Az új Kia

Csak rajtunk múlik,
mennyire élünk teljes életet.
Köszöntjük a Kia világában!
Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan, minden
ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig számíthat.
A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mindannyiunk
számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan autókat, amelyekkel új távlatokat fedezhet fel és élvezhet ki. Lenyűgöző
formavilágú, fejlett technológiájú autókat, tele intelligens megoldásokkal. Kimagasló minőségük zálogaként minden modellünket
páratlan, hétéves garanciával* kínáljuk Önnek. Bármit teszünk,
egyetlen gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:
a meglepetés ereje.
Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát a meglepetés
erejének.

Felemeli …
a lelkét

Ha Önt inspirálják az új kihívások, ha izgalomba hozzák az új élmények, ha komfortzónáján kívül igyekszik
lendületet nyerni, akkor Önnek szól az új Kia XCeed új
ritmusa. Első pillantásra látszik, hogy más, mint az átlagos crossoverek. Nem lehet nem észrevenni az egyedi
hűtőmaszkot, a különleges, Z alakú ‚jégkocka’ LED-es
fényszóró-kialakítást, amelyhez már alapfelszereltségben társulnak ködfényszórók. Vizsgálja meg közelebbről:
vegye észre a markáns alsó légbeömlőt és a különösen
izgalmas, selyemszínű króm díszlemezt. Vegye hozzá
az autó merész formavilágát, és elmúlik minden kétsége: az új Kia XCeed azok számára készült, akiket az úton
rájuk váró izgalmak éltetnek.

Írja át …

a felfogást

Miért ne csinálhatná a dolgokat a maga módján? Fedezze
fel a világot, játsszon saját szabályai szerint... az új Kia
XCeed fedélzetén minden lehetséges. Az ejtett tetővonallal,
illetve a szabadidőautós kerékívekkel és küszöbökkel megrajzolt, sportos crossover coupé sziluettől a merész, egyedi
18 colos keréktárcsákig minden részlet azt hirdeti, hogy
a Kia XCeed messze kiemelkedik a tömegből. Vegyük hozzá
a mindenütt elegendő, bőséges hasmagasságot, valamint
az emelt, mégis sportos üléshelyzetet, amely a kiváló kilátást páratlan vezetési élménnyel társítja, és máris megszületett a tökéletes társ, amellyel új távlatokat fedezhet fel a
városban és azon kívül.

Vannak, akiket megijeszt a kanyaron túl rájuk váró világ... Önt azonban pont az ismeretlen élteti! Ezért bámulják
csodálattal, ha az új Kia XCeedet vezeti: az embereket lenyűgözi az új crossover és az, amit gazdájáról elmond.
Talán a hátsó rész ikonikus, lapos szögű kialakítása és az elegáns hátsó lámpatestek parancsolnak tekintélyt; vagy
a lökhárító jellegzetes rajzolata nyűgözi le őket. Az is lehet, hogy a dupla kipufogóvég és a hiper-ezüst diffúzor látványától ver gyorsabban a szívük. Vagy csupán arról van szó, hogy az új Kia XCeed hátulról pontosan annak látszik
és hallatszik, ami: az elérhető legintenzívebb vezetési élmény.

Lépjen ki …

a komfortzónájából

Szélesítse …

látókörét

Ha az innováció terén saját ötleteit követi, és nem másokhoz méri magát, pontosan tudni
fogja, hogy az új Kia XCeed utastere új mércét állít a minőség, a kényelem, a technológiai
tartalom és a csatlakoztatás terén. Foglaljon helyet az utastérben, és azonnal feltűnik
a stílus és a tartalom lenyűgöző párosítása, a kecses műszerfaltól a kifinomult ülésekig; a kiválóan leolvasható, 12,3 colos digitális műszeregységtől a 10,25 colos navigációs
rendszerig. A Kia exkluzív UVO Connect* telematikai rendszerének Kia Live funkciója valós
idejű navigációs frissítéseket biztosít, az Android és Apple okostelefonokra letölthető UVO
alkalmazás számtalan diagnosztikai szolgáltatása révén pedig tökéletesen felkészülhet
minden kalandra, amely Önre vár. Ha pedig vidámságra vágyna, válassza az opciós sárga
beltéri csomagot, amely sárga műszerfali dekorelemeket, az ajtópaneleket és az üléseket
díszítő, sárga öltéseket, valamint egyedi méhsejt-mintázatú üléskárpitozást tartalmaz.
*Az UVO Connect szolgáltatás Magyarországon várhatóan 2020 végéig kerül bevezetésre. A bevezetés után értékesített járművek esetében lesz elérhető.

