na boku pod sedákem.

Prostřednictvím integrovaného systému ukládání do
paměti (IMS) lze jednoduchým stiskem tlačítka uložit
nebo obnovit nastavení sedadla řidiče a vnějších
zpětných zrcátek .

1

2

3

2

1

Jak to funguje?

Jak to funguje?

- Stiskem 1 posouváte sedadlo vpřed/vzad
- Stiskem 2 upravujete sklon opěradla
- Stiskem 3 upravujete výšku sedadla

Po seřízení sedadla do upřednostňované
polohy stiskněte a přidržte tlačítko 1 nebo
2, dokud neuslyšíte dvě pípnutí na znamení
uložení polohy do paměti. Chcete-li předtím
uloženou polohu obnovit, stiskněte tlačítko 1
nebo 2 a sedadlo se automaticky přenastaví.
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Funkce pro snadné nastupování
Je-li vypnuto zapalování vozidla a otevřou se
dveře u řidiče, sedadlo řidiče se odsune o něco
dozadu. Po zapnutí zapalování nebo zavření
dveří u řidiče (má-li uživatel u sebe chytrý
klíček) se sedadlo řidiče opět posune dopředu.

Pohodlí & praktické funkce
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Vyhřívání volantu a vyhřívaná/odvětrávaná sedadla

Úložný prostor ve středovém panelu

Jednoduchým stiskem tlačítka lze spustit vyhřívání
volantu. Funkce vyhřívání zajistí řidiči pohodlí při
cestování za chladného počasí.

Středový panel byl navržen s ohledem na maximální
praktičnost vč. různých možností využití úložného
prostoru v závislosti na potřebách uživatele.

Jak to funguje?
2

1

2

- Stiskem tlačítka (ozn. 1) zapnete/vypnete
vyhřívání volantu.
- Při opětovném spuštění zapalování se
funkce vyhřívání volantu automaticky vrací
do vypnutého stavu.

Poznámky
Vyhřívání volantu se přibližně po 30 minutách
automaticky vypne.

Jak to funguje?
- Funkci aktivujete stiskem tlačítka 		
vyhřívání nebo odvětrávání (ozn. 2) na
středovém panelu.
- Opětovným stiskem navolíte intenzitu
vyhřívání/odvětrávání.

Režim přihrádky
V režimu zvětšené přihrádky je
k dispozici místo pro tablet iPad
(10,2").
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Režim držáku nápojů
V režimu držáku nápojů je k dispozici
místo pro dva velké šálky a iPad mini
(7,9").

Pohodlí & praktické funkce
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Třízónová automatická klimatizace

Praktické funkce pro zadní pasažéry

Teplotu v zadní části kabiny pro pohodu zadních
cestujících lze nastavovat nezávisle pomocí
samostatného ovladače.

Zcela nová Kia Sportage přichází s řadou komfortních
funkcí pro zadní sedadla, které slouží ke zpříjemnění
pobytu cestujících na zadních sedadlech.

Poznámky

Prvky komfortní výbavy
Zcela nová Kia Sportage nabízí:

Hybrid a plug-in hybrid je vybaven
systémem, který při nepřítomnosti ostatních
pasažérů klimatizuje samotný prostor řidiče,
čímž pomáhá snižovat spotřebu energie.
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-

•
•
•
•
•
•

věšák kabátů na zadní straně obou hlavových opěrek předních sedadel,
háček nad každým ze zadních oken,
dvouúrovňové vyhřívání zadních sedadel,
ovládací prvky automatické klimatizace na zadní straně středového panelu,
středovou loketní opěrku s držáky nápojů,
zadní sedadla s možností změny sklonu.

Pohodlí & praktické funkce
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Elektricky ovládáné víko pátých dveří (SPTG)

Sedadla dělená v poměru 40:20:40, sklopná do roviny

Zcela nová Kia Sportage nabízí praktický systém
sklápění zadních sedadel, dělených v poměru
40:20:40. Provedení umožňuje více kombinací
k optimálnímu využití zavazadlového prostoru
podle aktuálních potřeb uživatele.

Místo k uložení krytu
zavazadlového prostoru

Dálkové sklápění sedadel
1

Zcela nová Kia Sportage je vybavena
bezpečnostním krytem k zakrytí a ochraně
předmětů uložených v zavazadlového prostoru.
Pokud kryt dočasně nepotřebujete, můžete jej
snadno uschovat ve vyhrazeném prostoru pod
podlahou zavazadelníku.

Jak to funguje?
- • Vyndejte kryt ven.
- • Otevřete dno zavazadelníku a kryt
uložte do vyhrazené schránky.

