
Sportage Plug-in Hybrid
Klik på ét af billederne nedenfor, så finder vi den helt rigtige prisliste til dig! 
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Sportage Plug-in Hybrid

Sportage Plug-in Hybrid



Sportage Plug-in Hybrid

Motor Plug-in Hybrid HK Km/l CO2
(g/km) 

Rækkevidde 
på el 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
Prestige Upgrade 

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD AUT-6 265 Afventer endelig typegodkendelse 
(forventes i februar) kr. 599.000 kr. 619.000

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

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. De viste priser er foreløbige, og tager højde for de kendte afgiftsændringer i 2022. Der tages forbehold for 
yderligere ændringer i afgiften. Priser og specifikationer er gældende for modelår 2022. 

Tillæg Pris 
Karrosserifarve (Casa White uden beregning) kr. 6.999 

***Billede af GT-Line og er vist med ekstraudstyr. 

Serviceinterval Garantier 
Hybridmotor: 12 måneder / 15.000 km 

Senest opdateret: 11-01-2022 

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 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

v/MVG

Við afturbering av MVG kr. 529.000 kr. 549.000

Ladikapil 3m  kr. 2.500
Ladikapil 5m kr. 3.900

http://www.wltp.dk/


Sportage Plug-in Hybrid udstyrsvarianter 

Prestige 
Eksteriør 
• 19” alufælge (235/50R19)

• El-foldbare sidespejl m. blinklys

• El-justerbare sidespejle m.

varme

• Sølvfarvet rudeliste

• LED forlygter (MFR)

• LED kørelys

• LED Tågelygter for

• Tagræling

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass)

• Sølv SUV-detaljer i bag

Interiør & komfort 
• 40:20:40 foldbart splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC)

• Armlæn m. kopholder i bag

• Armlæn m. opbevaring mellem

forsæder

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 3 zoner &

aut. anti-dug

• Aut. kørelys

• Aut. nedblændet bakspejl

• Drejeknap til gearvalg

• Drive mode select

• El-ruder i for og bag

• El-justerbar lændestøtte i

førersæde

• Højdejustérbar førersæde

• Metallic dørgreb indvendigt

• Luftdyser i bag

• Læderrat m. varme

• Paddle Shift

• P-Sensor i for og bag

• Regnsensor

• Støjdæmpende forrude

• Touchskærm til betjening af

klima og navigation

• Varme i forsæder

• Varme i bagsæder

Audio, media & navigation 
• 12,3” touchskærm m. navigation

og Kia Connect

• 6 højtalere inkl. diskant

• 4.2" farvedisplay i

instrumentering

• Android Auto™

• Apple CarPlay™ m.

stemmestyring

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth*

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• USB-port

Sikkerhed 
• 7 airbags inkl. centerairbag

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (uden sensor)

• Aut. nødbremse m. fodgænger- 

og cyklistregistrering (AEB)

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Direkte dæktryksovervågning

(TPMS)

• E-call

• Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelses

(SLIF)

• IsoFix 2. sæderække

• Nedkørselsassistent (DBC)

• Trailer stabilitet assistent (TSA)

• Træthedsregistrering

• Udvidet nødbremse (registrering

af venstre sving for modkørende

biler)

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel (HDA)

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

Upgrade 
Alt fra Prestige og… 
• Blanksort kølergrill

• El-bagklap

• LED forlygter m. adaptiv styring

af langlys (projection)

• LED baglygter

• Ambient belysning

• Delkunstlædersæder

• El-justerbart førersæde

• El-justerbart passagersæde

• Højdejustérbar passagersæde

• Multifunktionel Smart Key

• Upgrade interiør

• 12,3” fuldt digital og curved

skærm

• Trådløs telefonopladning*

• Aktiv blindvinkel assistent (BCA)

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



Sportage Plug-in Hybrid interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Prestige Upgrade 