Kezdjen …

szabad életet

Nyitott a városra, nyitott a kalandra, nyitott a végtelen lehetőségekre: az új Kia XCeed
tökéletes úti társ. Dinamikus, mégis tágas, újszerű karosszériaformájának köszönhetően nem kell választania a stílus és a praktikum között. A 40:20:40 arányban osztva
dönthető hátsó ülésektől a tágas, 426 literes csomagtartóig, a számtalan tárolási
megoldástól az intelligens csomagtérajtóig minden részlet ugyanarról tanúskodik: a Kia
XCeed nem csak az Ön összes igényeit elégíti ki, de környezetét is lenyűgözi majd.

a képzelőerejét

Praktikum
és kényelem

Indítsa be …
Az új Kia XCeed minden találkozáskor izgalmat ígér. Az új crossover a merész
álmodókat formabontó dizájnnal, a rettenthetetlen kalandorokat tágas belső
térrel, a luxust keresőket kivételes kényelemmel kényezteti, praktikuma és
kényelme pedig örömtelivé teszi az utazás minden percét. Nyissa ki az ajtókat
a Kia Intelligens Kulcs segítségével; pakolja meg a csomagteret az Intelligens
csomagtérajtón keresztül, nyomja meg a motorindító gombot, és készüljön fel
a kalandokra.

FŰTHETŐ, SZELLŐZTETETT ELSŐ ÜLÉSEK ÉS FŰTHETŐ HÁTSÓ ÜLÉSEK
A Kia XCeed minden időjárásra felkészült. Fűthető első és hátsó ülések segítenek a nagy hidegben. A három
fokozatban fűthető ülések gyorsan felmelegszenek, majd a kívánt hőfok elérése után tartják a hőmérsékletet.
A nyári hőségben pedig a szellőztethető első ülések gondoskodnak a kényelmes, frissítő utazásról.

40:20:40 arányban síkba dönthető ülések

12,3 COLOS DIGITÁLIS MŰSZEREGYSÉG

Az osztva dönthető üléseknek köszönhetően az XCeed

A teljesen digitális műszeregység 12,3 colos, nagyfelbontású

alkalmazkodik igényeihez: az utasok és csomagjaik mellett akár

kijelzőjéről egyetlen pillantással leolvashatók a vezetéshez

terebélyes tárgyakat, sportfelszerelést, síléceket vagy más

szükséges lényeges információk.

egyebet is szállíthat.

a világhoz

Ha végtelenek a lehetőségek, és az utazás soha
nem ér véget, az új Kia XCeed olyan, egyszerűen
használható kapcsolódási technológiát kínál,
amely az Android Auto és Apple CarPlay
rendszerekkel egyaránt kompatibilis. Válassza ki
úticélját a prémium navigációs rendszer könnyen
kezelhető, 10,25 colos érintőképernyőjéről,
vagy küldje át okostelefonjáról az autóba az
UVO Connect* alkalmazás segítségével. Töltse
telefonját vezeték nélkül, használja a hangvezérelt
Bluetooth® csatlakozást zenehallgatáshoz és
beszélgetésekhez - bármit tartogat az utazás,
nem érhetik váratlan meglepetések.

