Az új XCeed.

Mozgás, ami inspirál.
Crossover újragondolva.
Mi, a Kiánál hiszünk a mozgás inspiráló erejében, a stílusban, ami
egyben állásfoglalás, és az innovatív technológiában, ami megváltoztatja
a világot. Ezért gondoltuk újra crossover modellünket is, hogy napról
napra inspiráljon, méghozzá minden lehetséges módon. Az elődeinél
jóval sportosabb és merészebb megjelenésű, új Kia XCeed az egyedi,
feltűnő stílus és a funkcionalitás tökéletes keveréke. Páratlanul
fejlett plug-in hybrid hajtásláncra épül, és a legújabb, legmodernebb
kommunikációs eszközökkel segíti tulajdonosát a kapcsolattartásban.
Persze ez csak a jéghegy csúcsa... Ez egy ötletekkel teli, innovatív
crossover, amit úgy készítettünk, hogy tökéletesen passzoljon
életviteledhez, s messze felülmúlja elképzeléseidet.

Az új Kia XCeed.
Crossover újragondolva.
Az élet gyorsan pörög. Ide-oda mész, emberekkel találkozol, ötleteket valósítasz meg,
szükséged van tehát egy autóra, ami bírja a tempódat. Egy autóra, ami elég praktikus ahhoz,
hogy minden helyzetben segítségedre legyen, ugyanakkor stílusos, innovatív és napról
napra inspirál! Az új Kia XCeed újraértelmezi a crossover fogalmát. Lenyűgöző használati
érték jellemzi, s bármire képes, ami fontos a számodra. Imádni fogod a minden eddiginél
sportosabb formavilágot és a stílust, amivel az új Kia XCeed kiköveteli a figyelmet... Az
intelligens kommunikációs eszközökkel útközben is kapcsolatban maradhatsz. Válassz
erőteljes benzinmotorjaink közül, vagy mondj igent valamelyik takarékos, mégis nagy
teljesítményű plug-in hybrid hajtásláncunkra! Bárhogy is döntesz, az új Kia XCeedben olyan
crossovert ismerhetsz meg, ami illik az életstílusodhoz, sőt, messze felülmúlja elvárásaidat.

A színtiszta sportosság
szellemisége.
Az új Kia XCeedet úgy terveztük, hogy igazán jellegzetes legyen. Így aztán
messze kitűnik a tömegből, sőt, teret követel, és mindenkit lenyűgöz, aki
fogékony a szépségre. Bármely szögből vizsgálod, egyedi és kifejező, különleges
formajegyei azonnal magukra vonják a figyelmedet. Tiszta, erős arányainak
köszönhetően tagadhatatlanul merész kiállás és ikonikus vonalvezetés jellemzi,
így azonnal felismerhető. A GT-Line kivitel határozott, szembetűnő kiegészítői
még lenyűgözőbbé varázsolják az XCeedet, amire új, LED-es hátsó lámpa,
valamint típusspecifikus hűtőrács és lökhárító is került. A crossoveres, sportos
megjelenéshez a feketekróm díszítőelemek és az új, 18”-os, kifejezetten GTLine-hoz gyártott könnyűfém kerekek is nagyban hozzájárulnak – a Kia XCeed
ütősebb, mint valaha!

Bárhová is téved tekinteted, csupa emlékezetes formai
megoldással találkozhat, amire jólesik újból és újból
rápillantani. A legapróbb részletek is éppoly lenyűgözőek,
mint maga az összhatás. Mély benyomást tesz ránk az új,
progresszív LED-es hátsó lámpa is, akárcsak a lökhárítón
kialakított, sportos, fényezett diffúzor és a magasfényű
fekete tetősín. Az új Kia XCeed tetőtől talpig intelligens,
egyedülálló és minden alkalommal megborzongat!

Szembetűnő jelenség
az utakon.

Feltűnő stílus, ami
megkülönböztet.
A Kia XCeed Plug-in Hybridről (PHEV) már messziről látszik, hogy
egészen különleges. Lendületes és szép vonalainak köszönhetően
tekintélyt parancsol és nyugodt magabiztosságot sugároz.

