Nová Kia

Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci vo
všetkých oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek
sa vyberiete a všetko, čo po ceste objavíte – Kia bude vždy
pri tom.

Život je taký, aký si ho urobíme.
Vitajte vo svete Kia.

Ľudia v spoločnosti Kia Motors zasvätili svoje životy
tomu, aby sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti.
To je dôvod, prečo vyvíjame a vyrábame automobily,
ktoré vám umožňujú objavovať nové horizonty. Modely
so vzrušujúcim dizajnom, pokrokovými technológiami
a dômyselnými detailmi. Vozidlá, ktorých kvalitu
potvrdzuje bezkonkurenčná 7-ročná záruka. Všetko, čo
robíme, má jediný cieľ – vždy naplniť vaše predstavy.
Hovoríme tomu umenie prekvapiť.
Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku, ktorá odhalí
nejedno prekvapenie.

NEBOJTE SA SNÍVAŤ
… V ÚPLNE INÝCH
ROZMEROCH

Raz za generáciu prichádza auto, ktoré odporuje všetkým konvenciám. Auto tak odvážne, že
posúva hranice dizajnu a mení definície športového štýlu. Auto, ktoré spochybňuje zaužívané
predpoklady o výkone, všestrannosti a priestore. Auto, ktoré jednoducho zrýchľuje pulz, púta
pohľady a podmaní si srdcia a mysle. Vitajte v novej Kia ProCeed. Nová Kia ProCeed ponúka dva
úžasné modely - GT a GT Line.

VERTE SVOJIM OČIAM
Prvé, čo si všimnete na odvážnom dizajnovom koncepte novej Kia
ProCeed je inovatívna karoséria - kombinujúca vzrušenie a eleganciu
coupé so zdokonalenou praktickosťou verzie sportswagon. Pozrite sa
bližšie a obdivujte dramaticky klesajúci profil strechy s aerodynamickým
kontúrovaním pozdĺž celej karosérie, zakončené výraznými 18"
zliatonovými diskami. To všetko bolo vytvorené tak, aby nová Kia
ProCeed stelesňovala športovosť a príťažlivosť.

… A SVOJIM ZMYSLOM

OBDIVUJTE ODVAHU
Kamkoľvek ide, zanecháva Kia ProCeed svojím odvážnym dizajnom
trvalý dojem a to hlavne vďaka unikátnym zadným LED denným
svetlám, ktoré sú perfektne integrované do štýlovej karosérie.
Navyše, s dvojvrstvovým zadným nárazníkom a dvojitým výfukom je
radosť na ňu pozerať aj ju počúvať.

... JEJ ŠPORTOVÉHO CHARAKTERU

POCÍŤTE TO SEBAVEDOMIE
… Z KAŽDÉHO UHLA

Na každom kroku ProCeed hovorí sám za seba. Športové bočné lišty
s farebnými akcentmi nastavujú vysoké tempo, pridáva sa čierna
mriežka chladiča so vzorom medových plátov v tvare klasického Kia
"tigrieho nosa" s logom GT. Nezaostávajú ani predné LED svetlomety
s denným svietením v tvare ľadových kociek" a štýlové hmlovky,
rovnako ako novonavrhnuté zliatinové kolesá.

VYCHUTNAJTE SI VŠESTRANNOSŤ
… KTORÚ PRINÁŠA SKUTOČNÝ PRIESTOR

S novým typom karosérie Kia ProCeed nikdy nemusíte obetovať štýl na
úkor priestoru. Nielen, že ponúka viac miesta pre každého pasažiera - jeho
594 litrový batožinový priestor patrí medzi najväčšie vo svojom segmente.
K dispozícii je tiež možnosť sklápania zadných sedadiel v pomere 40:20:40
jedným dotykom.

Vzrušenie a sofistikovanosť sú v novej Kia ProCeed rovnaké pre vodiča aj pre
cestujúcich. Pri nastúpení vás privíta vysoko kvalitný interiér s čiernym dizajnom
sedadiel s kombináciou kože a semišu s červeným prešívaním a s vyšívaným logom
GT v GT verzii. Akonáhle sa usadíte, máte pred sebou športový elegantný kožený
volant v tvare písmena D s radením prevodových stupňov na volante a palubnú
dosku s 8" dotykovou obrazovkou s navigačným systémom. Pre dokonalé zakončenie
tu nájdete plne automatické ovládanie klimatizácie vrátane digitálneho displeja
zobrazujúceho teplotu v kabíne.

