
Nová Kia XCeed.



Věříme v pohyb, který inspiruje. V design, který jasně vyjadřuje postoj. 
V inovativní technologie, které mění svět. Proto jsme nově definovali 
crossover, aby Vám každý den přinášel inspiraci. Ve všech ohledech. 
Nová Kia XCeed s dokonalou kombinací funkčnosti a výjimečného stylu 
Vám nabízí odvážný, ještě sportovnější vzhled. Nejmodernější plug-
in hybridní pohon. Nejnovější funkce v oblasti konektivity, díky nimž 
zůstanete ve spojení s okolním světem. A ještě mnohem více. Tento 
nápaditý crossover ladí s Vaším životním stylem. A překoná všechna 
Vaše očekávání.

Pohyb, který inspiruje.
Crossover.  
V našem novém podání. 



Život letí. Chcete navštívit mnoho míst, potkat hodně lidí a realizovat své nápady. Potřebujete 
vůz, který Vám bude stačit. Vůz, který bude praktický, ale současně Vás bude pohánět svým 
nevšedním stylem, inovacemi a inspirací. Nová Kia XCeed je crossoverem, který mění definici 
své kategorie. Crossoverem, který Vám nabízí pozoruhodnou funkčnost spolu se všemi 
ostatními věcmi, které jsou pro Vás nejdůležitější. Jeho ještě odvážnější sportovní design si 
zamilujete. Stejně tak i způsob, jímž si nová Kia XCeed žádá o pozornost. Chytré funkce v 
oblasti konektivity, díky nimž zůstanete ve spojení i na cestách. Vyberte si výkonný zážehový 
či vznětový motor nebo mimořádně hospodárný plug-in hybridní pohon, který uspokojí 
Vaše požadavky ohledně trvale udržitelné mobility i vysokých výkonů. Ať se rozhodnete pro 
jakoukoli verzi, s novým modelem Kia XCeed budete objevovat crossover, který je navržen 
pro Váš životní styl. A který překoná všechna Vaše očekávání.

Nová Kia XCeed. 
Crossover. V našem novém podání.



Nová Kia XCeed má osobitý design, který vyčnívá z davu, prezentuje 
vyhraněný postoj a oslovuje všechny milovníky krásy. Její expresivní, 
skulpturální design zaujme Vaši pozornost z každého úhlu. Čisté, výrazné 
proporce vytvářejí nepopiratelně odvážný postoj a ikonickou siluetu, která je 
okamžitě rozpoznatelná. Verzi GT-line dodávají ještě ostřejší rysy přitažlivá 
vylepšení včetně nových zadních svítilen LED, speciální masky chladiče a nově 
navrženého nárazníku. Tmavě chromované ozdobné prvky se saténovou 
povrchovou úpravou a nová 18“ kola z lehké slitiny se speciálním designem 
pro stupeň výbavy GT-line završují atletickou přitažlivost tohoto crossoveru 
a posouvají jeho sportovní estetické pojetí na ještě vyšší úroveň. 

Duch ryzí  
sportovnosti.



Okouzlující vzhled  
na silnici.

Ať se u tohoto vozu podíváte kamkoli, všude naleznete nezapomenutelný 
design, který budete chtít důkladně prozkoumat a užívat si ho. U nového 
modelu Kia XCeed jsme věnovali pozornost každému detailu, od těch drobných 
až po ty nepřehlédnutelné. Pozoruhodné zadní sdružené svítilny LED nabízejí 
nový design s high-tech, progresivním optickým systémem. Sportovní difuzor 
ve spodní části zádě, ozdobná lišta na bočních prazích v barvě karoserie 
a leskle černé podélné střešní nosiče umocňují přitažlivý styl. Nová Kia 
XCeed zaujme od hlavy až k patě ohromujícími tvary, vylepšenou výbavou 
a nevšedním potěšením z jízdy.



Osobitý design, jímž 
se budete odlišovat.
Dokonce už z dálky je ihned jasné, že je nová Kia XCeed Plug-In 
Hybrid něčím opravdu odlišná. Dynamický vůz s nádhernými 
tvary nabízí impozantní vzhled s náležitým sebevědomím. 

Při bližší prohlídce objevíte další důmyslné detaily. Nově navržené světlomety 
LED vytvářejí na přídi spolu s maskou chladiče, nárazníkem a otvorem pro 
přívod vzduchu novou dimenzi sportovnosti. Nový design 18“ kol z lehké slitiny 
je pozoruhodně odvážný. Stejně inspirativní je i pohled zezadu. Nový difuzor 
s leskle černým spodním ochranným panelem a diskrétnější koncovkou výfuku 
završuje nepopiratelně sportovní estetické pojetí tohoto vozu. A co je nejlepší? 
Perfektní povrchové úpravy.