Infotainment / Kapcsolódás

Kapcsolódjon …

7 éves térképfrissítés

Vezeték nélküli telefontöltő

JBL Premium audiorendszer

Felejtse el a vezetékeket: helyezze Qi technológiával felszerelt

Az új Kia XCeed fedélzetén nagyteljesítményű JBL Premium

A Kia teljes körű minőségi ígéretének

okostelefonját a praktikus vezeték nélküli mobiltelefon

audiorendszer gondoskodik a hangversenyteremhez illő

keretében minden, gyárilag LG navigációs

töltőfelületre.

hangzásról. A nyolc hangszórós JBL audiorendszer fejlett Clari-Fi

rendszerrel felszerelt új Kia gépkocsihoz hat

zenei helyreállító funkciója feljavítja az MP3 fájlok minőségét, és

alkalommal ingyenes éves térképfrissítést

ezáltal remek hanghűséget biztosít.

kínálunk szervizeinkben. Ez az egyedülálló
program a biztosíték arra, hogy navigációs

*Az UVO Connect szolgáltatás Magyarországon várhatóan 2020 végéig kerül
bevezetésre. A bevezetés után értékesített járművek esetében lesz elérhető.

rendszere mindig friss marad.

Használja ki ...
tapasztalatát

KIA UVO CONNECT
A Kia által kifejlesztett UVO CONNECT rendszer két markáns módon vezeti be a digitális korszakot az autózásba. Először is az új Kia
Live szolgáltatás révén, amely valós idejű információkat biztosít a navigációs rendszer számára, egy sor hasznos információval támogatva az utazást. Másodszor pedig az új UVO* alkalmazás révén az autójára vonatkozó legkülönfélébb információkat és adatokat
jelenítheti meg Android vagy Apple okostelefonján. Ráadásul ezt az izgalmas, új technológiát a legújabb EU adatvédelmi irányelvekhez igazodva fejlesztettük ki, így maximálisan megfelel az adatvédelemre és átláthatóságra vonatkozó követelményeknek.

Kia Live

UVO alkalmazás*

Aktiválja Kia Live szolgáltatásait: az infotainment rendszerbe

Az Android és Apple okostelefonokkal egyaránt kompatibilis UVO alkalmazás

telepített SIM kártya segítségével letöltheti és frissítheti a

a legkülönfélébb funkciókon keresztül nyújt teljes körű diagnosztikai tájékoztatást

működéséhez szükséges adatokat, így közvetlenül a navigációs

autójáról, valamint a megtett utazásokról. Az alkalmazással számos funkciót és

képernyőn jelenítheti meg az információkat.

szolgáltatást is aktiválhat a távolból.
*Az UVO Connect szolgáltatás Magyarországon várhatóan 2020 végéig kerül bevezetésre.
A bevezetés után értékesített járművek esetében lesz elérhető.

Járműinformációk

Távoli szolgáltatások

Mindez könnyedén elérhető a rendszeresen frissülő

Hol az autóm?

Telefonról az autóra

POI adatbázisból.

Tájékoztatja autója utolsó ismert helyzetéről - ideális meg-

Tervezze meg előre utazásait, majd az alkalmazáson keresz-

Parkolás

oldás, ha nagy parkolóban hagyta járművét.

tül küldje át a terveket a fedélzeti navigációs rendszerbe.

Élő forgalmi információk

Érdeklődésre számot tartó úti célok

A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési

Éttermet, szolgáltatást vagy látnivalót keres?

információi kétpercenként frissülnek a TomTom jóvoltából, így
Ön pontosan tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, illetve mely
környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a
rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív útvonalakat javasol.

A Kia Live segítségével már azelőtt tájékozódhat a

Jármű státusz

Traffipax / baleseti gócpontok

szabad parkolóhelyekről, hogy megérkezne úti céljához.

Áttekintést nyújt a jármű állapotának legfontosabb részle-

A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző rendszerekre

A rendszer megjeleníti a lehetséges utcai és parkolóházi

teiről, az ajtózáraktól a gyújtáson és akkumulátoron át.

hívja fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is,

parkolóhelyeket, beleértve azok helyét, részleteit, a

valamint tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással sújtott

parkolási díjakat és a szabad helyek elérhetőségét.

területekről. A rendszer a baleseti gócpontokat is megjeleníti.
Időjárás előrejelzés

Utazásaim
Áttekintést ad a korábbi utazásokról, beleértve az átlagsebességet, a megtett távolságot és az utazás időtartamát.

Értesítések
Értesítéseket kap minden esetben, ha az autó riasztója
megszólal, és diagnosztikai értesítések is érkeznek Önhöz
autója aktuális állapotáról. Ezen kívül havi összesítés is készül
a teljes autóhasználat információival és adataival.

Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra vonatkozó, négynapos előrejelzést, a minimum és maximum
hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint a várható
napsütést vagy csapadékot.

A rendszer tájékoztatja Önt, ha működésbe lép az autó riasztóberendezése, diagnosztikai értesítést küld autója pillanatnyi állapotáról, illetve havonta jelentést készít,
amelyből áttekintheti az autóhasználat részleteit.

biztonságban
Az Önre váró út izgalma, az új élmények ígérete mellett fontos, hogy az utazás
minden pillanatában, biztonságban tudhassa magát és utasait. Az új Kia XCeed
fejlett vezetőtámogató-rendszerei (ADAS) pontosan ezért vigyáznak Önre és
utasaira innovatív funkciók és kifinomult technológiák segítségével.

Biztonság és vezetőtámogatás

Legyen …

Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés (BCW)

Sávtartó asszisztens (LKAS)

A holttéri ütközésveszélyre figyelmeztető rendszer radarok

Ne aggódjon, hogy kisodródik a sávjából. A sávtartó asszisztens

segítségével észleli a holttérben megjelenő tárgyakat, és a külső

a szélvédő felső szélén elhelyezett kamera segítségével

tükörben felvillanó jelzéssel figyelmeztet a közeledő autókra.

figyeli a sávfelfestéseket, és amennyiben Ön akaratán kívül
kisodródik a sávból, a rendszer figyelmezteti, sőt, akár vissza is
kormányozza a járművet a sávba.

Ráfutásos ütközéselkerülő
támogatás (FCA)

Intelligens sebességtartó automata (SCC)
Stop & Go funkcióval

Tolatókamera (RVM) segédvonalakkal

Vezető éberség figyelmeztetés (DAW)

Az FCA rendszer felismeri az Ön előtt haladó járműveket, vagy

A kamera és radar érzékelőket alkalmazó intelligens sebességtartó

Az autó mögött területet a 8 vagy 10,25 colos multimédiás és

A rendszer a kormányzást, az irányjelző használatát, a gyorsítást és

opcióként az úton átkelő gyalogosokat is. A környező járművek

automata az XCeed sebességét és a követési távolságot egyaránt

navigációs képernyőn megjelenítő tolatókamera képére vetített,

az utazás időtartamát felügyelve észleli, ha lanyhul a vezető koncent-

távolságát és sebességét radar és kamera segítségével felügye-

szabályozza. A rendszer az autó sebességét automatikusan sza-

dinamikus segédvonalak segítenek a pontos manőverezésben.

rációs képessége. Amennyiben a vezetőnél koncentráció- vagy figye-

lő rendszer ütközés veszélye esetén, a műszerfalon felvillanó

bályozva tart biztonságos követési távolságot. Ha a másik jármű

lemvesztés jeleit észleli, a rendszer figyelmezteti a vezetőt, hogy ideje

riasztás segítségével figyelmezteti a vezetőt. Az opciós gyalo-

gyorsít, az XCeed is így tesz – de csak az előre beállított határérté-

pihenőt tartani.

gosfelismerő funkció a kormánykeréken keresztül figyelmeztet a

kig. Ha az elöl haladó gépkocsi lassít, és a beállított követési távolság

veszélyre. Ha a vezető nem reagál, a rendszer önműködően fékez,

már nem tartható, a rendszer lelassítja, vagy akár meg is állítja az

elkerülve a balesetet vagy enyhítve annak súlyosságát.

XCeedet. Ez igazán hasznos funkció, különösen sűrű forgalomban.

a lehetőségeket
Az új Kia XCeed fedélzetén, szabadon fedezheti fel a váratlan élményeket, miközben a mindennapokban is zökkenőmentes megoldást kínál: innovatív funkciók biztonságosabbá teszik a vezetést. Dugóban manőverezni, parkolásban
segíteni, vagy bevilágítani az éjszakát? Az XCeed mindezt megoldja, így Ön könnyebben elkerülheti a veszélyt.