Elektricky ovládané víko pátých dveří lze ovládat několika způsoby:
a) stiskem tlačítka na dveřích kufru, podobně jako v jiných vozech,
b) stiskem a přidržením tlačítka kufru nalevo od volantu,
c) má-li řidič u sebe chytrý klíček, kufr se automaticky otevře poté,
co řidič k vozidlu přistoupí zezadu.
Zadní sedadla je možné sklápět na dálku ze
zavazadlového prostoru zatažením za páčky
po levé i pravé straně kufru (ozn. 1). Funkce
dálkového sklápění zvyšuje pohodlí při
nakládání vozidla.
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Infotainment & konektivita

12,3" digitální přístrojový štít

Dotykový displej 12,3" systému infotainmentu s navigací

Chytře navržený a uživatelsky nastavitelný přístrojový
štít ,,Supervision“ poskytuje informace o teplotě, tlaku
v pneumatikách a další klíčové informace o vozidle nebo
trase. Zobrazuje i stav dobíjení hybridní soustavy včetně
množství paliva, stavu akumulátoru a jejich využití. Velká
12,3" obrazovka s jemnou grafikou zaručuje snadnou
čitelnost celé řady informací i při letmém pohledu.
Motivy
Pro přístrojový štít jsou k dispozici tři různé motivy,
které lze propojit s navoleným jízdním režimem.
Možné je zvolit i motiv, kdy se grafika přístrojového
štítu mění podle počasí a aktuální denní doby.
ECO
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SPORT

Hlavní vlastnosti
- •Vysoké rozlišení displeje: 1920 x 720 px a velká 		
		 úhlopříčka 12,3".
- •Personalizovaný profil a nastavení systému.
- •Režim uživatelského nastavení (USM), funkce multi-		
		 připojení Bluetooth.
- •Technologie Android Auto a Apple CarPlay.
- •Možnost uživatelského nastavení domovské 		
		 obrazovky.
- •Online služby.

Režim parkování s obsluhou (Valet mode)
Tato bezpečnostní funkce pomáhá chránit osobní údaje
uživatele díky omezenému přístupu k osobním informacím
uloženým ve vozidle. Uživatelské informace jsou chráněny
heslem; informace o stavu parkování s obsluhou může
uživatel zkontrolovat přes mobilní aplikaci Kia Connect;
stejným způsobem může tento režim zrušit.
Tichý režim
Ztlumí se zvuk reproduktorů v druhé řadě sedadel. Pokud
je hlasitost pro přední sedadla nastavena příliš vysoko,
automaticky se sníží.

Nový LCD displej s jemnou grafikou o velikosti 12,3"
zprostředkuje panoramatické zobrazení a intuitivní uživatelské
rozhraní.

Infotainment & konektivita
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Kia Connected Services

Kia Connected Services

Palubní služby Kia Connected Services jsou navrženy
tak, aby hladce zprostředkovaly informace potřebné při
cestování. Díky těmto službám máte neustále k dispozici
online údaje navigace s využitím informací o dopravě
v reálném čase vč. čerpacích stanic, parkování, počasí,
bodů zájmu plus funkce rozpoznávání hlasu a další.
Obr. 1

Obr. 2

Online navigace (Obr. 1)
Systém online navigace Kia využívá cloudové
služby; jejich prostřednictvím získává dopravní
informace v reálném čase a historii dopravních
informací za účelem předpovídání reálné
hustoty dopravy na plánované trase. To
znamená, že díky systému on-line navigace Kia
máte k dispozici mnohem přesnější dopravní
informace a pokyny s realističtějším zobrazením
předpokládaného času příjezdu (ETA).
Informace o parkování v reálném čase
Palubní služby Kia Connected Services
informují o dostupných parkovacích místech
před tím, než dorazíte do cíle. Ukazují místa
pro zaparkování na ulici či jinde vč. dalších
podrobností, cen a obsazenosti.
Body zájmu
Hledáte restauraci, konkrétní místní podnik
nebo zajímavý cíl výletu? Všechny tyto informace i mnoho dalšího najdete v pravidelně
aktualizovaném seznamu bodů zájmu (BZ,
nebo též POI).
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Informace o počasí v reálném čase (Obr. 2)
Systém nabízí předpověď počasí až na tři dny
dopředu; jednoduše zadejte cíl cesty
a nechte si zobrazit kompletní souhrn včetně
minimální a maximální teploty, rychlosti větru
a pravděpodobnosti bezmračné oblohy nebo
deště.
Dopravní informace v reálném čase
Systém navigace zprostředkuje velmi
přesné dopravní informace v reálném čase
(s průběžnou aktualizací), abyste vždy byli
informováni o tom, kudy hladce projedete,
resp. kterým místům se vyhnout. Pokud by se
doprava začala komplikovat, systém vám dá
vědět a doporučí objízdné trasy.

Poznámka: Pro vozy s plug-in hybridním pohonem
jsou navíc k dispozici funkce související s tímto typem
pohonu, např. informace o dostupnosti dobíjecích
stanic.

