Nová rodina
Kia Ceed.

Nechte se inspirovat pohybem.
Představujeme Vám novou značku Kia.
K inspiraci nedochází náhodně. Přichází k nám, když opustíme
svou komfortní zónu a vstoupíme do nového prostředí. Když
na svět pohlédneme novýma očima a z nových perspektiv.
Nacházíme ji, když jsme v pohybu. Kia Vás bude provázet
působením inspirující síly pohybu, abyste dokázali využívat
veškerý svůj tvůrčí potenciál. Proto Vám všechno, co vytváříme,
bude poskytovat prostor k inspiraci a čas k tomu, abyste svým
nápadům mohli vdechnout život. Přidejte se k nám na tuto
vzrušující cestu a se značkou Kia objevte, jak pohyb inspiruje.

Nová rodina modelů Kia Ceed.
Konektivita, která inspiruje.
Proč jsme vytvořili rodinu modelů Kia Ceed? Jsme přesvědčeni o tom, že řízení automobilu
by mělo přinášet ještě víc než jen nesmírné potěšení. Mělo by nás přenášet na místa, kde
můžeme myslet odlišně, být kreativnější a objevovat nové možnosti. Pokud hledáte právě
to, pak není lepšího místa než začít právě zde. Prohlédněte si okouzlující Ceed s elegantním
moderním designem nebo ohromující ProCeed nabízející ještě vyšší úroveň výkonu a jízdních
vlastností a co všestranný a praktický Ceed Sportswagon pro Vaše dobrodružné výpravy?
Ať si vyberete jakýkoli Ceed, vždy získáte nevšední kombinaci odvážného designu, inovativní
techniky a výjimečného komfortu.

Design udávající nový směr.

Máte slabost pro přitažlivý design ve spojení s dynamickými výkony? Pak Vaši pozornost
určitě zaujme nový Ceed GT-line. Od přídě, na níž si povšimněte sportovní masky chladiče
s motivem tygřího nosu, až po svůdný design celé přední partie, umocněný detaily se
saténově chromovou povrchovou úpravou. Do světlometů jsou důmyslně integrována
šípovitá světla LED pro denní svícení a mlhová světla LED. Při pohledu zezadu spatříte
zadní svítilny LED s voštinovým motivem a leskle černý difuzor, který i zde zdobí prvky
se saténově chromovým povrchem. Zadní svítilny LED jsou navíc vybaveny sekvenčními
ukazateli směru. Sportovní vzhled završují 17" kola z lehké slitiny.

Progresivní styl.
Chcete, aby byl interiér Vašeho vozu podřízen
Vašim přáním a potřebám? Kia Vám ve všem
vyjde vstříc! V interiéru modelu Ceed GT-line
se proto vše točí kolem řidiče. Nastupte
a prohlédněte si přístrojovou desku zaměřenou na
řidiče a opatřenou měkkými povrchy. Objevujte
technologie a inovace, které Vám zajistí dokonalé
propojení s Vaším vozem i okolním světem
prostřednictvím 10,25" dotykového displeje

navigačního systému. Pohodlně se usaďte
v černých sedadlech, čalouněných kombinací
semiše a kůže s kontrastním šedým prošíváním.
Užívejte si příjemného pocitu, když uchopíte
sportovní volant s logem GT-line a perforovanou
kůží obšitou hlavici řadicí páky. Využívejte výhody
bezdrátového nabíjení chytrého telefonu. Všechny
Vaše smysly čekají nezapomenutelné zážitky.

Posouvejte hranice.

Není náš život dobrodružnější, když se odvážíme myslet odlišně? S modelem Kia ProCeed GT
Vám ukážeme, že tomu tak skutečně je. Svým odvážným designem, výrazně tvarovanou
karoserií a sportovním charakterem bezesporu zanechá trvalý dojem, především při pohledu
zezadu. Zadní svítilny LED mají dramatický design a v rozsvíceném stavu jsou okamžitě
rozpoznatelné. Pod nimi je leskle černý sportovní difuzor s červenými ozdobnými prvky.
Nechybí ani dvě koncovky výfukové soustavy se saténově chromovou povrchovou úpravou.
Celek završují nově navržená 18" kola z lehké slitiny s červenými středovými kryty a červené
brzdové třmeny. ProCeed GT nabízí potěšení na základě skvělého vzhledu a výjimečných
zážitků z jízdy.

Objevujte nové horizonty.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že inspirace k velkým činům přichází z nitra.
A podobně je tomu i u modelu Kia ProCeed GT. V jeho velmi kvalitním interiéru naleznete
specifická sedadla čalouněná černým semišem a kůží s kontrastním semišovým pruhem
uprostřed. Verze GT má navíc červené prošívání s atraktivním logem. Pohlédněte vzhůru
a spatříte mimořádně kvalitní černé čalounění stropu. Po usednutí Vaše ruce spočinou na
sportovním volantu s dole zploštělým věncem a páčkami pro manuální řazení. Do ruky
skvěle padne také hlavice řadicí páky obšitá perforovanou kůží. Na přístrojové desce
budete mít vždy na očích 12,3" digitální panel sdružených přístrojů a 10,25" dotykový displej
multimediálního systému s navigační funkcí. Konektivita zahrnuje rovněž prémiovou audio
soustavu JBL a nabíjecí vstup USB pro cestující vpředu. Sečteno a podtrženo, ProCeed GT
poskytuje ve svém prostorném interiéru sofistikovanost a vyspělé technologie, díky nimž
budete i na cestách v dokonalém spojení s okolním světem.

Inspirace pro budoucnost.

Vše se mění. Způsob, jímž chceme žít. I rozhodnutí o tom, jaký automobil chceme řídit. Ve společnosti Kia
na tyto změny reagujeme modelem Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, který posouvá zážitky z elektrické
jízdy na novou úroveň. Náš nejvyspělejší pohon nabízí dokonalou rovnováhu mezi hospodárností
a dynamickou jízdou. Přechody mezi elektrickým a hybridním (zážehový motor/elektromotor) pohonem
jsou rychlé a hladké. Tento hybridní model dává své schopnosti jasně najevo osobitou maskou chladiče,
světlomety LED, které zahrnují i mlhová světla LED, dobíjecí zásuvkou na předním blatníku, dynamicky
tvarovanými podběhy předních kol a bočními stylistickými prvky společně se 17" koly z lehké slitiny. Se
zcela dobitou sadou akumulátorů navíc bude každá Vaše jízda ve městě i mimo něj maximálně ekologická.