… SKUTOČNÉHO DOBRODRUŽSTVA

POHODLIE

ZNOVU OBJAVTE DUCHA

Priestor nebol nikdy taký flexibilný a všestranný - a to bez
ohrozenia športového dizajnu a charakteru novej Kia ProCeed. Či
máte veľa batožiny alebo jednoducho potrebujete presunúť niečo
mimoriadne veľké, zistíte, že ProCeed ponúka širokú škálu riešení.

SKLÁPACIE SEDADLÁ 40:20:40

PÁKA SKLÁPANIA SEDADIEL

Vďaka rozdeleným skladacím sedadlám sa ProCeed prispôsobí

Uľahčite si nakladanie -

vašim potrebám - skvelé pre prepravu cestujúcich aj prepravu

jednoducho použite páčku v batožinovom priestore na zloženie

športových zariadení alebo iných podlhovastých predmetov

sedadiel.

účasne.

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ
Nech je vonku akékoľvek počasie, vy ste naň pripravení. Predné
sedadlá možno počas chladných dní vyhrievať. Majú tri možnosti
nastavenia, vďaka čomu sa rýchlo zohrejú a po dosiahnutí

V novom modeli Kia ProCeed sa duch dobrodružstva dodáva spolu so štýlom, komfortom a všestrannosťou. Jeho
odvážny dizajn zároveň zabezpečuje, že máte dostatok priestoru na každé dobrodružstvo, ktoré si naplánujete
a to najmä vďaka 594 litrovému batožinovému priestoru (1,545 litrov so sklopenými zadnými sedadlami). Ani
prevoz väčších predmetov nebude problém vďaka zadným sedadlám, ktoré môžete sklopiť do vodorovnej polohy.
A ak máte plné ruky pomôžu vám automatické elektrické dvere batožinového priestoru. So všetkými prídavnými
úložnými priestormi bude ProCeed vždy dokonalým spoločníkom na cestovanie.

požadovanej teploty sa ustália na danej hladine.

... SO SVETOM OKOLO VÁS
Na ceste a napriek tomu vždy spojený so svetom. V novej
Kia ProCeed sú technológie bez hraníc. Vyberte si cieľ svojej
jazdy prostredníctvom 8" dotykovej obrazovky navigačného
systému so 7-ročnou aktualizáciou máp. Nabíjajte svoj telefón
bezdrôtovo, spravujte jeho funkcie integrovaným rozpoznávaním
hlasu a využite technológie Bluetooth pre prehrávanie hudby
a telefonovanie.

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE TELEFÓNU

JBL PRÉMIOVÝ AUDIO SYSTÉM

Zabudnite na káble, stačí si položiť smartfón s technológiou Qi

Pre zabezpečenie perfektného ozvučenia, prináša Kia ProCeed

na praktickú nabíjaciu podložku pre telefóny

prémiový audio systém JBL. Obsahuje osem reproduktorov
a pokročilú technológiu obnovy zvuku Clari-FiTM.

KONEKTIVITA

BUĎTE PREPOJENÝ

KONEKTIVITA

1. AKTUÁLNE DOPRAVNÉ
INFORMÁCIE**

2. RÝCHLOSTNÉ KAMERY**

3. MIESTNE VYHĽADÁVANIE

Systém vás upozorní aj na rýchlostné

Či už hľadáte reštauráciu, suši bar,

Navigačný systém poskytuje veľmi

kamery, pevné i stacionárne,

supermarket alebo nejaké konkrétne

presné aktuálne dopravné informácie,

a upozornenia dostanete aj v prípade,

miesto, stačí zvoliť možnosť Miestne

ktoré sa aktualizujú každé dve minúty,

že na trase sa nachádzajú zóny

vyhľadávanie. Databáza obsahuje

takže vždy presne viete, kde je

s obmedzeným prístupom. Systém

500 kategórií vyhľadávania, 25

doprava plynulá alebo ktorý miestam

zohľadňuje aj oblasti s častým

000 kľúčových slov a 250 00 miest,

je lepšie sa radšej vyhnúť. Keď je na

výskytom dopravných nehôd

pomocou ktorých určite nájdete to, čo

cestách veľmi rušno, systém vás na to

a upozorní vás na ne

potrebujete.

