Nová rodina
Ceed.

Nechajte sa inšpirovať pohybom.
Predstavujeme novú značku Kia.
K inšpirácii nedochádza náhodou. Prichádza k nám, keď opustíme
našu komfortnú zónu a vstúpime do nového prostredia. Keď
uvidíme svet v novom svetle a z nových perspektív. Nájdeme ju,
keď sa pohybujeme. Značka Kia je tu preto, aby vás sprevádzala
inšpiratívnou silou pohybu, aby ste dosiahli svoj tvorivý potenciál.
To je dôvodom, prečo vám všetko, čo vytvoríme, dáva priestor na
inšpiráciu a čas na realizáciu vašich nápadov. Pridajte sa k nám
na tejto vzrušujúcej ceste a spolu so spoločnosťou Kia objavte
inšpiráciu, ktorú ponúka pohyb.

Nová rodina Kia Ceed.
Prepojenie, ktoré inšpiruje.
Prečo sme vytvorili rodinu Kia Ceed? Sme presvedčení, že jazda by mala byť viac ako len
potešením. Mala by nás presunúť na miesto, kde môžeme myslieť inak, byť kreatívnejší
a objavovať nové súvislosti. Ak to znie ako niečo, čo hľadáte, potom neexistuje lepšie
miesto pre začiatok. Pozrite sa na pozoruhodný model Ceed s jeho elegantným štýlom,
ohromujúci ProCeed s vylepšeným výkonom alebo všestranný Ceed Sportswagon vhodný
na dobrodružstvá. Bez ohľadu na to, ktorý model Ceed si vyberiete, získate odvážny dizajn
s inovatívnou technológiou a výnimočným komfortom.

Navrhnuté pre nový smer.

Znamená pre vás niečo prísľub pútavého dizajnu spojeného s dynamickým výkonom?
Ak áno, nový rad GT-line okamžite upúta vašu pozornosť. V prednej časti si všimnete
športovú ikonickú mriežku chladiča a pútavý dizajn s chrómovo-saténovými prvkami.
Vo vnútri svetlometov sú prakticky integrované LED denné svetlá v tvare šípky a LED
hmlové svetlá. V zadnej časti upútajú vašu pozornosť LED zadné svetlá v štýle včelieho
plástu a lesklý čierny difúzor s chrómovo-saténovými prvkami. Zadné LED svetlá sú tiež
vybavené sekvenčnými smerovkami. Športový vzhľad dopĺňajú 17" disky kolies z ľahkých
zliatin.

Štýl pre pokrokové myslenie.
Interiér vášho vozidla by mal byť prepojený
s vašimi želaniami a potrebami rovnako ako ste
vy. V spoločnosti Kia sme o tom presvedčení.
Z tohto dôvodu je v rade Ceed GT-line všetko
navrhnuté so zameraním na vodiča. Posaďte
sa a prezrite si kokpit s jemnými povrchmi,
ktorý je zameraný na vodiča. Vďaka 10,25"
navigačnému systému s dotykovou obrazovkou
zistíte, ako vás technológie a inovácie spájajú

s vozidlom a vonkajším svetom. Pohodlne sa
usaďte na sedadlá z čierneho semišu a kože
s kontrastným sivým prešívaním. Vychutnajte
si športový volant so znakom GT-line a radiacu
páku potiahnutú perforovanou kožou. Využite
výhody bezdrôtového nabíjania smartfónu.
Všetky vaše zmysly sú zrazu spojené s niečím
nezabudnuteľným.

Vytvorené tak, aby posúvali hranice.

Nie je život dobrodružnejší, ak sa odvážime myslieť inak? Myslíme si, že vďaka vozidlu Kia
ProCeed GT je to určite tak. Jeho odvážny dizajn, tvarovaná karoséria a športový charakter
vytvoria dojem, ktorý pretrvá, a to najmä zozadu. Zadné LED svetlá majú výrazný dizajn
a charakteristický spôsob svietenia, ktorý okamžite rozpoznáte. Pod svetlami je umiestnený
športový difúzor v lesklom čiernom prevedení s červenými prvkami. Nasledujú dvojité
koncovky výfuku v saténovo-chrómovom prevedení. Všetky tieto prvky sú doplnené novo
navrhnutými 18" diskami kolies z ľahkých zliatin s červenými krytkami kolies a červenými
brzdovými strmeňmi. Model ProCeed GT ponúka radosť zo spojenia skvelého vzhľadu
a vynikajúceho zážitku z jazdy.

Vytvorené pre skúmanie nových
horizontov.
V spoločnosti Kia veríme, že to, čo je v nás, inšpiruje k tomu, aby sa diali skvelé veci. Rovnako
ako interiér vozidla Kia ProCeed GT. Nájdete tu vysokokvalitný interiér so špeciálnymi
čiernymi semišovými a koženými sedadlami s kontrastnou semišovou líniou v strede.
Model GT má navyše červené prešívanie s úžasným znakom. Ak sa pozriete nahor, uvidíte
prvotriedne čierne obloženie strechy. Keď sa posadíte, k dispozícii je športový volant
v tvare písmena D s ovládaním radenia prevodových stupňov a radiaca páka potiahnutá
perforovanou kožou. Na úrovni očí sa nachádza prístrojová doska s 12,3" digitálnym
prístrojovým panelom vodiča a 10,25" multimediálnym systémom s dotykovou obrazovkou
a navigáciou. Konektivita pokračuje prémiovým zvukovým systémom JBL a nabíjacím portom
USB pre spolujazdcov vpredu. Výsledkom je, že model ProCeed GT prináša sofistikovaný
priestor plný technológií, ktorý vám pomôže spojiť sa s cestou pred vami a svetom okolo vás.

Inšpirácia pre budúcnosť.

Nastáva zmena. Spôsobu, akým chceme žiť naše životy. Rozhodnutí, ktoré robíme v súvislosti s vozidlom,
ktoré chceme riadiť. A v spoločnosti Kia sa pridávame k tejto zmene s modelom Ceed Sportswagon Plugin Hybrid, ktorý je navrhnutý tak, aby posunul zážitok z elektrickej jazdy na novú úroveň. Vďaka našej
najpokročilejšej hnacej sústave dokonale vyvažuje efektivitu s dynamickou jazdou. Ponúka rýchly a plynulý
prechod z elektrickej na hybridnú (benzín/elektrina) prevádzku. Vďaka výraznej prednej mriežke, portom
na nabíjanie pod predným blatníkom, dynamickým podbehom predných kolies, bočným grafickým prvkom
a LED svetlometom, ktoré obsahujú LED hmlové svetlá, ide o hybrid, ktorý skutočne vyjadruje náš zámer.
Rovnako ako jeho 17" disky kolies z ľahkých zliatin. S plne nabitou batériou si navyše môžete byť istí, že
každá jazda v meste alebo mimo neho bude maximálne ekologická.

