A Ceed
Család.

A Ceed modellcsalád.
Kapcsolat, ami inspirál.
Hogy miért alkottuk meg a Ceed családot? Mert úgy gondoljuk, hogy az autózásnak többnek
kell lennie puszta élvezetnél. Nem egyszerű közlekedés, hanem új helyek felkutatása, ahol
kreatívabbá válhatunk és új kapcsolatok születhetnek. Ha Te is így gondolkozol, a legjobb
helyen jársz: itt mindent megtalálhatsz, amire szükséged van. Vess egy pillantást az 5 ajtós
Ceed feltűnő, kortárs stílusban fogant vonalaira, a ProCeed lenyűgöző, erőt és teljesítmény
sugárzó karosszériájára vagy a sokoldalú, kalandra termett Ceed Kombira! Bármelyik
Ceedet is választod, merész formája, innovatív műszakisága és kivételes kényelme biztosan
elvarázsol, s persze inspirál majd. Használd ki a lehetőséget!

A formatervezés új iránya.

Ha a szemet gyönyörködtető formavilág és a kimagasló teljesítmény megdobogtatja
a szíved, a Ceed GT-Line biztosan nagy hatással lesz rád. Tigrist idéző orr-részének,
dinamikus vonalvezetésének és krómozott díszítőelemeinek köszönhetően már messziről
megigézi szemlélőjét, főként, hogy a LED-es nappali menetfényeket és a ködlámpákat
egyaránt integráltuk jellegzetes fényszóróiba. A szintén LED-es, egyedi megjelenésű
hátsó lámpák és a szekvenciális, futófényes irányjelzők éppoly ámulatba ejtőek, mint a
17"-os, sportos könnyűfém kerekek.

Előremutató stílusban.
Az autódnak nem elválasztania kell a külvilágtól,
hanem összekapcsolnia mindazzal, ami fontos
a számodra. Mi, a Kiánál, határozottan így
gondoljuk, ezért érezheted úgy a Ceed GT-Line
utasterében, hogy minden a vezető köré épül,
beleértve a puha tapintású kárpitelemeket és az
elképesztően fejlett, 10,25"-os érintőképernyőre
épülő navigációs rendszert is. Mindezt szürke

cérnával varrt, fekete Suede (szarvasbőr
tapintású) bőrrel borított ülésekből élvezheted,
sportos, GT-Line-emblémával díszített
kormányra és bőrborítású váltógombra
rámarkolva. Használd ki a vezeték nélküli
telefontöltő és a mobilkommunikációra képes
fedélzeti információs rendszer előnyeit is, hogy
kapcsolatba kerülj valami igazán emlékezetessel!

Átlépi a határokat.

Ugye, mennyivel kalandosabb az élet, ha van bátorságunk másként gondolkodni?
A ProCeed GT mindent új megvilágításba helyez. Mindegy, honnan vizsgáljuk, merész
stílusa, jellegzetes formavilága és sportos karaktere mély, hosszan tartó benyomást tesz
ránk. Drámai hatású, különleges hátsó lámpái egy szempillantás alatt rabul ejtik az embert,
ahogy a fényes fekete, piros betétekkel látványosabbá tett diffúzor, a krómozott végekkel
díszített, dupla kipufogórendszer és a 18"-os, könnyűfém kerekek is hozzájárulnak az egyedi
összhatáshoz. Utóbbiak piros kupakokat kapnak, és piros féknyergek kandikálnak ki alóluk,
így a látvány éppoly sportos, mint a ProCeed GT nyújtotta vezetési élmény.

Új távlatokra terveztük.
Mi, a Kiánál, hiszünk benne, hogy mindenki képes nagy tettekre, a ProCeed GT
volánjánál pedig Te is így érezheted. Az olyan kiváló minőségű részegységek,
mint a D-alakú, bőrborítású kormány, a fekete tetőkárpit vagy a Suede
(szarvasbőr tapintású) bőrrel bevont ülésgarnitúra már önmagukban is
lenyűgözőek, együtt pedig a lehető legmagasabb minőségérzetet szavatolják,
főleg, hogy piros varrásokkal és GT-emblémákkal tettük őket díszesebbé.
Vonzza a szemet a vezető előtt elhelyezett, 12,3"-os, digitális műszeregység
és a navigációs, illetve médiarendszerhez társított, 10,25"-os érintőképernyő
is, emellett prémium JBL hifi gondoskodik az elsőrangú zenei aláfestésről.
Hatalmas, kifinomult belső terével és jövőbe mutató műszaki megoldásaival
a ProCeed GT kapcsolatot teremt utasai és a világ között, újabb és újabb
utazásokra inspirálva őket.

A jövő megismerésére inspirál.

Világunk folyamatosan változik. Újra és újra átgondoljuk, hogy miként szeretnénk élni, s persze azt
is, hogy milyen autó illene leginkább életvitelünkhöz. Mi, a Kiánál, a Ceed Kombi Plug-in Hybrid
kidolgozásával válaszolunk a kihívásokra, teljesen új szintre emelve az elektromos autók nyújtotta élményt.
Ultramodern hajtáslánca a hatékony energiafelhasználás és a dinamikus teljesítmény közötti tökéletes
egyensúlyt teremti meg, villámgyors, szinte észrevehetetlen üzemmódok (benzines és elektromos)
közötti kapcsolásokkal nyűgözve le tulajdonosát. Persze nem csak műszaki szempontból kiváló. Feltűnő
hűtőrácsa, lendületes vonalvezetése, minden elemében LED-es világítása és 17"-os, könnyűfémből
készülő kerékgarnitúrája esztétikailag is a legmagasabb szintre emeli. A koncepciót a nagy kapacitású
akkumulátorcsomag teszi teljessé, hiszen nagy hatótávolságot és igazán környezetbarát autózást garantál.

Bármilyen kalandhoz kiváló.
A Ceed Kombi Plug-in Hybrid nemcsak
környezetbarát mivoltára lehet büszke, kivételesen
sokoldalú, könnyen variálható utastere ugyancsak
elismerésre méltó. A komfortos, praktikus és
kifinomult beltér műbőr-szövet borítású ülésekkel
várja az utasait, a vezető pedig bőrbevonatú
kormánnyal irányíthatja az eseményeket,
maximálisan kiélvezve a sportos üléshelyzet minden
előnyét. A 12,3"-os, digitális műszeregység és a
fedélzeti információs rendszerhez társított,
10,25"-os érintőképernyő minden adatot megoszt,

beleértve természetesen az akkumulátor töltöttségi
szintjét is. A térérzetet a széles napfénytető
fokozza, a megfelelő közérzetet pedig teljesen
automatikus, kétzónás légkondicionáló rendszer
biztosítja. Hogy energia soha ne menjen
veszendőbe, a klíma rendkívül könnyen kezelhető
,,Csak a vezetőnek” üzemmódban is használható −
ennél könnyebben aligha autózhatnál át az új
korba.