4. PREDPOVEĎ POČASIA

5. INFORMÁCIE O PARKOVANÍ

6. INFORMÁCIE O PALIVE

Čaka vás voľný víkend plný slnka,

Aby ste mohli rýchlo zaparkovať,

Keď vám dochádza palivo, systém

alebo nakoniec dopadne mizerne?

systém vám pred príchodom do cieľa

zobrazí najbližšie čerpacie stanice

Pozrite si pre istotu predpoveď

cesty zobrazí miesta na parkovanie.

a ceny pohonných hmôt pomocou

počasia. Zadajte cieľ svojej cesty

Vyznačí potenciálne parkovacie miesta

online databázy TomTom, aby ste

a zobrazí sa vám štvordňový

na ulici podľa údajov z minulosti

si mohli naplánovať zastávky na

prehľad s informáciami o najnižšej

a parkovanie mimo ulice s farebne

doplnenie paliva

a najvyššej teplote, rýchlosti vetra

označenou dostupnosťou.

upozorní a navrhne alternatívne trasy.

a pravdepodobnosti zrážok alebo
slnka.

Náš nový navigačný systém s balíkom konektivity Kia Connected Services so službou
TomTom Live posúva funkciu spoľahlivého navádzania k cieľu na novú úroveň
a dodáva jej vyššiu mieru presnosti a dokonalosti. Umožňuje vám zostať v kontakte
s vonkajším svetom a ponúka omnoho viac praktických informácií než doposiaľ. Jeho
ústrednou časťou je jednotka Wi-Fi, ktorá umožňuje navigačnému systému v modeli
ProCeed pripojiť sa k internetu prostredníctvom vášho smarfónu.*

Systém Android AutoTM je navrhnutý tak, aby vás dokonale prepojil s telefónom - a zároveň minimalizoval rozptýlenie, aby bola vaša
jazda bezpečná. Jednoduché, intuitívne rozhranie vám umožňuje prístup k funkciám ako sú Mapy Google, aplikácie, hudba a ovládanie
hlasu a automaticky organizuje informácie na jednoduché karty, ktoré sa objavia len vtedy, keď sú potrebné.

Apple CarPlayTM je inteligentný a bezpečný spôsob ako používať váš iPhone počas jazdy. Na displeji vášej Kia ProCeed nájdete všetky
aplikácie, ktoré by ste mohli potrebovať - teda môžete použiť navigáciu, uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu - a to všetko bez
straty plného sústredenia na jazdu
* Na aktiváciu služieb je potrebný smartfón dátovým prenosom. ** Na používanie týchto služieb sa môžu vzťahovať právne obmedzenia v závislosti od krajiny používania.

… PRE POKOJ NA DUŠI
Pocit bezpečnosti a pokoja je kľúčom k vychutnaniu si jazdy. To je
dôvod, prečo nová Kia ProCeed prichádza s inovatívnymi funkciami
a sofistikovanou technológiou, aby ste vy a vaši cestujúci cítili čo
najbezpečnejšie.

BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA

DIZAJN PLNÝ BEZPEČNOSTI

SYSTÉM UDRŽIAVANIA VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU (LKA)

SYSTÉM SLEDOVANIA POZORNOSTI VODIČA (DAA)

Nemusíte sa obávať, že by ste sa vychýlili zo svojho jazdného

Tento systém dokáže zaznamenať, či ako vodič počas jazdy

pruhu. Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu sleduje

strácate koncentráciu; sleduje schému používania volantu,

vodorovné značenie jazdných pruhov na vozovke pomocou kamery,

smerových svetiel, zrýchľovania a celkového trvania cesty. Ak

ktorá je upevnená v hornej časti čelného skla a v prípade, že sa

začnete vykazovať známky ospalosti alebo nepozornosti, systém

neúmyselne odchýlite z jazdného pruhu, systém vás upozorní

DAA vás upozorní pomocou výstražného zvukového signálu

a stočí vozidlo späť do vášho jazdného pruhu.

a symbolu šálky kávy na združenom prístroji.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT (SCC)* SO SYSTÉMOM ŠTART-STOP

ASISTENT NA PREDCHÁDZANIE ČELNÝM ZRÁŽKAM (FCA)

Pomocou kamery a radaru adaptívny tempomat reguluje rýchlosť a vzdialenosť od vozidla pred vami. Systém

Systém FCA dokáže v rámci štandardnej výbavy zaznamenávať predbiehajúce vozidlá. Využíva kameru a radarové

automaticky udržiava nastavenú vzdialenosť od vozidla pred vami a upravuje podľa neho vašu rýchlosť. Ak vozidlo pred

senzory na sledovanie rýchlosti vozidiel a vzdialenosti medzi nimi a v prípade hroziaceho rizika zrážky vizuálne upozorní

vami zrýchli, rovnako zrýchľuje aj Ceed na vami nastavenú maximálnu rýchlosť. Ak vozidlo pred vami spomalí, Ceed

vodiča.

v záujme zachovania nastavenej vzdialenosti rovnako spomaľuje, prípadne úplne zastaví. Táto funkcia je veľmi užitočná
najmä v hustej premávke a v dopravných zápchach.
* Dostupné len pre modely s automatickou prevodovkou DCT.