Určené pre nové dobrodružstvá.
Nový model Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid je
ekologický a jeho interiér je mimoriadne všestranný.
Pohodlný, praktický a prepracovaný interiér je
vybavený sedadlami zo syntetickej kože a textílie.
Kožený volant dokonale dopĺňa dynamickú jazdnú
polohu. Pred vami je umiestnený 12,3" prístrojový
panel vodiča s 10,25" navigáciou s dotykovou

obrazovkou a palubná doska je vybavená
integrovaným indikátorom nabíjania. Vďaka
plnoautomatickej dvojzónovej klimatizácii
a ovládaním režimu klimatizácie iba pre vodiča je
vstup do novej éry riadenia mimoriadne
jednoduchý.

Vyrobené za účelom
spájania.
V spoločnosti Kia si myslíme, že priestor znamená
veľa. Priestor na preskúmanie vašej kreatívnej
stránky. Priestor na zábavu. Priestor na spojenie
s okolím a prepojenie s ostatnými. Z tohto dôvodu
vo vnútri modelov Kia Ceed a Kia ProCeed nájdete
bezproblémovú a nenáročnú technológiu, ktorá vás
neustále udrží v spojení so životom a ľuďmi a so
všetkým, na čom záleží, keď ste na cestách.

12,3" digitálny prístrojový panel vodiča. Plne digitálny
prístrojový panel je vybavený 12,3" displejom s vysokým
rozlíšením so štyrmi rôznymi motívmi a špeciálnymi grafickými
prvkami pre plug-in hybrid. Sledujte aktuálne diagnostické
informácie o vozidle a jazde, ako je hladina paliva a tlak
v pneumatikách. Ak riadite model Ceed Sportswagon
PHEV, môžete sledovať aktuálny režim jazdy, nabitie batérie
a zostávajúci dojazd.

10,25" multimediálny informačno-zábavný systém
s navigáciou. Najnovší navigačný systém Kia posúva
prispôsobenie na novú úroveň. Vyberte si cieľ cesty pomocou
10,25" dotykovej obrazovky s navigačným systémom. Súčasťou
navigačného systému je 7-ročná aktualizácia máp, aby ste mali
neustále prehľad. Spravujte funkcie pomocou integrovaného
rozpoznávania hlasu a používajte Bluetooth na všetku hudbu
a hovory. Načítajte až 2 rôzne informačno-zábavné funkcie
naraz pomocou pokročilej funkcie rozdelenej obrazovky, ako
napríklad navigáciu spolu s osobným kalendárom, kompasom
alebo počasím.

Prémiový audio systém JBL. Aby sa zabezpečil skvelý zvuk,
nová séria Kia Ceed je vybavená prémiovým audio systémom
JBL, ktorý vás rozhýbe a spojí s hudbou vášho života. Osem
vysokovýkonných reproduktorov je precízne vyladených tak,
aby dokonale zodpovedali jedinečnému dizajnu a akustickým
vlastnostiam vozidla Kia. Vďaka pokročilej technológii obnovy
hudby Clari-FiTM na zlepšenie kvality MP3 a zabezpečenie zvuku
vo vysokom rozlíšení je to skutočne zábavný zážitok, ktorý na
každom výlete zmení obyčajné skúsenosti na výnimočné.

Bezdrôtová nabíjačka telefónu. Keď ste na cestách a chcete
byť stále v spojení, obavy o dostatočné nabitie telefónu sú tou
poslednou vecou, ktorou sa chcete zaoberať. Z tohto dôvodu je
séria Kia Ceed vybavená bezdrôtovým nabíjaním, takže môžete
zabudnúť na káble a adaptéry. Jednoducho položte svoj
smartfón s technológiou Qi na praktickú bezdrôtovú nabíjačku
telefónov a budete vždy pripravení.

Zostaňte pripojení.
Nechajte sa inšpirovať.
V spoločnosti Kia veríme, že spojenia môžu inšpirovať nekonečné možnosti. Možnosti, ktoré vám umožnia
realizovať skvelé nápady. Vo vozidle, na telefóne, bez ohľadu na to, kde ste a čo hľadáte. Presne toto
nájdete v aplikácii Kia Connect a službách vo vozidle Kia Connect, ktoré sú navrhnuté tak, aby neustále
monitorovali vozidlo a ponúkali informácie o vašej ceste. Buďte neustále informovaní vďaka online
navigácii, ktorá využíva údaje o premávke v reálnom čase, získajte informácie o nabíjacích staniciach,
parkovaní, počasí a bodoch záujmu a využívajte rozpoznávanie hlasu a ďalšie funkcie. Prostredníctvom
aplikácie Kia Connect môžete získať prístup k prenosu profilu používateľa, navigácii počas posledného
úseku cesty, parkovaniu s obsluhou, vyhľadaniu vozidla, ovládaniu dvier a mnohým ďalším funkciám.
Vďaka mnohým funkciám na dosah ruky je ten najlepší čas na to, aby sa z každej cesty stala skutočne
inšpiratívna cesta.

Pripojenie k pohodliu. Aj keď nie ste vo vozidle, vďaka
interaktívnej aplikácii Kia Connect na smartfóne ušetríte čas
a zostanete pripojení. Ťuknutím na funkciu Vyhľadanie vozidla
vyhľadáte vozidlo na veľkých parkoviskách alebo neznámych
uliciach. Po zaparkovaní vás navigácia počas posledného
úseku cesty dovedie od vozidla do konečného cieľa. Ak vaše
vozidlo šoféruje niekto iný, funkcia Parkovanie s obsluhou
zabezpečí monitorovanie. Cestu si naplánujte a nastavte
vopred pomocou funkcie Odoslať do vozidla a pred cestou si
skontrolujte stav vozidla. Pomocou ovládania dverí môžete
dokonca na diaľku zamknúť a odomknúť dvere a v položke
Moje cesty nájdete súhrn vašich predchádzajúcich ciest.

Vždy na cestách. Vďaka službám vo vozidle Kia Connect
máte prístup k celému radu podrobných informácií o vašej
ceste. Prejdite najrýchlejšou trasou do ľubovoľného cieľa
vďaka údajom o premávke v reálnom čase vrátane neustále
aktualizovaných úprav a odhadovaného času príchodu. Využite
služby v reálnom čase Kia Connect na sledovanie počasia
a kontrolu dostupnosti parkovania, bodov záujmu a nabíjacích
staníc. Aktivujte rozpoznávanie hlasu, aby ste mohli dávať
hlasové príkazy bez použitia rúk. Zmeňte alebo obnovte
nastavenia vozidla pomocou prenosu profilu používateľa.
Otvorte kalendár telefónu na obrazovke navigácie pomocou
funkcie Kalendár tretej strany a nechajte sa ním viesť priamo
na miesto vašich nadchádzajúcich stretnutí.

Zobrazené obrazovky aplikácie Kia Connect slúžia iba na ilustračné účely a nemusia nevyhnutne zobrazovať najnovšiu verziu aplikácie Kia Connect a služieb vo vozidle Kia Connect.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa predpisov alebo právnych podrobností, prečítajte si podmienky používania služieb Kia Connect.