Kapcsolatépítésre
termett.
Mi, a Kiánál, úgy gondoljuk, hogy a jó helyek
jót hoznak ki az emberekből. Kreatívvá tesznek,
szórakoztatnak, és kapcsolatot teremtenek
közötted és környezeted, ismerőseid között. Ezért
alakítottuk ki úgy a Kia Ceed és a Kia ProCeed
belterét, hogy zavartalanul, a lehető legegyszerűbb
módon kerülhess kapcsolatba a világgal és az
emberekkel, akár menet közben is.

Supervision fulldigitális műszerfal 12.3”. A nagy felbontású
műszeregység négyféle grafikai stílusban képes megjeleníteni
a különféle adatokat, és speciális grafikával mutatja a plug-in
hybrid hajtáslánchoz kapcsolódó tudnivalókat. Ez azt jelenti,
hogy mindig friss és pontos információkat kapsz az autóról
és az utazásról. Azt is tudhatod például, hogy mekkora
légnyomás uralkodik az abroncsokban. Ha a Ceed Kombi PHEV
volánjánál ülsz, az aktuális menetüzemmódról, az akkumulátor
töltöttségéről és a hatótávolságról is tájékoztat a rendszer.

10,25"-os érintőképernyős multimédia-rendszer. A Kia
legújabb navigációja a személyre szabhatóság egészen
új szintjét hozza el a felhasználóknak. Csak jelöld meg a
célpontot az érintőképernyőn, és élvezd a 7 éven át ingyenes
térképfrissítés előnyeit! A könnyű kezelhetőség érdekében
hangvezérléssel is irányítható a rendszer, sőt Bluetoothkapcsolattal a mobileszközön tárolt vagy streamelt zenék
lejátszása és a telefonhívások lebonyolítása is gyerekjáték. Hála
a fejlett, megosztható kijelzőnek, kétféle alkalmazás is futhat
egy időben: akár a navigáció az egyik, a naptár a másik oldalon.

JBL prémium hangrendszer. A Ceed modellcsalád
tagjaihoz első osztályú JBL hifi is rendelhető, így nyolc nagy
teljesítményű hangszórón hallgathatod kedvenc zenéidet. A
hangzás kifejezetten a beltér egyedi kialakításához, illetve
karakterisztikájához igazodik, és mindig magával ragadó,
ugyanis a fejlett Clari-FiTM technológia jelentősen javítja az
MP3 formátumban tárolt számok minőségét. Ez a gyakorlatban
annyit tesz, hogy minden egyes úton egyedülálló zenei
élményben lehet részed!

Vezeték nélküli telefontöltő. Ha útra kelsz, és szeretnél
kapcsolatban maradni, soha nem merülhet le a telefonod.
Erre a problémára nyújt megoldást − különféle vezetékek
és adapterek nélkül − a vezeték nélküli, indukciós töltő.
Csak helyezd rá a telefonod, és máris megkezdődik a töltési
folyamat!

Maradj mindig kapcsolatban!
Meríts inspirációt!
Mi, a Kiánál hiszünk abban, hogy a kapcsolatok végtelen lehetőséget tartogatnak, a lehetőségek
pedig arra inspirálnak, hogy új ötleteket dolgozzunk ki. Mindegy, hogy hol jársz és mit keresel, az
autóban, akár telefonálás közben is kipattanhat fejedből a szikra. A Kia Connect alkalmazás és
ugyanerre a névre keresztelt fedélzeti rendszer tervezésekor arra törekedtünk, hogy folyamatosan
és zavartalanul tájékozódhass az autódról, illetve az utazásról. A hangutasításokkal is vezérelhető,
online navigációs rendszer például valós idejű forgalmi információkkal támogat a közlekedés során,
többek között a töltőpontokról, a parkolóhelyekről, az időjárásról és az érdekes helyekről (POI-król).
A Kia Connect segítségével okostelefonodat is csatlakoztathatod autódhoz, így nagy parkolókban is
könnyedén megtalálhatod autódat, sőt távolról is nyithatod-zárhatod az ajtókat, és a kocsiból kiszállva
is támaszkodhatsz a navigációs rendszerre. Hála a fejlett, intuitív felhasználói felületeknek, egyetlen
mozdulattal elérheted a különféle funkciókat, amivel értékes időt takaríthatsz meg. Ez az igazán inspiráló
autózás.

Mindig menetre kész. A fedélzeti szolgáltatások teljes sorát
felkínáló Kia Connect rendszer könnyen értelmezhetően részletes
tájékoztatást ad az utazásról. Előnyei, hogy valós idejű forgalmi
információk alapján tervezi meg a leggyorsabban megtehető
útvonalat, és menet közben is folyamatosan frissíti az adatokat,
beleértve az érkezés várható időpontját is. Felvilágosítást ad az
időjárásról, a rendelkezésre álló parkolóhelyekről, az érdekes
helyszínekről (POI-ról), valamint a töltőpontokról is. A maximális
kényelemért és menetbiztonságért hangutasításokkal is
vezérelheted. A beállítások személyi profilhoz rendelhetők és
elmenthetők, így bármikor visszaállíthatóak. A fedélzeti navigáció
naptárja szinkronizálható az okostelefonodéval, így a tervezett
találkozók helyszínére irányíthat a rendszer.

Parkolásra és töltőpontokra vonatkozó információk.
A gyors és egyszerű parkolás érdekében a rendszer jelzi a
lehetséges parkolóhelyeket, mikor megérkezel úti célodhoz. A
teljes körű tájékoztatás jegyében az utcai és a mélygarázsokban
található helyeket egyaránt jelzi. Az online adatbázisból nem
csak a nyilvános töltőállomások helyzete ismerhető meg, a
felhasználók a fizetési lehetőségekről, valamint a kompatibilis
töltőkábelekről is információt kaphatnak. Mindemellett a
rendszer azt is elárulja, hogy az adott eszköz éppen szabad-e.

A Kia Connect képernyőjéről készült felvételek csupán illusztrációs célt szolgálnak, nem feltétlenül a legfrissebb Kia Connect App és Kia Connect fedélzeti szolgáltatás
szerepel fotókon. Ha kérdésed merülne fel a szabályozással és a jogi háttérrel kapcsolatban, kérjük, olvasd el a felhasználási feltételeket rögzítő Kia Connect Használati
feltételek dokumentumot!

Az Apple CarPlayTM egy intelligens, biztonságos módja annak,
hogy iPhone-odat vezetés közben használd. Mindent az EV6 kijelzőjére vetít, így útbaigazítást kaphatsz, telefonálhatsz és zenét
hallgathatsz, miközben az útra összpontosítasz.