Nová Kia XCeed Vám nabízí rovnováhu mezi komfortem, sportovností a stylem. A co je 
nejdůležitější, v tomto voze se budete cítit jako v bavlnce. V interiéru naleznete velkorysý 
prostor, v němž budete mít všechno pod kontrolou díky sofistikovaným detailům, prémiovým 
materiálům a čistému, technickému estetickému pojetí. Volant s dole zploštělým věncem 
a okouzlujícím emblémem GT-line se drží stejně skvěle, jako vypadá. Nové černé čalounění 
stropu, nová hlavice řadicí páky obšitá perforovanou kůží a elegantní šedá prošívání na 
sedadlech čalouněných kůží umocňují osobitý styl tohoto crossoveru – a potěšení z každé jízdy. 

Prostor, který hovoří  
Vaším jazykem.



Zde se budete cítit 
jako doma. A vynikat.
Nová Kia XCeed Plug-In Hybrid Vás potěší svým vzhledem, 
jízdními vlastnostmi i zážitky, které na Vás čekají uvnitř vozu. 
Jakmile usednete do prostorného a elegantního interiéru, budete 
se cítit jako doma. Díky luxusním materiálům, okouzlujícímu 
designu a rozšířené komfortní výbavě budete dokonce chtít trávit 
na cestách ještě více času.

Přístrojová deska jako dominanta interiéru. Nová Kia XCeed Plug-In Hybrid přináší svým 
elegantním designem, hladkými povrchovými úpravami a sportovními detaily novou definici 
funkčnosti. Všechno je přesně tam, kde to potřebujete, ať se jedná o výjimečné motivy na 12,3“ 
digitálním panelu sdružených přístrojů, nebo o nový leskle černý panel s voličem automatické 
převodovky. Nové vnitřní zpětné zrcátko s tenkým rámečkem umocňuje sportovní atmosféru 
v interiéru, zatímco prostřednictvím nově označených ovládacích prvků budete mít nejmodernější 
technické funkce v komfortním dosahu svých prstů.



Ukazatel dobíjení. Díky praktickému ukazateli dobíjení budete 
mít dokonalý přehled o stavu dobití. Ukazatel je umístěn na krytu 
reproduktoru uprostřed přístrojové desky, kde je snadno viditelný 
i zvenku. Po připojení vozu k dobíječce se rozsvítí tři diody LED, 
které Vás budou informovat o průběhu dobíjení a stavu dobití 
sady akumulátorů.

Dobíjecí zásuvka. Díky integrované dobíjecí zásuvce bude každé 
dobíjení snadné – z pohodlí Vašeho domova i na jakékoli veřejné 
dobíjecí stanici. Pro maximální dobití prázdných akumulátorů Vám 
postačí pouhé 2 hodiny a 15 minut. 

Elektrifikujte si své cestování.
Budoucnost je elektrická. Nová Kia XCeed Plug-In Hybrid přitom nabízí 
nízkoemisní cestování v dynamické podobě. Mezi elektrickým a hybridním 
režimem budete přecházet rychle a hladce. Se zcela dobitou sadou 
akumulátorů ujedete díky dojezdu více než 50 km, kamkoli Vás cesty zavedou. 
Nový vyspělý pohon Vám zajistí dynamickou jízdu podle Vašich představ, bez 
jakýchkoli kompromisů. A dobíjení je ještě snadnější než dosud. Můžete svůj vůz 
dobíjet z pohodlí svého vlastního domova nebo na cestách. S novým modelem 
Kia XCeed Plug-In Hybrid je totiž volba na Vás.

Dobíjecí stanice. Doplňujte elektrickou energii i na cestách na dobíjecích stanicích a dalších místech, jejichž využití  
je pro Vás nejpříhodnější. 



Nejmodernější způsoby,  
jak zůstat ve spojení.
Nápady neznají pracovní dobu. Inspirace může přijít kdykoli, ve dne, v noci. Možná ji vyvolá místo, které 
jste ještě nikdy nenavštívili, nebo telefonát, který jste chtěli vyřídit už dávno. Nebo to může být přítel, 
s nímž se potřebujete setkat. Nová Kia XCeed proto nabízí kompletní řadu vyspělých funkcí a inovací 
v oblasti konektivity, díky nimž budete mít celý svět tak nablízku, jak to jen budete potřebovat. 