Elektrické na dotyk. Keď jazdíte na jednom z elektrických
vozidiel Kia, vďaka aplikácii Kia Connect a službám vo vozidle
Kia Connect budete mať k dispozícii dostatok informácií
a všetko pod kontrolou. Vďaka aplikácii Kia Connect môžete
na diaľku získať prístup k nabíjaniu batérie, aby ste mohli
spustiť, zastaviť a naplánovať postup nabíjania. Vďaka
službám vo vozidle Kia Connect môžete pomocou funkcie
Aktívne nabíjacie stanice, ktorá využíva aktuálne údaje zo
siete v reálnom čase, jednoducho zistiť umiestnenie nabíjacích
staníc a ďalšie podrobnosti, napríklad dostupnosť a typy
kompatibilných konektorov.

Bezpečnosť a podpora služieb. Vďaka aplikácii Kia Connect
udržíte seba a vaše vozidlo v bezpečí pomocou rôznych
inovatívnych upozornení na diaľku. Funkcia Stav vozidla
ponúka komplexnú správu o vašom vozidle vrátane informácií
o tom, či sú okná otvorené alebo zatvorené, stavu batérie
a ďalších dôležitých diagnostických informácií. Aplikácia Kia
Connect vám tiež posiela dôležité výstražné upozornenia.
Alarm proti krádeži vás upozorní na potenciálne vlámanie.
Alarm voľnobehu vozidla vás upozorní, ak necháte
motor spustený v režime Parkovanie (prevodový stupeň P)
s otvorenými dverami.

Informačná a kontrolná služba pre vaše vozidlo Kia; služby budú dostupné bezplatne počas obdobia siedmich rokov, a to odo dňa predaja vozidla prvému vlastníkovi vozidla,
t. j. bodu v čase, kedy začala platiť úvodná kúpna zmluva, pričom tento čas môže podliehať počas tohto obdobia zmenám. Podrobnosti o prevádzke a podmienkach používania môžete získať od predajcu Kia a na lokalite kia.com. Smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a zmluvou na mobilný telefón s možnosťou dát, ktorá bude
spôsobovať dodatočné poplatky.

Informácie o parkovaní a palive. Aby ste rýchlejšie zaparkovali
svoje vozidlo, systém pred príchodom k cieľu označí parkovacie
plochy. Zobrazí potenciálne parkovacie miesta na ulici na
základe historických údajov a parkovacie miesta mimo ulice

s farebne označenou dostupnosťou. Keď vám dochádza palivo,
systém vám zobrazí najbližšie benzínové pumpy a ceny, aby ste
si mohli náležite naplánovať svoje zastavenia na dotankovanie.

Živá premávka.** Navigačný systém poskytuje vysoko presné
informácie o živej premávke, ktoré sa aktualizujú každé dve
minúty. Budete presne vedieť, kde sa doprava hýbe plynulo
a naopak, ktorým miestam sa vyhnúť. Keď sa cesty zaplnia,
systém vás upozorní a navrhne alternatívne trasy.

Miestne vyhľadávanie a predpoveď počasia. Ak hľadáte
sushi reštauráciu, supermarket alebo konkrétne miesto na
schôdzku, jednoducho vyberte funkciu Miestne vyhľadávanie.
Bude počas vášho víkendového výletu slnečno alebo bude
husto pršať? Radšej si pozrite predpoveď počasia. Jednoducho
zadajte váš cieľ cesty a môžete si prezrieť štvordenný prehľad
s minimálnymi a maximálnymi teplotami, rýchlosťou vetra
a pravdepodobnosťou dažďa.

Buďte informovaní. Objavujte.
Ak je život o objavovaní vzrušujúcich vecí za ďalším rohom alebo dobrodružstiev
za ďalším horizontom, v spoločnosti Kia sme s vami. Od denného dochádzania po
víkendové dobrodružstvá alebo obyčajný výlet – vďaka službám Kia Live Services
je jazda inteligentnejšia a bezpečnejšia. Využite výhody spoľahlivého a presného
určovania trasy a identifikujte najrýchlejšiu trasu pre každú cestu pomocou
dopravných informácií v reálnom čase. Vďaka funkciám Informácie o cestnej
doprave naživo, Miestne vyhľadávanie a Predpoveď počasia budete mať prehľad
o všetkom, čo sa deje. Bez ohľadu na to, kam vás život zavedie, vďaka službám Kia
Live Services budete vždy pripravení.*

Apple CarPlayTM je inteligentný a bezpečný spôsob ako
používať telefón iPhone počas jazdy. Berie všetky činnosti, ktoré
by ste kedy potrebovali, a umiestňuje ich na displej vozidla –
môžete používať navigáciu, telefonovať, počúvať hudbu – a pri
tom všetkom zostanete sústredení na jazdu.

Technológia Android AutoTM je navrhnutá tak, aby ste boli
dokonale prepojení so svojím telefónom, avšak s minimálnym
rozptyľovaním a s bezpečnou jazdou. Jednoduché a intuitívne
rozhranie poskytuje prístup k funkciám, ako sú mapy Google,
aplikácie, hudba a hlasové ovládanie. Automaticky sa
usporadúva do jednoduchých kariet, ktoré sa zobrazia práve
vtedy, keď sú potrebné.

* Na použitie služieb je potrebný smartfón s dátovým programom.
** V závislosti od krajiny použitia sa na tieto služby môžu vzťahovať zákonné obmedzenia.

Sklápacie sedadlá 40:20:40. Vďaka zadným sedadlám, ktoré môžete sklopiť jedným dotykom,
sa Kia ProCeed a Sportswagon prispôsobia vašim meniacim sa potrebám. Sú ideálne na prepravu
športového vybavenia alebo iných dlhých predmetov.

Sklápanie na diaľku. Urýchlite nakladanie a vyhnite sa ťažkopádnemu skladaniu: jednoducho
pomocou páky v batožinovom priestore sklopte sedadlá na diaľku.

Stvorený pre zmenu.
Žijeme vo svete, ktorý je neustále v pohybe. Vo svete, kde sú
mimoriadne dôležité flexibilita a všestrannosť. Prečo by teda
vaše auto malo byť iné? V prípade modelov Kia ProCeed a Ceed
Sportswagon nie sú flexibilita a všestrannosť len slovami, ale aj
hmatateľnými vlastnosťami a výhodami. Maximalizujú priestor
pre cestujúcich a rozširujú priestor na náklad tak, aby ste mohli
byť maximálne kreatívni a cestovali tak, ako chcete.
Batožinový priestor. So sklopenými zadnými sedadlami si v modeli Ceed Sportswagon Plugin Hybrid vychutnáte rozsiahly batožinový priestor s objemom až 1 506 litrov. K dispozícii sú
tiež dva úložné priestory pod podlahou na maximalizáciu batožinového priestoru. Praktický
sortiment háčikov, sietí a nastaviteľný systém koľajničiek na batožinu vám pomôžu udržať vaše
veci v bezpečí a usporiadané. Úložný priestor pod krytom batožinového priestoru navyše skryje
menšie predmety pred zvedavými pohľadmi.