Az Android AutoTM tökéletes kapcsolatban marad a telefonoddal,
miközben minimalizálja a zavaró tényezőket, így biztonságban
vezethetsz az úton. Az egyszerű, intuitív kezelőfelületen elérhetők
a Google Térkép, az alkalmazások, a zene és a hangvezérlés, és
automatikusan egyszerű kártyákba rendezi az információkat,
amelyek éppen akkor jelennek meg, amikor szükség van rájuk.

Egy érintés mindent elárul. Ha elektromos Kiát vezetsz, az
okostelefonra telepíthető Kia Connect alkalmazás és a fedélzeti
rendszer folyamatosan tájékoztat az autóval, illetve az utazással
kapcsolatban. A program távoli vezérlésre is lehetőséget ad,
azaz mobilról is elindítható, befejezhető vagy időzíthető a töltési
folyamat. A klímavezérlővel távolról aktiválhatod, valamint
időzítheted a légkondicionáló rendszert, és előre beállíthatod az
utastér hőmérsékletét. A Kia Connect online adatbázisában nem
csak a nyilvános töltőállomások helyzete szerepel, a valós idejű
információkon alapuló tudástár azt is elárulja, hogy hol és milyen
típusú töltőcsatlakozók szabadok éppen.

Biztonsági és szerviztámogatás. A Kia Connectnek
köszönhetően biztonságban tudhatod autódat, hiszen − értesítőés figyelmeztetőüzenetek formájában − mindig kommunikál
veled. A rendszer átfogó tájékoztatást küld okostelefonodra, s
nemcsak a nyitva maradt ablakokra és a lemerült akkumulátorra
figyelmeztet, hanem a járművel kapcsolatos egyéb információkat
is megosztja veled. Ha például a 12 voltos akkumulátor
felszültségszintje egy bizonyos szint alá esik, azonnal jelez a
rendszer, ahogy akkor is, ha ,,feltörés” veszélye áll fent vagy
mozgást érzékel a hátsó ülésen (pl. bent felejtett háziállat). Akkor
is riaszt a rendszer, ha a váltó parkolófokozatban (P) van, és a
motor üzemkész, de valamelyik ajtó nyitva van.

* Ultramodern információs és vezérlőközpont a Kiádban. A szolgáltatások az új autó átvételétől, azaz a vételi megállapodás létrejöttétől számított hét éven át teljesen
ingyenesek, de a feltételek időközben változhatnak. A működtetésről és a felhasználási feltételekről a Kia-márkakereskedőknél, valamint a kia.com honlapon kaphatsz
bővebb tájékoztatást. A rendszer iOS- és Android-alapú készülékekkel egyaránt kompatibilis, működése során pedig adatforgalmat bonyolíthat, amiért mobilszolgáltatód
− szerződéstől függően − díjat számíthat fel.

40:20:40 arányban osztott, síkba dönthető ülések. Hála az egyetlen mozdulattal síkba
dönthető hátsó támláknak, a ProCeed és a Kombi egyaránt idomul elvárásaidhoz. Legyen szó
sporteszközökről vagy bármilyen hosszú tárgyról, mindent könnyedén elszállíthatsz.

Csomagtérből dönthető ülések. Hogy minél könnyebben és gyorsabban pakolhass be,
elhelyeztünk egy kart a poggyásztérben, amelynek meghúzásával egy mozdulattal ledöntheted
az üléstámlákat.

Igazodik a változásokhoz.
Olyan világban élünk, ami folyamatosan változik, s amelyben a
rugalmasság és a sokoldalúság a siker kulcsa. Miért ne lehetne
ilyen az autód is? A ProCeed és a Ceed Kombi esetében ezek
nemcsak hangzatos szavak, hanem maga a valóság: mindkét
modell képes igazodni az aktuális feladathoz, illetve igényhez.
Az utastér és a csomagtartó egyaránt szabadon variálható,
tehát olyan kreatívan alakíthatod autód belsejét, ahogyan csak
szeretnéd.
Lenyűgöző helykínálat. A hátsó üléstámlák síkba döntésével a Ceed Kombi Plug-in Hybrid
csomagtartója elképesztően tágassá tehető, ilyenkor a helykínálat eléri az 1506 litert. Emellett
két padló alatti tárolórekesz is rendelkezésre áll, így tényleg rengeteg holmit bepakolhatsz, és
attól sem kell tartanod, hogy minden összevissza csúszkál, mert csomagrögzítő füleket, hálókat is
kínálunk a modellcsalád tagjaihoz.

Okos megoldások
tárháza.
Ha hagysz időt magadnak a gondolkodásra,
csodálatos dolgok történhetnek. Ezzel mi is pontosan
így vagyunk a Kiánál, ezért minden termékünket
nagy gondossággal tervezzük meg, arra törekedve,
hogy maximális kényelmet és vezetési élményt
nyújtsunk vásárlóinknak. Az eredményt pedig
mindenki ismeri: megannyi intelligens megoldás, ami
téged hivatott szolgálni.

Motoros mozgatású, intelligens csomagtérajtó. Ha
mindkét kezed tele van, az üdvözlőfunkció hatalmas
könnyebbséget jelent. Amennyiben zsebedben vagy táskádban
van az autókulcs, és a gépjármű hátulja felé közeledsz, a
csomagtérajtó önműködően felnyílik, neked csak be kell
pakolnod a poggyászokat.

Smart key.Okoskulcs. Ennél könnyebben nem is kelhetnél
útra, hiszen nem kell zárakkal bajlódnod többet... Élvezd ki
a kulcs nélküli ajtónyitás és motorindítás, illetve -leállítás
előnyeit!

Integrált Üléshelyzet-memória (IMS). A Ceedhez rendelhető
memóriaegységben eltárolható az ideális vezetőülés-beállítás,
így egyetlen mozdulattal visszatérhetsz a számodra kényelmes
pozícióhoz, ha valaki átállítja a támladőlést, ülésmagasságot
stb.

Fűthető és szellőztethető első ülések. Bármit tartogat az
időjárás, bátran nekivághatsz az utazásnak. Az első és hátsó
ülések egyaránt fűthetőek, az elsők három fokozatban, így
gyorsan bemelegíthetőek, aztán a kívánt hőfokon tarthatóak.
Nem okozhat gondot a nyári kánikula sem, hiszen az első
ülések szellőztethetőek.

Fűthető kormánykerék. A Kia Ceed modellcsalád tagjaiban
megannyi prémium felszerelés szolgálja az utasokat. A hűvös
napokon például fűtött kormánykerék biztosítja, hogy teljes
kényelemben indulhasson az utazás.