Digitální panel sdružených přístrojů. Stačí letmý pohled a máte všechny potřebné informace. Elegantní 12,3“ displej nového panelu 
sdružených přístrojů zobrazuje důležité údaje uprostřed a v popředí, a to ve vysokém rozlišení. 

Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů. Funkčnost je v novém 
modelu Kia XCeed klíčová. A protože je jen málo věcí důležitějších 
než zcela nabitý chytrý telefon, naleznete v interiéru nápaditý 
doplněk v podobě přihrádky pro rychlé bezdrátové nabíjení. 

Nabíjecí rozhraní USB-C pro cestující vzadu. V novém modelu 
Kia XCeed má přístup k elektrické energii každý – i cestující na 
sedadlech vzadu. Praktické nabíjecí rozhraní USB-C jim i za jízdy 
zajistí spojení s okolním světem a nabíjení.

Audiosystém JBL. Každá jízda potřebuje patřičný zvukový doprovod. Tento poslech Vás nikdy neunaví, ať máte naladěnu regionální 
rozhlasovou stanici, nebo posloucháte svůj oblíbený podcast či album. Díky audiosystému JBL budete chtít zůstat za volantem ještě déle. 
Osm reproduktorů spolu s vyspělou technologií obnovy zvukového záznamu Clari-Fi vytváří prémiový zvuk nejvyšší kvality pro Vaše 
maximální potěšení z poslechu.

10,25“ displej navigačního systému. Sledujte navigaci, získávejte informace a užívejte si zábavu se 
snadným ovládáním a bez stresu díky elegantnímu 10,25“ displeji navigačního systému. 



Snadné cestování. Díky interaktivní aplikaci Kia Connect na 
Vašem chytrém telefonu si budete užívat pohodlí všude. Nevíte, 
kde jste zaparkovali? Zapněte „vyhledání zaparkovaného vozu“ 
a nechte s k němu dovést. Po zaparkování vozu Vás funkce 
„navigace na posledním úseku cesty“ nasměruje od Vašeho 
vozu do konečného cíle, kam se chcete dostat. Svěříte-li svůj 
vůz jinému řidiči, můžete pomocí „režimu pro zaparkování vozu 
obsluhou“ sledovat aktuální polohu Vašeho vozu, dobu jízdy, 
ujetou vzdálenost i nejvyšší rychlost. Plánujete velkou výpravu? 
Funkce „odeslat do vozu“ Vám umožní naplánovat si trasu a zadat 
cíle předem, a před odjezdem si dokonce můžete zkontrolovat 
stav svého vozu. Samozřejmě si nemusíte dělat starosti ani s tím, 
zda jste nenechali odemknuté dveře – „dálková kontrola dveří“ 
se postará o jejich uzamknutí, případně odemknutí. A pokud si 
chcete zpětně projít veškeré podniknuté jízdy, naleznete jejich 
souhrn v kolonce „moje jízdy“.

Kompletní servis. Nepřetržitě. Ať potřebujete pomoci s čímkoli, palubní služby Kia Connect se o Vás postarají. Hledáte rychlejší 
trasu? Nechte se navigovat do jakéhokoli cíle pomocí dat o dopravě v reálném čase včetně nepřetržitých aktualizací a informování 
o předpokládané době příjezdu. Máte obavy, zda Vám nebude trochu chladno? Využijte služby Kia Connect Live Services a zkontrolujte 
si předpověď počasí. Současně se také můžete nechat informovat o dostupnosti parkovacích míst nebo o zajímavých cílech či dobíjecích 
stanicích v okolí. Aktivujte si hlasové ovládání a kdykoli můžete pouhými hlasovými povely zavolat domů nebo si přehrát požadovanou 
skladbu, aniž byste museli pouštět volant. Přenosem uživatelského profilu můžete také změnit, případně obnovit nastavení Vašeho vozu. 
A zmínili jsme se o tom, že na displeji navigačního systému můžete mít přístup ke kalendáři ve Vašem chytrém telefonu? Můžete se tak 
nechat dovést přímo do místa Vaší příští schůzky – a samozřejmě včas.