Ha közelebbről is megnézed, csupa ötletes részletet fedezhetsz fel. Az újonnan
tervezett, LED-es fényszóró, a hűtőrács, az első lökhárító és a légbeömlő
új dimenziókat nyit a sportosságot illetően, ahogy az új, 18”-os könnyűfém
kerekek is feltűnően merészek. Hátulról szemlélve is hasonlóan inspiráló az új
crossoverünk. Az új, magasfényű fekete keretbe foglalt diffúzor és a diszkrét
kipufogó kétségtelenül sportos megjelenéssel ruházza fel az XCeedet. Hogy
melyik a legjobb részlet? Mindegyik!

Egy hely, ahol
a Te nyelvedet beszélik.
Az új Kia XCeed a kényelem, a sportosság és a stílus tökéletes egyensúlyával
nyűgöz le. Az utastérben egyből érezheted, hogy a kezelőszervek könnyen
használhatóak, az alapanyagok prémium színvonalat képviselnek, és minden
részlet ultramodern és letisztult. A D-alakú, GT-Line emblémával ékesített
kormánykereket és a szürke cérnával varrt váltógombot éppoly jóleső érzés
megmarkolni, mint megpillantani. Az elképesztően igényes fekete tetőkárpit és
az ülések bőrborítása is feltűnővé és jellegzetessé teszik új crossoverünket.

A jókedvért
és a feltűnéshez.
Az új Kia XCeed Plug-in Hybridet arra terveztük, hogy felvidítson.
Látványa, teljesítménye és utastere egyaránt mosolyt csal arcodra.
Tágas és stílusos belterében az első pillanattól otthon érezheted
magad, hiszen lágy tapintású anyagok, feltűnő formai elemek és
továbbfejlesztett kényelmi eszközök vesznek körbe, melyek egytől
egyig arra inspirálnak, hogy még több időt tölts az autóban.

Letisztult vonalaival, kifinomult felületeivel és sportos formajegyeivel az új Kia XCeed Plug-In Hybrid
merőben új megjelenést kölcsönöz a funkcionalitásnak. Minden pontosan ott van, ahol ösztönösen
keresnéd, s igencsak látványos… elég egy pillantást vetni a 12,3”-os digitális kijelző témáira vagy az
új, automatikus váltó magasfényű, fekete paneljére. Az áttervezett, vékonyan csiszolt belső tükör
a sportosság újabb jele, az aprólékos kidolgozottságról pedig az ultramodern eszközök gombjain
megfigyelhető, új, szebb, könnyebben értelmezhető feliratok árulkodnak.

Nyilvános töltőpont. Töltsd fel gyorsan és kényelmesen az akkumulátort valamelyik töltőpontnál!

Villanyozd fel utazásaidat!
Töltőaljzat. Legyen szó otthoni vagy nyilvános töltőről, az integrált
csatlakozónak köszönhetően mindig könnyedén a hálózathoz
kapcsolhatod a Kia XCeed Plug-in Hybridet. A teljes feltöltéshez
csak 2 óra 15 perc szükséges.

Töltöttségiszint-visszajelző. Kövesd nyomon a töltési folyamatot
a praktikus, integrált visszajelzővel! A műszerfal középrészén
található hangszórórácsnál három – kívülről is jól látható –
LED-izzó tájékoztat a töltővezeték csatlakoztatását követően az
akkumulátor töltöttségi szintjéről.

A jövő kétségtelenül az elektromosságé, az alacsony károsanyagkibocsátású Kia XCeed Plug-in Hybrid pedig egyszerre dinamikus,
takarékos és környezetbarát. Lágyan, szinte észrevétlenül
kapcsol elektromos és hibrid üzemmód között, s teljesen feltöltött
akkumulátorral akár 50 km-t is képes megtenni elektromos
üzemmódban. Bármerre visz az utad, az erős, megbízható
hajtásláncra mindig számíthatsz, és a töltése is egyszerűbb, mint
valaha. Saját otthonodban éppoly könnyen feltöltheted, mint a
nyilvános töltőpontokon, s persze a hagyományos üzemanyaggal
is közlekedhetsz. Elvégre ez a Kia XCeed Plug-In Hybrid egyik
legfőbb előnye: nem csak inspirál, teljes szabadságot nyújt!

