
Nová Kia



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.



Nová rodina Kia Ceed.
Váš život. Vaša voľba.

DIZAJN EXTERIÉRU

Skvelá vec na živote je, že existuje toľko spôsobov, ako si ho užiť. Preto prichádza nová rodina Kia Ceed.
Je navrhnutá tak, aby vyhovovala vašej verzii pôžitku z jazdy - s odvážnym štýlom, inovatívnymi technológiami 
a výnimočným komfortom. Úžasný Hatchback a priestranný Sportswagon sú k dispozícii v ďalšom dynamickom 
prevedení - GT Line. A ak chcete ešte lepší výkon, vyberte si Hatchback GT. Bez ohľadu na to, čo si vyberiete, ste 
na ceste za vzrušujúcou jazdou.
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A ak si myslíte, že dynamickému štýlu by mala zodpovedať aj dynamická jazda, našli 
ste to, čo ste hľadali. Nová Kia Ceed upúta vašu pozornosť: odvážny dizajn prináša 
dvojvrstvovú prednú mriežku chladiča lemovanú svetlometmi s technológiou Full LED 
a úchvatnými svetlami na denné svietenie „ Ice-Cube“ s diódami LED v tvare kociek 
ľadu, chrómovú bočnú líniu karosérie a športové pneumatiky na 17-palcových diskoch 
z ľahkých zliatin. Skrátka, má všetko, čo treba, aby sa z jazdenia stala opäť zábava.

Nová Kia Ceed
Správne miesto, správny čas
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DIZAJN EXTERIÉRU

Vychutnajte si väčšiu slobodu

Potrebujete viac priestoru? Zoznámte sa s novým modelom Kia Ceed 
Sportswagon.Spája sebaistý športový dizajn s množstvom priestoru 
a dynamickou jazdou. V prednej časti kopíruje dizajn hatchbacku, zatiaľ čo 
sa jeho nízky a elegantný profil s oknami lemovanými chrómovými lištami 
tiahne ďalej než doteraz. Elegantné strešné nosiče vám prinášajú slobodu 
vziať si so sebou na cesty všetko potrebné. Už vás nič nezastaví.
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Vyberte si svoj tím snov
V modeli Ceed, ktorý je rovnako kultivovaný ako aj intuitívny, máte všetko na dosah 
ruky: jednoliate, horizontálne usporiadanie prístrojového panela vytvára vzdušné 
prostredie plné ľahkosti. Tento pocit priestrannosti je spojený s mäkkými povrchmi 
príjemnými na dotyk, ktoré zdôrazňujú vysokú kvalitu interiéru. Výnimočný štýl 
dopĺňajú inovatívne technológie: osempalcová dotyková obrazovka s navigačným 
systémom a automatická klimatizácia. Stačí si teda už len vybrať svoj tím na cestu – 
alebo ak chcete, pokojne vyrazte sami.
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Dvojitá predná maska chladiča a hmlové svetlomety zakomponované do vzduchových 
prieduchov umiestnených na prednom nárazníku okamžite zaujme vašu pozornosť. Športové 
bočné lišty so strieborným akcentom a 18´ ´ disky z ľahkých zliatin umocňujú tento silný vzhľad 
cerzie GT Line. A pre dokonalé zakončenie, je zadná časť vybavená dvojitým štýlovým výfukom.

EXTERIÉR GT LINE

Vychutnajte si pozornosť
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Ceed GT vyžaruje silu už na prvý pohľad. Medzi jej 
najvýraznejšie prvky patrí nezameniteľné červené 
logo GT na lesklej čiernej prednej maske chladiča 
s chrómovým orámovaním, ktorý má tvar medových 
plástov. 
Výraznú GT červenú farbu nájdete aj na lištách bočných 
stran karossérie a na 18 - palcových zliatinových 
diskoch. V neposlednom rade plne výkonné dvojité 
výfuky vydávajú zvuk výkonného motora 1,6 T-GDi.

Zaujmite na prvý pohľad

GT EXTERIÉR 15



GT INTERIÉR

Zaostrené na štýl

V Kia Ceed GT, červená označuje športovosť: nájdete tu odvážne 
farebné akcenty, od kontrasného prešívania kože a semišu,  
cez GT logo vyšité na sedadlá až po športový volant v tvare písmena D.
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Ovládanie radenia prevodových stupňov 
pod volantom*

Navrhnuté pre väčší zážitok za volantom, ovládanie radenia 

prevodových stupňov pod volantom vám dovoľuje meniť 

prevodové stupne ľahkým pohybom prstov, pre presnejšiu 

a dynamickejšiu odozvu vozidla.