Alufælge 

19” 
Karosserifarver 

Casa White Deluxe White Sparkling Silver Lunar Silver 

Penta Metal Pearl Black Orange Fusion Infra Red 

Machined Bronze Splash Lemon Experince Green Yuka Steel Gray 

Pacific Blue 

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

Sportage Plug-in Hybrid ekstraudstyr 

Udstyr Prestige Upgrade 
Panoramaglassoltag - kr. 17.999
Udvidet sikkerheds- & lydpakke: 
Blind vinkel kamera (BVM), 360 graders kamera (AVM), Fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA), 
Nødbremse ifbm. bakning, Harman Kardon® lydanlæg med centerhøjtaler, ekstern forstærker og subwoofer 

- kr. 24.999

Lædersæder med ruskind, memoryfunktion i førersæde & ventilation forsæder - kr. 19.999
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/


Sportage Plug-in Hybrid GT-Line

Motor Plug-in Hybrid HK Km/l CO2
(g/km) 

Rækkevidde 
på el 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
GT-Line 

1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD AUT-6 265 Afventer endelig typegodkendelse 
(forventes i februar) kr. 629.000 

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

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. De viste priser er foreløbige, og tager højde for de kendte afgiftsændringer i 2022. Der tages forbehold for 
yderligere ændringer i afgiften. Priser og specifikationer er gældende for modelår 2022. 

Ladeløsninger eyka

Tillæg Pris 
Karrosserifarve (Casa White uden beregning) kr. 6.999 

2-tone speciallakering til GT-Line (Pris udover evt. karrosserifarve) kr. 5.999 

***Billedet er vist med ekstraudstyr. 

Serviceinterval Garantier 
Hybridmotor: 12 måneder / 15.000 km 

Senest opdateret: 11-01-2022 

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 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

kr. 559.000 

v/MVG

Við afturbering av MVG

Ladikapil 3m 3fasa  kr. 2.500
Ladikapil 5m 3fasa  kr. 3.900

http://www.wltp.dk/


Sportage Plug-in Hybrid 

GT-Line 
Eksteriør 
• GT-Line 19” alufælge

(235/50R19)

• Blanksorte sidespejle

• El-bagklap

• El-foldbare sidespejl m. blinklys

• El-justerbare sidespejle m.

varme

• GT-Line blanksort kølergrill

• GT-Line kofanger

• GT-Line blanksorte detaljer

nederst på dørene

• Sølvfarvet rudeliste

• LED forlygter m. adaptiv styring

af langlys (projection)

• LED baglygter

• LED kørelys

• LED Tågelygter for

• Tagræling

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass)

• SUV detaljer for & bag

Interiør & komfort 
• 40:20:40 foldbart splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC)

• Alu pedaler

• Alu indstigningslister

• Ambient belysning

• Armlæn m. kopholder i bag

• Armlæn m. opbevaring mellem

forsæder

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 3 zoner &

aut. anti-dug

• Aut. kørelys

• Aut. nedblændet bakspejl

• Drejeknap til gearvalg

• Drive mode select

• El-ruder i for og bag

• El-justerbart førersæde

• El-justerbart passagersæde

• El-justerbar lændestøtte i

førersæde

• GT-Line læderrat

• GT-Line sæder i kunstlæder &

quiltet ruskind

• GT-Line dørbeklædning

• Højdejustérbar førersæde

• Højdejustérbar passagersæde

• Metallic dørgreb indvendigt

• Luftdyser i bag

• Læderrat m. varme

• Multifunktionel Smart Key
• Paddle Shift

• P-Sensor i for og bag

• Regnsensor

• Sort loftsbeklædning

• Støjdæmpende forrude

• Touchskærm til betjening af

klima og navigation

• Varme i forsæder

• Varme i bagsæder

Audio, media & navigation 
• 12,3” fuldt digital og curved

skærm

• 12,3” touchskærm m. navigation

og Kia Connect

• 6 højtalere inkl. diskant

• Android Auto™

• Apple CarPlay™ m.

stemmestyring

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth*

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• Trådløs telefonopladning**

• USB-port

Sikkerhed 
• 7 airbags inkl. centerairbag

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (uden sensor)
• Aktiv blindvinkel assistent (BCA)
• Aut. nødbremse m. fodgænger- 

og cyklistregistrering (AEB)

