


Новият КИА Соренто отваря сензационна страница в SUV историята 
на марката. Моделът е съвършеният отговор към онези, които не се 
задоволяват със стандартите, а винаги очакват повече: внушителен 
дизайн, иновативни технологии и абсолютен ангажимент към 
качеството във всеки детайл. Всичко това, обединено в една цел: 
да направи всяко Ваше следващо пътуване все по-вълнуващо!

Създаден за максималисти. 
Перфектен за всеки



Без съмнение, всеки SUV вдъхва респект с грубовати форми и обемни
повърхности. Но размерът не е всичко. КИА Соренто е перфектният 
посланик на спиращия дъха дизайн и иновативни технологии на КИА. 

И точно както очаквате, съвършеното качество е подплатено 
от безпрецедентна 7г. гаранция.

Уверено излъчване



Новият Соренто Ви приветства с луксозни интериорни решения. От плавните контури, 
през таблото и вентилационните отвори, до изваяната форма на вратите, всеки елемент 
е проектиран така, че да осигури максимален комфорт. Ергономичният интериор с отли-
чителни хромирани детайли е изработен от висококачествени, меки на допир материали. 
Ще останете очаровани от интелигентно моделираното вътрешно пространство, което 
позволява не само вместимост, но и удобство за 7 пътника и техния свръхбагаж. 

И отново ще изпитате комфорт, повече пространство, по-голяма свобода, повишена 
сигурност. Просто се настанете в отопляемите и вентилирани седалки и се насладете 
на пътуване до мечтаната дестинация.

Вътрешна интелигентност



Навигационна система 
с 8-инчов дисплей, радио+CD+MP3+DAB

"Super Vision" километраж със 
7-инчов TFT LCD дисплей за 
бордовия компютър

Безжично зарядно устройство

Хромирани детайли

Вентилация + USB charger 
за пътниците на задните 
седалки

Новият КИА Соренто предлага куп удобства, 
които ще превърнат всяко Ваше пътуване 
в незабравимо изживяване. Настанете се 
удобно и се наслаждавайте.

Вдъхновение. 
Комфорт. Сигурност



Оптимизиране на пространството при 7-местна конфигурация

Новият КИА Соренто не се притеснява от свръхбагаж. Всъщност 
от неговото гостоприемство могат да се възползват и най-каприз-
ните гости. Опционално моделът се предлага с рейки на покрива 
за транспортиране на допълнителни обемни предмети.

Функционален. Щедър. 
Истински приветлив



Новият КИА Соренто предоставя всичко необходимо за завладяващо 
шофиране: високоефективни бензинови и дизелови двигатели, 
съвършено задвижване, висока проходимост. Консумацията на гориво 
се запазва ниска през цялото време на управление, благодарение на 
прецизните трансмисии и отлична аеродинамика с коефициент на 
съпротивление от 0.33.

Ефективна работа в екип

Cd 0.33коефициент на съпротивление

2.4 GDi бензинов двигател
Макс. мощност 188 к.с. при 6000 об/мин.

8-степенна автоматична трансмисия 
за дизелов двигател

6-степенна автоматична трансмисия 
за бензинов двигател

Режими на управление:
Еко, Комфорт, Спорт, Смарт

2.2 CRDi дизелов двигател
Макс. мощност 200 к.с. при 3 800 об/мин.

6-степенна ръчна скоростна кутия

Адаптивен модул на управление 
(Smart mode)



GT линията на Соренто се отличава с динамичен стайлинг, премиум 
излъчване и стабилно присъствие на пътя. От изисканата интериорна 
обстановка до удивителния екстериорен облик, подчертано спортния 
характер на Sorento GT строи от всеки детайл.

Нов стандарт за изтънченост

Двоен ауспух Спирачни апарати 
в червен цвят

LED фарове 
за мъгла



Скоростен лост с GT дизайнЧерен интериорен пакет

Пера за спортна смяна на предавките
Бутони за управление на
пасажерската седалка

Меки на допир материали, безкомпромисно отношение 
към всеки детайл, спортни акценти – хромирани повърх-
ности, брандирани седалки с лого GT Line. Интериорното 
пространство е стилизирано, така че да осигури Вашия 
изключителен уют и комфорт.

Стил и удобство.
Неповторим комфорт



Система за наблюдение на 360o 
около автомобила

Система за автоматично паркиране

LED фарове

Интелигентна система за предупреждение 
за ограничение на скоростта ISLW

Системата за поддържане 
на траекторията в лентата 
на движение LKAS

Система за предотвратяване на челен сблъсък FCA

Система за предупреждение за пресичащи отзад автомобили RCTA

Интелигентен темпомат с контрол на дистанцията 
и система Stop&Go

DAW система сигнализира при загуба на внимание

Независимо дали Ви асистира при паркиране, маневриране в тесни пространства 
или при остри завои – Соренто предлага интелигентни решения за Вашето 
безопасно пътуване.

Модерни системи за сигурност

Система за контрол на 
мъртвата зона BSW



Интериорни пакети

BLACK INTERIOR BLACK + STONE TWO-TONE INTERIOR

EX standart Saturn Black leather EX standart Stone Beige leather

LX optional Stone Beige clothLX standard Saturn Black cloth



Гуми и джанти Технически данниEкстериорни цветове

Размери (mm)

Алуминиеви джанти 17” 

Алуминиеви джанти 18” 

Алуминиеви джанти 19” 

Clear White Snow White Pearl Silky Silver Platinum Graphite

Aurora Black PearlMetal StreamGravity BlueRich Espresso
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