Sedemstupňová dvojspojková automatiská 
prevodovka (DCT)

Najnovšia generácia sedemstupňovej dvojspojkovej automatickej 

prevodovky zabezpečuje športovú jazdu a vynikajúcu úspornosť 

paliva.

Voľba režimu jazdy (DMS)

Funkcia voľby jazdného režimu sa ovláda pomocou tlačidla vedľa radiacej páky a posúva váš zážitok z jazdy na novú úroveň. 

V spolupráci s dvojspojkovou prevodovkou 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 športové pneumatiky 18" Michelin Pilot Sport 4, a zabezpečuje tak dokonale dynamickú jazdu.

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

DYNAMIKA JAZDY

Ešte viac sily

Ceed GT sa už nevie dočkať kedy odhalíte, čo sa ukrýva pod jeho 
elegantnou kapotou. Nájdete tu responzívny motor 1.6 T-GDi. Tento 
150 kW / 204 PS 4-valcový zážihový motor môže byť spárovaný so 
7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou, ktorá zabezpečí 
hladké a agilné radenie pre skutočne dynamickú a efektívnu jazdu.
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Potrebujete výhovorku na to, aby ste sa išli na chvíľu vyvetrať? 
Nech sa páči, tu ju máte. Každá cesta začína štýlovo a so všetkým 
komfortom, aký ste si želali.

Pripravte sa: budete ohromení

POHODLIE A KOMFORT

Vyhrievané sedadlá a vyhrievaný volant

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 

požadovanej teploty sa ustália na danej hladine. Model Ceed je 

vybavený aj vyhrievaným volantom.

Inteligentný kľúč

Začiatok vašej príjemnej jazdy nemôže byť jednoduchší: poteší 

vás bezkľúčový vstup do vozidla pomocou inteligentného kľúča 

a tlačidla spúšťania a vypínania motora, pomocou ktorého spustíte 

a vypnete motor jediným dotykom

JBL prémiový audio systém

Pre zabezpečenie perfektného ozvučenia, prináša Kia CEED 

prémiový audio systém JBL. Obsahuje osem reproduktorov 

a pokročilú technológiu obnovy zvuku Clari-FiTM. Prémiové 

ozvvučenie JBL je dostupné len pre vybrané výbavy.

Bezdrôtové nabíjanie telefónu

Zabudnite na káble, stačí si položiť smartfón s technológiou Qi na 

praktickú nabíjaciu podložku pre telefóny

V rámci nášho rozsiahleho prísľubu kvality 

majú všetky nové vozidlá Kia, ktoré sú z výroby 

vybavené navigačným zariadením LG, nárok na šesť 

bezplatných ročných aktualizácií máp v servisnom 

mieste. Tento jedinečný program je zárukou, že svoj 

navigačný systém budete mať stále aktuálny.

Sedemročná  
aktualizácia máp

21



* Na aktiváciu služieb je potrebný smartfón dátovým prenosom.
** Na používanie týchto služieb sa môžu vzťahovať právne obmedzenia v závislosti od krajiny používania.

Kde? Kedy? Ako?
Tu je odpoveď.

BALÍK KONEKTIVITY KIA CONNECTED SERVICES

1.  Aktuálne dopravné 
informácie**

Navigačný systém poskytuje veľmi 

presné aktuálne dopravné informácie, 

ktoré sa aktualizujú každé dve minúty, 

takže vždy presne viete, kde je doprava 

plynulá alebo ktorý miestam je lepšie 

sa radšej vyhnúť. Keď je na cestách 

veľmi rušno, systém vás na to upozorní 

a navrhne alternatívne trasy.

4. Predpoveď počasia

Čaka vás voľný víkend plný slnka, alebo 

nakoniec dopadne mizerne? Pozrite si 

pre istotu predpoveď počasia. Zadajte 

cieľ svojej cesty a zobrazí sa vám 

štvordňový prehľad s informáciami 

o najnižšej a najvyššej teplote, rýchlosti 

vetra a pravdepodobnosti zrážok alebo 

slnka.

6.  Informácie o palive 
(nové)

Keď vám dochádza palivo, systém 

zobrazí najbližšie čerpacie stanice 

a ceny pohonných hmôt pomocou online 

databázy TomTom, aby ste si mohli 

naplánovať zastávky na doplnenie paliva.

