Sportage

Các sản phẩm KIA được sản xuất và phân phối
tại thị trường Việt Nam bởi THACO AUTO
* Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so
với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước.

HÀNH TRÌNH MỚI - ĐẲNG CẤP MỚI

Vui lòng liên hệ Đại lý Kia gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

HOTLINE

1900 545 591

THẾ HỆ MỚI - KỶ NGUYÊN MỚI
PLAN

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

THÔNG QUA SẢN PHẨM VÀ TRẢI NGHIỆM
THEO CHUẨN TOÀN CẦU

ĐÁNH DẤU BƯỚC CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ CỦA THƯƠNG HIỆU KIA

DẪN ĐẦU TRONG NGÀNH
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ TOÀN CẦU

KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM

BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ ĐỔI MỚI

TRIẾT LÝ THIẾT KẾ MỚI
"THÔNG QUA KHÔNG GIAN DI CHUYỂN TRUYỀN CẢM HỨNG,
KIA SẼ LUÔN LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH BÊN CẠNH BẠN TRONG SUỐT
HÀNH TRÌNH TÌM ĐẾN Ý TƯỞNG – KHỞI NGUỒN CỦA SỰ SÁNG TẠO"

KIAN

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO

OPPOSITES UNITED

LOGO THỂ HIỆN TINH THẦN THƯƠNG HIỆU VÀ ĐƯỢC THIẾT KẾ DỰA TRÊN
TRIẾT LÝ OPPOSITE UNITED, TỪ KHÓA TINH THẦN THƯƠNG HIỆU THỂ HIỆN QUA LOGO

T H E I N N O VAT O R

Ý TƯỞNG LÀ KHỞI NGUỒN
CỦA SỰ SÁNG TẠO

ĐỐI XỨNG - SYMMETRY
Sự tự tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai
Ý TƯỞNG ĐƯA TA ĐẾN VỚI NHỮNG
GÓC NHÌN HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT

NÂNG TẦM - RISING
Ý TƯỞNG ĐƯA CON NGƯỜI
VƯỢT LÊN MỌI GIỚI HẠN

Ý TƯỞNG CHỈ ĐƯỢC TẠO RA
BỞI NHỮNG AI DÁM THEO ĐUỔI ĐAM MÊ

JOY FOR REASON

TENSION FOR SERENITY

TECHNOLOGY FOR LIFE

MANG ĐẾN HỨNG KHỞI VÀ NIỀM VUI

TƯƠNG PHẢN TẠO CÂN BẰNG

CÔNG NGHỆ VÌ CUỘC SỐNG

KIẾN TẠO

TIÊN PHONG

KHÁM PHÁ

THÁCH THỨC

Thể hiện quyết tâm vươn đến những thành công mới,
sự đột phá về cảm hứng và suy nghĩ sáng tạo

NHỊP ĐIỆU - RHYTHM
Sự hài hòa khi kết hợp lại của những mặt đối lập

BOLD FOR NATURE

POWER TO PROGRESS

ĐẬM CHẤT THIÊN NHIÊN

SỨC MẠNH TẠO SỰ ĐỔI MỚI

ĐẬM CHẤT TỰ NHIÊN
“BOLD FOR NATURE”
Thiết kế của Sportage lấy cảm hứng từ những đường nét mạnh mẽ của thiên nhiên
kết hợp với vẻ đẹp cá tính của cuộc sống đương đại, được nhấn mạnh bằng những chi tiết táo bạo và dứt khoát
làm nổi bật thêm chất tự nhiên, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới hiện đại và ấn tượng.

Sportage
Hành trình mới - Đẳng cấp mới

Thiết kế hiện đại & độc đáo

Nền tảng khung gầm N3 thế hệ mới

Nội thất rộng rãi & tiện nghi

Gói an toàn chủ động &
thông minh cao cấp ADAS

Sportage
Hiện đại và cá tính

Sportage X-Line
Ấn tượng và mạnh mẽ

Sportage - Hiện đại & Cá tính
Biểu tượng của thời trang, công nghệ và phong cách sống thành thị năng động.

Sportage X-Line - Ấn tượng & Mạnh mẽ
Nguồn cảm hứng bất tận cho những trải nghiệm mới vượt trên
mọi giới hạn.

ĐÈN ĐỊNH VỊ LED DẠNG BOOMERANG ĐẶC TRƯNG RIÊNG BIỆT

Đèn hậu full-LED được tạo hình vuốt nhọn cách điệu năng động.

Flag-type mirror ấn tượng thể thao.

Mâm hợp kim 19” thiết kế dạng lốc xoáy.

Gạt mưa ẩn vào cánh hướng gió tăng tính thời trang.

