
De nieuwe Kia XCeed.



Wij geloven in ‘movement that inspires’. In design dat een statement 
maakt. In innovatieve technologie die de wereld verandert. Daarom 
hebben we de crossover opnieuw gedefinieerd om jou elke dag te 
verleiden. Op allerlei manieren. De nieuwe XCeed is de perfecte mix van 
functionaliteit en opvallende stijl, met een sportievere look dan ooit.  
Een hypermoderne Plug-in Hybrid aandrijflijn. 
De nieuwste connectiviteitsfuncties om jou connected te houden.  
En zoveel meer. Deze inventieve crossover is gemaakt om jouw 
levensstijl te matchen. En je verwachtingen te overtreffen.

Movement that inspires.
De crossover. Opnieuw gedefinieerd. 
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Het leven gaat snel. Je wilt plekken bezoeken, mensen ontmoeten, ideeën tot leven brengen. Je 
hebt een auto nodig die jouw tempo kan bijhouden. Een auto die presteert, maar die ook de stijl, 
innovatie en inspiratie brengt die jou drijft. De nieuwe XCeed is een crossover die de categorie 
opnieuw definieert. Een crossover die jou indrukwekkende functionaliteit biedt, naast de andere 
dingen die voor jou belangrijk zijn. Geniet van het meest sportieve design ooit. Van de manier 
waarop de nieuwe XCeed de aandacht trekt en de slimme connectiviteitsfuncties waarmee je 
onderweg connected blijft. Kies tussen de krachtige benzinemotor of de brandstofbesparende 
Plug-in Hybrid, die duurzame mobiliteit combineert met indrukwekkende prestaties. Hoe dan 
ook, met de nieuwe XCeed ontdek je een crossover die is ontworpen om jouw levensstijl te 
verrijken. En je verwachtingen te overtreffen.

De nieuwe XCeed. 
De crossover. Opnieuw gedefinieerd. 
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De nieuwe XCeed is ontworpen om onderscheidend te zijn. Om 
op te vallen en mensen met oog voor schoonheid aan te spreken. 
Vanuit elke hoek trekt het expressieve ontwerp de aandacht. De 
krachtige proporties creëren een onmiskenbaar iconisch silhouet. 
Edgy, in het oog springende verbeteringen in de GT-Line zijn 
onder meer nieuwe LED-achterlichten, een speciale grille en een 
vernieuwde bumper. Inzetstukken in donker satijnchroom en de 
nieuwe 18-inch lichtmetalen velgen van de GT-Line versterken het 
sportieve appeal van deze unieke crossover nog verder.

De spirit van 
pure sportiviteit.
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Een opvallende 
verschijning.

Waar je ook kijkt, overal vind je unieke designelementen 
die vragen om een tweede blik. Van subtiel tot opvallend. 
In de nieuwe XCeed is aandacht besteed aan ieder detail. 
Indrukwekkende nieuwe LED-achterlichten bieden een 
hightech, vooruitstrevend design. De sportieve onderste 
diffusor, het inzetstuk in de zijdorpels in carrosseriekleur 
en de hoogglans zwarte dakrails zorgen voor een 
opvallende stijl. De nieuwe XCeed is van boven tot onder 
gerestyled, verbeterd en klaar om de zinnen te prikkelen.
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Opvallend ontwerp 
waarmee jij je onderscheidt.
Zelfs van een afstand zie je dat de expressieve XCeed Plug-
in Hybrid indruk maakt. Hij combineert een indrukwekkende 
aanwezigheid met uitgesproken sportiviteit.