2. Rýchlostné kamery**

Systém vás upozorní aj na rýchlostné 

kamery, pevné i stacionárne, a up- 

ozornenia dostanete aj v prípade, 

že na trase sa nachádzajú zóny 

s obmedzeným prístupom. Systém 

zohľadňuje aj oblasti s častým 

výskytom dopravných nehôd a upozorní 

vás na ne.

3. Miestne vyhľadávanie

Či už hľadáte reštauráciu, suši bar, 

supermarket alebo nejaké konkrétne 

miesto, stačí zvoliť možnosť 

Miestne vyhľadávanie. Databáza 

obsahuje 500 kategórií vyhľadávania, 

25 000 kľúčových slov a 250 00 miest, 

pomocou ktorých určite nájdete to, čo 

potrebujete.

5.  Informácie o parkovaní 
(nové)

Aby ste mohli rýchlo zaparkovať, 

systém vám pred príchodom do cieľa 

cesty zobrazí miesta na parkovanie. 

Vyznačí potenciálne parkovacie miesta 

na ulici podľa údajov z minulosti 

a parkovanie mimo ulice s farebne 

označenou dostupnosťou.

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 Ceed 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.

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 Ceed pripojiť sa k internetu prostredníctvom vášho smarfónu.*
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Systém udržiavania vozidla v jazdnom 
pruhu (LKA)

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

pruhu. Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu sleduje 

vodorovné značenie jazdných pruhov na vozovke pomocou kamery, 

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

neúmyselne odchýlite z jazdného pruhu, systém vás upozorní 

a stočí vozidlo späť do vášho jazdného pruhu.

Adaptívny tempomat (SCC)* so systémom 
Štart-Stop

Pomocou kamery a radaru  adaptívny tempomat reguluje rýchlosť 

a vzdialenosť od vozidla pred vami. Systém automaticky udržiava 

nastavenú vzdialenosť od vozidla pred vami a upravuje podľa neho 

vašu rýchlosť. Ak vozidlo pred vami zrýchli, rovnako zrýchľuje 

aj Ceed na vami nastavenú maximálnu rýchlosť. Ak vozidlo pred 

vami spomalí, Ceed 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.

Systém sledovania pozornosti vodiča (DAA)

Tento systém dokáže zaznamenať, či ako vodič počas jazdy 

strácate koncentráciu; sleduje schému používania volantu, 

smerových svetiel, zrýchľovania a celkového trvania cesty. Ak 

začnete vykazovať známky ospalosti alebo nepozornosti, systém 

DAA vás upozorní pomocou výstražného zvukového signálu 

a symbolu šálky kávy na združenom prístroji.

Inteligentný asistent rozpoznávania 
dopravných obmedzení (SLIF)

Funkcia upozornenia na rýchlostné obmedzenia vám poskytne 

všetky potrebné informácie na to, aby ste dodržali najvyššiu 

povolenú rýchlosť. Funkcia pomocou kamery na čelnom skle sníma 

informácie o rýchlostných obmedzeniach, ako aj obmedzeniach 

týkajúcich sa predbiehania a zreteľne ich zobrazí na obrazovke 

navigačného systému a združenom prístroji.

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSD)

Systém upozornenia na hroziacu zrážku v mŕtvom uhle využíva 

radarové senzory, ktoré sledujú vaše mŕtve uhly a upozornia vás 

na prichádzajúce vozidlá prostredníctvom symbolu vo vonkajšom 

spätnom zrkadle.

Asistent na predchádzanie čelným zrážkam 
(FCA)

Systém FCA dokáže v rámci štandardnej výbavy zaznamenávať 

predbiehajúce vozidlá. Využíva kameru a radarové senzory na 

sledovanie rýchlosti vozidiel a vzdialenosti medzi nimi a v prípade 

hroziaceho rizika zrážky vizuálne upozorní vodiča.

BEZPEČNOSŤ A POMOC

Aby ste si mohli vychutnať jazdu naplno, dôležitá je pokojná myseľ. Preto je nová  
Kia Ceed vybavená inovatívnymi funkciami a dômyselnými technológiami, ktoré 
zaistia vám i vašim cestujúcim čo najbezpečnejšiu jazdu.

Chráňte sa pomocou
pokročilých technológií
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S novým modelom Kia Ceed máte o starosť menej. Je totiž vybavený 
inovatívnymi funkciami, ktoré vám pomôžu jazdiť bezpečnejšie. Potrebujete 
sa dostať z dopravnej zápchy, pomôcť s parkovaním, alebo jasnejšie osvetliť 
zákruty v noci? Kia Ceed sa o to postará a vy sa tak vyhnete možnému 
nebezpečenstvu.