Távolságifényszóró-asszisztens (HBA). A szélvédő mögött
elhelyezett kamera érzékeli a szemből érkező járműveket, és
távolsági fényről automatikusan tompított világításra kapcsol,
hogy a fényszórók ne vakítsák el a többi közlekedőt. Amint
elhaladtak a Ceed mellett, a rendszer önműködően visszaáll.

Teljes biztonságban.
Ha Te is úgy gondolod, hogy a menetbiztonság és a veszélyes helyzetek elkerülése éppoly fontos, mint a
vezetési élmény, a Kia modelljeit neked találták ki. A Ceed innovatív menetbiztonsági, illetve vezetést segítő
eszközei − útközben és a parkolások során egyaránt − minimálisra csökkentik a balesetek kockázatát, s
amennyire lehet, megóvnak az előre ki nem számítható helyzetekben.

Adaptív Sebességtartó Automatika (SCC) Stop&Go
funkcióval. A beépített radaron alapuló SCC képes a Ceed
sebességét és távolságát az előtte haladó autóhoz igazítani,
hogy a két jármű egymáshoz viszonyított helyzete ne
változzon. Emeli a sebességet, ha a követett kocsi gyorsít, de
csak a vezető által megjelölt sebességhatárig. Ha az előre
meghatározott, biztonságos távolság már nem tartható, a
rendszer automatikusan csökkenti a sebességet, sőt ha kell,
megállítja, majd újraindítja az autót. Ez a megoldás lassan
araszoló forgalomban különösen hatékony.
* Smart Cruise Control (SCC) csak DCT váltóval elérhető.

Holttérfigyelő Rendszer Aktív Fékezéssel (BCA). A BCA
radarjai a vezető által nehezen belátható részeket pásztázzák
az autó környezetében. Ha például egy másik jármű megbújik
a holttérben, a külső tükrökön elhelyezett figyelmeztetőikonok
jelzik a vezetőnek. Sokat segít a Sávváltást Segítő Rendszer is.
Ha bekapcsolod az irányjelzőt, és a szenzorok azt érzékelik,
hogy egy másik jármű közelít a szomszédos sávban, az
elektronika automatikusan bekapcsolja a külső tükörbe épített
figyelmeztetőlámpát, hogy jelezze a veszélyt. Ha mindezek
ellenére megkezded a sávváltást, a BCA azonnal beavatkozik,
és lefékezi a Ceedet, hogy elkerülje az ütközést.

Navigációalapú, adaptív, kanyarban is pontos sebességtartó
automatika (NSCC-C). A HDA-val együttműködő NSCC-C folyamatosan figyeli a navigációs rendszer adatait, és ha azt érzékeli,
hogy erősebb kanyar következik, csökkenti az utazósebességet.
Miután az autó elfordult az íven, a vezérlőelektronika visszagyorsít az előre meghatározott tempóra.

Sávkövető Rendszer (LFA) + Sávtartó Asszisztens (LKA).
A 130 km/óráig használható Sávkövető Rendszer a kamera
adatait elemzi, és önműködően a sáv közepén tartja az
autót. A rendszer immáron a kézi és a dupla kuplungos
váltóval felszerelt modellváltozatokhoz is elérhető. A Sávtartó
Asszisztensnek köszönhetően nem kell attól tartanod, hogy
véletlenül elhagyod a forgalmi sávot. A szélvédő felső részére
szerelt kamera figyeli az útburkolati jeleket, és ha azt érzékeli,
hogy az autó átlépi a sávelválasztó vonalat, a rendszer
figyelmezteti a vezető, sőt automatikusan visszakormányozza a
járművet a sáv közepére.

Autópályán Vezetést Támogató Asszisztens (HDA). Ezt
az eszközt azért fejlesztettük ki, hogy még kényelmesebbé
és könnyebbé tegyük az autópálya-szakaszok leküzdését.
Lényege, hogy ezeken az útszakaszokon – automatikus
gázadással, illetve fékezéssel – folyamatosan tartja az
előre megadott távolságot a követett autóhoz viszonyítva,
ugyanakkor szintén automatikus kormánymozdulatokkal a
sáv közepén tartja a Ceedet. Ha adottak a feltételek, a HDA
képes az adott szakaszon érvényes sebességhatárhoz igazítani
a tempót. Az ehhez szükséges információkat a navigációs
rendszer biztosítja.

Hátsó Keresztirányú Ütközést Elkerülő Asszisztens (RCCA).
Ha parkolóhelyről vagy autóbejáróból tolatsz ki, az RCCW
radarok figyelik a jármű mögötti, keresztirányú forgalmat, a
rendszer pedig automatikusan fékez, ha veszélyt érzékel.

Intelligens Parkolást Segítő Rendszer (SPA). Ezzel az
intelligens rendszerrel pofon egyszerű a parkolás. Első, oldalsó
és hátsó érzékelői párhuzamos, merőleges, valamint átlós
parkolásnál is segítenek a manőverezésben, neked csupán a
fék- és a gázpedált, illetve meg a sebességváltót kell kezelned.
A rendszer tehát önállóan kormányoz, és nemcsak beállni segít,
a párhuzamos helyekről ki is vezeti az autót.

Biztonságoskiszállás-segéd (SEA). Ha a rendszer úgy
látja, hogy bármi, például egy közeledő jármű veszélyezteti
a Ceedből kiszállni készülő utast, automatikusan lezárja az
ajtókat, továbbá fény- és hangjelekkel figyelmeztet.

Intelligens Sebességkorlátozásra Figyelmeztetés (ISLW).
Minden szükséges információt megad ahhoz, hogy az előírt
sebességhatárokon belül autózhass. A szélvédő mögé helyezett
kamera figyeli a közúti táblákat, és ha sebességkorlátozó
és/vagy előzést tiltó jelzést észlel, azonnal megjeleníti a
műszeregységen, valamint a navigációs rendszer kijelzőjén.

Vezetőéberség-figyelmeztetés (DAW+). A kormánykerék-,
az irányjelző- és a gázpedál-használat módját figyelő, sávtartó
automatikával társított DAW+ az utazás teljes időtartama alatt
figyeli, hogy lankad-e a figyelmed. Ha azt érzékeli, hogy igen,
figyelmeztetőhangokkal igyekszik „ébren tartani”, illetve apró,
kávéscsésze formájú ikon jelenik meg a műszeregységen, ami
arra ösztönöz, hogy tarts szünetet. Emellett a DAW+ akkor is
szól, ha a követett autó elhagyja a sávot. Ilyenkor – ha nem
reagálsz – szintén üzenet jelenik a műszerfalon, továbbá
hangjelzés figyelmeztet, hogy lépj akcióba.

