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Helt nya Kia Sportage   

Precis som en skicklig skiddkare kan fd det svdra att se enkelt ut, lyckas helt nya Kia Sportage kombinera utseende 
med kompromisslus funktion. Lcgg till effektivare motor och tystare kuph, fyll pd med sckerhetslusningar som 
autobroms och dudavinkelvarning och du fdr en bil som gur din vardag och dina cventyr till en riktig njutning. 
Provkur helt nya Kia Sportage hos din Kia-handlare! 
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Precis som en skicklig skiddkare kan fd det svdra att se enkelt ut, lyckas helt nya Kia Sportage kombinera utseende 
med kompromisslus funktion. Lcgg till effektivare motor och tystare kuph, fyll pd med sckerhetslusningar som 
autobroms och dudavinkelvarning och du fdr en bil som gur din vardag och dina cventyr till en riktig njutning. 

Vdr ambassadur Oscar Wester cr en av Sveriges absolut bcsta freestyleskiddkare och 
ingdr i slopestyle-landslaget. Han samarbetar cven med vdr partner Salomon.

ORD. PRIS 308.900 KR

2.0 CRDi AWD KOMFORT

Nya Sportage Komfort cr utrustad med bl.a. AWD, 
autobroms, aktivt filuvervakningssystem, helljusassistans, 
skyltscanning, parkeringssensorer bak, eluppvcrmt bak-
scte, 7  navigationssystem med sju drs fria kartupp-
dateringar, backkamera, eluppvcrmd lcderratt, 
farthdllare, regnsensor och Bluetooth. 

GT Line-paketet innehdller bl.a. LED-dimljus i iskubsformat, 
dubbla synliga avgasutblds, sportlcderklcdsel, 19  aluminium-
fclgar, aluminiumpedaler, Bi-xenonljus,  elmanuvrerade furar- 
och passagerarstolar, dudavinkelvarning, JBL ljudsystem inkl. 
basldda, elmanuvrerad baklucka med handsfree funktion, nyckel-
fritt system med startknapp och parkeringssensorer cven fram.

PRIVATLEASING FRDN 5.158 KR/MDN*

LANSERINGSERBJUDANDE:
GT LINE & PANORAMASOLTAK 9.900 KR 
(VCRDE CA 45.000 KR)

LCGG TILL AUTOMATPAKET: 14.900 KR 
6-vcxlad automatldda med paddlar, elektronisk 
handbroms och automatiskt sjclvparkeringssystem.

(VCRDE 19.900 KR)

FURMDNSVCRDE FRDN 1.908 KR/MDN**

Vdr ambassadur Oscar Wester cr en av Sveriges absolut bcsta freestyleskiddkare och 
ingdr i slopestyle-landslaget. Han samarbetar cven med vdr partner Salomon.

I helgen har vi lanseringsfest 
hos din Kia-handlare. 
Vclkommen in och provkur!

Lanseringshelg
6 7 februari

Vdr ambassadur Oscar Wester cr en av Sveriges absolut bcsta freestyleskiddkare och 
ingdr i slopestyle-landslaget. Han samarbetar cven med vdr partner Salomon.

skyltscanning, parkeringssensorer bak, eluppvcrmt bak-
scte, 7  navigationssystem med sju drs fria kartupp-
dateringar, backkamera, eluppvcrmd lcderratt, 
farthdllare, regnsensor och Bluetooth. 

GT Line-paketet innehdller bl.a. LED-dimljus i iskubsformat, 
dubbla synliga avgasutblds, sportlcderklcdsel, 19  aluminium-
fclgar, aluminiumpedaler, Bi-xenonljus,  elmanuvrerade furar- 
och passagerarstolar, dudavinkelvarning, JBL ljudsystem inkl. 
basldda, elmanuvrerad baklucka med handsfree funktion, nyckel-
fritt system med startknapp och parkeringssensorer cven fram.

PRIVATLEASING FRDN 5.158 KR/MDN*

(VCRDE CA 45.000 KR)

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 29/2-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Sportage 2.0 
CRDi AWD 5,9-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 154-166 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och 
aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. **Furmdnsvcrde: kostnaden fur 
furaren motsvarar den skatt denne fdr betala per mdnad fur bilfurmdnen, baserat pd en marginalskatt pd 50%. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.