… S INOVATÍVNYMI FUNKCIAMI

BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA

ZOSTANTE V BEZPEČÍ

AUTOMATICKÝ ASISTENT DIAĽKOVÝCH SVETIEL (HBA)
Keď kamera na čelnom skle zaznamená svetlomety protiidúceho
vozidla v noci, automatický asistent diaľkových svetiel
automaticky prepne na stretávacie svetlá, aby zabránil oslneniu
ostatných vodičov. Keď príslušné vozidlo prejde, systém
automaticky prepne naspäť na diaľkové svetlá.

ASISTENT PRI SLEDOVANÍ JAZDNÉHO PRUHU (LFA)* ASISTENT SLEDUJÚCI JAZDNÉ PRUHY VRÁTANE FUNKCIE JAZDY
V DOPRAVNÝCH ZÁPCHACH

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT

UPOZORNENIE NA PREMÁVKU ZA VOZIDLOM (RCCW)

S inteligentným parkovacím asistentom je parkovanie hračka.

Pri cúvaní z parkovacieho miesta alebo príjazdovej cesty vám

Asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach. Tento systém predstavuje obrovský krok smerom

Systém využíva predné, bočné a zadné senzory, pomocou ktorých

pomôže systém upozornenia na hroziacu zrážku pri premávke

k poloautomatizovanému riadeniu. Ovláda zrýchlenie, brzdenie a riadenie vozidla v závislosti od vozidiel na ceste vpredu, čím sa uľahčuje

vám pomáha pri pozdĺžnom, šikmom aj kolmom parkovaní. Stačí

za vozidlom. Systém pracuje na báze radaru a upozorní vás na

jazda v dopravných zápchach a zároveň je bezpečnejšia. Systém využíva kameru a radarové senzory na udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od

vám ovládať brzdu, plynový pedál a prevodovku – systém sa

prípadné vozidlá križujúce dráhu vášho vozidla zozadu.

vozidla pred ním a sleduje vodorovné značenie na ceste, aby vaše vozidlo udržal v strede vášho jazdného pruhu. Systém LFA pracuje v rozsahu

postará o riadenie. Pomôže vám dokonca aj pri cúvaní z pozdĺžnych

rýchlostí 0 až 130 km/h.

parkovacích priestorov.

* Asistent pri sledovaní jazdného pruhu (LFA) je v ponuke iba pre modely s dvojspojkovou prevodovkou (DCT).

POCÍŤTE VZRUŠENIE
… ZO SKUTOČNÉHO VÝKONU

Dynamické riadenie, obratnosť a sila sú stelesnením toho, čo robí jazdu na novej
Kia ProCeed takou zábavnou. Motory modelov ProCeed sú konfigurované tak, aby
maximalizovali výkon a pocit vzrušenia na každej jednej ceste. Radiaca páka umožňujú
rýchlo a bezproblémovo prechádzať medzi jednotlivými stupňami radenia bez toho,
aby ste dali ruky preč z volantu.

Zábava začína: s elegantnými interiérovými možnosťami,
starostlivo vyberanými materiálmi a odvážnymi akcentami sa
budete chceiť dostať za volant Kia ProCeed tak často, ako sa len
dá. Či už je to verzia GT alebo verzia GT Line.

HNACIA SÚSTAVA

… VĎAKA JEDINEČNÝM DETAILOM

INTERIÉRY

NASTAVÍ NÁLADU

SEDEMSTUPŇOVÁ DVOJSPOJKOVÁ AUTOMATISKÁ
PREVODOVKA (DCT)

MANUÁLNA PREVODOVKA

Najnovšia generácia sedemstupňovej dvojspojkovej automatickej

a prevodové pomery prispôsobené krivkám točivého momentu

prevodovky zabezpečuje športovú jazdu a vynikajúcu úspornosť

motora. Výsledok? Dokonalá rovnováha medzi výkonom

paliva

a výkonnosťou.

