Kia ProCeed

Csak rajtunk múlik,
mennyire élünk teljes életet.
Köszöntjük a Kia világában!
Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan, minden
ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig számíthat.
A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mindannyiunk
számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan autókat, amelyekkel új távlatokat fedezhet fel és élvezhet ki. Lenyűgöző
formavilágú, fejlett technológiájú autókat, tele intelligens megoldásokkal. Kimagasló minőségük zálogaként minden modellünket páratlan, hétéves garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk,
egyetlen gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:
a meglepetés ereje.
Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát a meglepetés
erejének.

MERJEN ÁLMODNI

… MÁSKÉPP!

Minden generációban születik egy autó, amely felborítja a konvenciókat. Egy autó, amely olyan
merész, hogy szétfeszíti a formatervezés szabályait, és újraalkotja a sportos megjelenésről alkotott
elképzeléseinket. Egy autó, amely fittyet hány a tér és a sokoldalúság közötti összefüggésekre, és
megkérdőjelez mindent, amit a teljesítményről gondoltunk.
Egy autó, amelytől felgyorsul a pulzus, amely nem ereszti a tekintetet, amely befészkeli magát a fejünkbe és a szívünkbe.
Az új Kia ProCeed megérkezett.
Az új Kia ProCeed család két lenyűgöző modellből: GT és GT Line kivitelből áll.

HIGGYEN A SZEMÉNEK
Az első, ami az új Kia ProCeed merész formai koncepciójával kapcsolatban feltűnik, az az innovatív karosszériaforma, amely a kupék izgalmát
és eleganciáját egyesíti a sportkombik praktikus kifinomultságával.
Hajoljon közelebb: csodálja meg a drámai hatású, erősen ejtett, alacsony
tetővonalat, a plasztikusan megformált karosszéria áramvonalas kontúrjait. Ezek a részletek sportos személyiséggel ruházzák fel, és kiemelkedően vonzóvá teszik a ProCeedet. A képet látványos, 18 colos könnyűfém
keréktárcsák teszik teljessé.

… ÉS AZ ÉRZÉKEINEK!

CSODÁLJA MERÉSZSÉGÉT
Akármerre is jár, az új Kia ProCeed merész kiállása feledhetetlen benyomást tesz mindenkire, mindenekelőtt azoknak az új, egyedi LED-es
hátsó nappali fényeknek köszönhetően, amelyeket tökéletesen integráltunk a karosszéria stílusos sziluettjébe. Ráadásul kétrétegű hátsó
lökhárítójával és dupla kipufogójával a ProCeed ugyanolyan tetszetős
látvány, mint amilyen csodálatosan szól.

… ÉS SPORTOS KARAKTERÉT!

ÉREZZE A MAGABIZTOSSÁGOT
… MINDEN IRÁNYBÓL!

A ProCeed megjelenése magáért beszél. Színes betétekkel kiemelt,
sportos oldalsó borítások diktálják az ütemet a méhsejt-szerkezetű,
fekete 'tigrisorr' maszknak, az első lökhárító légterelő peremének, a GT
emblémának. A 'jégkocka' stílusú LED-es nappali fényekkel kiegészített
LED-es fényszórók, és a túraautók stílusában megalkotott, keskeny
ködfényszórók pedig ugyanolyan merészek, mint az új rajzolatú kön�nyűfém keréktárcsák.

ÉLVEZZE A SOKOLDALÚSÁGOT
… ÉS A TÁGAS TERET!

Az új Kia ProCeed egyedi karosszériája ugyanolyan stílusos, mint amilyen
praktikus. Nem csupán az utasok számára kínál extra férőhelyet: a csomagtartó 594 literes kapacitása a kategória egyik legkiválóbb értékének számít.
Ráadásul a 40:20:40 arányban osztott hátsó ülések egy mozdulattal, a
távolból lehajthatók, a pakolást pedig motoros mozgatású, intelligens csomagtérajtó teszi könnyebbé. És akkor még nem említettük a további, rendkívül ötletes tárolómegoldások hosszú sorát.