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Direkte dæktryksovervågning

(TPMS)

• E-call

• Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelses

(SLIF)

• IsoFix 2. sæderække

• Nedkørselsassistent (DBC)

• Trailer stabilitet assistent (TSA)

• Træthedsregistrering

• Udvidet nødbremse (registrering

af venstre sving for modkørende

biler)

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel (HDA)

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

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



Sportage Plug-in Hybrid interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

GT-Line 

Alufælge 

19” GT-Line 

Karosserifarver 

Casa White Casa White & Black 
Pearl 

Deluxe White Deluxe White & Black 
Pearl 

Lunar Silver 

Lunar Silver & Black Pearl Penta Metal Penta Metal & Black 
Pearl 

Pearl Black Orange Fusion 

Orange Fusion & Black 
Pearl Infra Red Infra Red & Black Pearl Splash Lemon Splash Lemon & Black Pearl 

Experince Green Experince Green & Black 
Pearl 

Pacific Blue Pacific Blue & Black Pearl 

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

Sportage Plug-in Hybrid ekstraudstyr 

Udstyr GT-Line 
Panoramaglassoltag kr. 17.999 
Udvidet sikkerheds- & lydpakke: 
Blind vinkel kamera (BVM), 360 graders kamera (AVM), Fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA), Nødbremse ifbm. bakning, 
Harman Kardon® lydanlæg med centerhøjtaler, ekstern forstærker og subwoofer 

kr. 24.999 

Elektronisk undervogn (ECS) kr. 14.999 

Kunstlædersæder med ruskind, memoryfunktion i førersæde & ventilation forsæder kr. 14.999 
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/


Sportage Plug-in Hybrid tilbehør 

Opdateres i løbet af februar måned 



Sportage

Sportage

Sportage



Sportage 

Motor HK Km/l CO2 
(g/km) 

Energi- 
klasse 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
Sportage Prestige Upgrade 

1.6 T-GDI Benzin 150 14,3 159 kr. 449.000 kr. 479.000 - 

1.6 T-GDI Benzin DCT Mild hybrid 150 15,1 150 kr. 469.000 kr. 499.000 kr. 529.000 

1.6 CRDI Diesel DCT Mild hybrid 136 18,9 139 kr. 459.000 kr. 519.000 kr. 549.000 

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

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. De viste priser er foreløbige, og tager højde for de kendte afgiftsændringer i 2022. Der tages forbehold for 
yderligere ændringer i afgiften. Priser og specifikationer er gældende for modelår 2022.  

Tillæg Pris 
Karrosserifarve (Casa White uden beregning) kr. 6.999 

***Billede af GT-Line og er vist vist med ekstraudstyr. 

Serviceinterval Garantier 
Dieselmotor: 24 måneder / 20.000 km 
Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km* 
*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først)

Senest opdateret: 10-01-2022 

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 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Sportage udstyrsvarianter 

Sportage 
Eksteriør 
• 17” alufælge (215/65R17)

• El-foldbare sidespejl m. blinklys

• El-justerbare sidespejle m.

varme

• Sølvfarvet rudeliste

• LED forlygter (MFR)

• LED kørelys

• Tagræling

• Sølv SUV-detaljer i bag

Interiør & komfort 
• 40:20:40 foldbart splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun

DCT)

• Armlæn m. kopholder i bag

• Armlæn m. opbevaring mellem

forsæder

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 3 zoner &

aut. anti-dug

• Aut. kørelys

• Aut. nedblændet bakspejl

• Drive mode select

• El-ruder i for og bag

• Højdejustérbar førersæde

• Metallic dørgreb indvendigt

• Luftdyser i bag

• Læderrat m. varme

• Regnsensor

• Støjdæmpende forrude

• Varme i forsæder

Audio, media & navigation 
• 6 højtalere inkl. diskant

• 8” Touchskærm

• 4.2" farvedisplay i

instrumentering

• Android Auto™

• Apple CarPlay™ m.

