
 

  

NIEUWS 
 
 

Volledig nieuwe Kia Sportage combineert 
geavanceerde technologie met luxueus 

design voor een eersteklas interieurruimte 
 

- Het bestuurdergerichte interieur van de stedelijke SUV werd 
speciaal ontworpen voor Europese klanten. 

- Hypergeavanceerd, geïntegreerd gebogen display verzekert rij- en 
entertainmentfuncties met haarscherpe helderheid 

- Ergonomische uitmuntendheid, intelligent geplaatste 
bedieningselementen voor een intuïtieve rijervaring 

- Zorgvuldig geselecteerde materialen voor een rijke, hoogwaardige 
uitstraling 

- Intelligente lay-out staat borg voor een ruim en ontspannend 
interieur 

 
De volledig nieuwe Kia Sportage beschikt over een hypergeavanceerd, bestuurdergericht 

interieur dat werd ontworpen voor Europese klanten en dat voor het eerst werd gerealiseerd 

in de 28-jarige geschiedenis van het model. Het interieur van de stedelijke SUV combineert 

geavanceerde technologie, luxe-uitrusting, hoogwaardige materialen en een moderne stijl 

om ervoor te zorgen dat de inzittenden comfortabel, geëngageerd en geconnecteerd blijven 

tijdens elke rit. 

 

Het interieur van de volledig nieuwe Sportage werd ontworpen om alle bedieningselementen 

snel en eenvoudig toegankelijk te maken. Bij het instappen worden bestuurders begroet 

door een prachtig vormgegeven, geïntegreerd gebogen display met twee 12,3"-

hogeresolutieschermen die een nagenoeg filmische ervaring bieden. Het instrumentenbord 

van de Sportage, dat zich vlak voor de bestuurder bevindt, is uitgerust met de nieuwste lcd-

technologie voor een uiterst nauwkeurige en heldere lay-out. In het midden bevindt zich een 

hoogtechnologisch aanraakscherm dat de connectiviteits-, functionaliteits- en 

gebruiksbehoeften van bestuurder en passagiers regelt.  

 

De volledig nieuwe Sportage is volledig geconnecteerd met toegang tot de nieuwste ‘over-

the-air’ software- en kaartupdates, terwijl de smartphone-app Kia Connect gebruikers in 

staat stelt om op afstand verbinding te maken met hun wagen. Bestuurders kunnen 

agenda’s synchroniseren, ritten plannen met online navigatie en toegang krijgen tot 
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belangrijke onboardfuncties zoals live verkeersinformatie, informatie over lokale tankstations 

en realtime-weersvoorspellingen. Een tik op de Remote Monitoring-sectie van de Kia 

Connect-app herinnert de bestuurder er zelfs aan of zijn deuren vergrendeld zijn, de ruiten 

omhoog staan en waar hij zijn wagen heeft achtergelaten. 

 

Intuïtieve bediening 

Elke interface is ontworpen om zeer intuïtief te bedienen en gemakkelijk te bereiken. Een 

geïntegreerd infotainment- en airconditioningsysteem verwijdert overbodige elementen voor 

een gestroomlijnde look en zorgt ervoor dat de voorste inzittenden deze belangrijke 

bedieningselementen kunnen gebruiken zonder dat ze door meerdere menu’s moeten 

scrollen. Een elektronische parkeerrem, standaard op alle modellen, is handig geplaatst aan 

het stuur om extra ruimte vrij te maken op de middenconsole. 

 

Doorheen het interieur werd heel wat aandacht besteed om de inzittenden de nodige ruimte 

te geven om te ontspannen en te genieten van elke rit. De ergonomische middenconsole 

omvat op bepaalde modellen een shift-by-wire-versnellingspookknop die gemakkelijk te zien 

en te bereiken is, terwijl een smartphonelader ultrasnel draadloos 15W-laden biedt. Dankzij 

de airconditioning met drie zones kunnen de voor- en achterpassagiers de 

interieurtemperatuur aanpassen voor meer comfort. Overal in het interieur vindt u nog meer 

comfortvoorzieningen, van USB-snelladers en multifunctionele hangers op de rugleuningen 

tot een in drie delen (40:20:40) neerklapbare achterbank om het laden van grotere 

voorwerpen te vergemakkelijken. 

