
 

Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energiklasse 

Grøn 
ejerafgift 

Kr./halvårlig 
 Prestige Upgrade Premium 

2.2 CRDI 2WD DCT-8 202 14,7 179  kr. 3.020  kr. 555.655 kr. 620.655 kr. 705.655 

2.2 CRDI 4WD DCT-8 202 14,7 179  kr. 3.020  kr. 585.655 kr. 650.655 kr. 735.655 

          

1.6 T-GDI HEV 2WD AUT-6 230 14,7 154  kr. 1.190  kr. 608.155 kr. 673.155 kr. 758.155 

1.6 T-GDI HEV 4WD AUT-6 230 13,3 170  kr. 1.510  kr. 624.555 kr. 689.555 kr. 774.555 

          

Motor Plug-in Hybrid HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Rækkevidde 

på el 

Grøn 
ejerafgift 

Kr./halvårlig 
 Prestige Upgrade Premium 

1.6 T-GDI PHEV 4WD AUT-6 265 63,2 38 57 km kr. 430  kr. 429.000 kr. 469.000 kr. 539.000 
Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Vi har opdateret vores priser. Priserne er baseret på lovforslaget om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18. december 2020. Da de nye 
registreringsafgifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og ikrafttrædelsestidspunktet. Priserne som er vist er 
gældende ved levering i 2021. 

Få mere værdi med aktuelle kampagner 

Halv pris på alt fabriksmonteret ekstraudstyr (KUN Plug-in Hybrid) 
Til og med d. 31. januar 2021 

 

Ladeløsninger Startpakke Md. ydelse 
Mindstepris i 

bindingsperioden 

 Clever Unlimited inkl. type 2 ladekabel – Ubegrænset opladning hjemme og på farten* kr. 9.699 kr. 369 (6 mdr.) kr. 11.913 

 Clever Unlimited Network inkl. type 2 ladekabel – Ubegrænset opladning på farten  kr. 2.199 kr. 245 (6 mdr.) kr. 3.669 

*Startpakke inkluderer ladekabel og ladebrik og hertil installation af ladeboks med fast kabel til Clever Unlimited. Clever stiller ladeboksen til rådighed og installerer den 
på en valgfri privatadresse. Vilkår for installationen findes på clever.dk/installation. Alle priser er inklusive moms. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og 
udsolgte produkter.  

Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter PBS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: Inkl. lån og installation af 
Clevers ladeboks på privatadresse (DK), dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den 
mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.  

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: 13-01-2021 

 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 2021 priser inkl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 4.180,- inkl. moms på personbiler. 
Kia Import Danmark AS forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 



Sorento udstyrsvarianter 

Prestige    

Eksteriør 

• 17” alufælge (235/65R17) 

• 19” alufælge kun Plug-in Hybrid 

(235/55R19) 

• 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 CRDI) 

• 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 

HEV og CRDI (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 

     
Alufælge 

     
17” Diesel 17” Hybrid 18” Diesel 19” 20” Diesel 

     
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 

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 

 



 

Sorento tilbehør 

    

LED interiør belysning 
1.995 kr. (Hvid el. rød) 

Hundegitter 
3.995 kr. 

LED indstigningslys KIA 
2.850 kr. 

LED indstigningslys 
2.850 kr. 

   
 

Gummimåttesæt 1. & 2. række  
495 kr. 

Bundmåttesæt velour 
795 kr.  

Bundmåttesæt Premium 
1.195 kr. 

Gummimåtte 3. række 
795 kr. (GT-Line logo) 

    
Bagagerumsmåtte Premium 

795 kr. 
Bagagerumsbakke 

795 kr. 
Jakke holder 

659 kr. 
Lakstift 
195 kr. 

    
Sommerrens sæt 

165 kr. 
Vinterrens sæt 

99 kr. 
Sikkerhedspakke 

395 kr. 
Refleksvest i gul el. orange 

60 kr. 

 
  

 

4 stk. Alufælge 19" 
Fra 10.995 kr.(uden dæk/TPMS) 

KIA låsemøtrikker 
395 kr. 

4 stk. TPMS ventiler 
Fra 1.995 kr. 

Beskyttelsesfolie på bagkofanger 
995 kr. (Transparent) 

 
 

El-Svingbart træk med 13-poler  
15.995 kr. 

Stænklapper foran eller bagved 
995 kr. 

 