Zostaňte v bezpečí vďaka inteligentným asistentom

BEZPEČNOSŤ A POMOC

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.

Upozornenie na premávku za vozidlom
(RCCW)

Pri cúvaní z parkovacieho miesta alebo príjazdovej cesty vám 

pomôže systém upozornenia na hroziacu zrážku pri premávke 

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

prípadné vozidlá križujúce dráhu vášho vozidla zozadu. 

Asistent pri sledovaní jazdného pruhu (LFA)* Asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy 
v dopravných zápchach

Tento systém predstavuje obrovský krok smerom k poloautomatizovanému riadeniu. Ovláda zrýchlenie, brzdenie a riadenie vozidla v závislosti od vozidiel 

na ceste vpredu, čím sa uľahčuje jazda v dopravných zápchach a zároveň je bezpečnejšia. Systém využíva kameru a radarové senzory na udržiavanie 

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

pracuje v rozsahu rýchlostí 0 až 130 km/h.

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

Inteligentný parkovací asistent

S inteligentným parkovacím asistentom je parkovanie hračka. 

Systém využíva predné, bočné a zadné senzory, pomocou ktorých 

vám pomáha pri pozdĺžnom, šikmom aj kolmom parkovaní. Stačí 

vám ovládať brzdu, plynový pedál a prevodovku – systém sa 

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

parkovacích priestorov.

Zadná parkovacia kamera

Zadná kamera vám poskytuje úplný obraz pri cúvaní do 

parkovacieho miesta. Na obrazovke navigačného systému zobrazí 

dynamické navádzacie čiary, ktoré vás nasmerujú do zvoleného 

priestoru.
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Naplňte svoj svet inteligentnými riešeniami

Predná časť Kia Ceed spája high-tech s nápadným dizajnom pre 

zabezpečenie maximálneho efektu. Ponúka Full LED svetlomety 

a "Ice-Cube "LED denné svetlá, hmlové svetlá a 17" dvojtónové 

disky z ľahkých zliatin.

MOŽNOSTI VÝBAVY

Komfort a pohodlie majú v modeli Kia Ceed veľké slovo. Vďaka množstvu skvelých 
nápadov od vyhrievaného volantu až po 7" audiosystém bude cesta maximálne 
uvoľnená a inšpiratívna.

Ceed sa o to postará

Elektronická parkovacia brzda

V modeli Kia Ceed sú pohodlie a bezpečnosť navzájom prepojené: 

nie je nutné potiahnuť páku a aktivovať parkovaciu brzdu – stačí 

sa dotknúť tlačidla.

Vyhrievaný volant

V modeli Kia Ceed nájdete množstvo prvkov prémiovej triedy: 

s vyhrievaným volantom si počas chladných dní užijete od začiatku 

jazdy úplnú pohodu.

7" displej audiosystému

Pomocou jednoducho použiteľného 7” farebného TFT LCD 

dotykového displeja je možné ovládať užitočné funkcie, napríklad 

digitálne zvukové vysielanie (DAB), pripojenie smartfónu so 

systémom Android Auto® a Apple CarPlay®, ako aj zobrazenie 

zadnej kamery.

Konektory USB a AUX

Zostaňte pripojení, nech ste kdekoľvek: Konektory USB a AUX 

v prednej časti stredovej konzoly umožňujú pripojiť zariadenia na 

počúvanie hudby a nabíjanie telefónu alebo tabletu pomocou USB 

nabíjačky.
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Strešný box 330

Ak sa plánujete vydať na dovolenku, budete pravdepodobne potrebovať viac priestoru pre batožinu ako obvykle. 

Predtým, než začnete nakladať veci do kabíny, užite si komfort tohto elegantného a odolného strešného boxu. Montáž 

je jednoduchá a k dispozícii je možnosť otvárania z oboch strán pre extra rýchly prístup. Strešný box možno namontovať 

jednoducho na strešné nosiče v prípade 5-dverového modelu, alebo na pozdĺžne nosiče vo verzii Sportswagon.

Obojstranná podložka do batožinového 
priestoru

Kamkoľvek cestujete, vždy máte iný náklad. Táto dvojitá funkčná 

rohož pre batožinový priestor poskytuje všestrannú ochranu - 

s mäkkým polstrovaním z vysoko kvalitného velúru na jednej 

strane a pružným povrchom odolným voči nečistotám na druhej 

strane.