OVLÁDANIE RADENIA PREVODOVÝCH STUPŇOV POD
VOLANTOM*

VOĽBA REŽIMU JAZDY (DMS)

Navrhnuté pre väčší zážitok za volantom, ovládanie radenia

radiacej páky a posúva váš zážitok z jazdy na novú úroveň.

prevodových stupňov pod volantom vám dovoľuje meniť prevodové

V spolupráci s dvojspojkovou prevodovkou zaisťuje lepšiu odozvu

stupne ľahkým pohybom prstov, pre presnejšiu a dynamickejšiu

škrtiacej klapky a zrýchlenie z voľnobehu a zároveň optimalizuje

odozvu vozidla.

výkon pri predbiehaní, čím zvyšuje dynamiku jazdy. Systém DMS

Manuálna prevodovka kombinuje rýchle, hladké radenie

Funkcia voľby jazdného režimu sa ovláda pomocou tlačidla vedľa

ponúka tiež lepšiu odozvu riadenia a dokonale dopĺňa športové
pneumatiky 18" Michelin Pilot Sport 4, a zabezpečuje tak dokonale

GT štandard

GT Line štandard

Vo verzii GT nájdete sedadlá v kombinácii kože a semišu s červe-

V štandarde výbavy GT Line nájdete štýlové čalúnenie sedadiel s

ným prešívaním a s vyšitým logom GT v červenej farbe.

kombináciou čiernej látky a nepravej kože.

dynamickú jazdu
* Systém DMS a ovládanie radenia prevodových stupňov pod volantomje v ponuke iba pre modely s dvojspojkovou prevodovkou (DCT).

Nový model Kia ProCeed sa vyznačuje športovým a štýlovým
dizajnom na najvyššej úrovni, s rafinovanými a pútavými detailmi po
celom obvode. Od úchvatnej siluety strechy, cez elegantne tvarované
boky, po integrovaný panel difúzera pod zadným nárazníkom, ktorý
pomáha riadiť prúdenie vzduchu a masívny zadok so športovými
brzdovými svetlami integrovanými do spoilera. ProCeed je jednoducho
auto, ktoré bolo stvorené, aby ho obdivovali.

… VÝBEROM FARIEB A KOLIES

ŠPECIFIKÁCIE A FARBY

VYJADRITE SA

FARBY EXTERIÉRU

S výberom ôsmich farieb karosérie pre ProCeed GT a desať farieb karosérie pre
ProCeed GT Line a k tomu tri výrazné zliatinové disky kolies, si určite nájdete
kombináciu, ktorá vyhovuje vášmu štýlu a charakteru.

Blue Flame (B3L)

Lunar Silver (CSS)

DISKY

GT Line
17" zliatinové disky

Penta Metal (H8G)

Orange Fusion (RNG)

Sparkling Silver (KCS)

Track Red (FRD)

Deluxe White (HW2)

Infra Red (AA9)
(dostupné len pre GT Line)

GT
18" zliatinové disky

ROZMERY (MM)

Black Pearl (1K)

Cassa White (WD)
(dostupné len pre GT Line)

POKOJNÁ MYSEĽ

POKOJ, KTORÝ POTREBUJE
VAŠA MYSEĽ
7-ROČNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Každé vozidlo Kia poskytuje záruku na nové vozidlo na 7 rokov/150 000 km
(do 3 rokov neobmedzená, od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka na vozidlo je
bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov za predpokladu, že vozidlo je pravidelne
udržiavané podľa servisného plánu.
5-ROČNÁ ZÁRUKA NA LAK A 12-ROČNÁ ZÁRUKA NA PREHRDZAVENIE
Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia dlhotrvácnu
ochranu a lesk. Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku
proti prehrdzaveniu zvnútra.
ZOSTAŇTE V KONTAKTE S KIA
Na stránke www.kia.com nájdete všetky najnovšie aktuality. Zistite viac o spoločnosti
Kia a o našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. Získajte informácie o úspechoch
vo vývoji alternatívnych palív ako sú kvapalný plyn, hybridné technológie a palivové
články. Objavte, na čom pracuje naše ekologické výskumné centrum.
Tiež sa zapájame do významných športových udalostí: Kia je oficiálnym partnerom
súťaží UEFA aj FIFA. Sponzorujeme turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela
Nadala.
FINANCOVANIE
Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý najlepšie
zodpovedá vašim potrebám. Opýtajte sa na podrobnosti.

7-ročná záruka Kia
Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. Platí vo všetkých

ROČNÁ ZÁRUKA

členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande
a Gibraltári), podlieha miestnym zmluvným podmienkam.

G A R A N C I A K VA L I T Y

www.kia.com
ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

Váš predajca Kia:

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com
KSK19.01500

Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov
dostupných v čase vydania tejto publikácie a môžu sa
kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