Elektricky bez problémů. Naše inovativní elektrické modely zlepší Váš život – a to ve všech praktických oblastech jejich používání. 
Aplikace Kia Connect Vám umožní spustit, ukončit a naplánovat proces dobíjení. Při hledání dobíjecí stanice se už nikdy nebudete muset 
stresovat. Palubní služby Kia Connect Vám umožní v reálném čase vyhledávat stanice pro dobíjení elektricky poháněných vozidel. 
Současně dostanete aktuální informace o nejbližších stanicích včetně dostupnosti přípojek a kompatibilitě konektorů. 
* K dispozici pouze pro verze PHEV

Ujištění na dálku, když je nejvíce potřebujete. Díky službám 
Kia Connect si již nebudete muset dělat starosti se svým vozem. 
Upozornění na základě vzdáleného přístupu Vám budou 
poskytovat informace o stavu sady akumulátorů a další důležité 
diagnostické údaje. Obáváte se vloupání? Alarm systému Kia 
Connect Vás bude upozorňovat na veškeré potenciální hrozby. 
A pokud máte hlavu plnou jiných starostí, upozornění na 
volnoběh Vám oznámí, že jste nechali běžet motor s převodovkou 
v parkovacím režimu (páka voliče v poloze P) při otevřených 
dveřích vozidla.

Ve spojení a s potřebnými 
informacemi. Ať jedete kamkoli.
Spojení je vším. Závisí na něm Vaše práce. Vaše zábava. I spojení s lidmi, s nimiž sdílíte svůj život. To samé 
platí i ve Vašem voze. Konektivita na cestách Vám přinese pohodlí, pocit jistoty a praktickou pomoc. 
Díky tomu si budete každou jízdu ještě více užívat. Aplikace Kia Connect a palubní služby Kia Connect 
Vás budou nepřetržitě informovat o mnoha důležitých věcech. Plynulá online navigace bude využívat 
data o dopravě v reálném čase. K dispozici budete mít také informace o čerpacích či dobíjecích stanicích, 
parkování, počasí nebo zajímavých cílech, hlasové ovládání a mnoho dalších funkcí. Aplikace Kia Connect 
Vám navíc poskytne přístup k funkcím „přenos uživatelského profilu“, „navigace na posledním úseku 
cesty“, „režim pro zaparkování vozu obsluhou“, „vyhledání zaparkovaného vozu“, „kontrola dveří“ atd. Díky 
těmto a mnoha dalším funkcím bude pro Vás život za volantem absolutním potěšením.

Zobrazené displeje se systémem 
Kia Connect jsou pouze ilustrační 
a nemusí reprezentovat nejnovější 
verzi aplikace Kia Connect App 
a palubních služeb Kia Connect. 

Máte-li dotazy týkající se legislativy 
a práva, přečtěte si podmínky pro 
používání služeb Kia Connect.
 
* 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.



U systému Android Auto® je preferováno vše, k čemu se potřebujete připojit. 
S jednoduchým, intuitivním rozhraním budete mít přístup k funkcím, jakými 
jsou Google Maps, aplikace, přehrávání hudby nebo hlasové ovládání. Systém 
automaticky uspořádá informace na jednoduché karty, abyste mohli bezpečně 
telefonovat, ovládat aplikace či přehrávat oblíbené skladby. 

Bezpečnost je při řízení vždy na prvním místě. Díky systému Apple CarPlay® 
můžete používat svůj iPhone s pocitem naprosté jistoty. Potřebujete dovést na 
večeři v restauraci, nebo chcete poslouchat podcast při jízdě do práce? Apple 
CarPlay® zobrazí všechno potřebné na displeji navigačního systému, abyste se 
mohli soustředit na sledování dopravní situace. Služba Apple CarPlay® není v ČR 
oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená.

Spojte se  
s pohodlím.
Nejlepší dny jsou takové, které mají spád. Kdy všechno do sebe zapadá a všechno 
jde jako po másle. Službami Kia Live Services se snažíme udělat cestování 
automobilem ještě snadnější, bezpečnější a chytřejší. To znamená, že můžete 
využívat plynulou, přesnou navigaci do cíle s informacemi o dopravě v reálném 
čase, abyste se do svého cíle dostali co nejrychleji a nejsnadněji. Živé zpravodajství 
z dopravy Vám bude poskytovat informace o dění na silnicích a místech, kterým 
se máte vyhnout. Prostřednictvím lokálního vyhledávání můžete objevovat nejlepší 
kavárny nebo nejsnadnější způsob, jak zaparkovat. A s předpovědí počasí budete 
připraveni, ať přijde déšť, nebo parné slunce. 

Najděte si všechno, co potřebujete. Máte hlad, nebo hledáte 
knihkupectví? Lokální vyhledávání nalezne vše, po čem toužíte. 
Co se týče počasí, budete vždy připraveni. Stačí zadat cíl, 
a získáte přehlednou čtyřdenní předpověď počasí, a to včetně 
informací o nejnižších a nejvyšších teplotách, rychlosti větru 
a pravděpodobnosti slunečního svitu či deště.