Az új Kia ProCeed vezetője és utasai egyformán részesülnek izgalmakban és kifinomultságban. Foglaljon helyet a kiváló minőségű utastérben. A fekete Suede/bőr kárpitozott ülések középvonalát kontrasztos Suede betétsáv díszíti, míg a GT Line kivitelben szürke, a GT verzióban piros öltésekkel, valamint
látványos logódíszítéssel találkozunk.
Az elegánsan sportos, alul egyenes kormánykeréken váltófüleket, a műszerfalon tökéletesen integrált, 8
colos érintőképernyős navigációs rendszert találunk; a teljesen automatikus szabályozású klímaberendezés digitális kijelzőn jeleníti meg az utastér hőmérsékletét.

… A KALAND SZELLEMÉT

KÉNYELEM

FEDEZZE FEL

Minden eddiginél rugalmasabb és sokoldalúbb tér, amely azonban nem csorbítja a ProCeed sportos formatervét és dinamikus
személyiségét. Akár tele van csomagokkal, akár csak valami
extra nagyméretű tárgyat szállítana, a ProCeed praktikus megoldások egész sorával siet segítségére.

40:20:40 ARÁNYBAN SÍKBA DÖNTHETŐ ÜLÉSEK

ÜLÉSHAJTÁS A TÁVOLBÓL

Az osztva dönthető üléseknek köszönhetően a ProCeed alkalmaz-

A ProCeed gyorsan és könnyedén megpakolható: a csomagtérben

kodik igényeihez: utasai mellett akár sportfelszerelést vagy más

elhelyezett kart meghúzva síkba fekszenek a hátsó üléstámlák.

hosszú tárgyakat is szállíthat.

FŰTHETŐ, SZELLŐZTETETHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK
Minden időjárásra felkészült. Fűthető első és hátsó ülések segítenek a nagy hidegben. A három fokozatban fűthető ülések gyorsan
felmelegszenek, majd a kívánt hőfok elérése után tartják a hőmérsékletet. A nyári forróságban pedig szellőztetethető első ülések
Az új Kia ProCeed kalandvágyó szellemisége stílussal, kényelemmel, praktikummal és sokoldalúsággal társul. Merész karosszériaformájának köszönhetően bőséges hely várja Önt és utasait, kezdve az 594 literes csomagtartóval, amely a hátsó ülések lehajtásával 1545 literesre
bővíthető. Élvezze a szellőztetett első ülések és az opciós fűthető hátsó ülések kényelmét; ámuldozzon, mekkora hely áll rendelkezésre, ha
síkba dönti a hátsó üléstámlákat; ha pedig mindkét keze tele van, jól jön az intelligens csomagtérajtó. A tágas csomagtartónak és az extra
tárolóhelyeknek köszönhetően a ProCeed mindig tökéletes útitársa lesz.

segítenek a hűsölésben.

… MENET KÖZBEN IS!
Utazás közben is kapcsolatban maradhat: az új Kia ProCeed
fedélzetén könnyedén kezelhető technológiák várják. Úti célját 8 colos érintőkijelzővel felszerelt navigációs rendszeren
állíthatja be, amelyhez 7 évre érvényes térképfrissítéseket
kínálunk. Telefonját vezeték nélkül töltheti, a fedélzeti rendszereket integrált hangvezérléssel kezelheti, a zenei és telefon
funkciókat Bluetooth kapcsolat szolgálja ki.

VEZETÉK NÉLKÜLI MOBILTELEFON TÖLTŐ

JBL PREMIUM AUDIORENDSZER

Felejtse el a vezetékeket: helyezze Qi technológiával felszerelt

Az új Kia ProCeed fedélzetén JBL Premium audiorendszer gon-

okostelefonját a praktikus vezeték nélküli mobiltelefon töltőfe-

doskodik a nagyszerű hangzásról. A nyolchangszórós JBL audi-

lületre.

orendszer fejlett Clari-Fi zenei helyreállító funkciója feljavítja az
MP3 fájlok minőségét, így remek hanghűséget biztosít.

