NOVÁ KIA XCEED
CENNÍK I VÝBAVA I TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELOVÝ ROK 2020

Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.

ŽIVOT JE TAKÝ, AKÝ SI HO UROBÍME
VITAJTE VO SVETE 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.
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.

POKOJ, KTORÝ POTREBUJE
VAŠA MYSEĽ
7-ročná záruka na vozidlo
Spoločnosť Kia poskytuje záruku na nové vozidlá 7 rokov/150 000 km (do 3 rokov neobmedzená,
od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka je bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov
za predpokladu, že vozidlo je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu. Platí vo všetkých
členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári), podlieha miestnym
zmluvným podmienkam.

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.

7-ročná aktualizácia máp
Súčasťou je bezplatná aktualizácia máp raz do roka počas nasledujúcich 6 rokov
pre všetky nové vozidlá so zabudovanou originálnou navigáciou.

ROČNÁ ZÁRUKA

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

NOVÁ KIA XCEED
CENY VERZIÍ

MODELOVÝ ROK 2020
Platný od 1. 5. do 31. 5. 2020

7 GARANTOVANÝCH ISTÔT KIA

KIA
ISTOTA
V POHYBE
Výbavaw

>
>
>
>
>
>
>

KIA Light: prevratný 6-ročný lízing/úver s historicky najnižšími splátkami
0% úrok – náklady na úroky vykryjeme za vás
Možnosť odkladu splátok lízingu/úveru až na 3 mesiace*
Dodatočný bonus až 500 € pri výkupe vášho vozidla**
Ročná diaľničná známka ZADARMO
Plná nádrž paliva ZADARMO
Jedinečná 7-ročná záruka KIA

Motorizácia

Prevodovka

Výkon

Cenníková cena

Cenové
zvýhodnenie

Akciová
cena

len pre skladové vozidlá

AMBER

SILVER

1.0 T-GDi

88kW / 120k

M6

18 490 €

800 €

17 690 €

1.0 T-GDi

88kW / 120k

M6

19 390 €

800 €

18 590 €

1.4 T-GDi

103kW / 140k

M6

20 290 €

800 €

19 490 €

A7 DCT

22 090 €

800 €

21 290 €

1.6 CRDi SCR

85kW / 115k

M6

21 690 €

1 200 €

20 490 €

1.4 T-GDi

103kW / 140k

M6

21 790 €

800 €

20 990 €

A7 DCT

23 590 €

800 €

22 790 €

1.6 CRDi SCR

100kW / 136k

M6

23 590 €

1 200 €

22 390 €

A7 DCT

25 390 €

1 200 €

24 190 €

1.4 T-GDi

103kW / 140k

M6

24 290 €

800 €

23 490 €

A7 DCT

26 090 €

800 €

25 290 €

1.6 T-GDi

150kW / 204k

A7 DCT

27 190 €

800 €

26 390 €

1.6 CRDi SCR

100kW / 136k

A7 DCT

27 890 €

1 200 €

26 690 €

GOLD

PLATINUM

Všetky cenové zvýhodnenia platia len pre skladové vozidlá. O dostupnosti skladových vozidiel sa informujte u svojho predajcu Kia.
Pre vozidlá objednané do výroby platí cenníková cena.
* O odklad splátok na maximálne 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná
osoba) alebo Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov
o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na webovom sídle nášho finančného partnera HYPERLINK „http://www.csobleasing.sk“ www.csobleasing.sk.
** Dodatočný bonus 500 € s DPH platí pri výkupe vozidla akejkoľvek značky.
		Dealer Kia má právo odmietnuť realizáciu výkupu jazdeného vozidla berúc do úvahy stav jazdeného vozidla.

e

NASTAVTE SI FINANCOVANIE
PODĽA SVOJICH POTRIEB
PREHĽAD PRODUKTOV
VÝHODY KIA FINANCOVANIA
>
>
>
>

výška splátok sa nemení počas celej doby financovania
zvýhodnené poistné sadzby
zmluvu môžete podpísať priamo u predajcu, u ktorého auto kupujete
rýchly administratívny proces, na aute môžete odísť po podpise zmluvy