Nezastavujte se. Díky velmi přesným informacím o dopravě, které 
se aktualizují každé dvě minuty, můžete vždy pokračovat v plynulé 
jízdě bez jakýchkoli zdržení. Vyhýbejte se dopravním zácpám, 
úsekům s dopravními omezeními a dalším překážkám, které by 
Vás mohly zdržet. Pokud doprava zhoustne, systém Vás upozorní 
a navrhne alternativní trasu. 

Bezproblémové parkování a dobíjení. Zaparkování Vašeho vozu 
už nemůže být snadnější. Kia Live Services Vám zobrazí parkovací 
místa již před příjezdem do cíle. Na základě historických údajů 
uvidíte barevně odstupňovanou pravděpodobnost dostupnosti 
parkovacích míst na ulicích i mimo ně. To je hodně praktické, že? 

A pokud řídíte vůz s elektrickým pohonem, je jeho dobíjení stejně 
snadné. Online databáze Vám ukáže, kde naleznete nejbližší 
dobíjecí stanici, a to dokonce včetně podrobných informací, 
jakými jsou akceptované způsoby platby, dostupnost přípojek 
a kompatibilita konektorů. 

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



Opěradla sedadel sklopná v poměru 40:20:40. V novém 
modelu Kia XCeed je všechno podřízeno Vašemu komfortu 
a praktičnosti. Opěradla zadních sedadel, dělená v poměru 
40:20:40, lze proto sklopit pouhým stisknutím tlačítka. 

Vyhřívání a odvětrávání sedadel. Užívejte si příjemný chlad, 
nebo hřejivé teplo. Nová Kia XCeed se může pochlubit předními 
i zadními sedadly, která lze za chladnějšího počasí vyhřívat, aby 
Vám bylo příjemné teplo. Sedadla se rychle zahřejí a následně 
udržují Vámi nastavenou teplotu tak dlouho, jak to budete 
potřebovat. Komfort za horkého počasí Vám zajistí ochlazující 
odvětrávání sedadel vpředu.

Tlačítka integrované paměti pro polohu sedadla. Už na to 
vůbec nemusíte myslet. Díky tlačítkům integrované paměti po 
polohu sedadla si budete užívat komfortu při každé jízdě – přesně 
tak, jak to máte rádi.

Vyhřívaný volant. Zásadní rozdíl spočívá v detailech. V novém 
modelu Kia XCeed jsme proto mysleli na všechno. Teplý volant 
v chladném ránu je přesně tím, co potřebujete, abyste si svou jízdu 
ještě více užili. 

Pro všechny nezapomenutelné oka-
mžiky, které Vás čekají.
Život nás může přivádět na nejrůznější místa, vysílat na krátké i daleké výpravy, lákat na cesty známé 
i neznámé. S novým modelem Kia XCeed jsme chtěli vytvořit automobil, který by byl tak komfortní 
a variabilní, abyste byli vždy připraveni na jakoukoli cestu. Ujet ještě další míli, nebo si výlet prodloužit 
o další den. Díky prostornému interiéru, velkorysému zavazadlovému prostoru a sklopným sedadlům 
budete mít víc než dostatek místa pro kohokoli a cokoli. A o Vaše pohodlí za deště i slunečného počasí se 
postarají funkce vyhřívání a odvětrávání sedadel, které Vám přinesou ještě větší potěšení z jízdy.  



Kombinace síly  
a šarmu.

Automatická převodovka. Nová Kia XCeed mění definici 
sportovní jízdy – svými výkony i vzhledem. Volič automatické 
převodovky, obklopený novým leskle černým panelem na 
středové konzole, Vám nabízí provozní režimy P(arking) R(everse) 
N(eutral) a D(rive) a současně umocňuje odvážný charakter 
interiéru. Ve stupni výbavy GT-line naleznete také novou elegantní 
hlavici řadicí páky obšitou perforovanou kůží.

Panel sdružených přístrojů. Každou jízdu si můžete maximálně 
užívat s vědomím toho, že všechno, co vyžaduje Vaši pozornost, 
máte přímo na očích. Nově navržený panel sdružených přístrojů ve 
sportovním stylu nabízí širokoúhlou zobrazovací plochu a grafiku 
s vysokým rozlišením. Díky tomu budete za všech okolností 
v obraze. 

