
Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energiklasse 

Grøn 
ejerafgift 

Kr./halvårlig 
Prestige Upgrade Premium 

2.2 CRDI 2WD DCT-8 202 14,7 178 kr. 599.900 kr. 669.900 kr. 749.900

2.2 CRDI 4WD DCT-8 202 14,7 178 kr. 629.900 kr. 699.900 kr. 799.900

1.6 T-GDI HEV 2WD AUT-6 230 14,7 154 kr. 669.900 kr. 729.900 kr. 819.900

1.6 T-GDI HEV 4WD AUT-6 230 13,3 170 kr. 699.900 kr. 759.900 kr. 849.900

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Clear White uden beregning) kr. 10.000 

***Billedet kan være vist med ekstraudstyr. 

Serviceinterval Garantier 
Dieselmotor: 24 måneder / 30.000km 

Hybridmotor: 12 måneder / 15.000 km 

Senest opdateret: 06-11-2020 

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning 

Alle priser er 2020 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.900 på personbiler.
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

http://www.wltp.dk/


Sorento udstyrsvarianter 

Prestige 

Eksteriør 

• 17” alufælge (235/65R17)

• Dobbelt udstødning, kun

udseende 

• Krom rudeliste

• LED baglygter

• LED forlygter

• LED kørelys

• Sidespejle m. varme

• Sidespejle, el-foldbare

• Sidespejle, el-justerbare

• Sidespejle m. LED blinklys

• Tagræling

• Tonede ruder

• Tågelygter foran

Interiør & komfort 

• 60:40 splitbagsæder, foldbare 2.

sæderække 

50:50 splitbagsæder, foldbare 3. 

sæderække 

• Adaptiv fartpilot

• Armlæn bagved m. kopholder

• Armlæn foran

• Aut. fjernlys

• Aut. lysregulering

• Aut. nedblændeligt bakspejl

• Bakkamera m. dynamisk

guideline 

• Drejeknap til gearvælger

• Dørhåndtag i krom

• Metallic detaljer i kabinen

• Klimaanlæg m. 2 zoner & aut.

anti-dug 

• Luftdyser bagved (2. & 3.

sæderække) 

• Paddleshifters i rattet

• Parkeringssensor foran og

bagved 

• Regnsensor

• Varme i forsæder

• Varme i rattet

Audio, media & navigation 

• 12,3” digital instrumentering

• 2 stk. diskant højtalere

• 4 stk. højtalere

• 8” touchskærm

• Apple CarPlay m.

stemmestyring 

• Bluetooth

• Android Auto

• Rat betjening af touchskærm

mv. 

• USB-indgang

Sikkerhed 

• Advarsel for glemte passagerer

på bagsædet 

• E-call (nødopkald)

• Direkte TPMS

• Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelses

assistent 

• IsoFix 2.- og 3.-sæderække

• LFA Udvidet Vejbaneassistent

• Udvidet nødbremse (kan

registrere biler, fodgænger, 

cyklister og venstre sving for 

modkørende biler) 

• TSA Trailer stabilitet assistent

• Træthedsregistrering

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

Upgrade 

Alt fra Prestige og… 

• Opgradering til 18” alufælge

(235/60R18, kun ved diesel) 

• BI-LED projektions forlygter

• Mørktonede ruder (Privacy

Glass) 

• Exclusive frontgrill

• Elektronisk bagagerumsåbning

• Krom dørhåndtag

• El-førersæde

• Multifunktionel smartkey

• Lændestøtte el-justerbart

førersæde 

• Varme i bagsæder (2. række)

• 10,25” touchskærm m.

navigation 

• Trådløs opladning af

smartphone* 

• Aktiv blindvinkel assistent

• HDA – udvidet kørselsassistent

ved motorvejskørsel 

*Trådløs opladning er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Premium 

Alt fra Upgrade og… 

• Opgradering til 19” alufælge

(235/55R19) 

• Alu-pedaler

• El-justerbart passagersæde

• El-justerbart sædelængde

(førersæde) 

• Head up display

• Lændestøtte el-justerbart

passagersæde 

• Lædersæder

• Memory førersæde

• Rullegardin i sideruder (bagdør)

• Ventilation i forsæder

• Bose lydanlæg med

centerhøjtaler, ekstern 

forstærker, subwoofer og 

surround sound 

• Ambient belysning i kabinen

• Automatisk niveauregulering

(bagaksel) 

• Blind vinkel kamera

• 360 graders kamera assistent

• RSPA – fjernbetjent

parkeringsassistent (kun CRDI) 



Sorento interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Prestige & Upgrade Premium Nappa, ekstraudstyr 2-tone, ekstraudstyr

Karosserifarver 

Runway Red Essence Brown Aurora Black Pearl Steel Grey 

Gravity Blue Mineral Blue Silky Silver Clear White 

Platinum Graphite Snow White Pearl 

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr.

Sorento ekstraudstyr *Priser på Færøerne, spørg den lokale forhandler

Udstyr Prestige Upgrade Premium 

Panorama glassoltag - kr. 20.000 kr. 20.000 

Teknik pakke: 
Blind vinkel kamera, 360 graders kamera assistent, Bose lydanlæg med centerhøjtaler, 
ekstern forstærker, subwoofer og surround sound 

- kr. 30.000 - 

2-tone lædersæder - - kr. 7.500 

Nappa lædersæder - - kr. 15.000 

Opgradering til 20” alufælge (255/45R20) Kun CRDI - - kr. 8.000 

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/