KIA FINANCE
Zastrešuje finančný lízing a úver. Pri lízingu sa majiteľom auta stávate zaplatením poslednej splátky a pri úvere ste ním počas
celej doby trvania úveru. Vyberte si výhodné financovanie podľa svojich potrieb a využite jednoduchú cestu k novému autu.
KIA LIGHT
Historicky najnižšie splátky. Výhodný lízing/úver na 6 rokov s 0% úrokom.
KIA SELECT
Lízing s nízkymi mesačnými splátkami a 3 výhodnými možnosťami na konci financovania.
Lízing BEZ NAVÝŠENIA
0% lízingové úročenie v pravidelných mesačných splátkach. Bez navýšenia.
Lízing na ŠTVRTINY
Zaplatíte iba štvrtinu ceny a môžete s autom odísť. Následne 3 ročné splátky bez navýšenia.
ÚVER
Klasický spotrebný úver na kúpu auta. Stávate sa hneď jeho majiteľom a pravidelne splácate.
KIA LEASE
Ide o operatívny lízing pre právnické a fyzické osoby. Mesačné splátky zahŕňajú všetky náklady spojené s vozovým parkom
a službami pri jeho správe (servis, pneuservis, cestná daň, diaľničné mýto, náhradné vozidlo, poistenie).

OPERATÍVNY LÍZING
Splátky nie sú evidované v aktívach, ale sú účtované ako náklad. Počas lízingu auto vlastní lízingová spoločnosť.

VYUŽITE ZVÝHODNENÉ FINANCOVANIE
KIA LIGHT
Výhodná novinka. 6-ročný lízing/úver s historicky najnižšími
mesačnými splátkami. Kúpu auta môžete financovať
až počas obdobia 72 mesiacov. A stále s 0% úrokom.

LÍZING BEZ NAVÝŠENIA
0% lízing vám umožní prostredníctvom relatívne nízkej
akontácie a pravidelných mesačných splátok výhodne
prefinancovať kúpu auta bez navýšenia. Splátky
si môžete zvoliť na 36 alebo 48 mesiacov.

KIA SELECT
Lízing s nízkymi mesačnými splátkami a poslednou navýšenou
splátkou. Na konci financovania máte na výber možnosť
nechať si svoje vozidlo Kia, vymeniť súčasné za nové
alebo ho jednoducho vrátiť predajcovi.

LÍZING NA ŠTVRTINY
Výhodou lízingu na štvrtiny je, že vám umožní odísť s novým
autom z predajne už po zaplatení 25% jeho ceny.
Potom platíte ročné splátky počas nasledujúcich 3 rokov.
A bez navýšenia.

NOVÁ KIA XCEED
SÉRIOVÁ VÝBAVA

AMBER
Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie), bočné a hlavové airbagy
ABS (protiblokovací systém) + ESC (elekt. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre
rozjazd do kopca)
ISOFIX uchytenie detskej sedačky
DAW (systém sledovania pozornosti vodiča)
HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel)
LKA (aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu)
FCA (asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/chodcov)
TPMS (snímanie tlaku v pneumatikách)
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Imobilizér v kľúči
Alarm
LED denné svietenie
Full LED predné svetlomety
LED zadné svetlá
Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)
Predné hmlové svetlomety
Mriežka chladiča čierna
16” disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/60R16)
Sada na opravu pneumatík
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40)
Látkové čalúnenie sedadiel
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá umiestnené pod sedadlom vodiča a spolujazdca
Manuálna klimatizácia
Zobrazovanie údajov palubného počítača na 3,5” monochromatickom LCD displeji
Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo (režim deň a noc)
Palubný počítač
Rádio s 5” LCD monochromatickým displejom
Ovládanie rádia na volante
Bluetooth handsfree sada
Klúč s diaľkovým ovládaním

SILVER (Navyše oproti AMBER)
Zadné parkovacie senzory
Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním
Vyhrievané predné sedadlá
Odkladacia sieť na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca
Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky
Vyhrievaný volant
Rádio so 8” LCD dotykovou obrazovkou
Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto

GOLD (Navyše oproti SILVER)
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
Zatmavené sklá od B-stĺpika
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Dažďový senzor
Elektricky ovládaná bedrová opierka na predných sedadlách
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (40:20:40)
Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka a umelá koža
Impulzné ovládanie všetkých okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu
Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá umiestnené v prednej lakťovej opierke
Dvojzónová automatická klimatizácia
Komplexné zobrazovanie jazdných údajov “Supervision” na 4,2” farebnom LCD displeji
Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo
Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov s indikátorom nabíjania

PLATINUM (Navyše oproti GOLD)
TPMS high line (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách)
Mriežka chladiča v chrómovom prevedení
Inteligentný asistent parkovania vrátane predných parkovacích senzorov
18” disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/45R18)
Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou
Vyhrievané zadné sedadlá
Navigačný systém s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou
- displej s HD rozlíšením
- funkcia split-screen
- Tom Tom Live Services
- Bluetooth pripojenie pre dve zariadenia súčasne
Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart key)