INFOTAINMENT

KAPCSOLÓDJON A VILÁGHOZ

ITT MINDEN KÉRDÉSÉRE
MEGTALÁLJA A VÁLASZT.

A TomTom Live-ra épülő Kia kapcsolt szolgáltatásokkal felszerelt új navigációs rendszer pontosságával, és kiváló minőségével új mércét állít. Folyamatos kapcsolatot tart
fenn a külvilággal, és minden eddiginél több hasznos információval szolgál. A rendszer
lelke egy wifi hálózat, amely révén a ProCeed navigációs rendszere az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az internetet.*

KIA KAPCSOLT SZOLGÁLTATÁSOK

HOL?
MIKOR?
HOGYAN?

1. LIVE TRAFFIC**

2. TRAFFIPAX**

A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési in-

A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző rendszerekre

formációi kétpercenként frissülnek, így Ön pontosan tudhatja,

hívja fel a figyelmet, beleértve a telepített traffipaxokat is,

hogy hol nincs fennakadás, illetve mely környékeket érdemes

valamint tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozásokkal sújtott

elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt,

területekről. A rendszer a baleseti statisztikákat is képes figye-

és alternatív útvonalakat javasol.

lembe venni, és megjeleníti a baleseti gócpontokat.

3. HELYI KERESÉS

4. IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS

Ha éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes helyen talál-

Napsütéses hétvége vár Önre, vagy elmossa az eső a progra-

kozna barátaival, válassza a helyi keresés (Local Search) funkci-

mot? Ellenőrizze az időjárás előrejelzést! Írja be a célállomást, és

ót. Az adatbázis 500 kategóriában 250 000 helyszínt tartalmaz,

máris megtekintheti az arra vonatkozó, négynapos előrejelzést,

amelyek között 25 000 kulcsszó alapján kereshet, így biztosan

a minimum és maximum hőmérsékleteket, a szélsebességet,

megtalálja, amikre szüksége van.

valamint a várható napsütést vagy csapadékot.

5. PARKOLÁSI INFORMÁCIÓ

6. ÜZEMANYAG-INFORMÁCIÓ

A villámgyors parkolás érdekében a rendszer már azelőtt meg-

Amikor kezd kiürülni a tank, a rendszer a TomTom online adat-

jeleníti a szabad parkolóhelyeket, hogy Ön megérkezne. Az előz-

bázisa segítségével megjeleníti a legközelebbi benzinkutakat,

mények ismeretében megmutatja a lehetséges utcai parkolóhe-

azok áraival együtt, így Ön pontosan megtervezheti tankolását.

lyeket, míg a parkolóházak esetében színkódokkal jelzi a szabad
helyek elérhetőségét.
* A szolgáltatás aktiválásához aktív adatszolgáltatással rendelkező okostelefonra van szükség.
** A szolgáltatások igénybe vételét az adott országban törvényi korlátozások szabályozhatják.

… ÉS NYUGALOMRA
Gondtalanul a legélvezetesebb az utazás. Az új Kia ProCeed
pontosan ezért vigyáz Önre és utasaira innovatív funkciók
és kifinomult technológiák segítségével.

BIZTONSÁG ÉS VEZETŐTÁMOGATÁS

VÉDELEMRE TERVEZTÜK

SÁVTARTÓ ASSZISZTENS (LKAS)

VEZETŐÉBERSÉG-FIGYELMEZTETÉS (DAW)

Ne aggódjon, hogy kisodródik a sávjából. A sávtartó asszisztens

A rendszer a kormányzást, az irányjelző használatát, a gyorsítást és

a szélvédő felső szélén elhelyezett kamera segítségével figyeli

az utazás időtartamát felügyelve észleli, ha lanyhul a vezető kon-

a sávfelfestéseket, és amennyiben Ön akaratán kívül kisodródik

centrációs képessége. Amennyiben a vezetőnél koncentráció- vagy

a sávból, a rendszer figyelmezteti, sőt, akár vissza is kormányozza a

figyelemvesztés jeleit észleli, a rendszer hangjelzéssel, valamint

járművet a sávba.