 

De passagiers genieten niet alleen van een superieur comfort, maar ook van een volledig 

immersieve surround sound in de wagen dankzij het toonaangevende premium Harman 

Kardon-soundsysteem. 

 

Zorgvuldig geselecteerde materialen 

Vanwege de populariteit van de Sportage in Europa onderzochten de designers van Kia de 

smaak van Europese klanten alvorens de kleuren, materialen en patronen voor de zetels en 

bekleding zorgvuldig te selecteren. Er werden enkel materialen van de hoogste kwaliteit 

gekozen die weelderig aanvoelen, uiterst duurzaam zijn en een rijke, hoogwaardige 

uitstraling bieden. De sfeerverlichting maakt van het interieur een aangename ruimte voor 

alle inzittenden. 

 

De fijn uitgewerkte, op aluminium geïnspireerde verluchtingsroosters en kenmerkende strip 

over de hele breedte van het dashboard en op de deurpanelen geven de volledig nieuwe 

Sportage een luxueuze uitstraling. Er is ook een GT-line-topmodel verkrijgbaar, met 

uitvoeringen die het sportieve en dynamische karakter van de SUV verder benadrukken. 

Voor de zetels zijn hoogwaardige donkere suède en leder gebruikt, terwijl een zwarte 

hemelbekleding en suède inzetstukken het intieme gevoel van de GT-line versterken. Een 

sportief en ergonomisch afgeplat stuurwiel, compleet met stijlvol GT-line-logo, verhoogt de 

wendbaarheid en zorgt ervoor dat bestuurders zich nog meer verbonden voelen met de 

rijervaring. 



 

 

Intelligente interieurruimte 

De interieurverhoudingen van de volledig nieuwe Sportage werden speciaal afgestemd op 

Europese klanten en combineren gebruiksgemak, functionaliteit en veelzijdigheid. Dankzij 

een compacte wielbasis van 2.680 mm, een breedte van 1.865 mm, een lengte van 4.515 

mm en een hoogte van 1.645 mm biedt de nieuwste SUV van Kia een zeer ruim interieur 

voor passagiers en hun bagage.      

 

De Sportage biedt de voorpassagiers veel ruimte om het comfort te verhogen, terwijl de 

passagiers op de tweede rij 996 mm beenruimte genieten dankzij de voorzetels met een 

sportief slank design. De kofferinhoud bedraagt 591 liter (VDA), en kan worden uitgebreid tot 

1.780 liter met de achterzetels neergeklapt*.   

 

Behalve de modellen met verbrandingsmotor zal de volledig nieuwe Sportage ook 

verkrijgbaar zijn als ‘mild hybrid’ (MHEV), hybride (HEV) en plug-in hybride (PHEV) voor een 

compromisloze milieuvriendelijke ervaring. De lay-out van de HEV en PHEV-modellen werd 

zorgvuldig uitgekiend om de impact op de passagiers- en bagageruimte zo laag mogelijk te 

houden. Voor de HEV-versie wordt het batterijpack onder de tweede zetelrij geplaatst, zodat 

de beenruimte en het laadvolume even groot zijn als bij de Sportage met verbrandingsmotor. 

Voor de PHEV Sportage is de hoogspanningsbatterij onder het koetswerk van de SUV 

geplaatst om een evenwichtige gewichtsverdeling en een praktische, comfortabele en 

veelzijdige interieurruimte te verzekeren. 

 

De volledig nieuwe Kia Sportage wordt gebouwd in Europa en zal in de tweede helft van 

december 2021 verkrijgbaar zijn. 

 

Einde 

 

Opmerkingen voor redacteurs 

*De binnenafmetingen zijn voorlopige cijfers en moeten worden gevalideerd. 