Prostředí pro nová dobrodružství.
Nový Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid nabízí
nejen ekologickou jízdu, ale také výjimečně
všestranný vnitřní prostor. Sedadla v komfortním,
praktickém a ušlechtilém interiéru jsou čalouněna
kvalitní umělou kůží a tkaninou. Kůží obšitý volant
se dokonale přizpůsobí poloze řidiče pro
dynamickou jízdu. Před Vámi bude také 12,3"
digitální panel sdružených přístrojů a 10,25"
dotykový displej navigačního systému. Přístrojová
deska nese rovněž integrovaný ukazatel stavu

dobíjení. Široké střešní okno umocní pocit
mimořádné prostornosti a příjemné prostředí pro
cestování vytvoří zcela automatická dvouzónová
klimatizace se speciálním režimem klimatizování
pouze prostoru pro řidiče. Vstup do nové éry řízení
automobilu už nemůže být snadnější.

Vytvářejte si spojení.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že
prostor je opravdu důležitý. Potřebujete prostor,
abyste mohli objevovat a rozvíjet svou kreativitu.
Prostor, v němž se budete bavit. Prostor, který
Vám umožní spojení s okolím a ostatními lidmi.
V interiéru modelů Kia Ceed a Kia ProCeed proto
naleznete dokonale integrovanou technologii se
snadným ovládáním, která Vám zajistí nepřetržité
spojení s životem, lidmi a vším, co je důležité, i když
budete na cestách.

Zcela digitální panel přístrojů na 12,3" displeji.
Zcela digitální panel přístrojů je vybaven 12,3" displejem
s vysokým rozlišením, čtyřmi různými režimy zobrazování
a specifickými grafickými zobrazeními pro verzi Plug-in Hybrid.
Díky tomu můžete sledovat aktuální diagnostické a provozní
informace, jakými jsou například množství paliva v nádrži nebo
tlak v pneumatikách. Pokud řídíte Ceed Sportswagon PHEV,
budete mít navíc přehled také o aktuálním jízdním režimu,
stavu dobití sady akumulátorů a zbývajícím dojezdu.

Multimediální a navigační systém s 10,25" displejem.
Nejnovější navigační systém Kia posouvá možnosti
individualizace na novou úroveň. Vyberte si cíl cesty na 10,25"
dotykovém displeji s navigačním systémem. Díky pravidelným
aktualizacím mapových podkladů po dobu 7 let nikdy
nezabloudíte. Jednotlivé funkce můžete ovládat integrovaným
hlasovým ovládáním. Poslech hudby a telefonování Vám
usnadní Bluetooth. Vyspělá funkce děleného zobrazování
umožňuje využívat až 2 různé funkce informačního
a zábavného systému současně, například navigaci spolu
s kalendářem nebo kompasem či předpovědí počasí.

Prémiová audio soustava JBL.
V nové rodině modelů Kia Ceed si můžete užívat skvělého
poslechu díky prémiové audio soustavě JBL, která bude
vytvářet skvělý zvukový doprovod k Vaší jízdě. Jedinečnému
designu a akustické charakteristice modelu Kia Ceed je
dokonale přizpůsobeno 8 vysokovýkonných reproduktorů.
Vyspělá technologie obnovy ztraceného zvukového záznamu
Clari-Fi™ zvýší kvalitu nahrávek ze souborů MP3 a umožní
jejich reprodukci v kvalitě hi-fi. Při každé jízdě se tedy můžete
těšit na opravdu výjimečné zážitky.

Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů.
Chcete-li i na cestách zůstat ve spojení s okolním světem, mělo
by nabití Vašeho telefonu být poslední věcí, o kterou byste si
měli dělat starosti. Proto je rodina modelů Kia Ceed vybavena
funkcí bezdrátového nabíjení, abyste mohli zapomenout na
kabely a adaptéry. Stačí jen odložit smartphone s technologií
Qi do praktické bezdrátové nabíječky telefonů, a budete vždy
připraveni.

Zůstaňte připojeni.
Nechte se inspirovat.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná propojení mohou být inspirací pro nekonečný
proud příležitostí. Příležitosti, které Vás budou inspirovat k realizaci skvělých nápadů. Ve voze,
prostřednictvím telefonu, ať jste kdekoli a hledáte cokoli. A přesně to naleznete díky aplikaci Kia Connect
a palubním službám Kia Connect, které budou neustále sledovat Váš vůz a nepřetržitě nabízet informace
o Vaší jízdě. Nechte se ve svém voze průběžně informovat online navigací s využitím dat o dopravě
v reálném čase. Kromě toho si můžete vyhledávat čerpací stanice, dobíjecí stanice, parkovací místa,
předpověď počasí a zajímavé cíle, případně používat hlasové ovládání a mnoho dalších funkcí a služeb.
Prostřednictvím aplikace Kia Connect můžete využívat řadu užitečných funkcí, mezi něž patří mimo jiné
přenos uživatelského profilu, navigace na posledním úseku cesty, parkování zajišťované obsluhou,
vyhledání zaparkovaného vozu nebo ovládání dveří. S tolika dostupnými informacemi a funkcemi
v dosahu Vašich prstů ještě nikdy nebyla příhodnější doba k tomu, aby se každá cesta proměnila …
v opravdu inspirující jízdu.

Neustále na cestách.S palubními službami Kia Connect budete
mít snadný přístup k podrobným informacím o Vaší jízdě.
Nechte si navigačním systémem vypočítat nejrychlejší trasu do
jakéhokoli cíle. Praktická služba přitom využívá data o dopravě
v reálném čase a trasu včetně předpokládaného času příjezdu
do cíle průběžně upravuje na základě nepřetržitých aktualizací.
Používejte služby Kia Connect Live Services, chcete-li sledovat
počasí nebo zkontrolovat dostupnost parkování, případně
vyhledat zajímavé cíle a informace o čerpacích stanicích.
Aktivujte funkci rozpoznávání hlasu a ovládejte různé funkce
hlasovými povely, aniž byste museli pouštět volant z rukou.
Externí kalendář zpřístupní kalendář z Vašeho chytrého
telefonu na displeji navigačního systému. Můžete se nechat
navigovat přímo do místa Vaší nadcházející schůzky.