a műszerfalon megjelenő, kivilágított kávéscsésze piktogrammal
figyelmeztet, hogy ideje pihenőt tartani.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA (SCC)* STOP&GO FUNKCIÓVAL

RÁFUTÁSOS ÜTKÖZÉSELKERÜLŐ TÁMOGATÁS (FCA)

A kamera és radar érzékelőket alkalmazó adaptív sebességtartó automatika a ProCeed sebességét és a követési

Az FCA rendszer felismeri az Ön előtt haladó járműveket, vagy opcióként az úton átkelő gyalogosokat is. A környező jár-

távolságot egyaránt szabályozza. A rendszer a ProCeed sebességét automatikusan szabályozva tart biztonságos

művek távolságát és sebességét radar és kamera segítségével felügyelő rendszer ütközés veszélye esetén a műszerfalon

követési távolságot. Ha a másik jármű gyorsít, a ProCeed is így tesz - de csak az előre beállított határértékig. Ha az

felvillanó riasztás segítségével figyelmezteti a vezetőt. Az opciós gyalogosfelismerő funkció a kormánykeréken keresztül

elöl haladó gépkocsi lassít, és a beállított követési távolság már nem tartható, a rendszer lelassítja, vagy akár meg

figyelmeztet a veszélyre. Ha a vezető nem reagál, a rendszer önműködően fékez, elkerülve a balesetet vagy enyhítve

is állítja a ProCeedet. Ez igazán hasznos funkció, különösen sűrű forgalomban.

annak súlyosságát.

* Az adaptív sebességtartó automatika (SCC) kizárólag DCT sebességváltóval szerelt modellekhez elérhető.

… INNOVATÍV MEGOLDÁSOKKAL
Az új Kia ProCeed a lehető legbiztonságosabb vezetési élményt kínálja. Innovatív funkciókkal siet a segítségére, hogy Ön biztonságosabban vezethessen. Dugóban manőverezni, parkolásban segíteni, vagy bevilágítani egy sötét kanyart?
A ProCeed mindezt megoldja, így Ön könnyebben elkerülheti a veszélyt.

BIZTONSÁG ÉS VEZETŐTÁMOGATÁS

VIGYÁZ ÖNRE

TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ ASSZISZTENS (HBA)
Ha a szélvédő mögött elhelyezett kamera éjjel szemből közeledő
autót észlel, a távolsági fényszóró asszisztens automatikusan átvált
tompított világításra, nehogy elvakítsa a másik autóst. Miután a
jármű elhaladt, automatikusan visszakapcsol a távolsági világítás.

SÁVKÖVETŐ RENDSZER (LFA)*

INTELLIGENS PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER

A rendszer hatalmas ugrás a félautonóm közlekedés irányába. Az LFA rendszer az elöl haladó járművek viselkedése függvényében szabályoz-

Az intelligens parkolást segítő rendszerrel gyerekjáték a parkolás.

MÖGÖTTES KERESZTIRÁNYÚ ÜTKÖZÉSVESZÉLYRE
FIGYELMEZTETÉS (RCTA)

za a gyorsítást, a lassítást és a kormányzást. Ez könnyebbé és biztonságosabbá teszi a közlekedést sűrű forgalomban. A rendszer kamera és

Elöl, oldalt és hátul elhelyezett érzékelőkkel segíti Önt a párhu-

Parkolóból vagy autóbeállóból kitolatva a rendszer figyelmezteti

radaros érzékelő jelei alapján tartja a biztonságos követési távolságot, valamint a sáv középvonalában tartja a járművet. Az LFA 0 - 180 km/óra

zamos, ferde és merőleges parkolás végrehajtásában. Önnek

a vezetőt, amennyiben a keresztben futó úton közeledő járművet

között üzemképes.

nincs más dolga, mint fékezni, gyorsítani és sebességet váltani – a

észlel.