Infotainment & konektivita
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Mobilní aplikace Kia Connect

Mobilní aplikace Kia Connect

Mobilní aplikace Kia Connect pro chytré telefony
Android a Apple dodává uživatelům pocit bezpečí díky
nejrůznějším funkcím zprostředkujícím diagnostiku
vozidla i jízdní informace. Aplikace dále umožňuje
dálkově aktivovat řadu vlastností a funkcí, když se od
svého vozidla vzdálíte.

Navigace na
poslední kilometr
cesty
Tato služba umožňuje
řidiči prostřednictvím
chytrého telefonu
využívat pokyny
navigace až do
úplného cíle po
zaparkování vozidla.

Domácí obrazovka
Na hlavní obrazovce
aplikace jsou k dispozici
všechny hlavní funkce Kia
Connect.

Stav vozidla
Nabízí přehled o stavu klíčových
prvků vozidla, jako jsou zámky
dveří nebo stav akumulátoru.

Upozornění na zadní
cestující
Pokud senzory
v prostoru zadních
sedadel detekují
jakýkoli pohyb, přijde
řidiči notifikace.

Odeslat do vozidla
Umožňuje předem si
v aplikaci naplánovat
trasu a odeslat ji
do vozidla jednotce
palubní navigace.

Najdi moje vozidlo
Informuje o poslední
známé poloze vašeho
vozidla, což oceníte
v případech, kdy vůz
zanecháte na velkém
parkovišti.

Moje jízdy
Shrnuje vaše předchozí cesty
vč. informací o průměrné
rychlosti, ujeté vzdálenosti 		
a době jízdy.

Dálkové ovládání
Pomocí dálkového ovládání
můžete zamknout/
odemknout vozidlo
a využívat další funkce.

Poznámka: Pro vozy s plug-in hybridním pohonem jsou navíc k dispozici funkce
související s tímto typem pohonu, např. pro dobíjecí stanice nebo dálkové
ovládání dobíjení.
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Přenos uživatelského
profilu
Řidič si může pomocí
aplikace Kia Connect
zkontrolovat a změnit
nastavení vozidla.
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Bezdrátové dobíjení chytrých telefonů

Rychlodobíjecí porty USB-C

Telefon můžete dobíjet i bez kabelu jednoduše položením
do přihrádky bezdrátové mobilní dobíječky.

Do opěradel předních sedadel jsou vestavěny USB porty
typu C pro rychlé dobíjení chytrých zařízení předních či
zadních cestujících. Další USB port je v přední přihrádce.

Jak to funguje?

Poznámky

- Položte chytrý telefon (podporující standard
Qi) doprostřed přihrádky bezdrátového
dobíjení.
- Jakmile se bezdrátové dobíjení spustí,
kontrolka změní barvu na oranžovou.
- Po skončení dobíjení změní kontrolka barvu
na zelenou.
- Funkci bezdrátového dobíjení můžete
zapínat a vypínat prostřednictvím systému
infotainmentu.

Bezdrátová dobíječka funguje pouze v případě,
že jsou dveře vozidla zavřené.
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Prémiový audiosystém Harman Kardon Premium Sound

Ambientní osvětlení

Zcela nová Kia Sportage nabízí audiosystém Harman
Kardon s 8 reproduktory a externím zesilovačem pro další
zpříjemnění pobytu na palubě. Suverénní a pozoruhodný
systém ozvučení byl speciálně navržen tak, aby zajistil
zábavu a přirozenou vzpruhu, kterou majitelé vozů Kia na
cestách očekávají.

K vytvoření dokonalé atmosféry je k dispozici funkce
ambientního interiérového osvětlení v prostoru
středového panelu; vybírat je možné ze sedmi
základních barev a až 64 dalších odstínů podle vaší
nálady, aby každá cesta byla přesně tak uklidňující nebo naopak vzrušující - jak si právě přejete.

Clari-Fi
Objevte nové dechberoucí detaily svých oblíbených skladeb. Technologie
Clari-Fi systému ozvučení Harman Kardon v reálném čase analyzuje
digitální zvukové soubory a vrací do života nádherné a jemné detaily
zvuku, které jsou často ztraceny vlivem komprese audio signálu.

Propojení s jízdním režimem
Chcete-li ještě zvýšit požitek z jízdy, máte
možnost propojit ambientní osvětlení interiéru
s navoleným jízdním režimem. Když následně
přepnete mezi jízdními režimy, odpovídajícím
způsobem se změní i odstín ambientního
osvětlení.

Quantum Logic
Od burácení basů až po zvuky trumpety - zaznamenejte každý tón
v pozoruhodně čistém podání. Patentovaná technologie QLS rozděluje
jednotlivé vstupní zdroje do samostatných streamů a reproduktorů 		
s cílem zajistit pozoruhodnou kvalitu prostorového ozvučení.
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