NỘI THẤT HIỆN ĐẠI & RỘNG RÃI
VỚI NHIỀU TRANG BỊ CAO CẤP

Nội thất màu nâu Sequoia Brown cao cấp (*) với thiết kế tựa đầu hiện đại, độ sâu tựa lưng lớn, cho độ ôm lưng hoàn hảo,
kết hợp tính năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước. (*)
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng; nhớ ghế 2 vị trí (*). Ốp kim loại chân ga và chân phanh có trên các phiên bản Signature X-Line
(*): có trên các phiên bản Signature.

ĐÈN NỀN NỘI THẤT HIỆN ĐẠI
Kết hợp với các tính năng công nghệ thông minh
tạo không gian trải nghiệm tiện nghi cao cấp
cho người dùng

CỤM MÀN HÌNH PANORAMIC DASHBOARD DISPLAY
Màn hình đa thông tin 12.3”(*) kết nối liền mạch với màn hình giải trí AVN 12.3”
giúp nâng tầm khoang lái, mang đến không gian cao cấp, hiện đại và đậm chất công nghệ

Nút xoay chuyển số điện tử
với thiết kế hiện đại và tinh tế,
mang phong cách tương lai. (*)

Cần số truyền thống mô phỏng
phong cách cần điều khiển máy
bay, nhấn mạnh tính thể thao
và mạnh mẽ. (**)

Hệ thống điều hòa tự động
kết hợp giữa nút cơ và phím
cảm ứng hiện đại, thuận tiện
cho người sử dụng.

(*) Phiên bản 2.0G Luxury, 2.0G Premium và 2.0G Signature.

(**) Phiên bản 2.0D Signature và 1.6 Turbo Signature AWD.

HÀNG GHẾ SAU RỘNG RÃI & THOẢI MÁI
với độ ngả lưng lớn cùng nhiều tiện ích hữu dụng

Khoang hành lý kích thước lớn, gập theo tỷ lệ 60:40 thuận tiện
và linh hoạt.

Giá treo áo kết hợp cổng sạc USB Type - C

93 ~ 120
0

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama

Cửa gió hàng ghế sau tích hợp hộp để đồ.

0

Chìa khóa thông minh với chức năng khởi động động cơ và hệ thống điều hòa từ xa.

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama

CỐP CHỈNH ĐIỆN THÔNG MINH
tự động mở khi mang chìa khóa lại gần

Hệ thống âm thanh cao cấp
từ Harman/Kardon (*)
Sử dụng 8 loa hiệu suất cao và công nghệ
xử lý âm thanh độc quyền mang đến trải
nghiệm âm thanh hoàn hảo và đẳng cấp.

Khay để ly khu vực trung tâm có thể
thay đổi kích thước

Sạc không dây chuẩn Qi

(*) Phiên bản 2.0D Signature và 1.6 Turbo Signature AWD

TRẢI NGHIỆM MẠNH MẼ & PHẤN KHÍCH

VẬN HÀNH HIỆU QUẢ & TỐI ƯU

Sportage cung cấp nhiều cấu hình động cơ, hộp số & hệ dẫn động,
đáp ứng các nhu cầu vận hành đa dạng

Thế hệ động cơ Smartstream được trang bị hệ thống van biến thiên liên tục CVVD mới, kết hợp công nghệ phun xăng đa điểm,
cho phép điều chỉnh chu kỳ đốt cháy một cách chính xác ở các dải tốc độ khác nhau, giúp tăng 4% hiệu suất và giảm 5% mức
tiêu thụ nhiên liệu so với động cơ không được trang bị CVVD

XĂNG 2.0L
154 hp / 6,200 rpm
192 nm / 4,500 rpm
Hộp số: 6 AT
Trang bị trên tất cả các phiên bản

XĂNG 1.6L TĂNG ÁP
178 hp / 5,500 rpm
265 nm / 1,500 - 4,500 rpm
Hộp số: 7 DCT
Trang bị trên phiên bản Signature

DIESEL 2.0L
184 hp /4,000 rpm
410 nm / 1,750 - 2,750 rpm
Hộp số: 8 AT
Trang bị trên phiên bản Signature

Sportage
MẠNH MẼ TRÊN MỌI CUNG ĐƯỜNG

ECO

NORMAL

Nút chuyển drive mode tùy chọn
nhiều chế độ vận hành khác nhau,
đáp ứng các nhu cầu đa dạng
của khách hàng

SPORT

SMART

AN TOÀN TỐI ƯU
Sportage trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động tiên tiến ADAS
mang lại cảm giác an tâm cho hành khách trong mọi điều kiện vận hành

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù
Blind-spot Collision Advoidance Assist (BCAA)