Tlačítko HEV. Cílem nového modelu Kia XCeed je hladká a plynulá 
jízda. Tlačítko Hybrid/Electric (HEV/EV) na středové konzole Vám 
umožní přepínat režimy elektrického a hybridního pohonu. Režim 
EV je ideální pro jízdu ve městě, protože upřednostňuje pouze 
elektrickou energii pro jízdu s nulovými emisemi*. V režimu HEV 
využívá systém pohonu oba zdroje hnací síly, přičemž v závislosti 
na provozních podmínkách může být pohon vozu zajišťován 
výhradně zážehovým motorem, pouze elektromotorem nebo 
oběma poháněcími jednotkami.

Volič jízdních režimů. Umocněte své potěšení z jízdy voličem 
jízdních režimů, které lze snadno měnit tlačítkem Sport na 
středové konzole. Ve spojení s automatickou dvouspojkovou 
převodovkou se zvýší jízdní dynamika zrychlením reakcí na 
pohyby pedálu plynu. Vůz nabízí také pohotovější akceleraci z 
klidu a optimalizované výkony při předjíždění. Volič jízdních režimů 
kromě toho optimalizuje rovněž charakteristiku řízení, a dokonale 
tak doplňuje 18“ kola z lehké slitiny pro naprosto dynamickou jízdu. 

Jsme přesvědčeni o tom, že pohyb je více než přeprava z bodu A do bodu B. Je to tanec, zázrak 
výkonu a agility, způsob, jak prožívat nadšení. Každá jízda v novém modelu Kia XCeed bude 
pro Vás naprostým potěšením. Na silnici očekávejte dynamické, plynulé výkony díky řadě 
různých pohonů, které si můžete nakonfigurovat s 6stupňovou mechanickou, nebo 7stupňovou 
dvouspojkovou převodovkou. Její řazení probíhá hladce také na povely páček pod volantem, 
které umožňují plynulé změny převodových stupňů, aniž byste museli pouštět volant. A k tomu 
máte na výběr ještě různé jízdní režimy, takže si vždycky najdete dobrý důvod k tomu, abyste 
strávili na sedadle řidiče ještě o trochu více času.



Víme, že o některých věcech se nesmlouvá. Například o pocitu jistoty, bezpečí a naprosté kontroly 
nad vozem. Proto je ve všech námi vyráběných vozech absolutní prioritou bezpečnost Vaše i Vašich 
spolucestujících. Nová Kia XCeed Vám umožní užívat si jízdu na maximum díky nejmodernějším intuitivním 
technologiím a asistenčním funkcím. Můžete si být jisti tím, že jsme se o Vaši ochranu a bezpečí maximálně 
postarali. 

Technologie pro Vaše 
bezpečné cestování

Systém sledování únavy řidiče+. Chytrý systém sledování únavy řidiče Vás upozorní, že potřebujete znovu zaměřit svou pozornost na 
řízení. Upozornění obdržíte také v případě, že se před Vámi stojící vozidlo znovu rozjede. 

Systém pro odvrácení kolize s vozidlem přijíždějícím v příčném 
směru při couvání. Bezproblémové couvání je realitou! Systém 
pro odvrácení kolize s vozidlem přijíždějícím v příčném směru při 
couvání používá zadní senzory k detekci přijíždějících vozidel, když 
pozadu vyjíždíte z parkovacího místa nebo příjezdové cesty. Tím 
se dá předcházet kolizím, které hrozí z míst, kam řidič nevidí.

Systém pro odvrácení kolize s vozidlem v mrtvém úhlu. 
Další inovativní asistenční technologií, díky níž se zvyšuje Vaše 
bezpečnost na cestách a eliminuje zatížení stresem, je systém 
sledování mrtvého úhlu. Tato funkce používá přední kameru 
a zadní radarový senzor ke sledování mrtvých uhlů a symbolem 
na vnějším zpětném zrcátku Vás upozorní na přibližující se vozidla.

Systém následování v jízdním pruhu. Nová Kia XCeed překypuje 
vyspělými technologiemi – jednou z těch nejpozoruhodnějších je 
systém následování v jízdním pruhu (LFA). Ten ovládá akceleraci, 
brzdění a řízení v závislosti na vozidlech vpředu, čímž usnadňuje 
jízdu v dopravních zácpách a zvyšuje bezpečnost. Systém používá 
kameru a radarové senzory pro udržování bezpečné vzdálenosti 
od vpředu jedoucího vozidla a sleduje vodorovné dopravní 
značení na vozovce, aby Váš vůz jel uprostřed jízdního pruhu. LFA 
je funkční v rozsahu rychlostí od 0 do 180 km/h.