Kom je dichterbij dan ontdek je een schat aan inventieve details. De nieuw 
ontworpen LED-koplampen, grille, bumper en luchtinlaat geven de voorkant 
extra sportiviteit. Het nieuwe 18-inch lichtmetalen velgontwerp is opvallend 
gedurfd. De achterkant is al net zo verleidelijk. Een nieuwe diffuser met zwarte 
skidplate en een discretere uitlaat maken de sportieve look compleet. Het 
mooiste eraan? Eigenlijk alles.
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De nieuwe XCeed biedt je de perfecte combinatie van comfort, sportiviteit en stijl. 
Het belangrijkste is dat alles draait om jou. Binnenin vind je een ruimte waarin je je 
zowel op je gemak als in controle voelt. Verfijnde details, premium materialen en 
een cleane technische vormgeving. Het afgevlakte stuurwiel met opvallend  
GT-Line embleem voelt minstens zo goed als dat het eruitziet. De nieuwe zwarte 
hemelbekleding, de nieuwe versnellingspookknop van geperforeerd leer en de 
stijlvolle grijze stiksels op de leren stoelen dragen allemaal bij aan de unieke stijl 
van deze crossover. En aan jouw plezier tijdens elke rit.

Een ruimte die  
jouw taal spreekt.
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Om in te verdwijnen. 
En op te vallen.
De nieuwe XCeed Plug-in Hybrid is ontworpen om te verrassen. 
Van zijn looks en prestaties tot de ervaring als je erin zit. Je 
voelt je direct thuis in het ruime en stijlvolle interieur. De zachte 
materialen en verbeterd comfort verleiden je om nog vaker op 
pad te gaan.

Dashboard interieur. De nieuwe XCeed Plug-in Hybrid herdefinieert hoe functionaliteit eruitziet. Met 
strak design en sportieve accenten. Alles wat je nodig hebt, vind je precies waar je het verwacht. Te 
beginnen met de opvallende thema’s voor het 12,3” digitale cluster m  en het nieuwe automatische 
schakelpaneel in glanzend zwart. De nieuwe achteruitkijkspiegel met dunne rand geeft het interieur 
een extra sportieve touch, terwijl nieuw ontworpen bedieningsknoppen de nieuwste technische 
features binnen handbereik brengen.
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Laadindicator. Houd je laadstatus bij met de handige 
laadindicator. De drie LED-lampjes in de speaker-grille centraal 
in het dashboard zijn zelfs van buiten de auto goed te zien. Ze 
worden geactiveerd als je de laadstekker in het laadstation steekt 
en houden je op de hoogte van laadstatus en batterijniveau.

Laadstekker. Met de geïntegreerde laadstekker laad je keer op 
keer probleemloos op. Vanuit je luie stoel of bij een openbaar 
laadstation. Voor een volledige lading heb je slechts 2 uur en 15 
minuten nodig.

Electrificeer jouw reis.
De toekomst is elektrisch. En de nieuwe XCeed Plug-in Hybrid 
maakt emissiearm rijden dynamischer dan ooit. Je schakelt 
snel en soepel tussen de elektrische en hybride modus. Met 
een volledig opgeladen batterij heb je een actieradius van 50 
km, om te gaan en staan waar jij wilt. De geavanceerde nieuwe 
aandrijflijn zorgt voor een robuuste en krachtige rijervaring. En 
vervolgens is opladen eenvoudiger dan ooit. Vanuit je eigen huis 
of onderweg? Met de XCeed Plug-in Hybrid mag jij het zeggen.

Laadstation. Onderweg opladen bij het laadstation of servicepunt dat voor jou het handigst is.
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Grensverleggende manieren 
om verbonden te blijven.
Ideeën houden zich niet aan kantoortijden. Inspiratie kan op elk moment toeslaan. Misschien is het een 
plek waar je nog nooit geweest bent, of iemand die je al veel te lang niet gebeld hebt. Misschien is het een 
vriend die je moet zien. Wat het ook is, met de zeer geavanceerde connectiviteitsfuncties en innovaties in 
de nieuwe XCeed heb je de wereld altijd dichtbij.  

12,3” digitale cluster. m  In één oogopslag volledig op de hoogte. Het gestroomlijnde nieuwe 12,3-inch digitale cluster plaatst alle 
belangrijke dingen centraal in je zicht, in high-definition display.

Draadloos opladen. m  Functionaliteit staat centraal in de nieuwe 
XCeed. En aangezien er weinig belangrijker is dan een opgeladen 
smartphone, is het supersnelle draadloze oplaadstation een 
belangrijk onderdeel van het interieur.