Ráfutásosütközés-elkerülő Támogatás (FCA). Folyamatosan
figyeli a jármű előtti területet, és képes felismeri a gépkocsikat,
a kerékpárosokat, valamint a gyalogosokat. Ha az aktuális
sebesség és a távolság alapján úgy ítéli meg, hogy fennáll
az ütközés veszélye, vizuális jelekkel figyelmeztet a kialakult
helyzetre. Kereszteződésekben az opcionális radar érzékeli
a gyalogosokat, illetve a kerékpárosokat, ilyenkor a kormány
is rezeg, így igyekszik felhívni a figyelmed a veszélyre. Ha
nem reagálsz, az autó automatikusan fékez, hogy elkerülje az
ütközést vagy mérsékelje annak erősségét.

Minden helyzetben felkészülten.
Annyi minden történik körülöttünk, hogyan összpontosíthatnánk így egyetlen dologra? Miként
maradhatunk biztonságban? A Kia ebben is segít. A Ceed megalkotásakor arra törekedtünk,
hogy minden veszélyes helyzetre felkészítsük. Innovatív, jövőbe mutató menetbiztonsági és
vezetést segítő eszközei segítenek a biztonságos közlekedésben. Például felmérik a leselkedő
veszélyeket és támogatnak a parkolásban. Figyelnek, figyelmeztetnek és mások testi épségére is
vigyáznak. Mert a Ceed gondoskodik rólad és utasaidról.

Új kezdetekre készen.

Elindulás. A motort az
elektromos rendszer hozza
működésbe, ezáltal mindig
kifinomult és gyors az indulás.

Nyomatéktöbblet. Gyorsításkor és emelkedőkön az elektromos
rendszer az akkumulátorból nyert energiát felhasználva besegít
a belső égésű motornak.

Üzemmódváltó kapcsoló (DMS). Az üzemmódok közül a
sebességváltó mellett elhelyezett kapcsolóval választhatsz,
és szükség esetén növelheted a menetdinamikát, ezáltal
gyorsabb gázreakciót, dinamikusabb a gyorsulást érhetsz el és
optimalizálhatod a teljesítményt előzés közben. A DMS további
előnye, hogy a kormányzást is közvetlenebbé teszi, tehát még
pontosabban irányíthatóvá válik az autó.

Mi, a Kiánál, rendkívül izgalmasnak látjuk a mobilitás jövőjét. Ez nem véletlen, hiszen olyan hihetetlenül
hatékony járművek léphetnek színre, mint például a Ceed modellcsalád tagjai, közöttük a 48V-os hibrid
hajtásláncra épülő változatokkal. Ezek elképesztően alacsony károsanyag-kibocsátással büszkélkedhetnek,
mégsem kell konnektoros töltéssel vesződnie a tulajdonosnak. Mérnökeink a lehető leghatékonyabb
módon társították a Kia legfrissebb benzines és dízelmotorjait a 48 voltos, lítium-ion akkumulátorral,
így nemcsak az emisszió, hanem az üzemanyag-fogyasztás is alacsony. Mindezt az integrált E-system
rendszerrel egészítettük ki, ami lassításnál árammá alakítja, majd eltárolja a mozgási energiát, hogy aztán a
gyorsításokkor felhasználja, és még dinamikusabbá tegye az autót.

Egyenletes sebességű
haladás.Ha állandó
sebességgel haladsz, és
az akkumulátortöltöttség
alacsony, a belső égésű motor
rátölt az akkumulátorra.

Váltógombok a kormánykeréken. A kormánykerék mögött
elhelyezett kapcsolókkal anélkül válthatsz sebességfokozatot,
hogy elengednéd a volánt. Ezáltal még ösztönösebben
kezelhető, és minden helyzetben kontroll alatt tarthatod az
autódat.

Vitorlázás. Az iMT-vel hatékonyabbá tett Hybrid 48V rendszer
egyszerű ,,vitorlázásra” is képes. Ez a gyakorlatban annyit tesz,
hogy ha a vezető lelép a gázról és hagyja az autót szabadon
gurulni, az erőforrás automatikusan leáll, ezzel is csökkentve
az üzemanyag-fogyasztást. Amint a sofőr újra megérinti a
pedált, a motor azonnal életre kel és újfent munkára fogható.
Az így megtett távolság természetesen az aktuális időjárási és
útviszonyoktól, valamint a jármű sebességétől függ.

Energia-visszanyerés.
Lassulás és fékezés közben
a mozgási energia nem vész
el, hanem − elektromossággá
alakítva − az akkumulátorban
várja, hogy újra felhasználja
a vezető.

HEV/EV-kapcsológomb. A Hybrid és az Elektromos (HEV
és EV) üzemmód között kapcsoló gombot a váltókar mellett
helyzeték el mérnökeink, így villámgyorsan átállhatsz
elektromosról hibrid működésre és vissza. HEV üzemmódban
mindkét energiaforrás bekapcsolódik a hajtásba, tehát a
benzines és a villanymotor − helyzettől függően − együtt vagy
felváltva dolgozik.

Csak a vezető”-gomb. Az energiatakarékos, többzónás
légkondicionáló rendszer legfőbb előnye, hogy működése
a vezető környezetére korlátozható, tehát a többi ülőhelyet
nem hűti-fűti feleslegesen. Ezáltal jelentősen csökkenti
az energiaszükségletet és tovább növeli a Kia Ceed
hatótávolságát.

Start&stop. Ha a megállás
előtt − a váltót valamelyik
sebességfokozatban hagyva
− lassítasz, a belső égésű
motor önműködően lekapcsol
és fékez, hogy üzemanyagot
spóroljon.

Az új Ceed Kombi Plug-in Hybrid hatékonyság és
menetdinamika tökéletes egyensúlyával kápráztatja el
vezetőjét, működése pedig mindig kifinomult, ugyanis az
elektromos és hibrid (benzines/elektromos) üzemmód közötti
váltást szinte nem is érzi a vezető. Városi használatnál a
tisztán elektromos hatótávolság akár az 57 km-t** is elérheti.
Ha lemerül az akkumulátor, a vezérlőegység önműködően
visszavált hibrid üzemmódra. (A kép illusztráció).
* Bizonyos helyzetekben a benzines erőforrás akkor is automatikusan működésbe lép, ha éppen az EV üzemmód aktív. Erre például akkor kerülhet sor, ha az akkumulátor
töltöttsége túlságosan lecsökken, esetleg lendületesebben gyorsítasz vagy szeretnéd felmelegíteni az utasteret.
** WLTP-szabvány szerint végzett mérés.

Felkészítettük az új kihívásokra.