NOVÁ KIA XCEED
VOLITEĽNÉ BALÍKY VÝBAV

Navi Pack (Dostupné pre úroveň výbavy GOLD)
Navigačný systém s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou
- displej s HD rozlíšením
- funkcia split-screen
- Tom Tom Live Services
- Bluetooth pripojenie pre dve zariadenia súčasne

790 €
Smart Pack (Dostupné pre úroveň výbavy GOLD)
Bezkľúčový prístup
a štartovanie vozidla (Smart key)
Elektrické ovládanie dverí
batožinového priestoru

990 €
Safety Pack (Dostupné pre úroveň výbavy GOLD A PLATINUM,
iba pre automatickú prevodovku a pre výbavu Gold v kombinácii s Navi Pack)

1 090 €
FCA+ (asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/
cyklistov/chodcov)
BCW (systém monitorovania mŕtveho uhla)
RCCW (systém upozornenia na premávku za vozidlom)
ISLW (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení)
Adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go
LFA (asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy
v dopravných zápchach)

NOVÁ KIA XCEED
VOLITEĽNÉ BALÍKY VÝBAV

Premium Pack (Dostupné pre úroveň výbavy PLATINUM, nie v kombinácii s Yellow Pack)

Kožené čalúnenie sedadiel
Predné ventilované sedadlá

1 890 €

Panoramatické strešné okno
Hliníkové pedále

Yellow Pack (Dostupné pre úroveň výbavy PLATINUM, nie v kombinácii s Premium Pack)
Žlté prešívanie sedadiel a akcent na prístrojovej doske
Hliníkové pedále

290 €
Tech Pack (Dostupné pre úroveň výbavy PLATINUM)

1 390 €
12.3“ plne digitálny prístrojový panel „Supervision“
DAB (príjem digitálneho rádiového vysielania)
JBL® zvukový systém s 8 reproduktormi, 320W zosilovač, Clari-FiTM technológia pre zlepšenie kvality zvuku

NOVÁ KIA XCEED

SÚHRN ŠTANDARDNEJ A VOLITEĽNEJ VÝBAVY
AMBER

SILVER

GOLD

PLATINUM

Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie), bočné a hlavové airbagy
ABS (protiblokovací systém) + ESC (elekt. stabilizačný systém)
+ HAC (asistent pre rozjazd do kopca)
ISOFIX uchytenie detskej sedačky

BEZPEČNOSŤ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DAW (systém sledovania pozornosti vodiča)

●

●

●

●

HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel)

●

●

●

●

LKA (aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu)

●

●

●

●

FCA (asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/chodcov)

●

●

●

●

FCA+ (asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/chodcov/cyklistov)

Safety Pack

Safety Pack

Adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go

Safety Pack

Safety Pack

LFA (asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach)

Safety Pack

Safety Pack

BCW (systém monitorovania mŕtveho uhla)

Safety Pack

Safety Pack

RCCW (systém upozornenia na premávku za vozidlom)

Safety Pack

Safety Pack

ISLW (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení)

Safety Pack

Safety Pack

●

●

Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
TPMS (snímanie tlaku v pneumatikách)

●

●

●

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

●

●

●

●

Imobilizér v kľúči

●

●

●

●

Alarm

●

●

●

●

AMBER

SILVER

GOLD

PLATINUM

LED denné svietenie

●

●

●

●

Full LED predné svetlomety

●

●

●

●

LED zadné svetlá

●

●

●

●

Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)

●

●

●

●

Predné hmlové svetlomety

●

●

●

●

●

●
●

TPMS high line (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách)

EXTERIÉR

●

Zatmavené sklá od B-stĺpika
Vonkajšne spätné zrkadlá vo farbe karosérie

●

●

●

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

●

●

●

●

●

●

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Mriežka chladiča čierna

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Smart Pack

●

Mriežka chladiča v chrómovom prevedení
16" disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/60R16)

●

18" disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/45R18)
Sada na opravu pneumatík
Zadné parkovacie senzory

●

Inteligentný asistent parkovania vrátane parkovacích senzorov
Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním
Dažďový senzor
Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

●

●

NOVÁ KIA XCEED

SÚHRN ŠTANDARDNEJ A VOLITEĽNEJ VÝBAVY
INTERIÉR

AMBER

SILVER

Elektricky ovládaná bedrová opierka na predných sedadlách
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

●

●

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40)

●

●

●

●

Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (40:20:40)
Látkové čalúnenie sedadiel

GOLD

PLATINUM

●

●

●

●

●

●

●

●

Kožené čalúnenie sedadiel

Premium Pack

Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka a umelá koža

●

Žlté prešívanie sedadiel a akcent na prístrojovej doske
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