USB-C oplaadpoorten achterin. m  In de XCeed staat iedereen 
aan, ook je achterpassagiers. Een handige USB-C-oplaadpoort 
houdt ze onderweg verbonden en opgeladen. 

JBL sound system. m  Elke trip heeft een soundtrack nodig. Of het nu de lokale radiozender is, je favoriete podcast of een album waar 
je nooit genoeg van krijgt. Met het JBL sound system wil je altijd achter het stuur blijven zitten. Acht speakers en geavanceerde Clari-Fi-
technologie voor muziekherstel leveren premium, high-definition geluid. Niet leverbaar op Plug-in Hybrid uitvoeringen.

10,25” Navigatiesysteem. m  Navigatie, informatie en entertainment altijd naadloos 
en stressvrij dankzij het strakke 10,25-inch navigatiesysteem.
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Blijf verbonden. Laat je inspireren.
Bij Kia geloven we dat informatie en verbondenheid de beste voedingsbodem zijn voor 
inspiratie, creativiteit en geluk. Daarom biedt de XCeed je superieure connectiviteit en 
informatie via de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services m . Deze zijn ontworpen 
zodat jij altijd verbonden kunt blijven met je auto en altijd beschikt over de juiste actuele 
en gedetailleerde informatie. Van online navigatie inclusief realtime verkeersgegevens 
tot laadstations (alleen PHEV), parkeerinformatie, weersverwachtingen, nuttige 
plaatsen, spraakherkenning en meer. De Kia Connect-app helpt je met persoonlijke 
autosettings en handige functies zoals last-mile navigatie, parkeerservice, vind mijn 
auto, deurbediening en nog veel meer. Met zoveel slims binnen handbereik wordt elke rit 
prettig, ontspannen en inspirerend.

Connect met de toekomst. 

Zelfs als je niet in de auto onderweg bent, helpt de interactieve 
Kia Connect-app je. Bijvoorbeeld met de ‘Vind mijn auto’-functie: 
handig als je ergens staat geparkeerd in een onbekende stad of in 
een grote parkeergarage. Als je eenmaal hebt geparkeerd, laat de 
last-mile-navigatie je bij de hand nemen en je van je auto naar je 
eindbestemming leiden. Als iemand anders je auto bestuurt, blijf 
je via de Valet-parkeerfunctie toch verbonden. Ritten die je op je 
smartphone plant, kun je met ‘Naar-auto-sturen’ direct uploaden 
naar het navigatiesysteem van je Kia. Je kunt zelfs de portieren op 
afstand vergrendelen en ontgrendelen met de deurbediening. En 
je eerdere ritten? Die staan overzichtelijk onder Mijn ritten, handig 
voor de administratie.

Altijd onderweg, overal thuis. 

De Kia Connect Live Services geven je toegang tot alle naadloze en 
gedetailleerde informatie voor jouw reis. Navigeer via de snelste 
route naar elke bestemming met intelligente verkeersinformatie 
inclusief real-time updates, eventuele alternatieve routes en de 
verwachte aankomsttijd. Ontdek het gemak van Kia Connect 
Live Services zoals Weer en Parkeren en vind moeiteloos elke 
bezienswaardigheid. Heb je een oplaadpunt nodig, dan wijst je Kia 
je zelf de weg (alleen PHEV). Commando’s geef je veilig handsfree 
via spraakbesturing; met je persoonlijke gebruikersprofiel wijzig 
of herstel je snel en gemakkelijk allerlei instellingen. En dankzij 
slimme connectie van je digitale agenda met je navigatie rijd je 
zonder aarzelen direct naar de locatie van je volgende afspraak.

Connected wanneer jij dat wilt. 