A Ceed lenyűgöző tulajdonságai és ultramodern technikai megoldásai tökéletesek minden útra. Szemből
az áramvonalas, átformált ködlámpákkal felszerelt első lökhárító, a tigrist idéző hűtőrács, valamint az
integrált nappali menetfényekkel hatékonyabbá tett fényszórópár hívja fel magára a figyelmet. A Sávtartó
Asszisztenssel kiegészített Ráfutásosütközés-elkerülő Támogatás, valamint az Automatikus Távolsági
Fényszóró ugyancsak szériatartozék. A Bluetooth és a lebegő hatást keltő, 5"-os LCD-kijelző is fokozza a
multimédia-élményt. A központi zár, az automatikus világításszabályozás, a Vezetőéberség-figyelmeztetés
(DAW) és az elektromos hátsó oldalablak szintén alapáron jár ezekhez a modellváltozatokhoz.

Ha a stílus és a kényelem fontos számodra, válaszd az opciós felszereltséget! Ha hátulról szemléled, a
mélyre húzott, sportos lökhárító és a LED-es lámpa varázsol el, míg elöl a sportos, tigrisszerű orr-rész
és a szintén LED-es fényszórópár kápráztatja el a szemet. Az utastérben a manuális légkondicionáló, az
egyedi mintás ülés, valamint bőrborítású kormánykerék és váltógomb csavarja el a fejed, továbbá az
a sok-sok kényelmi kiegészítő, ami az alapfelszereltségeket is vonzóvá teszi. Ráadásként a magasabb
felszereltségek esetében az elektromos első ablakok automatikusan lehúzhatóak.

5"-os kijelző az hangrendszerhez. Hála az USBcsatlakozóknak, az AM-, FM-, illetve DAB-rendszerű, RDS adatok
vételére is képes rádiót magában foglaló hifihez mobileszközök,
így például okostelefonok is csatlakoztathatóak. Emellett a
Bluetooth-alapú hanglejátszásra és streamingre is képes.

4,2"-os LCD-műszeregység. Ez az ízléses, személyre
szabható, intelligens képernyő megjeleníti például a környezeti
hőmérsékletet és a megtett kilométerek számát (napi és
összesített), továbbá a Ceed beállításainak módosítására is
lehetőséget ad.

LED-es hátsó lámpák. Vess egy pillantást az ötajtós Ceed
hátuljára, és csodáld meg a LED-es világítást, valamint a
határozott, lendületes vonalakkal látványosabbá tett hátsó
csomagtérajtót!

USB-töltőaljzat a hátsó sorban. A középkonzol hátsó részén
is elhelyezünk egy USB-töltőaljzatot, így mindig kapcsolatban
maradhatsz azokkal, akiket szeretsz.

Hátsó kamera. A továbbfejlesztett hátsó képfelvevő segít
biztonságosan betolatni a szűk parkolóhelyekre. Választhatsz a
különféle kameraállások közül, a manőverezést pedig a kijelzőn
megjelenő, dinamikus segédvonalak könnyítik meg. Ráadásul
az új változat már menet közben is bekapcsolható, jobban
szemmel tarthatóak tehát a mögöttünk haladó járművek.

Hátsó lökhárító. A Kombi hátsó lökhárítója alacsonyabb és
elegánsabb lett, így az ezeknek a felszereltségeknek a hátulja
feltűnőbb és drámaibb, mint valaha.

8"-os, színes érintőképernyő. A hangrendszer roppant
könnyen kezelhető, 8"-os TFT-LED érintőképernyője megannyi
izgalmas tulajdonsággal dicsekedhet. Hála a digitális rádiónak
(DAB), kijelzi például az előadók nevét és a számok címét,
nem mellesleg Android Auto®- és Apple Carplay®-kompatibilis,
emellett megjeleníti a tolatókamera képét.

Gold, Platinum első lökhárító. Az első lökhárítót teljesen
átterveztük, hogy még áramvonalasabb és stílusosabb legyen,
s a lehető legmélyebb benyomást tegye szemlélőjére. A
légfüggönyként szolgáló keret a teljes lökhárítón végigszalad,
így még lendületesebb a vonalvezetés az orr-részen.

Kész valami különlegesre.
Az izgalomnak számos formája létezik. Például megérzés valami újjal
kapcsolatban vagy borzongás kiszámíthatatlan dolgok miatt. Mi, a Kiánál,
összekapcsoltuk a kettőt, hogy garantált legyen az izgalom, és persze a
különleges vezetési élmény.

ProCeed. Ez a modellváltozat a merész, sportos, egyszersmind letisztult külső, valamint a hatalmas, sokoldalú és biztonságos
kombi legnemesebb vonásait tudhatja magáénak. Mindezt álomszép, kombi-kupé stílusban, látványosan alábukó tetővonallal,
ellenállhatatlan kisugárzással – egy autó a kreatív elméknek és a tudatos járművezetőknek. A hatalmas, digitális kijelzők és
a GT-Line logóval dísztett, kényelmes ülések az utasteret is elsőrangúvá teszik, akárcsak a D-alakú, váltófülekkel kiegészített
kormánykerék, amit jó fogásának köszönhetően öröm forgatni. Az i-re a hatalmas, minden túrához megfelelő csomagtartó és a
lélegzetelállító kerékgarnitúra teszi fel a pontot, kétséget kizáróan bizonyítva, hogy a ProCeed műszaki és esztétikai szempontból is
messze kitűnik a sorból. Az alapváltozat kerekei 17"-osak, felárért 18"-os készlet is rendelhető.

Ceed Kombi. Ha az erőteljes kisugárzást, a sportos stílust és az átlagon felüli helykínálatot fontosnak tartod, a 17 vagy 18
colos kerekekkel is megrendelhető Ceed Kombi az eszményi jármű számodra. A sportos hátsó lökhárító és a szintén sportos,
selyemfényű krómmal bevont hűtőrács azonnal felhívja magára a figyelmet. Vess egy pillantást a LED-es fényszórókra is! Még a
LED-es ködlámpákat is magukban foglalják, és igen impozáns az utastér is, hála többek között a D-alakú, váltófülekkel kiegészített
kormánykeréknek és a rendkívül komfortos, GT-Line logóval dísztett üléseknek.

Ceed GT. Készen állsz egy igazán sportos élményre? Az 5 ajtós Ceed GT-től megkaphatod. A típusspecifikus, GT-emblémával
ékesített hűtőrács, az első lökhárító vagy a fényes fekete küszöbvédő és külső tükör a piros stíluselemekkel igen szembetűnő.
Extra sportosak az innovatív, ködlámpákat és irányjelzőket is magukban foglaló, LED-es első fényszórók és a méhsejtrácsot idéző
hátsó világítótestek is, utóbbiakon futófényként végigszaladó irányjelzéssel. A diffúzor, a dupla, rozsdamentes kipufogóvég és a
18"-os kerékgarnitúra szintén hozzátartozik a GT –megjelenéshez. A Ceed GT határozott megjelenéséhez a Kia által fejlesztett,
204 lóerős 1.6 T-GDi motor is hozzájárul, méghozzá hétfokozatú, dupla kuplungos váltóval és Sport-fokozatba kapcsolható
vezérlőelektronikával hatékonyabbá téve. Ha ezt a kivitelt választod, teljesen új, semmihez nem fogható vezetési élményben lesz
részed!.