●

Vyhrievané predné sedadlá

●

●

Vyhrievané zadné sedadlá

Premium Pack

Odkladacia sieť na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca

●

●

●

●

●

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

●

●

Impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

●

●

Impulzné ovládanie všetkých okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

●

Panoramatické strešné okno
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky

●

●

Vyhrievaný volant

●

●

●

●

●

●

Dvojzónová automatická klimatizácia
Zobrazovanie údajov palubného počítača na 3,5” monochromatickom LCD displeji

●

Komplexné zobrazovanie jazdných údajov “Supervision” na 4,2” farebnom LCD displeji

●

12,3” plne digitálny prístrojový panel “Supervision”
Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo (režim deň a noc)

●

●

●

●

●

Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov s indikátorom nabíjania
Rádio s 5" LCD monochromatickým displejom

●

●

●

●

●

●

●

Rádio so 8" LCD dotykovou obrazovkou

●

Navigačný systém s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou
- displej s HD rozlíšením
- funkcia split-screen
- Tom Tom Live Services
- Bluetooth pripojenie pre dve zariadenia súčasne

●

Navi pack

DAB (príjem digitálneho rádiového vysielania)
Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto
JBL® zvukový systém s 8 reproduktormi, 320W zosilovač, Clari-FiTM technológia
pre zlepšenie kvality zvuku
Ovládanie rádia na volante

●

Tech Pack

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo
Palubný počítač

●

Yellow/
Premium Pack

Hliníkové pedále
Manuálna klimatizácia

●

Premium Pack

Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá umiestnené v prednej lakťovej opierke
Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá umiestnené pod sedadlom vodiča a spolujazdca

●
●

Predné ventilované sedadlá

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

●

Yellow Pack

●

Tech Pack
●

●

●

●

●

●

Bluetooth handsfree sada

●

●

●

●

Klúč s diaľkovým ovládaním

●

●

●

●

Smart Pack

●

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart key)

●

Tech Pack

NOVÁ KIA XCEED

SÚHRN ŠTANDARDNEJ A VOLITEĽNEJ VÝBAVY
VOLITEĽNÁ VÝBAVA

AMBER

SILVER

GOLD

Navi Pack
Navigačný systém s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou
- displej s HD rozlíšením
- funkcia split-screen
- Tom Tom Live Services
- Bluetooth pripojenie pre dve zariadenia súčasne

790 €

Smart Pack:
- bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart key)
- elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

990 €

Safety Pack (iba pre automatickú prevodovku a v kombinácii s Navi Pack pre výbavu Gold)
- FCA+ (asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/cyklistov/chodcov)
- BCW (systém monitorovania mŕtveho uhla)
- RCCW (systém upozornenia na premávku za vozidlom)
- ISLW (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení)
- adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go
- LFA (asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach)

1 090 €

Premium Pack (nie v kombinácii s Yellow Pack)
- kožené čalúnenie sedadiel
- predné ventilované sedadlá
- panoramatické strešné okno
- hliníkové pedále

290 €

Tech Pack
- 12,3” plne digitálny prístrojový panel “Supervision”
- DAB (príjem digitálneho rádiového vysielania)
- JBL® zvukový systém s 8 reproduktormi, 320W zosilovač, Clari-FiTM
technológia pre zlepšenie kvality zvuku

●

- štandardná výbava, 0 € - cena výbavy za príplatok vrátane DPH

1 090 €

1 890 €

Yellow Pack (nie v kombinácii s Premium Pack)
- žlté prešívanie sedadiel a akcent na prístrojovej doske
- hliníkové pedále

Metalický / perleťový lak

PLATINUM

1 390 €

550 €

550 €

550 €

550 €

NOVÁ KIA XCEED

FARBY KAROSÉRIE / DISKY KOLIES / INTERIÉR

FARBY

Cassa White (nemetalický lak)

Deluxe White (metalický lak)

Black Pearl (metalický lak)

Sparkling Silver (metalický lak)

Infra Red (metalický lak)

Penta Metal (metalický lak)

Lunar Silver (metalický lak)

Copper Stone (metalický lak)

Blue Flame (metalický lak)

Cosmos Blue (metalický lak)

Orange Fusion (metalický lak)

DISKY KOLIES (disponibilné v závislosti od stupňa výbavy)

16-palcové disky kolies
z ľahkých zliatin

18-palcové disky kolies
z ľahkých zliatin

INTERIÉR

Čierna látka

Čierna látka a koža

Quantum Yellow (metalický lak)