Budete připojeni, ať jste kdekoli. Aplikace Kia Connect Vám
odkudkoli a kdykoli zajistí nepřetržité spojení, i když nejste ve
svém voze. Poklepejte na funkci vyhledat můj vůz a zobrazí
se Vám poloha Vašeho vozu na velkých parkovištích nebo
v neznámých ulicích. Po zaparkování Vás vezme za ruku
navigace na posledním úseku cesty a dovede Vás od vozu
do Vašeho konečného cíle. Pokud řídí Váš vůz někdo jiný,
funkce parkování zajišťované obsluhou monitoruje jízdu za
Vás a zajistí ochranu Vašich dat. Až se budete chtít vrátit ke
svému vozu, naplánujte si svou jízdu a stanovte si trasu předem
pomocí funkce odeslat do vozu. Funkce moje jízdy Vám
poskytne souhrn informací o předchozích jízdách.

Zobrazené displeje se systémem Kia Connect jsou pouze ilustrační a nemusí reprezentovat nejnovější verzi aplikace Kia Connect a palubních služeb Kia Connect.
Máte-li dotazy týkající se legislativy a práva, přečtěte si podmínky pro používání služeb Kia Connect.

Konektivita, kdykoli ji budete potřebovat. Kia Connect Vám
bude prostřednictvím aplikace pro chytré telefony poskytovat
veškeré potřebné informace, i když nebudete ve svém voze.
Stav vozidla nabízí již před odjezdem komplexní zprávu
o Vašem voze včetně informace, zda jsou okna otevřená nebo
zavřená, údaje o množství paliva v nádrži nebo stavu dobití
sady akumulátorů a dalších důležitých diagnostických dat.
Poklepejte na funkci ovládání dveří a odemkněte dveře Vašeho
vozu na dálku, nebo je zamkněte. Zkontrolujte, zda jsou řádně
zavřená okna a kapota. Pokud řídil Váš vůz někdo jiný, můžete
si před odjezdem obnovit veškerá svá uložená nastavení
pomocí přenosu uživatelského profilu.

Bezpečnost a servisní podpora. Kia Connect Vám zajistí
také bezpečnost a dobrý technický stav Vašeho vozu díky
řadě průkopnických upozornění a důležitých zpráv alarmu
na základě vzdáleného přístupu. Upozornění na vloupání
do vozu dostanete, pokud alarm detekuje potenciální
násilné vniknutí do vozu. Upozornění na volnoběh vozidla
Vám oznámí, že jste nechali běžet motor s převodovkou
v parkovacím režimu (páka voliče v poloze P) při otevřených
dveřích vozidla.

*Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia: Služby budou dostupné bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy
začne platit kupní smlouva. Služby se mohou v průběhu uvedeného období měnit. Podrobné informace o fungování služeb a podmínkách jejich používání získáte od svého
partnera Kia nebo na kia.com. Nezbytným předpokladem pro využívání služeb je chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním operátorem
včetně datového tarifu, který pro zákazníky znamená dodatečné náklady.

Informace o parkování a čerpacích stanicích. Zaparkujte
svůj vůz rychle. Systém Vám ukáže dostupná parkovací místa
již před příjezdem do cíle. Potenciálně volná parkovací místa
na ulicích jsou zobrazována na základě historických dat.

Dostupnost parkovacích míst mimo ulice je barevně odlišena.
Pokud Vám dochází palivo, systém Vám ukáže nejbližší čerpací
stanice včetně cen paliv, abyste si mohli efektivně naplánovat
zastávku pro tankování.

Doprava live.** Navigační systém poskytuje velmi přesné
informace o dopravě v reálném čase, které se aktualizují každé
dvě minuty, abyste přesně věděli, kde je doprava plynulá
a kterým oblastem se máte vyhnout. Systém Vás upozorní na
případnou dopravní zácpu a navrhne Vám alternativní trasy.

Lokální vyhledávání a předpověď počasí. Hledáte restauraci,
kde podávají suši? Supermarket? Nebo konkrétní místo
setkání? Jednoduše použijte funkci lokální vyhledávání.
Bude Váš víkend v přírodě slunečný, nebo deštivý? Raději si
zkontrolujte předpověď počasí. Po zadání destinace se Vám
zobrazí čtyřdenní souhrnná předpověď včetně minimálních
a maximálních teplot, rychlosti větru a pravděpodobnosti
slunečného počasí nebo deště.

Nechte se informovat.
Vydejte se na průzkum.
Těšíte se každý den, jaké vzrušující zážitky Vám život s novým ránem přinese?
Jdete vstříc dobrodružstvím, která na Vás čekají za dalším horizontem? Právě pro
Vás je tu Kia. S palubními službami Kia Connect bude Vaše cestování chytřejší
a bezpečnější, od každodenního dojíždění do zaměstnání přes víkendová
dobrodružství až po spontánní cesty do neznáma. Využívejte výhody spolehlivého
a přesného vedení trasy, které Vám pro každou jízdu nalezne nejrychlejší cestu do
cíle pomocí informací o dopravě v reálném čase. Zůstaňte ve spojení se vším, co
se děje, s využitím služeb doprava live, lokální vyhledávání a počasí. Kamkoli Vás
život zavane, díky službám Kia Live Services budete připraveni*.

Apple CarPlay® je chytrý způsob, jak bezpečně ovládat
iPhone i za jízdy. Všechny funkce, které budete chtít používat,
naleznete na displeji Vašeho vozu, abyste mohli nastavit
a aktivovat navigaci, telefonovat či poslouchat hudbu
a současně se po celou dobu soustředit na řízení.
Apple CarPlay® není v ČR oficiálně podporována a její
funkčnost může být omezená.

Android Auto® zajistí dokonalé propojení mezi Vaším vozem
a telefonem, abyste díky minimálnímu riziku rozptylování
Vaší pozornosti dojeli bezpečně do cíle. Prostřednictvím
jednoduchého, intuitivního rozhraní budete mít přístup
například k navigaci s Google Maps, aplikacím, hudbě
a hlasovému ovládání. Systém také automaticky sdružuje
informace na přehledné „kartičky“, které zobrazuje pouze
v případě potřeby.

* K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.
** V některých zemích mohou být tyto služby omezeny legislativou.