* A sávkövető rendszer (LFA) kizárólag DCT sebességváltóval szerelt modellekhez elérhető.

rendszer mindent mást megold. Még kiállni is segít a párhuzamos
parkolókból.

ÉLJE ÁT AZ IZGALMAKAT
… ÉLVEZZE A TELJESÍTMÉNYT!

Dinamikus vezethetőség, mozgékonyság és nyers erő: ez teszi olyan élvezetessé az új
Kia ProCeed vezetését. Mindkét ProCeed modell hajtásláncát úgy hangoltuk, hogy a
futómű és a lengéscsillapítás beállításával harmonizálva maximális menetdinamikát
nyújtson, és ezzel élménnyé varázsoljon minden utazást. A színtiszta vezetés örömét a
kormányon elhelyezett váltófülek szolgálják, amelyekkel anélkül kapcsolhatja gyorsan
és finoman a fokozatokat, hogy elengedné a volánt. Az élményekhez a kettős kipufogócső és a Michelin Pilot Sport 4 abroncsok is hozzájárulnak, hihetetlenné és feledhetetlenné téve a vezetést.

… FOKOZOTT ÉLMÉNYEK

HAJTÁSLÁNC

MAGASABB ELVÁRÁSOK
A városban és országúton egyaránt dinamikusan vezethető új Kia ProCeed fejlett műszaki tartalmának és nagyteljesítményű
motorjainak köszönhetően ideális választás. Válasszon a nagyteljesítményű benzines és a takarékos dízelmotorok között, kézi
kapcsolású vagy hétfokozatú duplakuplungos sebességváltóval társítva. A kormányra szerelt váltófüleken kívül az üzemmódváltó kapcsolót aktiváló Sport gomb javítja a gázreakciókat, a gyorsítóképességet, és a rugalmasságot, még dinamikusabbá téve az
autót. Ráadásul az összes hajtáslánc teljesíti a legújabb európai károsanyag-kibocsátási normát.
MŰSZAKI ADATOK
Motorok

1.0 T-GDi GPF

Sebességváltó

Hatfokozatú kézi

1.4 T-GDi GPF

Hatfokozatú
kézi

1.6 T-GDi GPF

Hétfokozatú
duplakuplungos

Hajtásmód

Hatfokozatú
kézi

1.6 CRDi SCR

Hétfokozatú
duplakuplungos

Hatfokozatú
kézi

Hétfokozatú
duplakuplungos

HÉTFOKOZATÚ DCT (DUPLAKUPLUNGOS SEBESSÉGVÁLTÓ)

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ

Az új generációs, hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó

telek harmonizálnak a motor nyomatékgörbéjével. Az eredmény? A

a sportos vezetést kiváló üzemanyag-fogyasztással párosítja.

teljesítmény és a takarékosság tökéletes egyensúlya.

VÁLTÓFÜLEK*

ÜZEMMÓDVÁLTÓ KAPCSOLÓ (DMS)*

A váltófülek révén gyorsan válthat sebességet anélkül, hogy leven-

A vezetési élményt új szintre emelő üzemmódváltó a sebességváltó

né kezét a kormányról. Az autó dinamikusabban és ösztönösebben

mellett elhelyezett Sport gombbal kapcsolható. A DCT sebesség-

vezethető, miközben mindenről Ön dönt.

váltóval együttműködő rendszer fokozott menetdinamikát kínál a

A kézi sebességváltó gyorsan, finoman kapcsolható, az egyes átté-

Elsőkerék

Üzemanyag típusa

Benzin, részecskeszűrővel (GPF)

Motor típusa

Gázolaj, szelektív redukciós
katalizátorral (SCR)

12 szelep (hengerenként 4)

16 szelep (hengerenként 4)

16 szelep (hengerenként 4)