Biztonság és vezetőtámogatás

Szabadítsa fel …

RCTA (Hátsó keresztirányú forgalom
felügyelet)

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)

Parkolóból vagy autóbeállóból kitolatva a rendszer figyelmezteti a

csolja a távolsági világítást. Ha a szélvédő mögött elhelyezett

vezetőt, amennyiben a keresztben futó úton közeledő járművet észlel.

kamera éjjel szemből közeledő autót észlel, a távolsági fényszóró

Megfelelő körülmények között az XCeed automatikusan bekap-

asszisztens automatikusan átvált tompított világításra, nehogy
elvakítsa a másik autóst.

Sávkövető rendszer (LFA)

Intelligens parkolást segítő rendszer (SPAS)

SLIF (Sebességkorlátozást kijelző rendszer)

A Kia 2. szintű autonóm vezetési rendszere hatalmas ugrás a fél-autonóm közlekedés irányába. Az LFA rendszer az

Az intelligens parkolást segítő rendszerrel gyerekjáték a

A Sebességkorlátozást kijelző rendszer segít Önnek betartani

elöl haladó járművek viselkedése függvényében szabályozza a gyorsítást, a lassítást és a kormányzást. Ez könnyeb-

parkolás. Elöl, oldalt és hátul elhelyezett érzékelőkkel azonosítja

a megengedett sebességet. A rendszer a szélvédő mögött

bé és biztonságosabbá teszi a közlekedést sűrű forgalomban. A rendszer kamera és radaros érzékelő jelei alapján

a parkolóhelyet, és segít a párhuzamos és merőleges parkolás

elhelyezett kamera segítségével leolvassa a sebességkorlátozó

tartja a biztonságos követési távolságot, valamint a sáv középvonalában tartja a járművet. Az LFA 0 - 180 km/óra

végrehajtásában. Önnek nincs más dolga, mint fékezni, gyorsítani

és előzést tiltó táblákat, és az információt jól leolvashatóan

között üzemképes.

és sebességet váltani - a rendszer minden mást megold. Még

megjeleníti a navigációs képernyőn és a műszerfalon.

kiállni is segít a párhuzamos parkolókból.

A dinamikus városi és országúti
vezetés érdekében az új Kia XCeed négy
különböző motorral, ötféle teljesítményszinten rendelhető, 115-204 LE
teljesítménnyel. A legjobb szakértők

Hajtáslánc /
menetdinamika

Nagyteljesítményű motorok

által fejlesztett hajtásláncok egytől
egyig teljesítik a legújabb európai
károsanyag-kibocsátási normát.

Kézi sebességváltó

Hétfokozatú DCT (duplakuplungos sebességváltó)

A kézi sebességváltó finoman és gyorsan működik, fokozatainak

Az új generációs, hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó a sportos

áttételei tökéletesen passzolnak a motor teljesítmény- és nyomaték

vezetést kiváló üzemanyag-fogyasztással párosítja.

karakterisztikájához. Mi ennek az eredménye? A teljesítmény és a
takarékosság tökéletes összhangja és egyensúlya.

Pörgesse fel …
vágyait
Dinamikus vezethetőség, mozgékonyság és nyers erő: ez teszi különlegessé az új Kia XCeed crossovert.
Az XCeed hajtásláncai hatfokozatú kézi vagy hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval biztosítanak
maximális teljesítményt, robbanékonysággal téve élvezetesebbé minden utazást. A színtiszta
vezetési örömöt szolgálják a kormányon elhelyezett váltófülek, amelyekkel anélkül kapcsolhatja
gyorsan és finoman a fokozatokat, hogy elengedné a volánt. Az élményekhez a kiegészítő üzemmódok
is hozzájárulnak, feledhetetlenné téve a vezetést.