Opěradla sedadel dělená a sklopná v poměru 40:20:40. Modely Kia ProCeed a Sportswagon
se díky děleným a snadno sklopným opěradlům zadních sedadel přizpůsobí Vašim požadavkům
– to je skvělé pro přepravu sportovního vybavení nebo jiných dlouhých předmětů.

Páčky pro dálkové odjištění. Nakládání zavazadel urychlí a usnadní páčky v zavazadlovém
prostoru. Jejich prostřednictvím můžete na dálku odjistit a sklopit opěradla sedadel vzadu.

Přijímejte změny.
Žijeme ve světě, který je v nepřetržitém pohybu. Ve světě, v němž
je klíčová flexibilita a všestrannost. Proč by takový neměl být
i Váš vůz? Flexibilita a všestrannost nejsou u modelů Kia ProCeed
a Ceed Sportswagon pouhými slovy, ale hmatatelnými funkcemi
a benefity, které přinášejí maximální prostor pro cestující a větší
objem zavazadlového prostoru. Výsledný prostor můžete
kreativně využívat k tomu, abyste vždy cestovali podle svých
představ.
Zavazadlový prostor. Se sklopenými zadními sedadly si můžete užívat velkorysého
zavazadlového prostoru o objemu až 1506 litrů v modelu Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.
Prostor pro zavazadla navíc maximalizují dvě odkládací přihrádky pod podlahou. Své věci si
můžete přehledně uspořádat a bezpečně zajistit praktickými háčky nebo sítěmi na zavazadla.
Menší věci můžete před zvědavými pohledy ukrýt do úložného prostoru pod krytem
zavazadlového prostoru.

Ještě
chytřejší řešení.
Když si uděláme čas, abychom se důkladně
zamysleli,… mohou se stát úžasné věci. A přesně
tímto způsobem postupujeme ve společnosti
Kia. Přemýšlíme nad tím, co udělat, aby bylo
Vaše cestování automobilem co nejpraktičtější
a nejkomfortnější. A pak své nápady zrealizujeme.
Výsledkem jsou chytrá řešení, která do sebe
dokonale zapadají.

Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým
otevíráním. Tuto funkci oceníte především v okamžiku, kdy
budete stát u svého vozu s rukama plnýma zavazadel či
nákupu. V případě modelu Kia ProCeed stačít jen přijít k jeho
zádi s chytrým klíčkem v kapse nebo kabelce, a zavazadlový
prostor se automaticky otevře.

Bezklíčový vstup Smart Key. Začátek Vaší jízdy už nemůže
být snadnější. Užívejte si snadný přístup do Vašeho vozu
díky bezklíčovému vstupu Smart Key a startovacímu tlačítku,
které Vám umožní spustit nebo vypnout motor pouhým
dotykem.

Systém integrované paměti. Nová Kia Ceed je vybavena
systémem integrované paměti, do níž si můžete uložit svá
preferovaná nastavení sedadla řidiče, abyste si mohli okamžitě
udělat pohodlí.

Vyhřívaná a odvětrávaná sedadla vpředu. Buďte připraveni
na jakékoli počasí. Sedadla vpředu i vzadu lze za chladného
počasí vyhřívat. Intenzitu vyhřívání si můžete nastavit ve třech
stupních. Po rychlém zahřátí na požadovanou teplotu se výkon
vyhřívání sníží. Přední sedadla mohou být navíc odvětrávaná
a v horkých letních dnech Vás budou příjemně chladit.

Vyhřívaný volant. Celá rodina modelů Kia Ceed Vám nabízí
velký počet prémiových prvků výbavy. Díky vyhřívání volantu
se budete i za chladného počasí vydávat na cestu v naprostém
komfortu.

Automatické přepínání dálkových světlometů HBA.
Pokud kamera na čelním okně detekuje za tmy světlomety
protijedoucích vozidel, automatické přepínání dálkových
světlometů HBA automaticky přepne na tlumená světla, aby
zabránilo oslňování ostatních řidičů. Jakmile vozidlo minete,
dálková světla se opět automaticky zapnou.

Výbava pro bezpečnější cestování.
Jste přesvědčeni o tom, že dojet bezpečně do cíle je stejně důležité jako užívat si vzrušení a potěšení
z jízdy? Ve společnosti Kia s Vámi toto přesvědčení sdílíme. Proto je nová Kia Ceed vybavena inovativními
funkcemi a sofistikovanými technologiemi, které Vám i Vašim spolucestujícím poskytnou maximální
možnou ochranu v neočekávaných situacích. To znamená, že si můžete užívat svobody a v klidu
prozkoumávat místa, na která Vás vedou Vaše touhy.

Pokročilý adaptivní tempomat SCC s funkcí Stop&Go.
Pokročilý adaptivní tempomat pomocí kamery a radarového
senzoru udržuje nastavenou rychlost jízdy i vzdálenost modelu
Ceed od vpředu jedoucího vozidla. Systém udržuje vzdálenost
od vpředu jedoucího vozidla automatickými změnami rychlosti
jízdy. Pokud vozidlo vpředu zrychlí, reaguje Ceed rovněž
akcelerací až do nastavené rychlosti jízdy. Jestliže vozidlo
vpředu zpomalí a předem určená bezpečná vzdálenost
nemůže být zachována, sníží systém rychlost jízdy, nebo
dokonce vozidlo zastaví. Tuto užitečnou funkci oceníte zejména
v popojíždějící dopravě.
* Pokročilý adaptivní tempomat se dodává pouze pro verze s převodovkou DCT.

Aktivní systém sledování mrtvého úhlu BCA. Systém
sledování mrtvého úhlu BCW sleduje přední kamerou a zadními
radarovými senzory oblasti mrtvého úhlu a upozorňuje řidiče
na přibližující se vozidla symbolem ve vnějším zpětném
zrcátku. Asistent pro změnu jízdního pruhu LCA Vám pomůže
s bezpečnou změnou jízdního pruhu. Pokud zapnete ukazatele
směru před změnou jízdního pruhu a systém detekuje
přibližující se vozidla ve vedlejších jízdních pruzích, začne
přerušovaně svítit světlo ve vnějším zpětném zrcátku, aby
Vás upozornilo na nebezpečí. Jestliže se přesto rozhodnete
přejet do vedlejšího jízdního pruhu, v němž se v mrtvém úhlu
pohybuje jiné vozidlo, systém zasáhne, aby zabránil kolizi.