Vyvinuté pre
inteligentnejšie
riešenia.
Keď si nájdeme čas na premýšľanie… môžu sa stať
úžasné veci. A presne to robíme v spoločnosti Kia.
Premýšľame o tom, ako urobiť váš zážitok z jazdy
čo najpohodlnejším a najkomfortnejším. A potom
to urobíme. Výsledok? Inteligentné riešenia, všetky
navrhnuté tak, aby sa spájali okolo vás.

Inteligentné elektricky ovládané dvere batožinového
priestoru. Užitočná funkcia, najmä keď máte plné ruky. Stačí
sa priblížiť k zadnej časti modelu Kia ProCeed s inteligentným
kľúčom vo vrecku alebo taške a kufor sa automaticky otvorí.

Inteligentný kľúč. Začiatok vašej jazdy nemôže
byť jednoduchší. Inteligentný kľúč vám umožňuje
bezproblémový prístup do vozidla a pomocou tlačidla na
spustenie/zastavenie motora môžete zapnúť a vypnúť motor
jednoduchým dotykom.

Integrovaný pamäťový systém (IMS). Nová Kia Ceed je
vybavená integrovaným pamäťovým systémom, ktorý si
pamätá vaše obľúbené nastavenia sedadla vodiča, aby ste sa
v okamihu cítili pohodlne.

Vyhrievané a ventilované predné sedadlá. Nech je
počasie akékoľvek, vždy budete pripravení. Predné a zadné
sedadlá možno počas chladných dní vyhrievať. Vďaka trom
upraviteľným nastaveniam sa rýchlo zahrejú a po dosiahnutí
požadovanej teploty sa intenzita vyhrievania zníži. V horúcich
letných dňoch sa predné sedadlá môžu vetrať, aby ste sa
ochladili.

Vyhrievaný volant. V modeli Kia Ceed nájdete mnoho
prémiových funkcií. V chladných dňoch vám vyhrievaný volant
umožní začať cestu v úplnom pohodlí.

Asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel
(HBA). Keď kamera na čelnom skle zaznamená svetlomety
protiidúceho vozidla v noci, asistent pre automatické prepínanie
diaľkových svetiel prepne na stretávacie svetlá, aby zabránil
oslneniu ostatných vodičov. Len čo vozidlo prejde, diaľkové
svetlá sa znovu zapnú.

Bezpečnejšia jazda.
Ak si myslíte, že zostať v bezpečí pri šoférovaní je rovnako dôležité ako vzrušenie a potešenie z jazdy
– v spoločnosti Kia sme s vami po celú dobu. Z tohto dôvodu je nová Kia Ceed vybavená inovatívnymi
funkciami a sofistikovanými technológiami, ktoré vás a vašich cestujúcich ochránia pred neočakávanými
udalosťami. To znamená, že si môžete vychutnať priestor na objavovanie čohokoľvek bez ohľadu na to,
kam vás zavedie túžba.

Adaptívny tempomat (SCC) s obmedzovačom rýchlosti
a funkciou Stop&Go. Pomocou kamery a radaru adaptívny
tempomat reguluje rýchlosť modelu Ceed a jeho vzdialenosť
k vozidlu pred ním. Systém udržiava vzdialenosť od vozidla
pred vami a automaticky upravuje rýchlosť vášho vozidla.
Ak vozidlo pred vami zrýchli, Ceed zrýchli až na nastavenú
rýchlosť. Ak vozidlo vpredu spomalí a nie je možné udržať
prednastavenú bezpečnú vzdialenosť, systém zníži rýchlosť
a prípadne aj zastaví a znova naštartuje vozidlo. Užitočná
funkcia, najmä v premávke, kde musíte často zastavovať.
* Adaptívny tempomat (SCC) je k dispozícii iba pre modely s automatickou prevodovkou DCT.

Systém monitorovania mŕtveho uhla s asistentom na
predchádzanie bočným zrážkam a zrážkam pri cúvaní
(BCA). Systém monitorovania mŕtveho uhla využíva prednú
kameru a zadný radarový snímač, ktoré sledujú oblasť mŕtveho
uhla a pomocou symbolu v spätnom zrkadle upozorňujú na
blížiace sa vozidlá. Systém pomocníka pri zmene jazdného
pruhu vám pomôže bezpečne zmeniť jazdné pruhy. Ak
aktivujete smerovku pred zmenou jazdného pruhu a systém
rozpozná blížiace sa vozidlá v paralelných jazdných pruhoch,
aktivuje blikajúcu kontrolku v bočnom zrkadle, aby vás
upozornil. Ak začnete meniť jazdný pruh s vozidlom vo vašom
mŕtvom uhle, systém zasiahne, aby sa predišlo kolízii.

Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou
Stop&Go využívajúci údaje z navigačného systému
(NSCC-C). Funkcia navigácie do zákrut sa používa (NSCC-C)
spolu so systémom HDA a využíva navigačné údaje na
rozpoznanie nadchádzajúcej zákruty na vozovke, zníži rýchlosť
a po výjazde zo zákruty vráti rýchlosť na prednastavenú
úroveň, ak to podmienky dovoľujú.

Aktívny asistent udržiavania v strede jazdného pruhu
zabraňujúci prekročeniu čiary (LFA+LKA). Asistent
sledovania jazdného pruhu používa kameru, aby udržal
vaše vozidlo v strede jazdného pruhu, v ktorom sa už
nachádzate, a funguje pri rýchlosti od 0 do 130 km/h. Systém
LFA je v súčasnosti k dispozícii pre modely s manuálnou
a dvojspojkovou prevodovkou. Vďaka asistentovi sledovania
jazdného pruhu sa nemusíte obávať vybočenia z jazdného
pruhu. Systém používa kameru namontovanú v hornej časti
čelného skla na sledovanie značenia jazdných pruhov. Ak
neúmyselne vybočíte z jazdného pruhu, systém vás upozorní
a dokonca nasmeruje vozidlo späť do jazdného pruhu.

Asistent jazdy na diaľnici (HDA). Asistent pre jazdy na diaľnici
je navrhnutý pre bezproblémovú jazdu na diaľnici. Automaticky
udržuje vzdialenosť modelu Ceed od iného vozidla vpredu
a tiež ho udržiava v strede aktuálneho pruhu na diaľnici.
Zároveň ovláda riadenie, zrýchľovanie a spomaľovanie, keď sa
nachádzate v jazdnom pruhu. Za určitých podmienok systém
automaticky upraví rýchlosť modelu Ceed tak, aby zodpovedala
informáciám o rýchlostnom limite, ktoré poskytujú navigačné
údaje.

Asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní (RCCA).
Asistent na predchádzanie zrážkam pri cúvaní uľahčuje
pozdĺžne parkovanie alebo cúvanie z parkovacieho miesta,
pretože vás upozorní na vozidlá, ktoré by vám mohli skrížiť
cestu, a použije brzdy, aby sa zabránilo zrážke.

Inteligentný parkovací asistent (SPA). Inteligentný parkovací
asistent zabezpečí bezproblémové parkovanie. Systém
využíva predné, bočné a zadné senzory, aby vám pomohol pri
pozdĺžnom a kolmom parkovaní a parkovaní pod uhlom. Stačí
ovládať brzdu, plynový pedál a prevodové stupne. Systém
sa postará o riadenie. Pomôže vám dokonca aj pri cúvaní
z pozdĺžnych parkovacích miest.