Kapcsolattartás
a legmodernebb eszközökkel.
Az ötletek nem igazodnak a munkaidőhöz, az inspiráció bárhol, bármikor hatalmába keríthet, s
tulajdonképpen bárhonnan elérhet. Lehet egy hely, ahol soha nem jártál, egy telefonhívás, amit évek óta
terveztél, sőt akár egy barát is, akit réges-régen készültél meglátogatni. Nos, a legújabb, legfejlettebb
kommunikációs eszközökkel felszerelt Kia XCeeddel olyan szoros kapcsolatot tarthatsz a világgal, amilyet
csak szeretnél.

Digitális műszeregység. Elég egy szempillantás, hogy leolvasd az adatokat. Az új, nagy felbontású, 12,3”-os kijelzőn középen, illetve elöl
jelennek meg a legfontosabb információk.

Vezeték nélküli telefontöltő. Az új Kia XCeed legfőbb erénye
kétségtelenül a funkcionalitás, s mivel egy teljesen feltöltött
telefonnál kevés dolog fontosabb, nagy teljesítményű, indukciós
töltőt építettünk be a középkonzolba.

10,25”-os navigációs rendszer. Letisztult érintőképernyőnk segítségével
könnyedén, stresszmentesen kezelheted a navigációs, az információs és a
hifirendszert.

USB-C-aljzat a hátsó sorban. Az új Kia XCeedben mindenkinek
jut energia, beleértve a hátul utazókat is. A második sornál
elhelyezett USB-C-aljzatról bármikor tölthetik hordozható
eszközeiket.

JBL hifirendszer. Minden utazás hangulatosabb zenei aláfestéssel. Szólhat a rádió vagy kedvenc albumod, esetleg egy jó podcast, a
Kia XCeedben a végsőkig kiélvezheted a hangzást. A prémium színvonalú JBL hifi mindent megad, amire csak vágysz: nyolc hangszóró,
fejlett Clari-Fi hangminőség-javító rendszer és kristálytiszta hangok.

Kapcsolódj, és értesülj mindenről!
Bárhová is mész.
A kommunikáción múlik minden. Hogy dolgozol, milyen stílusban játszol és mennyire szoros a kapcsolatod
az emberekkel. A helyzet akkor sem változik, ha autóban ülsz. Ha menet közben is kapcsolatban vagy,
kényelmesebben érzed magad, nyugodtabb vagy, és jobban élvezed az utazást. A Kia Connect alkalmazás
minden fontos információt megoszt veled az autóval és az utazással kapcsolatban, valós idejű forgalmi
adatokkal dolgozik, így hatékony és zavartalan a navigáció. A hangutasításokkal is vezérelhető rendszer
többek között a töltőpontokról, a parkolóhelyekről, az időjárásról és az érdekes helyekről is tájékoztat, sőt
az alkalmazással okostelefonodat is csatlakoztathatod az XCeedhez. Segítségével elérheted személyes
adataidat, nagy parkolókban is könnyedén megtalálhatod autódat.

Utazások leegyszerűsítve. Csak telepítsd okostelefonodra a
Kia Connect alkalmazást, és lépj kapcsolatba az autóddal! Nem
tudod, hova álltál? Ha elindítod a „Keresd meg az autómat”
szolgálatatást, a program segít megtalálni a járművet. Miután
leparkoltál, a „Navigálás az utolsó kilométeren” funkció előnyeit
is kihasználhatod a mobilodról, míg el nem éred úti célod. Ha
odaadod egy időre az autódat, a „Kölcsön üzemmód” (Valet Mode)
segít nyomon követni, hogy merre jár az XCeed, mikor használják,
mennyit mennek vele és milyen sebességgel közlekedik. Nagy
út vár rád? A telefonodon megtervezett és beállított útvonalat
az autóba ülve egyetlen mozdulattal átküldheted a fedélzeti
rendszernek. Az „Ajtók vezérlése” (Remote Door Control)
funkcióval távolból is vezérelheted a zárakat.

Távoli segítség, mikor a legnagyobb szükséged van rá.
A Kia Connectnek hála, soha többet nem kell aggódnod az
autódért. Ha szeretnéd, a rendszer minden információt elküld az
akkumulátorral, és úgy általában, az autóval kapcsolatban. Nem
kell aggódnod a tolvajok miatt sem! Ha „feltörés” veszélye áll fenn,
a Kia Connect lopásgátlója azonnal jelez, és többek között akkor
is „szól”, ha a váltó parkolófokozatban (P) van és a motor jár, de
valamelyik ajtó nyitva van.