Pokročilý adaptivní tempomat NSCC-C s navigační
podporou. Pokročilý adaptivní tempomat NSCC-C s funkcí
Curve používá v kombinaci s HDA data navigačního systému.
Na jejich základě rozpozná přibližující se zatáčku a sníží
rychlost jízdy. Po výjezdu ze zatáčky se vrátí k nastavené
rychlosti jízdy, pokud to podmínky umožňují.

Systém následování v jízdním pruhu LFA + aktivní systém
pro jízdu v pruzích LKA. Systém následování v jízdním pruhu
LFA používá kameru, aby udržel Váš automobil uprostřed
jízdního pruhu. LFA je funkční v rozsahu rychlostí od 0 do
130 km/h. Systém LFA se nyní dodává pro verze s manuální
nebo dvouspojkovou převodovkou. S aktivním systémem pro
jízdu v pruzích se již nemusíte obávat, že nechtěně vyjedete ze
svého jízdního pruhu. LKA sleduje podélná značení na vozovce
kamerou umístěnou v horní části čelního okna. Pokud nechtěně
začnete opouštět jízdní pruh, systém Vás upozorní a dokonce
zasáhne do řízení, aby vrátil vozidlo zpět do jízdního pruhu.

Asistent pro dálniční jízdu HDA. Asistent pro dálniční jízdu
zajistí snadné cestování na dálnicích. HDA automaticky udržuje
vzdálenost modelu Ceed od vpředu jedoucího vozidla a dohlíží
na to, aby vůz jel uprostřed jízdního pruhu. Současně ovládá
řízení, zrychlování a zpomalování. Systém za určitých podmínek
upravuje rychlost jízdy modelu Ceed v souladu s informacemi
o rychlostních limitech z navigačního systému.

Aktivní upozornění na přijíždějící vozidla v příčném
směru při couvání RCCA. Systém pro upozorňování na
přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání RCCA oceníte
při parkování na příčné parkovací místo nebo při couvání
z parkovacího místa či příjezdové cesty. Systém RCCA používá
radarový senzor, aby Vás upozorňoval na případná vozidla
přijíždějící ze stran, a brzdným zásahem dokáže zabránit kolizi.

Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování
SPAS. S inteligentním parkovacím asistentem pro příčné i kolmé
parkování bude parkování otázkou chvilky. Systém používá
přední, boční a zadní senzory, aby Vám pomohl zaparkovat
vozidlo na podélná, šikmá i kolmá parkovací místa. Vy budete
muset jen ovládat pedály brzdy a plynu a řadit – systém se
postará o řízení. Dokonce Vám pomůže také vyjet z podélného
parkovacího místa.

Upozornění pro bezpečné vystupování SEW. Systém
detekuje při vystupování z vozu Ceed potenciální přibližující se
nebezpečí. SEW v tomto případě aktivuje akustické a vizuální
upozornění.

Ukazatel rychlostních limitů ISLW. Ukazatel rychlostních
limitů Vám poskytne veškeré potřebné informace, abyste
mohli dodržovat omezení rychlosti. Pomocí kamery na čelním
okně rozpoznává značky omezující rychlost jízdy a zákazy
předjíždění a tuto informaci zobrazuje přehledně na displeji
navigačního systému a panelu přístrojů.

Systém sledování únavy řidiče DAW+. Systém detekuje
ztrátu koncentrace řidiče sledováním jeho aktivit, ať se jedná
o ovládání volantu a ukazatelů směru, nebo plynulost jízdy,
ale také o celkovou dobu řízení. Pokud řidič vykazuje znaky
únavy či nepozornosti, systém DAW jej upozorní zvukovým
signálem a symbolem šálku kávy na panelu přístrojů. DAW+
navíc zahrnuje systém upozorňování na rozjezd vozidla vpředu.
Jestliže se například v dopravní koloně dá vozidlo vpředu do
pohybu a Vy zůstanete stát, objeví se na displeji upozornění
a výstražný zvukový signál Vás vyzve k pokračování v jízdě.  

Systém autonomního nouzového brzdění FCA. Systém FCA
dokáže detekovat vpředu jedoucí vozidla nebo i přecházející
chodce a cyklisty. Pomocí kamery určuje vzdálenost vozidel
i jejich rychlost a vizuálně upozorní řidiče na potenciální
riziko kolize. Ve spojení s radarovým senzorem, dodávaným
na přání, spustí funkce detekce chodců a cyklistů navíc také
vibrace volantu. Pokud nebude řidič reagovat, systém začne
automaticky brzdit, aby zabránil nehodě nebo zmírnil její
následky.

Připravte se na vše,
co Vás může cestou potkat.
Jak si udržet pozornost ve světě, v němž se toho tolik děje? Jak dojet bezpečně do cíle? S novým
modelem Kia Ceed jsme se snažili pokrýt co nejvíce eventualit. To znamená, že Vám budou
pomáhat inovativní funkce, které Vám zajistí ještě bezpečnější jízdu, poradí si s nebezpečnými
situacemi nebo nabídnou pomocnou ruku při parkování. Ale také dohlédnou na Vaši pozornost
a budou dbát i na bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Ceed se o to postará.

Připraven na nové začátky.

Rozjezd. O rychlé spuštění
spalovacího motoru a plynulý
rozjezd se postará „e-systém“

Podpora akcelerace. Při zrychlování nebo jízdě ve stoupání
zajišťuje „e-systém“ zvýšení točivého momentu odběrem
elektrické energie z akumulátorů, a tím podporuje spalovací
motor.

Volič jízdních režimů DMS. Volič jízdních režimů posune
Vaše potěšení z jízdy na ještě vyšší úroveň. Systém se ovládá
tlačítkem vedle páky voliče. DMS zvyšuje jízdní dynamiku
rychlejšími reakcemi motoru na pohyby pedálu plynu
a svižnějším zrychlením z klidu, jakož i optimalizací výkonu při
předjíždění. DMS také nabízí lepší reakce řízení a optimalizuje
trakci při maximálně dynamické jízdě.