Met Kia Connect Live Services blijf je via je smartphone 
verbonden en beschik je over diverse handige functies. De functie 
Voertuigstatus geeft je gedetailleerd inzicht in hoe je Kia erbij 
staat: of de portieren vergrendeld zijn of niet, hoeveel brandstof 
er in je tank zit of energie in je accu (alleen PHEV), en hoever 
je daarmee kunt rijden. Met de Vergrendel-toets kun je ‘m op 
afstand openen of sluiten: zo weet je zeker dat alle portieren 
inclusief motorkap en achterklep veilig dicht zijn. En heeft iemand 
anders je Kia geleend? Met één druk op de knop re-activeer je je 
persoonlijke instellingen.

Slimme en veilige services. 

Via de Kia Connect-app heb jij je auto altijd bij je, via nuttige 
features en meldingen. Zo zie je via de app direct of de portieren 
zijn vergrendeld, en open of sluit je ze desgewenst alsnog. Ook 
de actuele 12V accustatus en actieradius heb je altijd paraat. Je 
kunt zelfs pushmeldingen instellen: ‘bijvoorbeeld als de 12V 
batterij onder een bepaald niveau zakt of als onverlaten proberen 
in te breken. Ook handig: het Voertuig-stationair-alarm. Zo 
verlaat je nooit meer de auto zonder deze uit te zetten.

 
De afgebeelde Kia Connect-schermen zijn alleen ter illustratie en tonen mogelijk niet de allernieuwste versie van de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services. 
Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect Live Services voor meer informatie over regelgeving en juridische details.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia; deze diensten zijn de eerste zeven jaar gratis, gerekend vanaf de dag van eerste tenaamstelling, en kunnen tussentijds 
wijzigen. Details over de werking, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Kia-dealer en op kia.com. Voor gebruik van deze diensten is een 
smartphone met iOS- of Android-besturingssysteem en gsm-abonnement met data-optie nodig.
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Android AutoTM houdt je onderweg perfect connected met je telefoon en beperkt 
tegelijkertijd afleiding tot een minimum. Zo blijf jij veilig onderweg. Via de 
eenvoudige, intuïtieve interface bedien je de belangrijkste apps en functies zoals 
Google Maps, apps, muziek en spraakbesturing. Ook organiseert het systeem 
automatisch informatie in eenvoudige kaarten die verschijnen wanneer ze nodig zijn.

Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om onderweg je iPhone te 
gebruiken. Het plaatst alles wat je wil zien en doen in je autodisplay. Zo kun je 
tijdens het rijden toch veilig navigeren, muziek streamen, bellen en gebeld worden. 

Meer weten. 
Meer genieten.
Alles loopt soepeler als jij in een flow komt. Dan gaat alles goed en voelt alles 
makkelijk. Met Kia Live Services maken we autorijden eenvoudiger, veiliger 
en slimmer. Dat betekent naadloze, secure routebegeleiding met realtime 
verkeersinformatie om jou zo snel en makkelijk mogelijk naar je bestemming te 
brengen. Live verkeersinformatie houdt je op de hoogte van wat er onderweg 
gebeurt en wat je moet vermijden. Met Nuttige plaatsen vind je de beste plek 
voor koffie of de gemakkelijkste optie om te parkeren. En weer of geen weer, de 
weersvoorspelling voorkomt verrassingen.

Vind alles wat je nodig hebt. Zin in een broodje of op zoek 
naar een boekhandel? Met Nuttige plaatsen vind je alles wat 
je zoekt. En ook het weer heeft geen verrassingen voor je. Typ 
gewoon je bestemming in om een vierdaagse weersverwachting 
te zien, compleet met minimum- en maximumtemperaturen, 
windverwachting en zon- en regenkansen.

Blijf rijden. Je blijft altijd soepel doorrijden met zeer nauwkeurige, 
live verkeersinformatie die elke twee minuten wordt geüpdatet. 
Vermijd files, wegwerkzaamheden en al het andere dat jou zou 
kunnen vertragen. Als het druk wordt, waarschuwt het systeem je 
en stelt het een alternatieve route voor.

Parkeerinformatie en oplaadpunten. Je auto parkeren was nog 
nooit zo makkelijk. Kia Live Services toont parkeerplaatsen voordat 
jij op je bestemming aankomt. Je ziet potentiële parkeerplaatsen 
op basis van historische gegevens, evenals parkeerplaatsen met 
beschikbaarheid in kleurcodes. Hoe handig wil je het hebben?  