Teljes körű szolgáltatás. Fennakadások nélkül. Bármilyen segítségre is van szükséged, a Kia Connect szolgáltatásokra minden
területen számíthatsz. Gyorsabb útvonalat keresel? Használd ki a valós idejű forgalmi információk alapján tervező navigációs
rendszert, ami menet közben folyamatosan frissíti az adatokat, beleértve az érkezés várható időpontját is. Félsz, hogy kicsit hideg
lesz? A Kia Connect felvilágosítást ad a várható időjárásról, sőt a rendelkezésre álló parkolóhelyekről, az érdekes helyszínekről (POIról) és a közeli töltőpontokról is. Mindezt játszi könnyedséggel elérheted! Aktiváld a hangvezérlési rendszert, és mondd el, kit szeretnél
felhívni, mit szeretnél hallgatni vagy merre szeretnél menni. A beállítások személyi profilhoz rendelhetők és el is menthetők, így
bármikor visszaállíthatod őket. Azt említettük már, hogy okostelefonodon használt naptáradat a navigációs rendszer képernyőjén is
megjelenítheted? Így aztán egyenesen a következő találkozóra hajthatsz… és természetesen pontosan érkezhetsz.

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!
* 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 Kiamárkakereskedőknél, 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.

Problémamentes elektronika. Innovatív elektromos modelljeinket úgy terveztük, hogy jobbá és könnyebbé tegyék az életedet. A
Kia Connect alkalmazás például távoli vezérlésre is lehetőséget ad, azaz mobilról is elindítható, befejezhető vagy időzíthető a töltési
folyamat. Abban is segít, ha töltőpontot keresel, így soha nem kell aggódnod: a valós idejű információkat feldolgozó Kia Connect fedélzeti
szolgáltatással megtalálhatod a legközelebbi töltőállomásokat, sőt, azt is megtudhatod, hogy éppen szabadok-e és milyen típusú
csatlakozóval szerelték fel őket. Csak PHEV modellekhez érhető el.

A 2022 májusától eladott új
járművekhez a Kia járművenként
két alkalommal ingyenesen frissíti a
jármű navigációs rendszerében lévő
térképeket és a fejegység szoftverét az
úgynevezett „over-the-air” módszerrel
(„OTA frissítések”). Miután a két
ingyenes OTA frissítést felhasználta,
a következő weboldalon ingyenesen
frissítheti a jármű navigációs
rendszerében lévő térképeket és a
fejegység szoftverét a https://update.
kia.com/EU/E1/Main oldalon vagy egy
Kia márkakereskedésben.

Életre szóló élmények
várnak rád.
Soha nem lehet tudni, hova sodor az élet... Hétvégi kiruccanások, hosszú utazások, ismeretlen vidékek – az
új Kia XCeed tervezésekor olyan autó kidolgozására törekedtünk, ami elég kényelmes és rugalmas ahhoz,
hogy bármikor bármilyen kalandnak nekivághass. Továbbmennél? Maradnál még egy éjszakát? Ez sem
okozhat gondot! A tágas utastérben és a hatalmas, bővíthető csomagtartóban gond nélkül elfér minden, s
hogy teljes legyen az élvezet, fűthető, szellőztethető ülésekből csodálhatod a tájat.

40:20:40 arányban osztott hátsó üléssor. Az új Kia XCeed
kényelem és használhatóság terén egyaránt a legmagasabb
színvonalat képviseli. A 40:20:40 arányban osztott hátsó támlák
egy gombnyomással síkba dönthetőek.

Integrált ülésmemória-gombok. Állítsd be a számodra
kényelmes üléshelyzetet, és mentsd el a pozíciót! A memóriának és
az integrált gomboknak köszönhetően bármikor visszaállíthatod a
tárolt helyzetet – pont ahogy szereted!

Fűthető és szellőztethető ülések. Utazz maximális kényelemben!
Az új Kia XCeedben a hideg napok is jól indulnak, hiszen első
és a hátsó ülései egyaránt fűthetőek. Gyorsan bemelegszenek,
aztán az általad beállított hőmérsékletet tartják, ameddig csak
szeretnéd. Nem okozhat gondot a nyári kánikula sem, hiszen az
első ülések szellőztethetőek.