Systém upozornenia pre bezpečné opustenie vozidla
(RCCA). Systém, ktorý je navrhnutý tak, aby pomáhal pri
vystupovaní z modelu Ceed, rozpoznáva blížiace sa potenciálne
nebezpečenstvá. V tomto prípade systém vydá zvukové
a vizuálne upozornenie.

Systém rozpoznávania dopravných obmedzení (ISLW).
Funkcia inteligentného asistenta rozpoznávania dopravných
obmedzení vám poskytuje všetky potrebné informácie, ktoré
vám pomôžu dodržať rýchlostné limity. Pomocou kamery
na čelnom skle číta obmedzenia rýchlosti a predbiehania.
Potom prehľadne zobrazí informácie na obrazovke navigácie
a prístrojovom paneli.

Systém sledovania pozornosti vodiča s funkciou
upozornenia na rozjazd vozidla vpredu (DAW+). Tento
systém zisťuje, či strácate koncentráciu, a to sledovaním
používania volantu, smerových svetiel, zrýchľovania
a celkového trvania cesty. Ak sa u vás prejavia známky
ospalosti alebo nepozornosti, systém DAW+ aktivuje zvukové
varovanie a na prístrojovej doske sa rozsvieti symbol šálky
kávy, čím vám pripomenie, aby ste si dali prestávku. Systém
DAW+ obsahuje aj systém varovania pred odchodom vozidla
vpredu. Ak ste napríklad v premávke a vozidlo pred vami odíde
a vy sa nepohnete, zobrazí sa správa a zaznie zvuk, čo vás
upozorní, aby ste konali.

Asistent na predchádzanie čelným zrážkam detegujúci
automobily/chodcov (FCA). Systém FCA dokáže rozpoznať
predbiehajúce vozidlá, chodcov prechádzajúcich cez cestu
a cyklistov. Pomocou kamery sleduje rýchlosť a vzdialenosť
vozidiel a v prípade možného nebezpečenstva kolízie upozorní
vodiča aktiváciou vizuálnej výstrahy. V spojení s voliteľným
radarovým snímačom, ktorý umožňuje detekciu chodcov
a cyklistov, poskytuje volant aj hmatovú spätnú väzbu. Ak vodič
nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí, aby predišlo nehode
alebo zmiernilo následky.

Pripravené na budúcnosť.
Keď sa okolo nás deje toľko vecí, ako sa môžeme sústrediť? Ako sa udržíme v bezpečí?
S novým modelom Kia Ceed sme sa pokúsili pokryť čo najviac možností. To znamená, že vám
pomôže vďaka inovatívnym funkciám, ktoré vám umožňujú jazdiť bezpečnejšie. Vysporiada
sa s potenciálnymi nebezpečenstvami alebo pomôže pri parkovaní. Ostražitosť alebo udržanie
ostatných v bezpečí. Ceed sa o to postará.

Pripravené na nové začiatky.

Štartovanie. Motor sa spúšťa
elektronickým systémom
s cieľom zabezpečiť rýchly
a plynulý rozjazd.

Zvýšenie krútiaceho momentu. Počas zrýchlenia alebo
jazdy do kopca poskytuje elektromotor pomoc pri krútiacom
momente tým, že používa energiu z batérie na podporu
motora.

Voľba jazdného režimu (DMS). Funkcia voľby jazdného režimu
sa ovláda pomocou tlačidla vedľa radiacej páky a posúva váš
zážitok z jazdy na novú úroveň. Zaisťuje lepšiu odozvu škrtiacej
klapky a zrýchlenie z voľnobehu a zároveň optimalizuje výkon pri
predbiehaní, čím zvyšuje dynamiku jazdy. Systém DMS ponúka
tiež lepšiu odozvu riadenia a dokonale dopĺňa pneumatiky
a zabezpečuje tak dokonale dynamickú jazdu.

V spoločnosti Kia vyzerá budúcnosť šoférovania vzrušujúco. A kde sa môžete lepšie stretnúť
s budúcnosťou ako v novom modeli Ceed, ktorý je vybavený systémom hnacieho ústrojenstva Mild-Hybrid.
Ponúka každodenné jazdenie s nízkymi emisiami bez nutnosti nabíjania zo siete. Vďaka šikovnej kombinácii
najnovšieho benzínového a naftového motora so 48 V lítium-iónovou batériou sa znížila spotreba paliva
a úrovne emisií vozidla. Integrovaný elektrický systém navyše počas fáz spomaľovania obnovuje kinetickú
energiu, aby pomohol zvýšiť krútiaci moment pri zrýchlení.

Jazda rovnomernou
rýchlosťou. Pri jazde
konštantnou rýchlosťou
spaľovací motor čiastočne
dobíja batériu, ak je úroveň
nabitia nízka.

Jazda na voľnobeh. Model Mild Hybrid s prevodovkou iMT
navyše obsahuje funkciu „jazdy na voľnobeh“. Keď vodič
zdvihne nohu z plynového pedála a nechá vozidlo pohybovať
sa na voľnobeh, motor sa hladko a plynulo vypne, čo vedie
k úspore paliva. Po stlačení plynového pedála sa motor
okamžite znova aktivuje. Príslušná vzdialenosť prejdená
s vypnutým motorom závisí od jazdných podmienok a rýchlosti
vozidla.

Rekuperácia energie. Pri
spomaľovaní alebo brzdení
sa energia generovaná
pohybom vozidla premení
na elektrickú energiu, aby sa
dobila batéria.

Ovládanie radenia prevodových stupňov pod volantom.
Ovládanie radenia prevodových stupňov pod volantom vám
dovoľuje rýchlo meniť prevodové stupne bez toho, aby ste
museli zložiť ruky z volantu. Taktiež umožňuje dynamickejšiu
a intuitívnejšiu jazdu, pričom si udržujete úplnú kontrolu nad
vozidlom.

Tlačidlo prepínania HEV/EV. Ťuknutím na tlačidlo hybridného/
elektrického režimu (HEV/EV) umiestneného na stredovej
konzole môžete vybrať elektrický alebo hybridný režim.
V režime EV, ktorý je ideálny na jazdu v meste, vozidlo Ceed
Sportswagon Plug-in Hybrid uprednostní jazdu bez emisií
iba na elektrickú energiu.* V režime HEV vozidlo využíva
obidva zdroje energie a v závislosti od situácie prepína medzi
používaním iba benzínového motora, iba elektromotora alebo
oboch motorov súčasne.

Tlačidlo "Iba vodič" (Driver Only). Energeticky úsporný
individuálny klimatizačný systém. Výberom jednotlivých zón
môžete klimatizáciu obmedziť iba na oblasť vodiča, čím sa
zníži množstvo energie spotrebovanej v neobsadených zónach
a zvýši sa dojazd vášho vozidla Kia.

Pohyblivé zastavenie
a naštartovanie. Pri
spomaľovaní k zastaveniu
sa spaľovací motor počas
spomaľovania a brzdenia
so zaradeným rýchlostným
stupňom automaticky vypne
pre úsporu paliva.