NOVÁ KIA XCEED
TECHNICKÉ ÚDAJE / ROZMERY

Nová Kia Ceed
motor
prevodovka

1.0 T-GDi
zážihový
trojvalec
6 st.
mechanická

1.4 T-GDi
zážihový štvorvalec
6 st.
mechanická

7 st.
automatická
DCT

1.6 T-GDi
zážihový štvorvalec

1.6 CRDi SCR
vznetový
štvorvalec

7 st.
automatická DCT

6 st.
mechanická

1.6 CRDi SCR
vznetový štvorvalec
6 st.
mechanická

7 st.
automatická
DCT

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY
16” disky kolies: 4 395/1 826/1 483
18” disky kolies: 4 395/1 826/1 495

dĺžka/šírka/výška (mm)
rázvor (mm)

2 650
16”: 1 565/1 573

rozchod vpredu/vzadu (mm)

18”: 1 555/1 563

predný/zadný previs (mm)

905 / 840

svetlá výška (mm)

184

pohotovostná hmotnosť (kg)

1 383

1 406

1436

1 452

1 472

1 472

1 496

celková hmotnosť (kg)

1 820

1 840

1 860

1 880

1 900

1 900

1 920

max. zaťaženie strechy (kg)
príves nebrzdený (kg)
príves brzdený (kg)

80
600

450 - 600

600

600 - 650

1 200

1 000 - 1 410

1410

1 200 - 1 500

objem palivovej nádrže (I)

50

batožinový priestor - min./max. (I)

426/1 378

PARAMETRE MOTORA
zdvihový objem (cm3)

998

1 353

1 591

rozvod
max. výkon (kW(k) pri 1/min)
max. krútiaci moment
(Nm pri 1/min)

1 598

DOHC
88 (120) / 6 000

103 (140) / 6 000

150 (204) / 6 000

85 (115) / 4 000

100 (136) / 4 000

172 / 1 500
- 4 000

242 / 1 500 - 3 200

265 / 1 500 – 4 500

280 / 1 500
- 2 750

280 / 1 500
- 3 000

320 / 2 000
- 2 250

10.1

VÝKON A SPOTREBA
zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

11.3

9.4

9.5

7.5

11.4

10.6

max. rýchlosť (km/h)

186

200

200

220

190

196

198

spotreba (I) (nízka)*

7.7 - 7.9

8.0 - 8.2

8.1 - 9.1

8.9 - 9.5

6.2 - 6.7

5.9 - 5.7

6.0 - 6.1

spotreba (I) (stredná)*

5.6 - 6.1

6.0 - 6.3

6.1 - 6.8

6.5 - 6.9

4.8 - 5.3

4.5 - 4.7

4.6 - 4.9

spotreba (I) (vysoká)*

5.1 - 5.7

5.5 - 5.6

5.5 - 6.0

5.8 - 6.1

4.6 - 4.9

4.4 - 4.6

4.5 - 4.7

spotreba (I) (extra vysoká)*

6.6 - 7.1

6.7 - 7.2

6.7 - 7.3

7.1 - 7.2

5.9 - 6.3

5.8 - 6.1

5.9 - 6.0

spotreba (I) (kombinovaná)*

6.1 - 6.6

6.4 - 6.7

6.4 - 7.1

6.8 - 7.1

5.3 - 5.7

5.1 - 5.3

5.2 - 5.4

138 - 149

145 - 151

145 - 160

154 - 162

140 - 150

134 - 139

137 - 142

priemer CO2 (g/km)*
typ paliva (min. oktánové. č.)

BA95

NM

CRDi - priame vysokotlakové vstrekovanie paliva common-rail
* Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické činitele a aktuálny stav vozidla. CO2
je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. Spotreba paliva je uvádzaná na základe metodiky WLTP, pričom testovanie automobilu prebieha
v nasledujúcich fázach:
- nízka
- stredná
- vysoká
- extra vysoká
Viac informácií môžete získať na: https://www.kia.com/sk/o-nas/kia-zazitok/technologia/wltp/

Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150 000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.

ROZMERY (mm)

NOVÁ KIA XCEED
KONTAKTNÉ ÚDAJE

Váš predajca KIA:

Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie výbav modelov bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokiaľ nie je vozidlo na sklade, dodacia lehota je 3 až 5 mesiacov, pričom dovozca si vyhradzuje právo úpravy
dodacej lehoty v závislosti od kapacitných možností výrobcu. Všetky vozidlá sú schválené pre jazdu
po pozemných komunikáciách v SR a zodpovedajú norme Euro 6d-Temp.
Obsah cenníka je platný ku dňu 18. 3. 2020.
DOVOZCA:
KIA Motors Sales Slovensko, s. r. o., Einsteinova 19,
851 01 Bratislava

Infolinka
0850 606 070
www.kia.sk