Pokročilý adaptivní tempomat propojený s navigačním systé-
mem NSCC. Dopravní špičku snadno zvládnete díky pokročilému 
adaptivnímu tempomatu. Systém Vám umožní udržovat nastave-
nou rychlost jízdy i bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího 
vozidla. Senzory sledují vzdálenost mezi vozidly, a podle ní snižují 
nebo zvyšují rychlost jízdy – aniž by došlo k překročení nastavené 
cestovní rychlosti. 



Nová Kia XCeed nabízí široký sortiment příslušenství, které ukojí Vaše touhy po 
dobrodružství, jež na Vás čekají při každé příležitosti. Naše nabídka pokrývá veškeré Vaše 
potřeby včetně praktických doplňků, s nimiž si můžete individualizovat Vaše zážitky, od 
rychlé víkendové výpravy přes sportovní dobrodružství až po velké nákupy. Součástí 
portfolia je také mnoho elegantních řešení, která zvýrazní dynamický vzhled Vašeho nového 
modelu XCeed. Ať hledáte cokoli, u nás to naleznete.

Dejte najevo svou originalitu.

Střešní příčníky a střešní box. Tyto odolné a rozměrově dokonale padnoucí hliníkové příčníky jsou lehké a snadno je namontujete, 
aby Vám pomohly přepravit všechno, co potřebujete pro své příští dobrodružství. Na dobrodružné výpravě budete pravděpodobně 
potřebovat ještě větší zavazadlový prostor než obvykle. Než začnete cpát věci do interiéru, užijte si raději komfort tohoto elegantního 
a odolného střešního boxu. Jeho montáž je snadná a oboustranné otvírání umožňuje mimořádně rychlý přístup dovnitř.

Koberec zavazadlového prostoru. Ať převážíte 
svého zvířecího mazlíčka, týdenní nákup nebo 
zavazadla celé rodiny, díky tomuto koberci 
vyrobenému na míru, zůstane Váš zavazadlový 
prostor čistý a stylový.

Krytky zpětných zrcátek. Odlište se pozorností 
věnovanou detailům. Umocněte celkový vizuální 
dojem Vašeho vozu XCeed doplněním jeho 
vnějšího designu o tyto kryty.

Ochranná lišta zadního nárazníku. Je to 
malý, ale sofistikovaný detail. Dodejte zadnímu 
nárazníku ještě více elegance touto lištou z 
kvalitní ušlechtilé oceli opatřené vytříbenou 
povrchovou úpravou. 

Ochranná lišta zadního nárazníku. Tyto 
elegantní horizontální ochranné prvky z leštěné 
ušlechtilé oceli jsou ideální pro vnitřní část prahu 
zavazadlového prostoru a na zadní nárazník 
Vašeho vozu XCeed. 



Nová Kia XCeed nabízí výkonné a hospodárné motory pro cestování s nízkými emisemi. 
Systém mild-hybridního pohonu Ecodynamics+ kombinuje nejmodernější vznětový motor 
1.6 CRDi s 48V sadou lithium-iontových akumulátorů, čímž snižuje spotřebu paliva a emise. 
Integrovaný „e-systém“ navíc získává zpět kinetickou energii ve fázích zpomalování, a při 
zrychlování naopak podporuje spalovací motor dodatečným točivým momentem. Nabízí 
přínosy po všech stránkách? Nepochybně.

Pohon zajišťovaný inovacemi.

Rozjezd. Spuštění spalovacího motoru 
pro rychlý a plynulý rozjezd zajistí 
„e-systém“.

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

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

Chytrá technika. Stisknutím tlačítka Hybrid/Electric (HEV/EV), umístěného na 
středové konzole, můžete přepínat mezi režimy elektrického nebo hybridního 
pohonu. V režimu EV, který je ideální pro jízdu ve městě, je prioritou modelu 
XCeed Plug-in Hybrid využívat pouze elektrickou energii pro jízdu s nulovými 
emisemi*. V režimu HEV pracují oba zdroje hnací síly, přičemž hybridní systém 
může v závislosti na provozních podmínkách aktivovat pouze zážehový motor, 
pouze elektromotor, nebo provozovat obě jednotky současně. 

* V některých situacích se může zážehový motor 
automaticky spustit dokonce i v provozním režimu EV. 
Například při poklesu stavu dobití sady akumulátorů 
hybridního systému pod určitou úroveň, nebo při požadavku 
rychlé akcelerace, popřípadě pro vyhřátí interiéru.

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 opět 
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 
energii elektrickou, která slouží 
k dobíjení sady akumulátorů.

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



Standardní interiér GT-Line. Standardní interiér 
stupně výbavy GT-Line s kombinací tkaniny 
a umělé kůže má sedadla čalouněná černou 
tkaninou a bočnice umělou kůží s černým 
prošíváním.