Vozidlo Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid je vybavené naším
pokročilým pohonným ústrojenstvom, dokonale vyvažuje
účinnosť s dynamickou jazdou a poskytuje rýchly a plynulý
prechod z elektrickej prevádzky na hybridnú (benzín/elektrina).
Takže ponúka pôsobivý dojazd 57 km** v rámci mesta. Ak
batéria nie je dostatočne nabitá, systém sa jednoducho
automaticky prepne do hybridného režimu.
*	Existujú určité situácie, v ktorých sa benzínový motor automaticky aktivuje, aj keď je vozidlo v režime EV. Príklady týchto situácií môžu zahŕňať: keď je stav nabitia hybridnej
batérie znížený na určitú úroveň, keď sú vysoké nároky na zrýchlenie a/alebo keď je potrebné vyhrievať kabínu.
** V cykle WLTP.

Vybavenie pre nové dobrodružstvá.

Nový model Ceed je ideálny na spojenie s každým výletom a ponúka množstvo úžasných nových prvkov
výbavy, od dynamického predného nárazníka s novým dizajnom hmlových svetiel a halogénových
svetlometov denných svetiel až po novo navrhnutú ikonickú mriežku chladiča. Štandardnou súčasťou
výbavy je asistent pri sledovaní jazdného pruhu a asistent na predchádzanie čelným zrážkam. Súčasťou
svetlometov je aj praktický asistent diaľkových svetiel pre bezpečnú jazdu v noci. Bluetooth a 5" LCD
displej zaisťujú bezproblémové multimediálne zážitky. Pre váš prémiový komfort sú k dispozícií prvky
výbavy ako funkcia bezkľúčového prístupu, automatické ovládanie osvetlenia, systém monitorovania
únavy vodiča a zadné okná s automatickým ovládaním.

Ak uprednostňujete štýl a komfort, model EX je voľbou pre vás. Vďaka výraznému dizajnu spodného
nárazníka a zadných LED svetiel zanechá jeho zadná časť dojem, ktorý pretrvá. V prednej časti nájdete
ikonickú športovú mriežku, novú prednú časť s dynamickými ozdobnými vzduchovými clonami
a inovatívne LED svetlomety. V interiéri si vychutnáte manuálnu klimatizáciu, jedinečný vzor sedadiel EX
a kožou potiahnutý volant a hlavicu radiacej páky. Vo vnútri vozidla nájdete rovnaké exkluzívne funkcie ako
v modeli LX. Vozidlo je navyše vybavené prednými oknami s automatickým ovládaním.

5" audio systém. 5" audio systém s funkciami RDS a DAB je
vybavený mono TFT-LCD obrazovkou. Okrem rádia ponúka
pripojenie s ďalšími prenosnými zariadeniami, ako je napríklad
smartfón, a to prostredníctvom portu USB. Ponúka tiež
bezdotykové prehrávanie zvuku prostredníctvom rozhrania
Bluetooth.

Združený prístroj so 4,2" displejom. Tento prispôsobiteľný
a inteligentne navrhnutý združený prístroj s LCD displejom
zobrazuje vonkajšiu teplotu, údaje o jazde vozidla a umožňuje
vám upraviť nastavenia.

LED zadné svetlá. V zadnej časti modelu Ceed EX Hatchback
nájdete LED zadné svetlá, ktoré sú umiestnené v tvarovaných
dverách batožinového priestoru.

Zadný nabíjací port USB. Zadná stredová konzola má tiež
nabíjací port USB – takže budete vždy spojení s vašimi
blízkymi.

Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním.
Zadná parkovacia kamera je vybavená vylepšenými funkciami,
aby ste boli v bezpečí pri cúvaní na parkovacie miesto.
Teraz si môžete vybrať množstvo rôznych zobrazení kamery
s dynamickými vodiacimi čiarami na obrazovke, ktoré vás
navedú na miesto. Navyše môžete počas jazdy aktivovať
obrazovku, aby ste videli blížiace sa vozidlá.

Zadný nárazník LX. Zadný nárazník modelu Sportswagon
LX má nový nižší a výraznejší dizajn, vďaka čomu je zadná
časť modelu LX dramatickejšia a výraznejšia než kedykoľvek
predtým.

8" farebná dotyková obrazovka. Jednoducho použiteľný 8"
audio systém s TFT-LCD dotykovou obrazovkou obsahuje celý
rad zaujímavých funkcií. Systém Digital Audio Broadcast (DAB)
zobrazuje mená interpretov a názvy skladieb. Vďaka funkciám
Android Auto® a Apple CarPlay® umožňuje pripojiť smartfón
a zobraziť pohľad zadnej kamery.

Predný nárazník (výbava Gold, Platinum). Predný nárazník
bol prepracovaný a štylizovaný tak, aby zanechal pôsobivý
dojem. Ozdobná vzduchová clona vizuálne presahuje nárazník,
aby vytvorila dynamické línie v prednej časti vozidla.

Pripravené upútať pozornosť.
Nadšenie má mnoho podôb. Očakávanie nového. Vzrušenie z neočakávaného.
V spoločnosti Kia spájame tieto dve veci, aby sme zaistili, že vzrušenie je a vždy
bude súčasťou toho, čo robí jazdu jedinečnou.

Rad ProCeed GT-line. Spojte odvážny, športový dizajn a elegantný štýl radu GT-line s priestorom, všestrannosťou a bezpečnosťou
modelu Sportswagon. Potom pridajte krásnu skosenú siluetu športového kombi. A dostanete rad ProCeed GT-line – vozidlo pre
kreatívne mysle a vodičov. Vo vnútri nájdete sofistikovaný interiér s modernými technológiami, športový volant v tvare písmena D
s ovládaním radenia a ergonomické sedadlá s logom GT-line. Spolu s dostatočným priestorom pre cestujúcich a úložnou kapacitou
na akúkoľvek cestu. Pridajte detaily, ako sú 17" disky kolies z ľahkých zliatin ako štandardná súčasť výbavy alebo voliteľné 18" disky
kolies z ľahkých zliatin. Zrazu sa každá jazda zmení na dobrodružstvo.

Rad Ceed GT*. Ste pripravení na skutočne športový dizajn? Model Ceed Hatchback GT je presne taký. Najprv si všimnete novú
špeciálnu športovú mriežku s logom GT a výraznými červenými prvkami. Pod ňou sa nachádza nový predný nárazník s červenou
povrchovou úpravou na spodnej mriežke. Bočné prahy vo farbe karosérie s lesklými čiernymi a červenými prvkami a lesklé
čierne spätné zrkadlá zvýrazňujú športové správanie tohto modelu. A, samozrejme, nové inovatívne LED svetlá s integrovanými
svetlometmi, hmlovými a smerovými svetlami. Vzadu nájdete nové zadné svetlá v štýle včelieho plástu, ktoré spoločne so
sekvenčnými smerovými svetlami pôsobia mimoriadne športovým dojmom. Nakoniec je tu nový zadný difúzor, červené prvky GT,
dvojité koncovky výfuku z nehrdzavejúcej ocele a 18" disky kolies z ľahkých zliatin. Aby model GT zodpovedal svojmu agresívnemu
vzhľadu, je vybavený motorom 1,6 T-GDi spoločnosti Kia s výkonom 204 koní, 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou
a dobrodružným športovým režimom jazdy. Keď si vyberiete model Ceed GT, vychutnáte si úplne nový zážitok z jazdy.

