
De nieuwe Ceed.



Wij hebben de nieuwe Kia Ceed-familie gecreëerd met een helder doel. 
Autorijden is immers veel méér dan alleen veilig en prettig reizen of 
onbezorgd genieten. Bewegen leidt je naar nieuwe plekken en onverwachte 
ontmoetingen. Brengt je nieuwe inzichten en perspectieven – en nieuwe 
inspiratie. Spreekt dat je aan? Ga met ons mee en laat je verrassen. 

De nieuwe Kia Ceed-familie.
Inspiratie en verbondenheid.
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De nieuwe Ceed is een auto met karakter en eigentijds 
design. Vanaf de eerste aanblik grijpt hij je aandacht 
met zijn expressieve styling. De Ceed GT-Line (links) 
bijvoorbeeld onderscheidt zich met zijn lage, brede profiel 
en krachtige details zoals de tiger nose grille.
 
De verbluffende ProCeed GT (linksonder) verbindt pure 
sportiviteit en dynamiek met uitzonderlijke stijl en klasse. 
Elke concurrent laat hij zijn gespierde achterzijde zien – een 
indrukwekkend silhouet met een onmiskenbaar aura van 
kracht en dynamiek. De brede LED-achterlichten maken 
deze shooting break dag en nacht direct herkenbaar. De 
Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid (onder) inspireert je 
met zijn veelzijdige karakter en praktische eigenschappen. 
Met een laadpoort op het voorspatbord, geprononceerde 
voorste wielkasten en een gestrekt silhouet is hij tegelijk 
duurzaam én hartveroverend elegant.

Welke Ceed je ook kiest, je bent altijd verzekerd van 
topkwaliteit in design, technologie, prestaties en comfort. 

Ontworpen 
voor vooruitgang.
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Zoek jij een auto die net zo connected in het leven staat als jij, en waarin het je aan niets 
ontbreekt? Elk model in de Kia Ceed-familie is ontworpen met jou en je dierbaren in 
gedachten. Stap in en ervaar de perfect op de bestuurder gerichte lay-out van de cockpit. 
Ontdek hoe technologie en innovatie je verbinden met je auto en de wereld om je heen - via 
het gebruiksvriendelijke 10,25” multimedia-navigatiescherm – beter dan ooit tevoren. 

Gestyled om te genieten.
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Het is tijd 
voor heldere keuzes.
Geniet jij graag met volle teugen? Haal jij het uiterste uit elke 
dag? Dan is de Ceed Hatchback GT perfect voor jou. Een pure 
rijdersauto met een vurige styling. De sportieve grille met GT-
logo en rode accenten getuigen van een dynamische inborst. 
De zwart/rode dorpels en hoogglans zwarte buitenspiegels 
benadrukken zijn kracht en energie. En dan die prachtige LED-
koplampen met geïntegreerde mistlampen en richtingaanwijzers 
- innovatief, glashelder en razor sharp.
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Met 17” of 18” lichtmetalen velgen is de GT-(Plus)Line een lust voor het oog. Open het portier en laat je blik glijden over prachtige cockpit 
en de ergonomische stoelen met gestikte GT-Line logo’s. Stap in, leg je handen om het sportieve D-vormige stuurwiel met schakelpeddels 
en ontdek de intuïtieve bediening. Zeg het maar: waar wil je heen?

Ceed Sportswagon GT-(Plus)Line. Ga jij voor sportiviteit, een styling vol expressie en veelzijdige ruimte voor elk avontuur? Dan is de 
Ceed Sportswagon GT-Line precies wat je zoekt – en meer dan dat. Oogstrelend design, eindeloos heerlijk om te zien - van de sportieve 
grille met gesatineerd chromen garnituur en de krachtige full-LED koplampen en mistlampen tot de geprononceerde achterbumper. 

Ceed ComfortLine. De nieuwe Ceed ComfortLine inspireert je door zijn moderne stijl, veilige features en naadloze connectiviteit. Van 
de dynamische voorbumper met nieuw mistlampdesign en halogeenkoplampen met dagrijverlichting tot aan de markante tiger nose 
grille. Standaard beschermt hij je met autonome rijbaanvolgasisstentie (LFA) en autonome noodremassistentie (FCA), en dankzij z’n 
koplampen met innovatieve grootlichtassistentie heb jij in het donker altijd optimaal zicht. Bluetooth-connectiviteit en een 8” audio display 
met Apple CarPlay en Android Auto bieden je een perfecte multimedia-ervaring. Voor eersteklas comfort zijn dual zone climate control, 
16” lichtmetalen velgen, achteruitrijcamera en vermoeidheidsassistentie (DAW) ook standaard op de ComfortLine.

Ceed DynamicLine. Omring jij je graag met stijl en comfort? De Ceed DynamicLine ontvangt je met alle égards en blijft je inspireren. 
Zie die achterzijde – met zijn dynamische proporties, karakteristieke bumper en heldere LED-achterlichten. De voorzijde maakt direct 
indruk met zijn sportieve tiger nose grille en scherpe full LED-koplampen. In het interieur vind je een strak afgewerkt middenconsole met 
een elektrisch bedienbare handrem, lederen bekleding van het stuurwiel en de pookknop en het 10,25” centrale multimedia display met 
navigatie en Kia Connect dat de aandacht vraagt. De afgebeelde 17” lichtmetalen velgen zijn standaard bij de Launch Edition.

Uniek en onderscheidend. 
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Kia 7 jaar garantie. 
Voor elke nieuwe Kia geldt een garantie van 7 jaar of 150.000 
km: de eerste 3 jaar tot een onbeperkt aantal kilometers, vanaf 
het vierde jaar tot 150.000 km. Deze garantie geldt van bumper 
tot bumper, zonder extra kosten, op voorwaarde dat de auto 
regelmatig het door de fabrikant voorgeschreven onderhoud krijgt.

Kia 7 jaar batterijgarantie voor EV/HEV/PHEV.
Kia batterijen in elektrische voertuigen (EV), hybride elektrische 
voertuigen (HEV) en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) 
zijn ontwikkeld en gemaakt voor een lange levensduur*. Ook voor 
deze batterijen biedt Kia-garantie maar liefst 7 jaar garantie vanaf 
de eerste tenaamstelling of 150.000 km, afhankelijk van wat zich 
het eerst voordoet. Voor laagspanningsaccu’s (48V en 12V) in 
mild-hybride elektrische voertuigen (MHEV) geldt een garantie van 
2 jaar vanaf de eerste tenaamstelling, ongeacht de kilometerstand. 
Zo kun jij jarenlang zorgeloos genieten van betrouwbare en 
duurzame mobiliteit. 

* Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een capaciteit van 70% 
van de batterij. Capaciteitsvermindering van de batterij in 
HEV’s en MHEV’s valt niet onder de garantie. Om mogelijke 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleeg 
de gebruikershandleiding. Zie voor de volledige voorwaarden het 
Kia-garantie boekje. 
Kijk voor meer informatie over de Kia-garantie op www.kia.com.
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