16 szelep (hengerenként 4)

Lökettérfogat (cm3)

998

1353

1591

1598

Max. teljesítmény (LE/1/perc)

120

140

204

Max. forgatónyomaték (Nm/1/perc)

172

242

265

Végsebesség (km/óra)

190

210

205

136

225

230

280

320

200

200

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

5,6-6,1

5,9-6,4

6,0-6,5

7,4

7,2

4,8-5,2

5,1-5,3

CO2-kibocsátás (vegyes) (g/km)

127-139

135-146

137-147

169

163

125-136

133-138

1391

1409

1436

1438

1465

1469

1496

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)

1820

1840

1870

1870

1900

1900

Legnagyobb vontatható tömeg, fékezett utánfutó

1200

1410

1410

1500

Legnagyobb vontatható tömeg, fékezetlen utánfutó

600

600

600

650

Menetkész tömeg (kg) (max.)

MÉRETEK ÉS TÉRFOGATOK

1920

BELSŐ MÉRETEK

Teljes hosszúság (mm)

4605

Teljes szélesség (mm)

1800

Teljes magasság (mm)

1422

Tengelytáv (mm)

2650

Első túlnyúlás (mm)

885

Hátsó túlnyúlás (mm)

1070

Üzemanyagtartály (l)

50

Csomagtartó (VDA) (l)

594-1545

Első üléssor

Második üléssor

Fejtér (mm)

962

950

mális előzési teljesítmény révén. A DMS emellett jobb kormányre-

Lábtér (mm)

1073

875

akciókat is biztosít; a 18 colos Michelin Pilot Sport 4 abroncsokat

Válltér (mm)

1428

1399

tökéletesen kiegészítve minden elemében dinamikus vezetési

jobb gázreakciók, hevesebb gyorsítóképesség, valamint az opti-

élményt nyújt.
* A DMS rendszer és a váltófülek kizárólag DCT sebességváltóval szerelt modellekhez elérhetők.

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek a hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [(EU) 2017/1153] szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása
az RDE (ang.röv., „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.

KÁPRÁZATOS RÉSZLETEK

… AKÁRMERRŐL NÉZZÜK

Az ötletesen kidolgozott, szemkápráztató részletekben bővelkedő új
Kia ProCeed a sportosság és a stílusos megjelenés új szintjét képviseli.
A tetővonal lélegzetelállító sziluettjétől kezdve a kecsesen formázott oldalfalakig, a légáramlást javító, hátsó lökhárító alatti diffúzortól a hátsó
légterelőbe integrált, motorsport által ihletett harmadik féklámpával
felvértezett hátsó kialakításig a ProCeed figyelmet követel magának.

… A VÁLASZTÁS HATALMÁT!

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

			FEDEZZE FEL
AZ ÚJ PROCEED GT LINE

AZ ÚJ PROCEED GT

Ha egy kupé merészen sportos megjelenését és

Ha merész formatervezést, ellenállhatatlanul

kecses formatervét egy sportkombi sokoldalú-

sportos karaktert és erőtől duzzadó teljesítményt

ságával és biztonságával szeretné kombinálni,

keres, a ProCeed GT-ben megtalálja a számítását.

a ProCeed GT Line a tökéletes választás. A

A GT logóval díszített tigrisorr hűtőmaszktól és

kifinomult utastérben navigációs rendszer, prémi-

a 'jégkocka' LED-es nappali fényektől az ejtett

um audioberendezés, váltófülekkel szerelt, alul

tetővonalon át az egységet alkotó hátsó LED-es

egyenes kormánykerék, valamint hímzett GT Line

lámpatestekig és a dupla kipufogóvégekig, a

logóval díszített, ergonomikus ülések várják; az

ProCeedet látni és vezetni kell! Az utastér nem

utasoknak és személyes tárgyaiknak bőségesen

kevésbé lenyűgöző: felsőkategóriás navigációs

jut férőhely. Vegye még hozzá az olyan részlete-

rendszer, prémium audioberendezés, váltófülek-

ket, mint a dupla kipufogóvég vagy a könnyűfém

kel szerelt, alul egyenes kormánykerék és hímzett

keréktárcsák, és hirtelen minden utazás kalan-

GT logóval díszített, ergonomikus ülések határoz-

dossá válik.

zák meg a környezetet. A GT valóban élmény a
szemnek és minden érzékszervnek.