Kryty vonkajších spätných zrkadiel

Pozornosť k detailom môže tvoriť významný rozdiel. Zdokonaľte 

celkový vizuálny dojem z modelu Ceed zvýraznením vonkajšieho 

štýlu pomocou týchto leštených krytov z nehrdzavejúcej ocele. 

K dispozícii sú aj vo vyhotovení s brúsenou povrchovou úpravou.

Rohože do každého počasia

Tieto odolné a ľahko umývateľné podlahové rohože chránia 

podlahu kabíny. S prispôsobeným tvarom presne pre podlahu 

modelu CEED a logom CEED v červenej a sivej farbe a upevňovacími 

bodmi, ktoré ich pevne držia na svojom mieste.

Lišta na zadnom nárazníku

Malý detail so sofistikovaným účelom. Zvoľte si túto zdokonalenú 

povrchovú úpravu zadného nárazníka z delikátnej vysokoleštenej 

nehrdzavejúcej ocele, a vytvorte tak elegantný vzhľad popri 

dverách batožinového priestoru. K dispozícii aj vo vyhotovení 

s brúseným povrchom.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

Ak chcete mať svoj nový Ceed dokonale vybavený pre všetky výlety, odpoveďou 
je originálne príslušenstvo Kia. Ponuka pokrýva všetky potreby s praktickými 
funkciami, s ktorými si prispôsobíte svoje auto – od dlhých víkendov až po športové 
dobrodružstvá alebo veľké výlety za nákupmi. Súčasťou je aj mnoho štýlových 
riešení, ktoré zdôrazňujú dynamický vzhľad vášho nového modelu Kia Ceed.

Maximálny pôžitok
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STUPNE VÝBAVY INTERIÉRU

Tu začína zábava: štýlové možnosti vybavenia interiéru, starostlivo vybrané materiály a odvážne 
obloženie sú zárukou, že si okamžite budete chcieť sadnúť za volant. Na výber máte dva 
štandardné čierne balíky

Nastavte si náladu,
upresnite detaily

Štandardná čierna výbava

Štandardná výbava obsahuje textilné čalúnenie sedadiel čiernej farby a pútavé akcenty palubnej dosky v tmavej kovovej úprave

GT

Skutočne neprehliadnuteľné - čierne kožené čalúnenie s červeným 

prešívaním.

GT Line

Toto výrazné dvojtónové čalúnenie kombunuje látku s nepravou 

kožou.

STUPNE VÝBAVY INTERIÉRU

V modeloch Ceed GT Line a Ceed GT nájdete vysoko kvalitné materiály.  Povrchy jemné na dotyk 
a starostlivo zhotovené detaily na sedadlách vytvárajú elegantnú, sofistikovanú atmosféru.

Charakterizujú športovosť

33



Farba vašej zábavy

ŠPECIFIKÁCIE A FARBY

Vďaka výberu 12 farieb karosérie a rôznych druhov nápadných diskov kolies je
Kia Ceed predurčená k tomu, aby sa stala vaším osobným favoritom.

2,650

4,325

885 790

1,
44

2

1,555*/1,559

1,800 

1,563*/1,567

* with 18” alloy wheel

2,650

4,310

880 780

1,
44

7

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800

1,567 / 1,573 / 1,581

2,650

4,605

885 1,070

1,
46

0

1,559/1,555 
(17“ / 18“)

1,800 

1,567/1,563 
(17“ / 18“)

2,650

4,600

880 1,070

1,
46

5

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800 

1,567 / 1,573 / 1,581

Farby exteriéru

Rozmery (mm)

Rozmery (mm) 
GT

Disky kolies

GT Line  
17" zliatinové 

disky

GT
18" zliatinové  

disky

15" oceľové 
disky

16" oceľové 
disky

16" zliatinové 
disky

Cosmo Blue (CB7) 
(nedostupné pre GT a GT Line)

Copper Stone (L2B)
(nedostupné pre GT a GT Line)

Lunar Silver (CSS)Blue Flame (B3L)

Sparkling Silver (KCS) Infra Red (AA9)
(nedostupné pre GT)

Track Red (FRD)Penta Metal (H8G)

Cassa White (WD)
(nedostupné pre GT)

Deluxe White (HW2) Orange Fusion (RNG) 
(dostupné len pre GT  

a GT Line)

Black Pearl (1K)

*s 18" kolesami
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POKOJNÁ 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.

Pokoj, ktorý potrebuje
vaša myseľ

7-ročná záruka Kia

Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. Platí vo všetkých 

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

ROČNÁ ZÁRUKA
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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.

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

KSK18.01519

www.kia.com

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

ROČNÁ ZÁRUKA