Váltófülek*

Üzemmódváltó kapcsoló (DMS)*

A váltófülek révén gyorsan válthat sebességet anélkül, hogy

A vezetési élményt új szintre emelő üzemmódváltó a sebességváltó

levenné kezét a kormányról. Az autó dinamikusabban és ösztönö-

mellett elhelyezett Sport gombbal kapcsolható. A DCT sebesség-

sebben vezethető, miközben mindenről Ön dönt.

váltóval együttműködő rendszer fokozott menetdinamikát kínál a
jobb gázreakciók, hevesebb gyorsítóképesség, valamint az optimális
előzési teljesítmény révén. A DMS emellett jobb kormányreakciókat

* A DMS rendszer és a váltófülek kizárólag DCT sebességváltóval
szerelt modellekhez elérhető.

is biztosít; a könnyűfém keréktárcsára szerelt, 18 colos kerekeket
tökéletesen kiegészítve minden elemében dinamikus vezetési
élményt nyújt.

a szenvedélyt

ha mindenki más egy irányba tart, Önt viszont másfelé hajtják ösztönei;
ha döntései során nem csak az eszére, de a szívére is hallgat, az új Kia
XCeed LX és XCeed EX modelljei Önre várnak.

Felszereltségi szintek

Kavarja fel …
Az új Kia XCeed Steel és Bronze

Az új Kia XCeed Silver, Gold és Platinum

A Steel és Bronze modell karakteres hűtőmaszkot, „jég-

Ha fontos Önnek a fokozott komfort és stílus, a gaz-

kocka” LED-es nappali világítást, az éjszakai közlekedést

dagon felszerelt új EX jelenti a megoldást duplapengés

kényelmesebbé tevő távolsági fényszóró asszisztenst,

kialakítású, sötét krómozott hűtőmaszkjával, első és

16 colos könnyűfém keréktárcsákat, LED-es hátsó

hátsó LED-es fényszóróival, első és hátsó ködlámpáival,

helyzetjelzőket, sebességtartó automatikát, sávtar-

látványos, 18 colos diamond cut könnyűfém keréktár-

tó asszisztenst és ütközésre figyelmeztető rendszert

csáival, valamint az egy érintéssel lehúzható, első és

kínál. Az utastér alapfelszerelése a 8 colos kijelzővel és

hátsó motoros ablakemelőivel. Az utastérben olyan iz-

Bluetooth kapcsolódással szerelt audiorendszer, vala-

galmas extrákkal találkozhat, mint a bőr kormánykerék

mint a műszeregységben elhelyezett, 3,5 colos kijelző,

és sebességváltó gomb, a 8 colos audiokijelző (vagy az

amelynek helyére opcióként 4,2 colos supervision kijelzőt

opciós 10,25 colos navigációs rendszer), a hangvezérlésű

is rendelhet. A prémium komfort érdekében az LX alap-

Bluetooth rendszer, a dinamikus parkolástámogatást

felszerelésként kínálja a szürkület-érzékelőt, a vezető

biztosító tolatókamera, vagy a 4,2 colos műszerfal

éberség-felügyeleti rendszert, valamint az egyérin-

kijelző, amely opcióként 12,3 colos teljesen digitális

téses motoros első ablakemelőket. Az opciók sorában

műszeregységre is váltható. A fokozott praktikumot és

megtalálja a sötét króm hűtőmaszkot, a motoros hátsó

kényelmet szolgálja az opciós intelligens nyitási és nyo-

ablakemelőket, vagy a még stílusosabb, 18 colos könnyű-

mógombos motorindítási rendszer, míg az autó megje-

fém keréktárcsákat.

lenését sötét króm hűtőmaszkkal tehetjük exkluzívvá.

Kiegészítők

Értékelje …
az egyediségét
Az új Kia XCeed minden kalandhoz és kihíváshoz kínál kiegészítőket. Rövid hétvégi
kiruccanásokhoz éppúgy, mint sportos kalandokhoz, vagy éppen a nagybevásárláshoz.
Mindenre van megoldásunk, ezek nagy része ráadásul az XCeed megjelenését is feldobja. Bármire is van szüksége, nálunk megtalálja.

Keresztrudak, alumínium

Hátsó lökhárító, króm díszléc

Csomagtartó küszöb-díszléc, króm

Apró és kifinomult részlet. Finom felület, sötét saválló acélból,

A fényes, saválló elemek kiemelik a csomagtartó belső küszöbét és

visszafogott, de fontos kiegészítő. Szálcsiszolt alumínium felület-

a hátsó lökhárító megjelenését is feldobják. Szálcsiszolt alumínium

tel is elérhető.

felülettel is elérhető.