Fűthető kormánykerék. Néha a kis dolgok jelentik a legnagyobb
különbséget, ezért az új Kia XCeed tervezésekor a legapróbb
részleteket is tökéletesen kidolgoztuk. A fűthető kormánykerék
például a leghidegebb napokon is melegséget hoz az életedbe, és
még kellemesebbé teszi az utazásokat.

Erő
és elegancia.
Hiszünk benne, hogy a mozgás nem puszta helyváltoztatás, sokkal inkább tánc,
élvezet – erő és lendület nyújtotta élmény. Az új Kia XCeed a vezetés tiszta
örömével ajándékozza meg tulajdonosát. Hogy mindenki megtalálja a hozzá illő
változatot, hatfokozatú manuális és hétfokozatú, dupla kuplungos, automatikus
váltóval egyaránt megrendelhető. Utóbbinál – a kormánykerék mögött elhelyezett
kapcsolókkal – anélkül válthatsz sebességfokozatot, hogy elengednéd a volánt, és
különféle menetüzemmódok közül választhatsz, így mindig jól érezheted magad.

Automata váltó. Az új Kia XCeed újraértelmezi a sportos
autózást... a teljesítményt és a megjelenést nézve is. Az új, magasfényű, fekete váltópanel lehetőséget ad, hogy válassz P (parkolás),
R (hátramenet), N (üres) és D (hajtás) üzemmód közül, egyszersmind látványosabbá varázsolja a belteret. Ráadásként a GT-Line
kivitelben stílusos, perforált bőrrel borított váltógomb fokozza a
sportos összhatást.

Supervision műszeregység 12.3”. Élvezz ki mindent egyes
utazást! Az új Kia XCeed fejlett műszeregysége minden fontos
információt megjelenít, méghozzá közvetlenül veled szemben.
Nagy felbontású, széles képernyőjén könnyen értelmezhető,
esztétikus formában jelennek meg a különféle adatok és ábrák, így
egy szempillantás alatt leolvashatod őket.

HEV-gomb. Az új, végtelenül kifinomult Kia XCeedben a Hybrid
és az Electric (HEV és EV) üzemmód között kapcsoló gombot
a váltókar mellett helyzeték el mérnökeink, így villámgyorsan
választhatsz hibrid és elektromos működés között. Ha a –
városban ideális – EV program aktív, az XCeed csupán áramot
vesz fel és nem bocsát ki káros anyagokat.
* HEV üzemmódban mindkét energiaforrás bekapcsolódik a hajtásba, tehát a
benzines és a villanymotor – helyzettől függően – együtt vagy felváltva dolgozik.

Üzemmódváltó gomb. A középkonzolon elhelyezett Sport
gombbal könnyen választhatsz menetüzemmódot, azaz
úgy módosíthatod a motor és a dupla kuplungos váltó
karakterisztikáját, hogy gyorsabbak legyenek a gázreakciók,
dinamikusabb a gyorsulás és nagyobb a teljesítmény. Így az
előzések is jóval rövidebb idő alatt végrehajtatóak. A kormányzást
is közvetlenebbé teszi, ezáltal még pontosabban irányíthatóvá
válik a 18”-os könnyűfém kerekekkel felszerelt XCeed is.

Vezetőéberség-figyelmeztető rendszer Plusz (DAW). Az intelligens vezetőéberség-figyelmeztető rendszer szól, ha elkalandozik a
figyelmed, vagy ha az előtted megálló autó újra elindul.

Hátsó keresztirányú ütközést elkerülő asszisztens (RCTA).
Végre elérkezett a zavartalan tolatások korszaka. A hátsó
keresztirányú ütközést elkerülő asszisztens a beépített érzékelők
segítségével figyeli az autó mögötti forgalmat, így veszélytelenül
állhatsz ki a parkolóhelyekről, kocsibeállókból stb.