Budoucnost řízení automobilů Kia je vzrušující. A kde lépe poznat tuto budoucnost než za volantem nové
rodiny modelů Ceed s mild hybridním pohonem? Užívejte si každodenní cestování s nízkými emisemi
bez nutnosti dobíjet akumulátory z elektrické sítě. Chytrá kombinace nejmodernějšího zážehového nebo
vznětového motoru s 48V lithium-iontovým akumulátorem snižuje spotřebu paliva a emise. Integrovaný
„e-systém“ navíc získává zpět kinetickou energii při zpomalování a naopak při zrychlování zvyšuje hnací
sílu.

Jízda ustálenou rychlostí.
Při jízdě konstantní rychlostí,
pokud je stav dobití nízký,
probíhá současně dobíjení
akumulátorů spalovacím
motorem.

Páčky pro manuální řazení. Páčky pro manuální řazení
převodovky DCT Vám umožní rychle řadit, aniž byste pouštěli
volant z rukou. Vaše jízda bude ještě dynamičtější a intuitivnější
při zachování naprosté kontroly nad vozem.

Setrvačná jízda. Verze Mild Hybrid s převodovkou iMT je navíc
vybavena „funkcí setrvačné jízdy“. Pokud řidič uvolní pedál
plynu a vůz jede setrvačností bez zrychlování, spalovací motor
se hladce vypne, aby se ušetřilo palivo. Jakmile řidič sešlápne
pedál plynu, spalovací motor se ihned spustí a zajišťuje pohon
vozidla. Vzdálenost, kterou lze ujet s vypnutým motorem, závisí
na provozních podmínkách a rychlosti jízdy.

Rekuperace kinetické
energie. Při zpomalování
nebo brzdění je kinetická
energie vozidla automaticky
přeměňována na elektrickou
energii, která slouží k dobíjení
sady akumulátorů.

Tlačítko pro přepínání režimů HEV/EV. Stisknutím tlačítka
Hybrid/Electric (HEV/EV) na středové konzole můžete
upřednostnit elektrický nebo hybridní režim. V režimu EV,
který je ideální pro jízdu ve městě, používá Ceed Sportswagon
Plug-in Hybrid pouze elektrickou energii. Výsledkem je jízda
s nulovými emisemi*. V režimu HEV zajišťují pohon oba
zdroje hnací síly. V závislosti na situaci může kola pohánět jen
zážehový motor, pouze elektromotor, nebo spalovací i elektrický
motor současně.
* U vozidla v režimu EV se může zážehový motor v některých
situacích automaticky aktivovat. Příkladem je pokles stavu
dobití sady akumulátorů hybridního systému na určitou úroveň,
požadavek řidiče na velké zrychlení a/nebo nutnost používat
topení pro vyhřátí interiéru.

Tlačítko „Pouze pro řidiče“. Individuální klimatizace šetří
energii. Výběrem individuálních zón můžete klimatizaci omezit
pouze na prostor řidiče. Vynecháním neobsazených zón se sníží
množství spotřebované energie a prodlouží se dojezd Vašeho
vozu Kia.

Funkce Stop & Start za
jízdy. Spalovací motor se
automaticky vypne již ve
fázi zpomalování před
zastavením, čímž se ušetří
ještě více paliva.

Chytrá technika. Stisknutím tlačítka Hybrid/Electric (EV/HEV) vedle páky voliče převodovky můžete přepínat mezi režimy
elektrického nebo hybridního pohonu. V režimu EV, který je ideální pro jízdu ve městě, je prioritou systému využívat pouze
elektrickou energii. Výsledkem je jízda s nulovou spotřebou paliva a nulovými emisemi. K dispozici budete mít pozoruhodný dojezd
až 57 km* pro bezemisní cestování po městě. Při nedostatečném stavu dobití sady akumulátorů systém automaticky přejde do
hybridního režimu. Tento režim využívá oba zdroje hnací síly, zážehový motor i elektromotor.
* v jízdním cyklu WLTP (předběžná hodnota, která se může po dokončení homologace změnit).

Výbava pro nové objevování.

Nový Ceed v základní výbavě nabízí ideální symbiózu s vozem při každé jízdě, a to díky řadě nových,
ohromujících prvků výbavy od dynamického předního nárazníku s novým designem mlhových světel
přes halogenové světlomety se světly pro denní svícení až po nově navrženou masku chladiče s motivem
tygřího nosu. Standardní výbava zahrnuje aktivní systém pro jízdu v pruzích LKA a systém autonomního
nouzového brzdění FCA. Světlomety disponují rovněž praktickým automatickým přepínáním dálkových
světlometů pro bezpečnou jízdu za tmy. Bluetooth a plovoucí 5“ displej LCD zaručují bezproblémové
používání multimediálních funkcí. Součástí standardní výbavy je také bezklíčkový přístupový systém,
automatické ovládání světlometů, systém sledování únavy řidiče DAW a elektrické ovládání oken vpředu
i vzadu, aby byla zajištěna prémiová úroveň komfortu.

Jestliže upřednostňujete styl a komfort, odpovědí je verze TOP. Zezadu zanechá trvalý dojem
prominentním designem nárazníků a svítilen LED. Vpředu spatříte sportovní masku chladiče s motivem
tygřího nosu a novou přední část s dynamickými mřížkami v otvorech pro aerodynamické vedení vzduchu
do podběhů kol, plus inovativní světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce. V interiéru si
budete užívat manuální klimatizaci, čalounění sedadel s jedinečným vzorem a kůží obšitý volant. Uvnitř
vozu samozřejmě naleznete také všechny prvky exkluzivní výbavy, jimiž disponuje již základní verze.

Zadní kamera. Zadní kamera nabízí ještě vyšší úroveň
funkčnosti, která Vám zajistí bezpečné couvání nejen na
parkovací místa. Nyní si můžete vybrat z mnoha různých
záběrů kamer doplněných o dynamické vodicí linie na displeji.
Díky tomu zajedete na vyhlédnuté místo ještě snadněji. Nyní
je navíc možné aktivovat obrazovku i za jízdy, abyste mohli
sledovat vzadu jedoucí vozidla.

Barevný 8" dotykový displej. Audio systém nabízí řadu
vzrušujících funkcí, které se snadno ovládají na barevném 8"
dotykovém displeji TFT LCD. Systém pro příjem digitálního
rozhlasového vysílání DAB (Digital Audio Broadcast) zobrazuje
jména interpretů i názvy skladeb. Audio soustava nabízí také
konektivitu pro chytré telefony pomocí systémů Android Auto®
a Apple CarPlay® a displej pro zadní kameru.