Od decentního až po nápadný styl.

Paleta barev

Bílá Cassa White (WD) Bílá perleťová  

Deluxe White Pearl (HW2)

Šedá Penta Metal (H8G) Stříbrná Lunar Silver (CCS)

Černá perleťová  

Black Pearl (IK)

Červená New Infra Red (AA9)

Modrá Flame Blue (B3L) Oranžová Fusion Orange (RNG)  

*Nedodává se pro GT-Line

Žlutá Lemon Splash (G2Y) Zelená Celadon  

Spirit Green (C6G)

Šedá Yuca Steel Grey (USG) 

*Nedodává se pro GT-Line

Máte raději osobitý styl, či udáváte trendy, nebo vždy upřednostňujete konzervativnější klasiku? Je jen 
na Vás, jakým způsobem vyjádříte při konfiguraci nového modelu Kia XCeed svou vlastní osobnost. Na 
výběr totiž máte širokou paletu jasných barev karoserie, od odvážných až po hravé, od městských až po 
outdoorové. Celkový vzhled završte výběrem okouzlujících 16“ nebo 18“ kol z lehké slitiny, které umocňují 
atraktivní styl.

Není pochyb o tom, že je design nového modelu Kia XCeed jasným vyjádřením 
postoje. A samozřejmě jste to také Vy, kdo mu může vtisknout ještě osobitější 
podobu. Vybírejte si z řady elegantních a luxusních interiérů sestavených 
z pečlivě zvolených a nádherně zpracovaných materiálů a ozdobných prvků.  
Je to zaručený způsob, jak zajistit, aby byl Váš crossover opravdu Váš.

Sestavte si vůz podle svých 
představ.

GT-Line se semišem a umělou kůží. Na 
přání dodávaná kombinace semiše a umělé 
kůže umocňuje sportovní styl svou hladkostí 
a současně nápadností.

Standardní interiér Comfort. Standardní 
interiér stupně výbavy Comfort má kompletně 
černé sportovní čalounění sedadel tkaninou 
a okouzlující chromované prvky se saténovou 
povrchovou úpravou..

Standardní interiér Exclusive a TOP. Zvolte si ještě 
více sportovnosti s čalouněním sedadel černou tka-
ninou a umělou kůží, lesklým ozdobným obložením 
prostřední části přístrojové desky a chromovanými 
ozdobnými prvky se saténovou povrchovou úpravou 
na přístrojové desce.

16“ kola z lehké slitiny 
pro PHEV

16“ kola z lehké slitiny 18“ kola z lehké slitiny 
pro GT-Line

18“ kola z lehké slitiny

Kola

Rozměry verze GT-Line se spalovacím motorem (mm)

Rozměry základní verze PHEV (mm)

Informace o pneumatikách týkající se spotřebhy elektrické energie 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.



Pokud si pořídíte nový model Kia XCeed, 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 na vozidlo. 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 se rozhodnete pro vůz značky Kia 
s elektrickým (EV), hybridním (HEV) nebo plug-
in hybridním (PHEV) pohonem, je dobré vědět, 
že naše sady akumulátorů jsou koncipovány pro 
dlouhou životnost*. Proto Vám ve společnosti Kia s 
radostí nabízíme záruku buď po dobu 7 let od první 
registrace, nebo do ujetí 150 000 km, podle toho, 
co nastane dříve. Dokonce i na naše nízkonapěťové 
akumulátory (s napětím 48 V a 12 V) v částečně 
hybridních vozidlech Kia (MHEV) poskytujeme 
záruku Kia, která platí 2 roky od první registrace bez 
ohledu na počet ujetých kilometrů.

To všechno znamená, že si můžete jednoduše užívat 
každodenní jízdu v našich ekologických modelech 
po mnoho dalších let.

Užívejte si pocit 
naprosté jistoty.

* 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 tato záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity 
akumulátorů postupujte podle pokynů na www.kia.cz nebo v návodu k obsluze. 

Více informací o záruce Kia naleznete na www.kia.cz



Fotografie a další grafická zobrazení jsou použity 
pouze k ilustračním účelům. Finální produkt se může 
od zobrazeného lišit. Modely a specifikace zobrazené 
v této brožuře se mohou lišit od modelů nabízených na 
Vašem trhu. Vzhledem k omezením procesu tisku se 
mohou zobrazené barvy karoserie mírně lišit od sku-
tečných barev. Nejaktuálnější informace Vám ochotně 
poskytne nejbližší prodejce Kia.

Oficiální dovozce:
Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.cz

K22.01207