En opladen is al net zo eenvoudig. De online database toont je de 
dichtstbijzijnde laadstations, en zelfs details zoals betaalmethoden, 
beschikbaarheid van stekkers en compatibele connectortypes.
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40:20:40 neerklapbare stoelen. m  Omdat jouw comfort en 
gemak centraal staan in de nieuwe XCeed, klap je de stoelen met 
één druk op de knop 40:20:40 neer.

Verwarmde en geventileerde stoelen. m  Koel en comfortabel. 
De nieuwe XCeed heeft voor- en achterstoelen die op koelere 
dagen verwarmd kunnen worden om jou lekker warm te houden. 
De stoelen warmen snel op en blijven daarna op de door jou 
gekozen temperatuur. Op warme dagen kunnen de voorstoelen 
worden geventileerd voor koel comfort.

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie. 
m  Niet eens over nadenken. Geïntegreerde stoelknoppen met 
geheugen zorgen tijdens elke rit voor jouw comfort. Precies zoals 
jij prettig vindt.

Verwarmd stuurwiel. m  Kleine dingen kunnen een groot verschil 
maken. En in de nieuwe XCeed is overal aan gedacht. Op een 
koude dag maakt een verwarmd stuur jouw trip nog aangenamer.

Voor al die memorabele 
momenten.

Het leven kan ons overal brengen. Op reizen dichtbij en ver weg, over bekende en onbekende wegen.  
Met de nieuwe XCeed hebben we een auto gecreëerd die zó comfortabel en flexibel is dat jij altijd klaar 
bent om te vertrekken. Om door te blijven rijden of nog een nacht weg te blijven. Met een ruim interieur, 
een royale hoeveelheid bagageruimte en neerklapbare stoelen heb je meer dan genoeg ruimte voor 
iedereen. En om het nog wat prettiger te maken heb je verwarmde en geventileerde stoelen voor extra 
comfort bij kou of warmte.
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De combinatie van 
vermogen en elegantie.

Automatische transmissie. m  De nieuwe XCeed herdefinieert 
sportief rijden. Zowel qua prestaties als qua uiterlijk. Op het 
nieuwe glanzend zwarte schakelpaneel rond de middenconsole 
kies je tussen de standen P(arking), R(everse), N(eutral) en D(rive). 
De stoere look is inbegrepen. In de GT-Line vind je bovendien een 
stijlvolle nieuwe versnellingspookknop van geperforeerd leer.

Digitaal cluster. m  Geniet met volle teugen van elke trip, wetende 
dat alles wat jouw aandacht vereist recht voor je ligt. Het verfijnde 
maar sportieve instrumentenpaneel biedt een widescreen display 
en high-definition graphics, zodat je altijd het volledige overzicht 
hebt.

HEV/EV-keuzeschakelaar voor PHEV. s  Soepel en naadloos 
is waar het om draait in de nieuwe XCeed. Met de hybride/
elektrisch (HEV/EV)-knop op de middenconsole schakel je tussen 
de elektrische en hybride modus. De EV-modus is ideaal voor in 
de stad en geeft prioriteit aan elektrisch, emissievrij rijden*. In de 
HEV-modus gebruikt hij beide energiebronnen, waarbij wordt 
gewisseld tussen alleen de benzinemotor, alleen de elektrische 
motor of beide, afhankelijk van de situatie.

Drive Mode Select (DMS). m  Geef jouw rijplezier een boost 
met de Drive Mode Select-knop, die je eenvoudig verstelt via de 
Sport-switch op de middenconsole. Samen met de dual-clutch 
transmissie verhoogt het de rijdynamiek door een verbeterde 
gasrespons en acceleratie vanaf stationair, en optimaliseert het 
de prestaties bij het inhalen. Drive Mode Select biedt bovendien 
een betere stuurrespons en vormt de perfecte aanvulling op de 
18” lichtmetalen velgen, voor ultiem dynamisch rijgedrag.