Csak igazi egyéniségeknek.

Platinum választható
alapfelszereltség, CPK
(kombinált műbőr-szövet
kék varrással). A csomag
fekete szövetből és műbőrből
összeállított kárpitozást,
valamint magas fényű, fekete
és szemet gyönyörködtető
,,benzinkék” díszítőelemeket
foglal magában.

Független. Progresszív. Inspiráló. Magabiztos. Négy szó, ami minden Kia
tervezésénél meghatározza a koncepciót. Az utastér esetében ez fokozottan
igaz. Kizárólag stílusos, gondosan válogatott anyagokból állítjuk össze az
utasok környezetét, és sok-sok olyan kiegészítőt, illetve felszerelést kínálunk,
ami arra ösztönöz, hogy egyből a volán mögé pattanj. Válassz a két fekete
alapkárpit közül, vagy rendeld meg a fekete színcsomagot, melynek részeként
szövet-műbőr huzat kerül az ülésekre. Ha emelnéd a tétet, megteheted − a
legkifinomultabb Kia Ceed utasteréhez fekete bőrkárpitozás is elérhető.

STEEL, BRONZE és SILVER
fekete alapfelszereltség.
Az alapfelszereltség részeként
fekete szövetkárpitozást
kap a beltér, a műszerfalat
pedig fémből készülő,
sötét stíluselemek teszik
látványosabbá.

GOLD fekete
alapfelszereltség.
Az alapfelszereltség részeként
fekete szövetkárpitozást
kap a beltér, a műszerfalat
pedig fémből készülő,
sötét stíluselemek teszik
látványosabbá.

Platinum választható
alapfelszereltség CPB
(kombinált műbőr-szövet).
Az összeállítás fekete
szövetből és műbőrből
összeállított kárpitozást,
valamint magas fényű, fekete
és selyemfényű, krómhatású
díszítőelemeket tartalmaz.

Platinum opcionális
bőrcsomag. Puha tapintású,
kellemesen párnázott ülések
teljes fekete bőrborítással
a hosszan tartó kényelem
érdekében. Tökéletesen
illenek a magasfényű
díszcsíkokhoz és a
selyemfényű, krómhatású
műszerfaldíszekhez.

GT-Line alapfelszereltség. Álomszép textil-műbőr kárpitozás látványos GT-Line logóval. A fekete tetőkárpitozás az
alapfelszereltség része.

GT alapfelszereltség. Igazán gyönyörű, biztos oldaltartású ülések fekete Suede (szarvasbőr tapintású)
kárpitozással, piros varrásokkal és GT-emblémával. A fekete tetőkárpitozás az alapfelszereltség része.

GT-Line opcionális felszereltség (BŐR csomag). Szürke cérnával varrt, fekete Suede (szarvasbőr tapintású)
bőrrel borított ülések GT-Line-logóval. A fekete tetőkárpitozás az alapfelszereltség része.

GT-Line opciós felszereltség ( BŐR" csomagban, csak ProCeed esetén). Puha tapintású, remek oldaltartású ülések teljes fekete
"
bőrborítással és GT-Line-logóval, a hosszan tartó kényelem érdekében. A fekete tetőkárpitozás az alapfelszereltség része.

Igazodik elképzeléseidhez.
Használd ki kreativitásod, és tedd színesebbé a világodat saját személyiségeddel! Hagyd, hogy a Kia
inspiráljon! 13 lenyűgöző fényezés és 8 kerékgarnitúra közül választhatod ki személyes kedvencedet!

Casa White (WD)

Deluxe White (HW2)

Silky Silver (4SS)

Black Pearl (1K)

Yucca Steel Grey (USG)

Machined Bronze (M6Y)

Lunar Silver (CSS)

Blue Flame (B3L)

Experience Green (EXG)

Orange Fusion (RNG)
csak GT-Line esetén

Infra Red (AA9)

Splash Lemon (G2Y)

ProCeed modellnél csak
GT-Line esetén

Penta Metal (H8G)

15"-os acélkerék

16"-os könnyűfém kerék

16"-os könnyűfém kerék

17"-os könnyűfém kerék

A gumiabroncsokra, az üzemanyag-fogyasztásra és az egyéb paraméterekre vonatkozó információk − az EU 2020/740. rendelkezésével
összhangban − a www.kia.com oldalon elérhetőek. Az abroncsokon olvasható adatok csupán tájékoztató jellegűek.

GT-Line 17"-os, kétszínű,
könnyűfém kerék átlátszó
lakkal bevont fémfelületekkel

GT-Line 18" -os, könnyűfém
kerék

GT 18" -os, könnyűfém kerék

Méretek (mm)

Manuális váltó. Még mindig nagyon szeretjük, hiszen
villámgyorsan és kifinomultan kapcsolhatóak a fokozatok, az
áttételek pedig a motor teljesítménygörbéjéhez igazodnak. A
legfőbb erényt mindenki ismeri: teljesítmény és takarékosság
tökéletes egyensúlya.

DCT (duplakuplungos-váltó). A duplakuplungoserőátvitel legfrissebb, hétfokozatú nemzedéke sportos
menetteljesítményeket és kiváló üzemanyag-hatékonyságot
garantál. A környezetbarát működés érdekében a Ceed Hybrid
esetében a hatfokozatú változatot alkalmazzuk.

1.6 GDi PHEV specifikációk
Li-ion polymer

Feszültség (V)

360

Kapacitás (Ah)

24.7

Elektromosenergia (kWh)

8.9

Maximális menetteljesítmény (kW)

59

Súly (kg)

117

Elektromos motor

60.5

Elektromos motor nyomaték (Nm)

170

880

Max. teljesítmény (LE/fordulat/perc)

1,559 / 1,565

1,567 / 1,573

(16“ / 17“)

(16“ / 17“)

1,800

*A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti
mérésekből származnak.
A feltüntetetti értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt.
Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
**Optimális akkumulátor töltöttségi szint mellett / lemerült akkumulátorral

120 T-GDI
6 sebességes

160 T-GDI

160 HYBRID 48V

204 T-GDI

6 sebességes

7 sebességes DCT

7 sebességes DCT

Benzin részecskeszűrővel

Motor típus

1,070

A feltüntetett méretek kiviteltől és felszereltségtől függően változhatnak!

