
                                                         

KIA Sportage 1.7 CRDi 85kW 2WD 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 18 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 21 090 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 27 630 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 772 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 

Registračný poplatok (€ s DPH) 167 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1685 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie 15,7 

Max. výkon kW(k) ot min-1 85(115)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 280/1250-2750 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6-st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie hrebeňové s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 245/45 R19 

KAROSÉRI/A 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4480 - 1855 - 1645 

Rázvor (mm) 2670 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1609/1620 

Svetlá výška (mm) 172 

Objem batožinového priestoru (l) 491/1480 

Objem palivovej nádrže (l) 62 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1425-1564 

Užitočná hmotnosť (kg) 575 

Celková hmotnosť (kg) 2000 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1520 

Vnútorná šírka minimum 1450 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotestofficial/


Vzdialenosť sedák - strop min./max. 890/1032 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/340 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 790 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1480 

Vnútorná šírka minimum 1340 

Vzdialenosť sedák - strop 978 

Vzdialenosť podlaha - sedák 370 

Dĺžka predný sedák 500 

Dĺžka zadný sedák 485 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 11,5 

Maximálna rýchlosť (km/h) 176 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,7 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,2 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,7 

Emisie CO2 (kg.km-1) 124 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 13,4 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,8 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,7 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,4 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,3 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2217 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3477 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4634 

2. rok pri najazdení 60.000 km 7368 

3. rok pri najazdení 45.000 km 6768 

3. rok pri najazdení 90.000 km 14 173 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 9 347 

1. rok pri najazdení 30.000 km 10 607 

2. rok pri najazdení 30.000 km 14 564 

2. rok pri najazdení 60.000 km 17 298 

3. rok pri najazdení 45.000 km 18 098 

3. rok pri najazdení 90.000 km 26 903 

Cena PHM diesel (€/liter) 1,100 

Normohodina (€ s DPH) 39,97 

Gar. kontroly (km) 20 000 

Výmena oleja (km) 20 000 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 473 

Predný blatník 163 

Svetlomet. + smerovka 1007 

Spätné zrkadlo el. 336 

Predný nárazník 239 

Predný tlmič 107 

Predné brzdové platničky 133 

Predné tyčky stabilizátora 54 

Spojka 533 



Predná žiarovka 7 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 5 

Na celé auto 7 / 150 000 km 

Motor a mechanické časti 7 / 150 000 km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 20 500 

Po 2. roku 60.000 km 17 700 

Po 3. roku 90.000 km 14 900 
 

 

VÝBAVA 
Výbava Platinum: asistent udržiavania v jazd. pruhu, monitorovanie doprav. značiek, Bi-xenony, pred. hmlovky, LED 
denné svietenie, LED zadné svetlomety, vyhrievanie pred skla, el. skláp. spat. zrkadlá, automat. diál. svetlá, 
stmavené sklá do „B“ stĺpika, parkovacie senzory vpredu a vzadu, dažď senzor, elektrické zadné okná, USB port 
vzadu, dvojzónová klíma, tempomat, vyhrievané predné a zadné sedadlá, vyhrievaný volant, sedadlá koža/látka, 7“ 
dotykový displej - navigácia, bezkľúčový štart + systém monitorovania mŕtveho uhla + upozornenie na pohyblivé 
prekážky pri cúvaní (790 €), 19“ zliat. disky (460 €), kožené sedadlá (890 €), metalíza lak zlatý (550 €) 

 
 

 

PLUSY MÍNUSY 
dizajn exteriéru a interiéru 

ergonómia pracoviska vodiča 

vzdušný interiér vo všetkých smeroch  

prémiový, mäkký chod ovládačov  

odhlučnenie kabíny 

jazdné vlastnosti (na daný typ auta slušná ovládateľnosť)  

aj s 19“ kolesami chvályhodná absorpcia nerovností  

jazdné výkony  

rýchly nastúp bŕzd 

pohodlné sedadlá (aj vzadu pohodlný posed)  

7“ dotykový displej (prehľadné menu, grafika a promptná odozva)  

bohatá výbava, záruky 

MÍNUSY 

po opakovanom brzdení pomerne rýchly pokles účinku bŕzd 

kultúra chodu motora v porovnaní s benzínovým agregátom 

len priemerné jazdné výkony 
 