Bij Kia geloven wij dat beweging meer is dan van A naar B komen. Het is een 
dans, een spel van kracht en wendbaarheid, aangedreven door opwinding. In de 
nieuwe XCeed zul je merken dat elke rit puur genot betekent. Verwacht soepele, 
dynamische prestaties dankzij de krachtige aandrijflijnen die je kunt combineren 
met een handgeschakelde 6-versnellingsbak of een 7-traps dual-clutch 
transmissie. Schakelen gaat naadloos met schakelhendels waarmee je soepel 
van versnelling wisselt zonder je handen van het stuur te halen. En met de extra 
rijmodusopties weet je zeker dat je altijd zin hebt om nog even door te rijden.
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Wij snappen dat sommige dingen niet onderhandelbaar zijn. Zoals gemoedsrust, veiligheid en controle achter het stuur. Daarom 
zijn al onze auto’s gebouwd om jou en uw passagiers veilig van A naar B te brengen. En weer terug. Dankzij de nieuwste intuïtieve 
technologieën en ondersteunende features geniet jij met de nieuwe XCeed maximaal van iedere trip.

Technologie die jou 
veilig houdt.

Vermoeidheidsherkenning (DAW). s  Met de slimme Driver Attention Warning+ functie word je gewaarschuwd als jouw aandacht 
verslapt. Je krijgt ook een waarschuwing als je voorligger na stilstand weer gaat rijden.

Kruisend verkeerassistentie (RCCA). m  Probleemloos 
achteruitrijden? Geregeld. Het Rear Cross-Traffic Collision-
Avoidance-systeem gebruikt sensoren om tegemoetkomende 
auto’s te detecteren wanneer je achteruit een parkeerplaats of 
oprit verlaat. Zo voorkom je aanrijdingen van achteren.

Dodehoekassistentie (BCA). m  Nog zo’n innovatieve technologie 
die jouw tijd op de weg veiliger en stressvrij maakt: het Blind-Spot 
Collision Warning-systeem. Deze feature gebruikt een camera 
aan de voorkant en een radarsensor aan de achterkant om 
dode hoeken te bewaken en via een symbool in de zijspiegel te 
waarschuwen voor inhalende auto’s.

Actieve rijbaanassistentie (LFA). s  De nieuwe XCeed zit 
boordevol geavanceerde technologieën en Lane Following Assist is 
één van de meest indrukwekkende. LFA regelt acceleratie, remmen 
en sturen afhankelijk van je voorliggers, wat filerijden makkelijker 
en veiliger maakt. Het systeem maakt gebruik van een camera en 
radarsensoren om een veilige afstand tot je voorligger te bewaren 
en monitort de wegbelijning om jouw auto in het midden van de 
rijstrook te houden. LFA werkt tussen 0 en 180 km/u.

Adaptieve cruise control met navigatieondersteuning 
(NSCC-C). m  Spitsuur is appeltje-eitje met Smart Cruise Control. 
Het systeem houdt een ingestelde snelheid naar keuze aan, 
evenals een veilige afstand tot je voorligger. Sensoren volgen 
de afstand tussen beide voertuigen en verlagen of verhogen de 
snelheid om deze te behouden, zonder de ingestelde kruissnelheid 
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De nieuwe XCeed is ontworpen om een statement te maken. En natuurlijk 
heb jij daar iets aan toe te voegen. Kies uit een reeks stijlvolle interieuropties, 
samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde en prachtig vervaardigde 
materialen en afwerkingen. De beste manier om jouw crossover echt de jouwe 
maken.

Maak ‘m echt de jouwe. ExecutiveLine. Rijd in extra comfort met 
leren stoelen, een opvallende hoogglans 
middenconsole en dashboardaccenten in 
satijnchroom.

GT-Line First Edition. Het standaard GT-Line 
interieur van stof en kunstleer heeft zwarte 
stoffen stoelen en verstevigde bekleding met 
zwarte stiksels.

GT-(Plus)Line suede sportstoelen. Glad en 
toch opvallend; de suède- en kunstleer-optie 
geeft een extra sportieve touch.