4,2“ displej Supervision. Panel přístrojů Supervision má
inteligentní, individualizovatelný design s displejem LCD, který
zobrazuje venkovní teplotu a provozní údaje vozidla. Na tomto
displeji si můžete také měnit nastavení.

Vstup USB s funkcí nabíjení pro cestující vzadu. Vstup USB je
také v zadní části středové konzoly – i Vaši nejbližší tak mohou
být vždy připojeni.

Dejte najevo svůj postoj.
Radost může mít mnoho podob. Může plynout z očekávání něčeho nového.
Nebo ze vzrušení z neočekávaného. Kia obě formy spojuje. Radost tak bude
vždy tím, co odlišuje řízení vozů této značky.

ProCeed GT-line. Spojte odvážný sportovní design a elegantní styl verze GT-line s prostorem, všestranností a bezpečností
karosářské varianty Sportswagon. Pak k tomu přidejte nádhernou siluetu s dynamicky klesající střechou automobilů kategorie
Shooting Brake. A máte ProCeed GT-line – vůz pro tvořivé lidi a náročné řidiče. Uvnitř naleznete sofistikovaný interiér s vyspělou
technologií na velkých displejích. Sportovní volant s dole zploštělým věncem a páčkami pro manuální řazení i ergonomická sedadla
s vyšitými logy GT-line. A k tomu navíc dostatek místa pro cestující i odkládacích prostorů pro jakýkoli výlet. Přidejte k tomu
atraktivní detaily, jakými jsou standardní 17" a z každé jízdy se stane skvělý zážitek.

Ceed Sportswagon GT-line. Hledáte-li svalnaté výkony v kombinaci se sportovním stylem GT-line a velkorysým prostorem pro
jakékoli dobrodružství, pak si dopřejte Ceed Sportswagon GT-line. Všimněte si ještě sportovnějšího designu nového zadního
nárazníku a sportovní masky chladiče se saténově chromovými ozdobnými prvky. Důkladně si prohlédněte světlomety s diodami
LED pro všechny osvětlovací funkce, jejichž součástí jsou i mlhová světla LED. Pak se posaďte dovnitř a nechte na sebe působit
pozoruhodný design skvěle vybaveného interiéru. Dole zploštělý sportovní volant s páčkami pro manuální řazení a ergonomická
sedadla s vyšitými logy GT-line. Verze GT-line se 17" skutečně pastvou pro oči a ostatní smysly.

Ceed GT. Chcete ukázat svůj sportovní styl? Ceed Hatchback GT je ideální volbou. Udělejte si náskok. Zvenku je patrná nová
specifická sportovní maska chladiče s logem GT a nápadnými červenými ozdobnými prvky. Pod ní následuje nový přední nárazník
s červenou povrchovou úpravou na mřížce spodního otvoru pro přívod vzduchu. Sportovní styl umocňují boční prahy v barvě
karoserie s leskle černými a červenými ozdobnými prvky a leskle černými vnějšími zpětnými zrcátky. A samozřejmě nechybí
ani nové inovativní osvětlení LED s integrovanými světlomety, mlhovými světly a ukazateli směru. Vzadu umocňují sportovní
dojem nové zadní svítilny s voštinovým motivem a dynamickými ukazateli směru. Celkový vzhled završuje nový zadní difuzor,
červené ozdobné prvky GT, dvojité koncovky výfuku z ušlechtilé oceli a 18“ kola z lehké slitiny. Agresivní vzhled verze GT skvěle
doplňuje exkluzivní motor Kia 1.6 TGDi o výkonu 204 k, 7stupňová dvouspojková převodovka a jízdní režim Sport pro mimořádně
dynamickou jízdu. Pokud si vyberete Ceed GT, čekají Vás zcela nové zážitky z jízdy.

Váš Ceed.
Stejně originální jako vy.
Dopřejte Vašemu vozu Kia originální příslušenství. Stane se tím
jedinečné a stylové. Originální příslušenství perfektně sedí, protože
je specificky navrženo a vyrobeno podle stejně přísných norem
jako každý nový vůz Kia.

Lesklý nebo matný design? Rozhodnutí je na Vás.
Na detailech záleží. Pozvedněte celkový vzhled Vašeho vozu
Ceed tím, že jeho exteriér dplníte těmito matnými nebo
vysoce lesklými nerezovými krytkami zpětných zrcátek.

Svět možností. Ať se již chystáte kamkoliv, chcete si užít
radost z cestování bez starostí. Naše příslušenství umožňuje
bezpečnou a spolehlivou přepravu všeho, co potřebujete.
Můžete si vybrat speciálně navržené střešní příčníky
a prostorný střešní box, do kterého si uložíte Vaše zavazadla.

Interiér si zaslouží péči. Užívejte si života bez starostí
s Vaším novým vozem Ceed, ať už je váš cíl kdekoliv.Díky
originálnímu příslušenství Kia nikdy nebylo jednodušší
udržet interiér Vašeho vozu jako nový. Ochraňte nejčastěji
používaná místa před nečistotami a vyberte si z naší naídky
koberců, van nebo koberců zavazadlového prostoru.

Usnadnit si život. Pro většinu z nás je pohodlí důležitým
parametrem při výběru vozu a příslušenství.
Držák pro iPad a ramínko na oblek jsou tedy ty správné
komfortní doplňky. Také pro Vás máme nabídku
rychlodobíjecího kabelu. S tímto chytrým a bezpečným
zařízením bude Váš vůz vždy připraven vyrazit na cestu.

Zaměřeno na individualitu.
Nezávislý. Progresivní. Inspirující. Sebevědomý. Čtyři slova, která věrně
vystihují charakter vozů Kia. Především v interiéru. Díky elegantním variantám
interiéru, pečlivě vybraným materiálům a odvážným ozdobným obložením
budete chtít okamžitě usednout za volant. Na výběr máte dvě standardní
černé verze interiéru a na přání dodávané barevné pakety v černém odstínu
s čalouněním tkaninou nebo kvalitní umělou kůží. Nejušlechtilejší verze modelu
Kia Ceed má kompletní čalounění interiéru černou kůží.

Standardní černý interiér Comfort. Standardní interiér verze
Comfort nabízí čalounění sedadel černou tkaninou a přitažlivé
doplňky na přístrojové desce, lakované v odstínu tmavého kovu.