Kerékpártartó minden vonóhorog típusra
és tetődoboz

Külső visszapillantó-tükör borítás, króm

LED-es csomagtartó, és csomagtérajtó világítás

Könnyű, és könnyű felszerelni is: ezek az erős, és tökéletesen

Apró, de fontos esztétikai elem, ami az XCeed egész megjelenését

Hasznos segítség esti pakoláshoz, vagy ha keres valamit a csomag-

illeszkedő keresztrudak mindent elbírnak, ami csak az utazáshoz

A minden vonóhoroghoz használható biciklitartó tökéletes társ az

feldobja. Szálcsiszolt kivitelben is elérhető.

térben. A LED-es fények azonnal bekapcsolódnak, amint Ön kinyitja

és a kalandokhoz kellhet.

aktív, sportos élethez. Könnyű kezelni, és két kerékpár szállítására

a csomagtartót: máris mindent kiválóan lát nem csak a csomagtérben,

is alkalmas. Ha aktív életet él, nyilván sok csomagot is visz magá-

de az autó mögött is!

val. Ne préseljen be mindent a csomagtartóba, használja inkább
erős és finom kidolgozású tetődobozunkat: könnyen felszerelhető,
és két oldalról is nyitható.

			érzékszerveit

Beltéri kivitelek

Kényeztesse …
A stílusos beltéri opciók, a gondosan összeválogatott anyagok és a merész díszítőelemek olyan környezetet teremtenek, amiben azonnal vezetni támad kedve.
Válassza a stílusos, alapkivitelű fekete szövetkárpitozást selyemfényű króm
műszerfali dekorációval és légbeömlőkkel; vagy engedjen az olyan opciós lehetőségek
csábításának, mint a különösen stílusos, szürke vagy fekete műbőr / szövet
kárpitozás. Ha a létező legkifinomultabb megjelenésre törekszik, rendelje meg az
opciós sárga színcsomagot sárga öltésekkel, méhsejt mintázatú üléskárpitozással,
látványos sárga műszerfal dekorbetétekkel és fekete tetőkárpitozással. A Kia XCeed
kínálatának csúcsát a fekete bőrkárpitozás jelenti.

Steel és Bronze alapkivitel

Silver, Gold és Platinum választható alapkivitel

Az LX alapkivitel fekete szövet üléskárpitot, valamint látványos

Az EX alapkivitel fekete szövet / műbőr üléskárpitot, valamint látvá-

selyemfényű krómdekorációt kínál.

nyos, selyemfényű króm betétekkel díszített, magas fényű középkonzolt kínál.

Gold és Platinum opciós sárga színcsomag

Silver, Gold és Platinum választható alapkivitel
kéttónusú fekete-szürke üléskárpit színcsomag

Platinum választható fekete bőr kivitel

A sárga színcsomag sárga öltésekkel varrott, méhsejt-mintázatú fekete szövet / műbőr
üléskárpitot, magas fényű középkonzolt és látványos sárga metál műszerfal-betéteket

Kéttónusú fekete-szürke szövet / műbőr üléskárpit, magas fényű

nyelmet nyújtanak. Tökéletes választás a magas fényű dekorelemek-

tartalmaz.

középkonzol, látványos selyemfényű króm műszerfal-betétek.

hez és a selyemfényű króm műszerfal-betétekhez.

A valódi fekete bőrbe vont puha, párnázott ülések hosszan tartó ké-

Nem kevesebb, mint 12 különböző karosszériaszín,
illetve a 16 és 18 colos keréktárcsák közül válogatva
tökéletesen testre szabhatja a Kia XCeed megjelenését.

a személyiségét
12-féle karosszériaszín

Cassa White (WD)

Deluxe White Pearl (HW2)

Sparkling Silver (KCS)

Black Pearl (1K)

Karosszériaszínek / Műszaki adatok

Fejezze ki …

Műszaki adattábla
Motor
Sebességváltó

Blue Flame (B3L)

Cosmos Blue (CB7)

Keréktárcsák

16 colos könnyűfém
keréktárcsa

Orange Fusion (RNG)

Méretek (mm)

18 colos könnyűfém
keréktárcsa

Lunar Silver (CCS)

Quantum Yellow (YQM)

