
 

 

NIEUWS 

 
Kia Sportage claimt dubbele  

‘Auto van het Jaar’-zege  
 

− De compacte SUV wint Spaanse ‘ABC Car of the Year 2023’ en ‘Car 
of the Year for Greece’ 

− De Sportage won in 2022 ook al titel van ‘Women’s World Car of 
the Year’ 

− Het geëlektrificeerde gamma omvat voortaan ‘mild hybrid’-, 
‘hybrid’- en ‘plug-in hybrid’-versies 

 
De vijfde generatie van de Kia Sportage werd deze week in twee afzonderlijke Europese 
prijsuitreikingen uitgeroepen tot ‘Auto van het Jaar’. Kia’s compacte SUV kende een uiterst 
succesvol jaar met overwinningen in de Spaanse ‘ABC Car of the Year 2023’-awards en de 
‘Car of the Year for Greece’-verkiezing.  
 
Het is de eerste keer dat Kia de Spaanse ‘ABC Car of the Year’-trofee in ontvangst mag 
nemen. De ‘ABC Car of the Year’-prijs, die werd toegekend door 34 gerespecteerde 
autojournalisten alsook abonnees en lezers van ABC, is de meest prestigieuze auto-
onderscheiding in Spanje. Deze prijs sluit aan bij het bredere succesverhaal van de 
Sportage in Spanje, waar al meer dan 160.000 exemplaren van het model werden verkocht 
en waar de Sportage de voorbije tien jaar het meest verkochte Kia-model bleef. 
 
De onderscheiding bekroont een opmerkelijke week voor de Kia Sportage, want ze komt er 
slechts enkele dagen nadat de wagen de titel van ‘Auto van het Jaar voor Griekenland’ won. 
Die onderscheiding wordt toegekend door het Car of the Year for Greece Institute, en 
weerspiegelt de keuze van 25 journalisten van toonaangevende gespecialiseerde media.  
 
De Sportage overtuigde de juryleden met zijn combinatie van baanbrekende innovaties en 
voorzieningen op het gebied van veiligheid en technologie. Ze prezen de wagen ook om zijn 
kwaliteit, zijn complete gamma, zijn aangename rijervaring, zijn moderne design en zijn 
kleine ecologische voetafdruk. 
 
Eerder dit jaar won de volledig nieuwe Kia Sportage ook al de categorie ‘Gezins-SUV’ in de 
prestigieuze Women’s World Car of the Year-onderscheidingen. Een erg gerespecteerd 
team van 56 vrouwelijke autojournalisten uit veertig landen, verspreid over vijf continenten, 
evalueerde de meest prominente gezinsvriendelijke SUV’s die in 2021 op de markt kwamen. 
De Sportage werd op verscheidene vlakken geprezen en ging uiteindelijk naar huis met de 
felbegeerde prijs.  
 
De meest recente toevoeging aan het Sportage-gamma is de Sportage Plug-in Hybrid, een 
compromisloze geëlektrificeerde SUV met een aanzienlijk zuiver elektrisch rijbereik en een 
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uitzonderlijk laag verbruik. Hij verenigt kracht en prestaties met een gecombineerd 
brandstofverbruik van 1,1 I/100 km en een emissievrij rijbereik tot 78 kilometer in de stad 
(WLTP). Dat volstaat om de meeste dagelijkse pendelritten en winkelbehoeften te dekken. 
Eveneens beschikbaar zijn een mild hybrid-aandrijving (MHEV) en hybrideversie (HEV). De 
intelligente interieurlay-out van de nieuwste Sportage resulteerde bovendien in een 
onovertroffen been- en hoofdruimte voor gezinsuitstapjes terwijl de hoogtechnologische rij- 
en comfortvoorzieningen de inzittenden een comfortabele en geconnecteerde reiservaring 
bezorgen.  
 
In juli kreeg de volledig nieuwe Kia Sportage de maximale vijfsterrenscore van EuroNCAP, 
de toonaangevende onafhankelijke crashtestorganisatie van Europa. De Sportage 
presteerde gedurende het hele testprocedé op een hoog niveau en zette zijn uitzonderlijke 
passieve-veiligheidsuitrusting en zijn complete gamma geavanceerde rijhulpsystemen in de 
verf.  
 
Tegen 2027 zal Kia een gamma van veertien zuiver elektrische modellen lanceren, in 
overeenstemming met zijn ‘Plan S’-strategie. Volgend jaar maakt de langverwachte EV9 
SUV zijn productiedebuut. Dit nieuwe model is gebaseerd op het Electric Global Modular 
Platform (E-GMP) van Kia en luidt een nieuw tijdperk van geavanceerde, 
hoogtechnologische en duurzame mobiliteit in voor het merk. 
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