Sávkövető rendszer (LFA). Az új Kia XCeed a legfejlettebb
műszaki megoldásokra épül, a sávkövető rendszer alighanem
a legjobb mind közül. Képes az autó sebességét és irányát
az előtte haladó járműhöz igazítani, ezáltal megkönnyíti és
biztonságosabbá teszi a dugók és a zsúfolt szakaszok leküzdését.
Emellett kamerákkal és radarokkal figyeli az útburkolati jeleket,
és finom kormánymozdulatokkal a sáv közepén tartja a kocsit.
Működési sebességtartomány: 0-180 km/óra.

Holttérfigyelő rendszer (BCA). Innovatív technológiánk része
a biztonságot és nyugalmat szavatoló holttérfigyelő rendszer.
Az első kamera és a hátsó radarrendszer a nehezen belátható
részeket figyeli s ha egy másik jármű közeledik a holttérben, a
külső tükrökön elhelyezett, világító ikonok figyelmeztetik a vezetőt.

Navigációalapú adaptív sebességtartó automatika (NSCC).
Ez az eszköz aranyat ér a dugókban. Csak beállítod, hogy milyen
sebességgel, az előtted haladótól milyen távolságra szeretnél
haladni, és a vezérlőelektronika mindig úgy szabályozza a tempót,
hogy megmaradjon a távolság. Természetesen a sebességrögzítővel beállított maximális sebességet soha nem engedi átlépni.

Fejlett technika a
biztonságos utazásokért.
Tudjuk, hogy bizonyos dolgok nem vitathatóak. Egy autónak például minden körülmények között
biztonságosnak és könnyen irányíthatónak kell lennie. Ezért alkalmazzuk modelljeinkben a legújabb,
legmodernebb mérnöki és műszaki megoldásokat. Hála korszerű menetbiztonsági és vezetést segítő
eszközeinknek, az új Kia XCeedben mindenki teljes nyugalomban utazhat. Gondoskodtunk a maximális
védelemről.

Érezd magadénak!
Nem kérdéses: az új Kia XCeedet úgy terveztük, hogy stílusa állásfoglalás
legyen. Azt sugallja, amit Te is mondanál. Hogy tökéletesen passzoljon
hozzád, megannyi gondosan tervezett kiegészítőt és nagy körültekintéssel
összeválogatott felszereltségi csomagot kínálunk hozzá. Nézd át a kínálatot, és
szabd magadra ezt a különleges, kifejező crossovert!

Textil kárpitozás X-SILVER felszereltségekhez.
Az alapfelszereltség részeként teljesen fekete,
sportos szövetkárpitozást kapnak az ülések,
és számos szaténkróm díszítőelem dobja fel az
utastér hangulatát.

Opcionális BŐR csomag bőr kárpitozással
X-PLATINUM felszereltséghez. A valódi
bőrrel borított ülésgarnitúra, a magasfényű
középkonzol és sok krómdíszítés még magasabb
szintre emeli a minőségérzetet.

Választható műbőr/textil kárpitozás X-GOLD
és X-PLATINUM felszereltséghez (CPK kék
varrással). Kék betétekkel feldobott, fekete
bőr-szövet ülésekkel és magasfényű, szaténkróm
díszítésű középrésszel csábít ennek a kivitelnek
az utastere.

Sportos műbőr/szövet ülések GT-Line
felszereltséghez. A GT-Line kivitel textilműbőr utastérrel nyűgözi le utasait. A
fekete, szövetkárpitozású üléseken, illetve
oldalpárnáikon jellegzetes fekete varrás szalad
végig.

Választható műbőr/textil kárpitozás X-GOLD
és X-PLATINUM felszereltséghez (CPB fehér
varrással). Tedd még sportosabbá az XCeedet!
A fekete szövetből és műbőrből összeállított
kárpitozás és a magas fényű, szaténkróm
betétekkel látványosabbá tett középkonzol még
ütősebbé teszi az összhatást.

Opcionális BŐR csomag Suede kárpitozással
GT-Line felszereltséghez. Kifinomult, mégis
feltűnő – a szarvasbőr-műbőr összeállítás még
sportosabb stílust kölcsönöz az XCeednek.