Üzemanyag

Hengerűrtartalom (cm3)

2,650
4,600

100 T-GDI

Sebességváltó

Ceed SW PHEV
Ceed SW PHEV

Állandó mágneses
szinkronmotor

Elektromos motor max. lóerő (LE)

Motor

1,465

Akkumulátor típusa

3 hengeres soros turbó
998

100 / 4500

120 / 6000

160 / 5500

1.6 GDI PHEV

7 sebességes DCT

Gázolaj szelektív katalizátorral (SCR)

4 hengeres soros turbó

998

136 HYBRID 48V
6 sebességes

6 sebességes DCT
Benzin-elektromos Plug-in Hybrid

4 hengeres soros turbó

4 hengeres soros turbó

4 hengeres soros turbó

1591

1598

1598

1580

160 / 5500

204 / 6000

136 / 4000

136 / 4000

141 / 5700

1482

Benzin-elektromos

Max. nyomaték manuális váltó esetén (Nm)

172

172

253

253

265

280

320

265

Maximális sebesség (km/h)

183

190

210

210

225

200

200

171**

CO2-kibocsátás (vegyes, g/km)*

119-145

119-145

125-142

126-136

154

118-127

121-132

29-32 (súlyozott vegyes)

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes, l/100km)*

5,2-6,4

5,2-6,4

5,5-6,3

5,6-6,0

6,8

4,5-4,8

4,6-5,0

1,3-1,4 (súlyozott vegyes)

Saját tömeg (kg, max.)

1223-1400

1255-1448

1302-1418

1285-1451

1338-1465

1339-1487

1370-1514

1533-1601

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg

1840

1840

1850

1900

1900

1930

1960

2030

Max. vontatható tömeg (kg),
fékezett utánfutó

1000

1000

1410

1410

1410

1500

1500

1300

Max. vontatható tömeg (kg),
fékezetlen utánfutó

500

500

600

600

600

650

650

600

Kia szolgáltatások
Magyarországon.
Válaszd a Kia egyedülálló magyarországi szolgáltatásait, mellyel még nagyobb biztonságban érezheted magad! Exkluzív, csak Kia tulajdonosok számára elérhető programjaink és szolgáltatásaink további
részleteiről és a feltételekről a www.kia.com/hu oldalon olvashatsz többet. Keresd fel kedvenc márkakereskedésedet, ahol minden részletről tájékoztatnak majd!

Otthontöltési program.
MODE 3-as töltési megoldás, ami az otthoni töltés
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja.
Az exkluzív program fali töltőből és a telepítési
szolgáltatásból áll, a fali töltőket 3 év garanciával
kínáljuk.

Premium Value Program.
Költségként elszámolható havi bérleti díj
Áfa-visszaigénylés
Változatlan és előre tervezhető havidíjak
Garantált maradványérték
A bérleti díjba épített főbb szolgáltatások,
pl. biztosítás, asszisztencia, karbantartás és szerviz

Autózz teljes lelki nyugalomban!

Rugalmas finanszírozás, rövid
gépjárműcsere ciklusokkal
Fix kamatozás
Alacsony, kedvező havi
lízingdíj
3 év ingyenes karbantartás
bármelyik hivatalos Kia
márkaszervizben

3

PREMIUM VALUE PROGRAM

ÉV

Nem hagy magadra az úton probléma esetén!
Ingyenes a garancia kezdő dátumától (Warranty Start
Date) 12 hónapig. Évenként hosszabbítható 10 éves
korig, vagy maximum 200.000 km futásteljesítményig.

Az Allianz, a Generali és a Groupama termékei
kifejezetten a Kia ügyfelek részére.*

Segít műszaki hiba, üzemanyag hiány, lemerült
akkumulátor, defekt, kulcs elvesztése vagy bezárása
esetén.

A javíthatósági határ sérülés esetén a kárkori érték
100%-a.

Vállalja például a helyszíni javítást, autómentést, tovább- vagy hazautazást, kölcsöngépjármű biztosítását,
szállást stb.*

Az első évben új értéken térít lopás, vagy totálkár
esetén.

Csereautó-térítést biztosít, ment és szállít Európa
bármely pontjáról.

*A tájékoztatás nem teljes körű, a szolgáltatásainkról további részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben vagy a kia.com/hu weboldalon!
Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha egészen
pontos információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

7 éves járműgarancia. Minden új Kia modellre 7
éves / 150 000 km-es gyártói garanciát vállalunk
helyi/országos feltételek szerint. Egyedülálló
ajánlatunknak köszönhetően gépjárműved még
értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi
tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve,
hogy a járművet a tulajdonos előírásszerűen
karbantartja.
7 éves Kia-garancia az EV-, HEV- és PHEVakkumulátorokra. Ha elektromos (EV), hibrid
(HEV) vagy plug-in hybrid (PHEV) Kia modellt
vásárolsz, annak megnyugtató tudatában teheted,
hogy az akkumulátorok hosszú élettartamúak. Ha
elektromos (EV), hibrid (HEV) vagy plug-in hybrid
(PHEV) Kia modellt vásárolsz, annak megnyugtató
tudatában teheted, hogy az akkumulátorok hosszú
élettartamúak. Ezek az akkumulátorok részei
a Kia által biztosított, első használatba vételtől
számított 7 éves vagy 150 000 km-es (amelyik
előbb bekövetkezik) garanciának. A mild hibrid
elektromos járművek (MHEV) kisfeszültségű
akkumulátorai (48V és 12 V) esetén a Kia garancia
a megtett kilométertől függetlenül 2 évig terjed

az első regisztrációtól számítva. A Kia csak
az EV és PHEV járművek esetén garantálja az
akkumulátor 70%-os kapacitását. A HEV és MHEV
akkumulátorok kapacitáscsökkenésére a garancia
nem terjed ki. A lehetséges kapacitáscsökkenés
minimalizálása érdekében kérjük, kövesse a
kezelési kézikönyv erre vonatkozó fejezetében
található utasításokat! További részletek a kia.com/
hu/garancia oldalon.
*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói
garancia. Érvényes az EU-tagállamokban
(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek
márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/
hu/garancia oldalon.

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli
változtatás jogát fenntartja. A kiadványban látható modellek és
felszereltségi szintek, valamint szolgáltatások eltérhetnek a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai
korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai
újdonságok megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól,
hogy a járművet mindig biztonságosan vezesse. A vezetést támogató, illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem teljes
körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza.

Kia Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
www.kia.com

A Kia Hungary Kft. kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért
ez a katalógus tanúsított erdőgazdaságból származó FSC alapanyagból
készült. A minősítés garantálja, hogy az adott termék olyan erdőgazdaságból származik, ahol a kitermelés és az erdő újratelepítése során figyelembe
veszik a biodiverzitást (az élővilág sokféleségét) és az ökológiai egyensúly
fenntartását.

A kiadvány auditált karbonsemleges nyomtatással, növényiolaj-bázisú
festékkel, vegyszer- és alkoholmentesen készült.