stemmestyring

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth*

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• USB-port

Sikkerhed 
• 7 airbags inkl. centerairbag

• Aut. nødbremse m. fodgænger- 

og cyklistregistrering (AEB)

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Direkte dæktryksovervågning

(TPMS)

• E-call

• Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelses

(SLIF)

• IsoFix 2. sæderække

• Nedkørselsassistent (DBC)

• Trailer stabilitet assistent (TSA)

• Træthedsregistrering

• Udvidet nødbremse (registrering

af venstre sving for modkørende

biler) (kun DCT)

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

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

Prestige 
Alt fra Sportage og… 
• 17” alufælge Type B

(215/65R17)

• LED Tågelygter for

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass)

• Drejeknap til gearvalg (kun DCT)

• El-justerbar lændestøtte i

førersæde

• Paddle Shift (kun DCT)

• Prestige interiør

• P-Sensor i for og bag

• Touchskærm til betjening af

klima og navigation

• Varme i bagsæder

• 12,3” touchskærm m. navigation

og Kia Connect

• USB-port type C 2 stk. i bag

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (uden sensor)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel (HDA) (kun DCT)

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

Upgrade 

Alt fra Prestige og… 
• 18” alufælge (235/55R18)

• Blanksort kølergrill

• El-bagklap

• LED forlygter m. adaptiv styring

af langlys (projection)

• LED baglygter

• Ambient belysning

• Delkunstlædersæder

• Upgrade interiør

• El-justerbart førersæde

• El-justerbart passagersæde

• Højdejustérbar passagersæde

• Multifunktionel Smart Key

• 12,3” fuldt digital og curved

skærm

• Trådløs telefonopladning*

• Aktiv blindvinkel assistent (BCA)

(kun DCT)



Sportage interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Sportage Prestige Upgrade 

Alufælge 

17” 17” Type B 18” 

Karosserifarver 

Casa White Deluxe White Sparkling Silver Lunar Silver 

Penta Metal Pearl Black Orange Fusion Infra Red 

Machined Bronze Splash Lemon Experince Green Yuka Steel Gray 

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

Sportage ekstraudstyr 

Udstyr Prestige Upgrade 
Panoramaglassoltag - kr. 17.999
Udvidet sikkerheds- & lydpakke: (KUN til DCT) 
Blind vinkel kamera (BVM), 360 graders kamera (AVM), Nødbremse ifbm. bakning, Harman Kardon® 
lydanlæg med centerhøjtaler, ekstern forstærker og subwoofer 

- kr. 24.999

Lædersæder med ruskind, memoryfunktion i førersæde & ventilation forsæder - kr. 19.999
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/


Sportage GT-Line 

Motor HK Km/l CO2
(g/km) 

Energi- 
klasse 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
GT-Line 

1.6 T-GDI Benzin DCT Mild hybrid 180 15,0 151 kr. 569.000 

1.6 CRDI Diesel DCT Mild hybrid 136 18,9 139 kr. 579.000 

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

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. De viste priser er foreløbige, og tager højde for de kendte afgiftsændringer i 2022. Der tages forbehold for 
yderligere ændringer i afgiften. Priser og specifikationer er gældende for modelår 2022.  

Tillæg Pris 
Karrosserifarve (Casa White uden beregning) kr. 6.999 

2-tone speciallakering til GT-Line (Pris udover evt. karrosseri farve) kr. 5.999 

***Billede af GT-Line og er vist vist med ekstraudstyr. 

Serviceinterval Garantier 
Dieselmotor: 24 måneder / 20.000 km 
Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km* 
*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først)

Senest opdateret: 10-01-2022 

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 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990 på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Sportage udstyrsvarianter 

GT-Line 
Eksteriør 
• GT-Line 19” alufælge

(235/50R19)

• Blanksorte sidespejle

• El-bagklap

• El-foldbare sidespejl m. blinklys

• El-justerbare sidespejle m.