Benzin 1.6 T-GDI

1,6 literes CRDi (low) – SCR

benzin
benzin részecskeszűrővel (GPF)

Hatfokozatú kézi

Hétfokozatú duplakuplungos

benzin
benzin részecskeszűrővel (GPF)

gázolaj
szelektív katalizátorral (SCR)

1598

Lökettérfogat (cm3)

998

1353

1591

120

140

204

Max. forgatónyomaték (Nm)

171

242

265

Végsebesség (km/óra)

186

200

200

220

220

190

190

CO2-kibocsátás (vegyes) (g/km)

138-149

145-151

145-160

152-162

154-162

140-150

149-154

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes)

115
280

300

6.1-6.6

6.4-6.7

6.4-7.1

6.7-7.2

6.8-7.1

5.3-5.7

5.7-5.9

Menetkész tömeg (kg) (max.)

1383

1406

1436

1424

1452

1472

1496

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

1820

1000(1410)

1860

1880

1900

Max. vontatható tömeg (kg), fékezett utánfutó

1200

1410

1410

1500

Max. vontatható tömeg (kg), fékezetlen utánfutó

600

600

600

650

Üzemanyag típusa

Copper Stone (L2B)

1,4 literes T-GDI - GPF

Hatfokozatú kézi Hétfokozatú duplakuplungos Hatfokozatú kézi Hétfokozatú duplakuplungos

Max. teljesítmény (LE)

Sebességváltó

Penta Metal (H8G)

Hatfokozatú kézi

Üzemanyag típusa

Motor

Infra Red (AA9)

1,0 literes T-GDI - GPF

1,6 literes CRDi (high) – SCR

Hatfokozatú kézi

Hétfokozatú duplakuplungos

gázolaj
szelektív katalizátorral (SCR)

Lökettérfogat (cm3)

1598

Max. teljesítmény (LE)

136

Max. forgatónyomaték (Nm )

280

320

196

198

CO2-kibocsátás (vegyes) (g/km)

134-139

137-142

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes)

5.1-5.3

5.2-5.4

Menetkész tömeg (kg) (max.)

1472

1496

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

1900

1920

Max. vontatható tömeg (kg), fékezett utánfutó

1500

Max. vontatható tömeg (kg), fékezetlen utánfutó

650

Méretek és térfogatok
Teljes hosszúság (mm)

4395

Teljes magasság (mm)

16"/1483 18"/1495

Első túlnyúlás (mm)

Végsebesség (km/óra)

1920

905

Üzemanyagtartály (l)

Teljes szélesség (mm)

1826

Tengelytáv (mm)

2650

Hátsó túlnyúlás (mm)

840

50

Csomagtartó (VDA)

426/1,378

Belső
Első üléssor

Második üléssor

Fejtér (mm)

987

953

Lábtér (mm)

1073

883

Válltér (mm)

1428

1406

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak.
A fenti értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós „Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt.
Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

NINCS MIÉRT

AGGÓDNIA

7 ÉVES GARANCIA
Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes gyártói garanciát kínálunk helyi (országos) feltételek szerint. Egyedülálló ajánlatunknak köszönhetően gépjárműve még értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi tulajdonosokra szabadon
átruházható, feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen karbantartják. További
részletek a kia.com/hu/garancia oldalon.
A FÉNYEZÉSRE VÁLLALT ÖTÉVES, AZ ÁTROZSDÁSODÁSRA VÁLLALT 12 ÉVES GARANCIA
A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves
korlátozott átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.*
*A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

KAPCSOLATBAN A KIÁVAL
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje
meg részletesen a Kiát és izgalmas új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki
újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja. A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei
vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot
és Rafael Nadal teniszezőt.
FINANSZÍROZÁS
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes

7 ÉV GARANCIA

az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. A tájékoztatás
nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

KIA Motors Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com

A kiadványban megjelenített felszereltségek, kiegészítők nem mind az
alapfelszereltség részei. A felszereltség függhet a Magyarországon elérhető
kiviteltől, felszereltségi szinttől vagy opciós rendelhetőségtől. Minden információ és
specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes
értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A nyomdai eljárás technológiai korlátai
miatt a valós karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott
árnyalatoktól. Az aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