Hiển thị điểm mù lên màn hình đa thông tin
Blind-spot View Monitor (BVM)

Quan sát toàn cảnh
Suround View Monitor (SVM)

Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường
Lane Keeping Assist (LKA)

Hỗ trợ tránh va chạm trước
Forward Collision-avoidance Assist (FCA)

Điều khiển hành trình thông minh
Smart Cruise Control (SCC)

ABS

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau

6 túi khí

Cảm biến áp suất lốp

ABS, ESP, HAC

THÔNG SỐ & TRANG BỊ

XĂNG 2.0

XĂNG TĂNG ÁP 1.6

DIESEL 2.0

2.0G PREMIUM

2.0G SIGNATURE
2.0G SIGNATURE X-LINE

1.6 TURBO SIGNATURE AWD
1.6 TURBO SIGNATURE X-LINE AWD

2.0D SIGNATURE
2.0D SIGNATURE X-LINE

4,660 x 1,865 x 1,700

4,660 x 1,865 x 1,700

4,660 x 1,865 x 1,700

4,660 x 1,865 x 1,700

4,660 x 1,865 x 1,700

2,755

2,755

2,755

2,755

2,755

2.0G LUXURY

Thông số
Kích thước tổng thể

Runway Red [CR5]
Đỏ tươi

Glacier White Pearl [GWP]
Trắng

Essence Brown [BE2]
Nâu

Chiều dài cơ sở

6AT

6AT

6AT

7DCT

8AT

154 hp – 192 Nm

154 hp – 192 Nm

154 hp – 192 Nm

177 hp – 265 Nm

183 hp – 416 Nm

Mâm đúc 19”

Mâm đúc 19”

Mâm đúc 19”

Mâm đúc 19”

Mâm đúc 19”

FWD

FWD

FWD

AWD

FWD

Hệ thống đèn Trước - Sau

LED – LED

LED – LED

LED Projector – LED

LED Projector – LED

LED Projector – LED

Gương hậu chỉnh/gập điện

●

●

●

●

●

Cửa sổ trời Panaroma

-

-

●

●

●

Cốp chỉnh điện

-

●

●

●

●

Chỉ ghế lái

Chỉ ghế lái

● + Nhớ ghế lái

● + Nhớ ghế lái

● + Nhớ ghế lái

Động cơ – Hộp số
Công suất – Momen xoắn
Mâm xe
Hệ thống dẫn động

Ngoại thất

Deep Chroma Blue [D9B]
Xanh xám

Sunset Red [MR5]
Đỏ sẫm

Mineral Blue [M4B]
Xanh nước biển

NEW

NEW

Nội thất
Hàng ghế trước chỉnh điện
Sưởi và làm mát ghế trước

-

-

●

●

●

Khởi động nút bấm

●

●

●

●

●

Gương chống chói tự động

●

●

●

●

●

Lẫy chuyển số
Cụm đồng hồ tốc độ

Jungle Wood Green [JUG]
Xanh rêu

●

●

●

●

Digital Segment + LCD 4.2"

Full-LCD 12.3”

Full-LCD 12.3”

Full-LCD 12.3”

AVN 12.3”

AVN 12.3”

AVN 12.3”

AVN 12.3”

AVN 12.3”

Hệ thống âm thanh

6

6

8 loa Harman Kardon

8 loa Harman Kardon

8 loa Harman Kardon

Điều hòa tự động

●

●

●

●

●

Phanh tay điện tử

●

●

●

●

●

Cần số điện tử

-

-

-

●

●

Đèn viền LED nội thất

-

-

-

●

●

Hệ thống cân bằng điện tử

●

●

●

●

●

Camera sau

●

●

●

●

●

Camera quan sát 360 độ

-

●

●

●

●

Sau

Trước & Sau

Trước & Sau

Trước & Sau

Trước & Sau

Màn hình thông tin giải trí

Fusion Black [FSB]
Đen

Digital Segment + LCD 4.2"

An toàn

Cảm biến đỗ xe

Các phiên bản Luxury & Premium
Đen Saturn Black

Các phiên bản Signature & Signature X-Line
Nâu Sequoia Brown

Số túi khí

6

6

6

6

6

Ga tự động

●

●

Thích ứng

Thích ứng

Thích ứng

Cảm biến áp suất lốp

●

●

●

●

●

Cảnh báo điểm mù

-

●

● + hiển thị điểm mù

● + hiển thị điểm mù

● + hiển thị điểm mù

Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù

-

-

●

●

●

Đèn pha thích ứng thông minh

-

-

●

●

●

Hỗ trợ giữ làn đường

-

-

●

●

●

Hỗ trợ phanh chủ động

-

-

●

●

●

Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ Đại lý KIA gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