varme

• GT-Line blanksort kølergrill

• GT-Line kofanger

• GT-Line blanksorte detaljer

nederst på dørene

• Sølvfarvet rudeliste

• LED baglygter

• LED forlygter m. adaptiv styring

af langlys (projection)

• LED kørelys

• LED Tågelygter for

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass)

• Tagræling

• SUV detaljer for & bag

Interiør & komfort 
• 40:20:40 foldbart splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun

DCT)

• Alu pedaler

• Alu indstigningslister

• Ambient belysning

• Armlæn m. kopholder i bag

• Armlæn m. opbevaring mellem

forsæder

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 3 zoner &

aut. anti-dug

• Aut. kørelys

• Aut. nedblændet bakspejl

• Drejeknap til gearvalg (kun

DCT)

• Drive mode select

• El-ruder i for og bag

• El-justerbart førersæde

• El-justerbart passagersæde

• El-justerbar lændestøtte i

førersæde

• GT-Line læderrat

• GT-Line sæder i kunstlæder &

quiltet ruskind

• GT-Line dørbeklædning

• Højdejustérbar førersæde

• Højdejustérbar passagersæde

• Metallic dørgreb indvendigt

• Luftdyser i bag
• Læderrat m. varme

• Multifunktionel Smart Key

• Paddle Shift (kun DCT)

• P-Sensor i for og bag

• Regnsensor

• Sort loftsbeklædning

• Støjdæmpende forrude

• Touchskærm til betjening af

klima og navigation

• Varme i forsæder

• Varme i bagsæder

Audio, media & navigation 
• 12,3” fuldt digital og curved

skærm

• 12,3” touchskærm m. navigation

og Kia Connect

• 6 højtalere inkl. diskant

• Android Auto™

• Apple CarPlay™ m.

stemmestyring

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth*

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• Trådløs telefonopladning**

• USB-port

• USB-port type C 2 stk. i bag

Sikkerhed 
• 7 airbags inkl. centerairbag

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (uden sensor)

• Aktiv blindvinkel assistent (BCA)

(kun DCT)

• Aut. nødbremse m. fodgænger- 

og cyklistregistrering (AEB)

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Direkte dæktryksovervågning

(TPMS)

• E-call

• Elektronisk P-bremse

• Intelligent skiltegenkendelses

(SLIF)

• IsoFix 2. sæderække

• Nedkørselsassistent (DBC)

• Trailer stabilitet assistent (TSA)

• Træthedsregistrering

• Udvidet nødbremse (registrering

af venstre sving for modkørende

biler) (kun DCT)

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

• Udvidet kørselsassistent ved

motorvejskørsel (HDA) (kun

DCT)

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

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



Sportage interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

GT-Line 

Alufælge 

19” GT-Line 

Karosserifarver (2-Tone (Black Pearl tagfarve) kun til GT-Line) 

Casa White Casa White & Black 
Pearl 

Deluxe White Deluxe White & Black 
Pearl 

Lunar Silver 

Lunar Silver & Black Pearl Penta Metal Penta Metal & Black 
Pearl 

Pearl Black Orange Fusion 

Orange Fusion & Black 
Pearl 

Infra Red Infra Red & Black Pearl Splash Lemon Splash Lemon & Black Pearl 

Experince Green Experince Green & Black 
Pearl 

Pacific Blue Pacific Blue & Black Pearl 

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

Sportage ekstraudstyr 

Udstyr Prestige Upgrade GT-Line 
Panoramaglassoltag - kr. 17.999 kr. 17.999 
Udvidet sikkerheds- & lydpakke: (KUN til DCT) 
Blind vinkel kamera (BVM), 360 graders kamera (AVM), Nødbremse ifbm. bakning, Harman 
Kardon® lydanlæg med centerhøjtaler, ekstern forstærker og subwoofer 

- kr. 24.999 kr. 24.999 

Elektronisk undervogn (ECS) (KUN til GT-Line) - - kr. 14.999 

Kunstlædersæder med ruskind, memoryfunktion i førersæde & ventilation forsæder - - kr. 14.999 
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/


Sportage tilbehør 
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