Standardní černý interiér Exclusive a TOP. Standardní interiér
disponuje čalouněním sedadel černou tkaninou a přitažlivými
doplňky na přístrojové desce, lakovanými v odstínu tmavého
kovu.

GT. Verze GT je vybavena anatomicky tvarovanými sedadly. Jejich černé čalounění semišem a kůží s červeným prošíváním a logy
GT je opravdu přitažlivé. Standardně se dodává černé čalounění stropu.

Černý barevný paket pro EX, dodávaný na přání,
s ozdobnými prvky v odstínu modrá Petrol. Tento černý
barevný paket zahrnuje čalounění sedadel kombinací černé
tkaniny a kvalitní umělé kůže, leskle černé ozdobné obložení
a přitažlivé doplňky na přístrojové desce v odstínu modrá
Petrol.

Černý barevný paket pro pro verzi TOP, dodávaný na
přání. Tento černý barevný paket zahrnuje čalounění sedadel
kombinací černé tkaniny a kvalitní umělé kůže, leskle černé
ozdobné obložení a přitažlivé doplňky na přístrojové desce se
saténově chromovou povrchovou úpravou.

GT-line na přání. Kombinaci černého semiše a kůže zdobí
kontrastní šedé prošívání a logo GT-line. Standardně se dodává
černé čalounění stropu.

GT-line standardně. Toto nádherné dvoubarevné čalounění
kombinuje tkaninu s kvalitní umělou kůží a logem GT-Line.
Standardně se dodává černé čalounění stropu.

Nadšení z vlastního stylu.
Popusťte uzdu své kreativitě a vybarvěte si svůj svět. Dodejte svým horizontům osobitost. Kia Vás bude
inspirovat. Na výběr máte 12 barev karoserie a 6 verzí okouzlujících kol. Které z nich budou Vaším osobním
favoritem?

Bílá Cassa (WD)
(nedodává se pro GT)

Bílá Deluxe (HW2)

Stříbrná Silky (4SS)

Černá Pearl (1K)

(nedodává se pro
GT-line, GT a PHEV)

Manuální převodovka. Manuální převodovka kombinuje
rychlé, hladké řazení s převody, které jsou dokonale sladěny
s průběhem točivého momentu motoru. Výsledkem je dokonalá
rovnováha mezi výkonem a hospodárností.

DCT (dvouspojková převodovka). Nejnovější generace
7stupňové dvouspojkové převodovky zajišťuje sportovní jízdu
a vynikající hospodárnost. Hybridní verze modelu Ceed jsou
vybaveny 6stupňovou dvouspojkovou převodovkou pro ještě
ekologičtější a hospodárnější jízdu.

Rozměry (mm)
Ceed
Šedá Yucca Steel (USG)

Stříbrná Lunar (CSS)

Modrá Flame (B3L)
1 447

Šedá Penta Metal (H8G)

885

2 650

Ceed GT-Line
Ceed GT-Line

1 555*/1 559

790

1 800

4 325

1 563*/1 567
* with 18” alloy wheel

Ceed SW

Oranžová Fusion (RNG)
(dodává se pouze pro
GT-line + GT)

Červená Infra (AA9)

Žlutá Splash Lemon
(G2Y)

1 465
1 465

Zelená Experience
(EXG)

Ceed
Ceed
SW PHEV
SW PHEV
Ceed
Ceed
SW PHEV
SW PHEV

880
880

2 650
2 650

1 559
1 559
/ 1/565
1 565

1 070
1 070

(16“
(16“
/ 17“)
/ 17“)

1 567
1 567
/ 1/573
1 573
(16“
(16“
/ 17“)
/ 17“)

1 800
1 800

4 605
4 605

1 422

ProCeed

ProCeed GT
ProCeed GT

885

2 650
4 605

15" ocelová kola

16" kola z lehké slitiny

16" kola z lehké slitiny (PHEV)

1 070

1 555

1 563

1 800

GT-line 17" kola z lehké slitiny
Záruka Kia platí do ujetí 150 000 km. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných
záručních podmínek, např. pro lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP) 1,3 - 6,8 l/100 km a 29 - 154 g/km.

17" kola z lehké slitiny,
broušená diamantem
(dvoubarevná)

GT 18" kola z lehké slitiny

Informace o pneumatikách, týkající se spotřeby paliva a dalších parametrů v souladu s Nařízením EU č. 2020/740, jsou k dispozici na našich webových stránkách
www.kia.cz. Uvedené údaje o pneumatikách jsou pouze pro informaci.

Vše, co potřebujete pro
maximální pocit jistoty.
Pokud si pořídíte nový vůz Kia, chceme, abyste cítili těsné sepjetí
se svými zážitky z jízdy, a to nejen dnes, ale také v dalších letech.
Proto pro všechny nové vozy Kia platí exkluzivní rozšířené záruky.

7letá záruka. Všichni majitelé vozů Kia těží
z výhod 7leté záruky na nový vůz, s omezením na
150 000 km (až 3 roky bez omezení; od 4. roku do
ujetí 150 000 km). Bezplatná záruka na celý vůz
je přenosná na následné majitele za předpokladu
pravidelné údržby vozu v souladu se servisním
plánem.

7letá záruka Kia na akumulátory verzí
EV/HEV/PHEV. Pokud přejdete na elektromobil
(EV), hybridní vůz (HEV) nebo externě dobíjitelné
hybridní vozidlo (PHEV) značky Kia, je dobré
vědět, že jejich vysokonapěťové sady lithiumiontových akumulátorů jsou koncipovány pro
dlouhou životnost*. Kia Vám proto s radostí

nabízí záruku po dobu 7 let od první registrace
vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující
je skutečnost, která nastane dříve. Dokonce i na
nízkonapěťové akumulátory (48 V nebo 12 V)
v částečně hybridních vozidlech Kia Mild-Hybrid
(MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od

první registrace vozidla bez ohledu na počet
ujetých kilometrů. To všechno znamená, že
si v následujících letech budete prostě jen
užívat jízdu v našich ekologických vozech
v každodenním provozu.

*Poznámka: Pouze u elektromobilů (EV) a externě dobíjitelných hybridních vozidel (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů
pod hranici 70 %. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. Více informací o záruce Kia naleznete na www.kia.cz.

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi
a skutečností.
Oficiální dovozce:
Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.cz
K21.01118_web