Rad Ceed Sportswagon GT-line. Ak hľadáte mohutný výkon v kombinácii so športovým štýlom radu GT-line a dostatočným
priestorom na akékoľvek dobrodružstvo, potom si vychutnáte model Ceed Sportswagon GT-line. Všimnite si nový športovejší dizajn
zadného nárazníka a športovú prednú mriežku chladiča so saténovo-chrómovým lemovaním. Pozrite sa na LED svetlomety, ktoré
obsahujú LED hmlové svetlá. Potom sa posaďte dovnútra a zažite pôsobivú, špičkovo vybavenú kabínu so športovým volantom
v tvare písmena D s ovládaním radenia a logom GT-line vyšitým na ergonomických sedadlách. So 17" alebo 18" diskami kolies
z ľahkých zliatin je pastvou pre oči a zmysly.
* Verzia Ceed GT bude dostupná v priebehu roka 2022.

Váš Ceed.
Vždy rovnako jedinečný
ako vy.
Zdôraznite svoju jedinečnosť výberom originálneho príslušenstva
značky Kia. Expresívny dizajn modelu Ceed demonštruje vaše
nadšenie pre oblasť automobilizmu.
A naše originálne príslušenstvo vám pomôže urobiť vaše vozidlo
jedinečným. Dokáže zdôrazniť štýl, pridať komfort a pohodlie pre
každého vo vozidle alebo ponúka praktické riešenia, ktoré predĺžia
odolnosť alebo všestrannosť vášho modelu Ceed. Všetko naše
originálne príslušenstvo sa dokonale hodí k vozidlu, pretože je
špeciálne navrhnuté a vyrobené podľa rovnako prísnych noriem
ako každé nové vozidlo Kia.

Vytvorenie vlastného štýlu. Nenápadný alebo odvážny? Naše
štýlové príslušenstvo vám umožní prispôsobiť si model Ceed
tak, aby odrážal vašu osobnosť. Skombinujte vonkajšie nálepky na karosériu, chrómové alebo brúsené doplnky alebo LED
svetelné efekty v interiéri a vytvorte požadovanú atmosféru.

Rozšírenie vášho sveta. Každý model Ceed ponúka viac
všestrannosti, než si dokážete predstaviť. Je úžasné, do akej
miery môžete túto jeho prirodzenú vlastnosť rozšíriť. Vyberte si z rôznych špeciálne navrhnutých systémov strešných
nosičov alebo ťažných zariadení, ktoré podporia vaše aktivity
v prírode.

Ochrana vašej investície. Bez ohľadu na to, akí opatrní ste
vy alebo vaši cestujúci, vysokokvalitné materiály vo vašom
modeli Ceed môžu byť vystavené opotrebovaniu spôsobenému náročným zaťažením. Aby sme vám pomohli udržať
vozidlo v dobrom stave, môžete si vybrať z našej rozsiahlej
ponuky podlahových rohoží, vložiek do kufra, rohoží do kufra
a ochranných fólií zadného nárazníka.

Uľahčenie života. Pre väčšinu z nás je najväčším komfortom
pohodlie. Držiaky na iPad a vešiaky na obleky sú samozrejmými doplnkami, ktoré zvyšujú pohodlie, zatiaľ čo naše dokonale
prispôsobené clony proti mrazu/slnku uľahčia život po celý
rok. A v súčasnosti môžete využiť dostupnosť vysokoúčinných
rýchlonabíjacích káblov, ktoré vám uľahčia prechod do sveta
jazdy na elektrinu.

Zameranie na individualitu.

Čalúnenie sedadiel
v kombinácii látka / umelá
koža (Platinum). Tento
balík v čiernej farbe sa
dodáva s čalúnením sedadiel
z čiernej látky a umelej kože,
lesklým čiernym čalúnením
a pútavými saténovochrómovými prvkami na
prístrojovej doske.

Nezávislé. Pokrokové. Inšpiratívne. Sebavedomé. Štyri slová, na ktoré myslíme
v súvislosti s vozidlami Kia. Najmä pokiaľ ide o interiér. Vďaka štýlovým
interiérovým možnostiam, starostlivo vybraným materiálom a odvážnej výbave
sa okamžite budete chcieť posadiť za volant. Vyberte si spomedzi dvoch
štandardných tried v čiernej farbe a voliteľných balíkov v čiernej farbe s látkou
a umelou kožou. Ak chcete získať mimoriadne elegantné vozidlo Kia Ceed,
interiér je možné vybaviť čiernym koženým čalúnením.

Látkové čalúnenie sedadiel
(Amber / Silver). Súčasťou
výbavy Amber/Silver v čiernej
farbe je čierne látkové
čalúnenie sedadiel a pútavé
tmavé kovové prvky na
palubnej doske.

Čalúnenie sedadiel
v kombinácii koža /
alcantara s logom GT
a červeným prešívaním
(GT). Rad GT je skutočne
pútavý a ponúka zaoblené
sedadlá s čiernym semišovým
a koženým čalúnením vrátane
červeného prešívania a loga
GT. Štandardnou súčasťou je
čierne čalúnenie strechy.

Látkové čalúnenie sedadiel
(Gold / Gold+). Súčasťou
výbavy Gold/Gold+ v čiernej
farbe je čierne látkové
čalúnenie sedadiel a pútavé
tmavé kovové prvky na
prístrojovej doske.

Čalúnenie sedadiel
v kombinácii látka / umelá
koža s logom GT-Line
(GT-Line). Toto nádherné
čalúnenie kombinuje látku
s umelou kožou a logom
radu GT-line. Štandardnou
súčasťou je čierne čalúnenie
strechy.

Túžba tvoriť vlastné veci.
Zafarbite svoj svet kreativitou. Rozšírte svoje obzory vďaka osobitému štýlu. Nechajte sa inšpirovať vozidlami Kia.
K dispozícii je 13 farieb karosérie a 8 nápadných kolies, ktoré sa stanú vašim osobným favoritom.