… MI GONDOSKODUNK A RÉSZLETEKRŐL!
A stílusos beltéri opciók, a gondosan összeválogatott anyagok
és a merész díszítőelemek olyan környezetet teremtenek, amiben azonnal vezetni támad kedve. Válassza a fekete Suede/bőr
kárpitozot üléseket, amelyek középvonalát kontrasztos Suede
betétsáv díszíti, vagy az új stíluselemeket: a GT Line kivitelben
szürke, a GT verzióban piros öltéseket, valamint a látványos logódíszítéseket.

BELSŐ KIVITEL

VÁLASSZON HANGULATOT

GT LINE ALAP

GT LINE OPCIÓS FEKETE BŐR KIVITEL

Az alapkivitelű GT Line variáns divatos kéttónusú sportos üléskár-

A valódi fekete bőrbe vont puha, párnázott ülések hosszan tartó

pitozást kap.

kényelmet nyújtanak. Tökéletes választás a magas fényű dekorelemekhez és a selyemfényű króm műszerfal-betétekhez.

GT ALAP

GT LINE OPCIÓS SUEDE/BŐR KIVITEL

Az alapkivitelű GT dinamikus fekete Suede/ bőr üléseit piros öltések és piros GT logó díszíti.

A GT Line opció fekete Suede/bőr üléseket kínál szürke öltésekkel és szürke GT Line logóval.

… SZÍNEKKEL ÉS KERÉKTÁRCSÁKKAL
A ProCeed GT nyolc, a ProCeed GT Line tíz különböző színárnyalatban rendelhető.
Ezen felül háromféle lenyűgöző keréktárcsa közül választhat, így biztosan megtalálja az ízlésének és személyiségének leginkább megfelelő összeállítást.

MŰSAZKI ADATOK ÉS SZÍNEK

FEJEZZE KI SZEMÉLYISÉGÉT

KAROSSZÉRIASZÍNEK

Lunar Silver (CSS)

Blue Flame (B3L)

KERÉKTÁRCSÁK

GT Line 17’’ könnyűfém
keréktárcsa

Penta Metal (H8G)

Orange Fusion (RNG)

Sparkling Silver (KCS)

Track Red (FRD)

Deluxe White (HW2)

Infra Red (AA9)
(csak GT Line kivitelhez)

GT 18’’ könnyűfém keréktárcsa

MÉRETEK (MM)

Black Pearl (1K)

Cassa White (WD)
(csak GT Line kivitelhez)

LELKI NYUGALOM

NINCS MIÉRT
				

AGGÓDNIA

7 ÉVES GARANCIA
Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes gyártói garanciát kínálunk (3 évig km-korlátozás nélkül, a 4. évtől 150 000 kilométerig). A teljes körű garancia ingyenes és a későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a
járművet előírásszerűen karbantartják.
A FÉNYEZÉSRE VÁLLALT ÖTÉVES, AZ ÁTROZSDÁSODÁSRA VÁLLALT 12 ÉVES GARANCIA
A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést
biztosít új Kia járművének, amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.
KAPCSOLATBAN A KIÁVAL
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje
meg részletesen a Kiát és izgalmas új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki
újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja. A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk
az UEFA-nak és a FIFA-nak, támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael
Nadal teniszezőt.
FINANSZÍROZÁS
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Kia 7-éves garancia
Max. 150 000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU
tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron). Eltérések a hatályos garanciális feltételek szerint, pl.
fényezésre és felszereltségre. Helyi feltételek szerint érvényes.

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 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
Internet: www.kia.com