Az eredetiség előnye.
Ha kalandokra vágysz, az új XCeednél aligha találsz jobb partnert, hiszen hasznos, kiváló
minőségű gyári kiegészítők széles választéka várja, hogy segítségedre legyen az utazások során.
Legyen szó hétvégi kirándulásokról, extrémsport-túrákról vagy csak egy nagybevásárlásról,
mindent megtalálsz, amire szükséged lehet, s ami hozzájárulhat, hogy a modell még inkább
kiszolgálja az igényeidet. Természetesen sok-sok extraként rendelhető stíluskelléket is kínálunk
az új XCeedhez, így még sportosabbá, lendületesebbé teheted megjelenését.

Díszléc a hátsó lökhárítón, krómhatású.
Apró, de annál hatásosabb részletmegoldás
a kifinomult megjelenésért. A sötét színű,
rozsdamentes acélból készülő díszléc védi a
lökhárítót és még látványosabbá teszi az autó
hátulját. Szálcsiszolt felületű, rozsdamentes
acélból készülő változat is elérhető.

Díszléc a rakodóperemen, krómhatású.
Ezzel a magasfényű, rozsdamentes acélból
készülő burkolattal megóvhatod az XCeed
rakterének peremét a sérülésektől, és még
elegáns megjelenéssel ruházhatod fel a hátsó
részt. Szálcsiszolt felületű, rozsdamentes acélból
készülő változat is elérhető.

Alumínium és acél keresztrudak, valamint tetődoboz. Ezek a kis tömegű, könnyen felszerelhető, alumínium keresztrudak igen erősek,
így szinte bármit magaddal vihetsz, amire a kalandoknál szükséged lehet. Ha hosszabb útra indulsz, érdemes egy pillantást vetned
igényes és tartós, letisztult megjelenésű tetődobozainkra, mielőtt nekiállnál mindent bepasszírozni a csomagtartóba, hiszen a boxok
könnyen felszerelhetőek, mindkét irányból nyithatóak, illetve hozzáférhetőek, és hihetetlen mennyiségű csomagot képesek elnyelni.
Csomagtérszőnyeg. Függetlenül attól, hogy
kedvencedet, heti bevásárlásaidat vagy családod
poggyászait szállítod – ez a méretre készült
szőnyeg hosszú távon tiszta, új és stílusos
megjelenést kölcsönöz csomagtartódnak.

Külsőtükör-borítás, krómhatású. Az igazi
szépség a gondosan kidolgozott részletekből
fakad, mondj hát igent magas fényű,
rozsdamentes acélból készülő külsőtükörházborításainkra! Szálcsiszolt felületű, rozsdamentes
acélból készülő változat is elérhető.

A legdiszkrétebbtől a legfeltűnőbbig.
Feltűnő és trendi, mégis örök klasszikus. A játékostól az elegánsig, a várositól a természetközeliig minden
árnyalatot megtalálsz az XCeed vibráló színpalettáján, csak rajtad múlik, hogy melyik árnyalatot választod.
Szemet gyönyörködtetőek különleges, 16-18”-os kerékgarnitúráink is, érdemes neked is beruháznod
valamelyikre. Ne hagyd ki a lehetőséget!

Benzines, GT-Line külső méretei (mm)

Karosszériaszínek

PHEV alapfelszereltség külső méretei (mm)
Cassa White (WD)

Deluxe White Pearl (HW2)

Black Pearl (IK)

New Infra Red (AA9)

Penta Metal (H8G)

Lunar Silver (CCS)

A feltüntetett méretek kiviteltől és felszereltségtől függően változhatnak!
A Kia XCeed üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,9-7,1 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 134-161 g/km, a Kia XCeed Plug-in Hybrid üzemanyag-fogyasztása (vegyes):
5,3-5,7 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 121-129 g/km. .
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből
származnak. A feltüntetett értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könynyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Blue Frame (B3L)

Orange Fusion (RNG) (GT-Line

Lemon Splash (G2Y)

modellekhez nem elérhető)

Keréktárcsák

Celadon Spirit Green (C6G)

Yuca Steel Grey (USG) (GT-Line
modellekhez nem elérhető)

ICE 16” könnyűfém felni

ICE/PHEV 18” könnyűfém felni

ICE GT-Line 18” könnyűfém felni

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.

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

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

Autózz
teljes lelki nyugalomban!
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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.

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 a kárkori érték 100%-a lesz
sérülés esetén,

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

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

új értéken* téríti meg a kárt a biztosító az első éven
belüli lopás vagy totálkár esetén,

*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. 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.

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.