Casa White (WD)
Nie je k dispozícii pre rad GT

Deluxe White (HW2)

Silky Silver (4SS)
Nie je k dispozícii pre rad
GT-line, GT a PHEV

Black Pearl (1K)

Yucca Steel Grey (USG)
Nie je k dispozícii pre rad
GT-line a GT

Machined Bronze (M6Y)
Nie je k dispozícii pre rad
GT-line a GT

Lunar Silver (CSS)

Blue Flame (B3L)

Experience Green (EXG)

Orange Fusion (RNG)
K dispozícii iba pre rad
GT-line a GT

Infra Red (AA9)

Splash Lemon (G2Y)
Nie je k dispozícii pre rad
Gt-line a GT

16" disky kolies z ľahkých
zliatin (pneumatiky 205/55
R16) Silver pack / Gold

16 " disky kolies z ľahkých
zliatin (pneumatiky 205/55
R16) PHEV

17" disky kolies z ľahkých
zliatin (pneumatiky 225/45
R17) Gold+ / Platinum

Penta Metal (H8G)

15" oceľové disky kolies s
okrasnými plastovými krytmi
(pneumatiky 195/65 R15)
Amber / Silver

17" disky kolies z ľahkých
zliatin (pneumatiky 225/45
R17) GT-Line

18" disky kolies z ľahkých
zliatin (pneumatiky 225/45
R18) GT

Informácie o pneumatikách súvisiace so spotrebou paliva a ďalšími parametrami podľa
nariadenia (EÚ) 2020/740 sú k dispozícii na našej webovej stránke, navštívte stránku
www.kia.com/sk. Uvedené informácie o pneumatikách slúžia iba na informačné účely.

1 447

Rozmery (mm)

885

2 650

Ceed GT-Line
Ceed GT-Line

1 800

Manuálna prevodovka. Manuálna prevodovka kombinuje
rýchle a plynulé preraďovanie prevodových stupňov a pomery
stupňov, aby zodpovedali krivkám krútiaceho momentu
motora. Výsledok? Dokonalá rovnováha medzi výkonom
a efektívnosťou.

* with 18” alloy wheel

1 465
1 465

DCT (dvojspojková automatická prevodovka). Vychutnajte
si 7-stupňovú dvojspojkovú prevodovku najnovšej generácie,
ktorá zaisťuje športovú jazdu a vynikajúcu úsporu paliva. Pre
vyššiu ekologickú účinnosť je model Ceed Hybrid vybavený
6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou.
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Ceed
SW PHEV
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Špecifické technické údaje 1,6 GDi PHEV
Lítium-iónová polymérová

Napätie (V)

360

Kapacita (Ah)

24,7

Energia (kWh)
Výkon (kW)

8,9

Hmotnosť (kg)

117

Spotreba energie (kWh/km)
Elektromotor

Krútiaci moment elektromotora (Nm)

170

Prevodovka
Pohon
Druh paliva

885

2 650

1 070

1 555

1 563

1 800

4 605

Synchrónny motor
s permanentným magnetom
60,5

ProCeed GT
ProCeed GT

59

Max. výkon elektromotora (k.)

Motor

1 422

Typ batérie

* 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/

1,0 T-GDi (100 k.)

1,6 T-GDi (204 k.)

6-stupňová MT

7-stupňová DCT

FWD

FWD

Benzín s benzínovým filtrom častíc (GPF)

1,5 T-GDi (160 k.)
6-stupňová MT

1,6 GDi PHEV (141 k.)
7-stupňová DCT

6-stupňová DCT

1,6 CRDi MHEV (136 k.)
6-stupňová iMT

7-stupňová DCT

FWD

FWD

FWD

Benzín s benzínovým filtrom častíc (GPF)

Benzín HEV

Diesel so selektívnou katalytickou redukciou (SCR)

998

1591

1482

1482

1580

1598

73,6 (100) / 4 500 - 6 000

150 (204) / 6 000

117,5 (160) / 5 500

117,5 (160) / 5 500

104 (141) / 77 (105) /
5 700 + 44 (60) /

100 (136) / 4 000

172 / 1 500 - 4 000

265 / 1 500 - 4 000

253 / 1 500 - 3 500

253 / 1 500 - 3 500

265 (iba motor:
147/4 000)

280 / 1 500 - 3 000

320 / 2 000 - 2 250

183

225

210

210

195

200

200

11,8 (SW: 12)

7,5

8,4 (SW: 8,6)

8,6 (SW: 8,8)

10,8

10,2 (SW: 10,4)

9,9 (SW:10,1)

Priemer CO2 [g/km]*

119 - 145
(SW: 119 - 145)

153

125 – 142

131 – 138

113 - 122

118 - 127

121 - 132

Spotreba [l/100 km] (kombinovaná)*

5,2 – 5,5
(SW: 5,2 – 5,5)

6,2 - 6,8

5,5 – 6,3

5,8 - 6,1

5,0 - 5,4

4,5 - 4,8

4,6 - 5,0

Pohotovostná hmotnosť (kg) (max.)

1 223 - 1 348
(SW: 1 260 - 1 386)

1 469

1 255 - 1 380
(SW:1 302 - 1 418) (ProCeed: 1 424)

1 285 - 1 412
(SW: 1 332 - 1 449) (ProCeed: 1451)

1 533 - 1 601

1 343 - 1 461
(SW: 1 380 - 1 500)

1 370 - 1 489
(SW:1 407 - 1 528)

Maximálna prípustná hmotnosť (kg)

1 780
(SW: 1 820)

1 900

1 820
(SW + ProCeed: 1 850)

1 850
(SW + ProCeed: 1 880)

2 030

1 890
(SW: 1 930)

1920
(SW: 1 960)

1 000

1 410

1 000

1 000

1 300

1 200

500

600

500

500

600

600

Zdvihový objem motora (cm3)
Max. výkon (koní/ot/min)
Max. krútiaci moment (Nm/ot/min)
Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0 – 100 km/h

Max. hmotnosť brzdeného prívesu (kg)
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

Vytvorená pre úplný
pokoj na duši.
Keď si zakúpite nové vozidlo Kia Ceed, chceme, aby ste sa cítili úplne spojení s vašimi
zážitkami z jazdy, a to nielen dnes, ale aj po ďalšie roky. Preto sa na každé nové vozidlo Kia
ponúkajú exkluzívne rozšírené záruky.

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 celé vozidlo odpredu
dozadu je bezplatná a prenosná na ďalších
vlastníkov za predpokladu, že vozidlo je pravidelne
udržiavané podľa servisného plánu.

7-ročná záruka Kia na batériu elektrického
vozidla/HEV/PHEV.
Keď prejdete na elektrické (EV), hybridné elektrické
(HEV) alebo plug-in hybridné elektrické vozidlo
(PHEV), je dobré vedieť, že naše batérie sú
vyrobené tak, aby mali dlhú životnosť.* Z tohto
dôvodu vám v spoločnosti Kia radi ponúkame
7-ročnú záruku buď od prvotnej registrácie, alebo
po 150 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

Dokonca aj v prípade nízkonapäťových batérií
(48 V a 12 V) v ľahkých hybridných elektrických
vozidlách (MHEV) sa záruka Kia vzťahuje na
obdobie 2 rokov od prvotnej registrácie bez ohľadu
na počet najazdených kilometrov.

To všetko znamená, že si môžete jednoducho
vychutnať zážitok z riadenia nášho ekologického
radu každý deň po mnoho rokov.

* Upozorňujeme, že spoločnosť Kia zaručuje 70% kapacitu batérie iba pre vozidlá EV a PHEV. Záruka sa nevzťahuje na zníženie
kapacity batérie vo vozidlách HEV a MHEV. Ak chcete minimalizovať možné zníženie kapacity, jednoducho postupujte podľa
pokynov v v Príručke pre majiteľa vozidla. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.kia.com/sk.

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.
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