ComfortLine. Het standaard ComfortLine-
interieur is voorzien van sportieve, volledig 
zwarte stoffen stoelbekleding.

Dynamic(Plus)Line. Kies voor extra sportiviteit 
met zwarte stoffen en kunstleren stoelen, een 
hoogglans middenconsole en satijnchromen 
dashboardaccenten.
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16" lichtmetaal voor  
PHEV  

Dynamic(Plus)Line

16" lichtmetaal voor 
ComfortLine

18" lichtmetaal voor  
GT-Line First Edition

GT-(Plus)Line

18" lichtmetaal voor   
PHEV ExecutiveLine 

Standaard voor 
Dynamic(Plus)Line en 

ExecutiveLine benzine-
uitvoeringen.

Afmetingen (mm)

Velgen

Van subtiel tot opvallend.

Kleuren

Casa White (WD)

Standaarduitvoeringen en GT-Line

Deluxe White Pearl  (HW2)

Penta Metal  (H8G) Lunar Silver  (CCS)

Black Pearl (1K) Infra Red  (AA9)

Blue Frame  (B3L) Orange Fusion (RNG)  

Niet beschikbaar voor GT-Line

Celadon Spirit Green (CE6) Yucca Steel Grey (USG)  

Niet beschikbaar voor GT-Line

Plug-in Hybrid

Onderscheidend, trendy en altijd up-to-date. Van gedurfd tot speels en van urban tot outdoor: jij bepaalt 
wat jij wilt uitdragen met het bruisende kleurenpalet van de nieuwe XCeed. Kies tussen opvallende 16” of 
18” lichtmetalen velgen om de look compleet te maken en te laten zien waar jij voor staat.

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia. De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle 
autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en biedt jou meer transparantie. Wil je weten welk bandenlabel van 
toepassing is op de Kia XCeed? Scan dan de QR-code met je smartphone.
De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Complete 
gemoedsrust.

Een nieuwe Kia is een product van topkwaliteit, 
om jarenlang onbezorgd van te genieten. Daarom 
omringen wij jou en je Kia met de beste zorg, 
ondersteunende services en uitgebreide garanties.

7 jaar garantie. Op elke nieuwe Kia krijg je een 
garantie van 7 jaar of 150.000 km (onbeperkt aantal 
kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km 
vanaf jaar vier). Deze volledige garantie is gratis en 
100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op 
voorwaarde dat de auto volgens de voorgeschreven 
onderhoudsintervallen wordt onderhouden.

Kia 7 jaar garantie op EV/HEV/PHEV-batterij
De batterijen van elke Kia EV, Hybrid Electric 
(HEV) of Plug-in Hybrid (PHEV) zijn ontwikkeld en 
geproduceerd om uitzonderlijk lang mee te gaan*. 
Om ons vertrouwen in onze productkwaliteit extra te 
bevestigen, krijg je daarom op al deze uitvoeringen 
7 jaar garantie vanaf de eerste registratie of tot 
150.000 km, afhankelijk van wat zich het eerst 
voordoet. Voor onze laagspanningsbatterijen 
(48V en 12V) in Kia Mild-Hybrid elektrische 
voertuigen (MHEV’s) geldt een Kia-garantie van 2 
jaar vanaf eerste registratie, ongeacht de gereden 
kilometers. Zo weet je dus zeker dat je ook met een 
geëlektrificeerde low emission en zero emission Kia 
jarenlang probleemloos kunt genieten.

* Kia hoogspannings-lithium-ionbatterijen 
in elektrische voertuigen (EV), hybride 
elektrische voertuigen (HEV) en plug-in 
hybride elektrische voertuigen (PHEV) zijn 
ontwikkeld en gemaakt voor een lange 
levensduur. Deze accu’s vallen onder de 
Kia-garantie van 7 jaar 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 
de Kia-garantie voor een periode van 2 jaar 
vanaf de eerste tenaamstelling, ongeacht de 
kilometerstand. 

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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KIA NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties 
van de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze 
brochure. De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen 
van markt tot markt verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
gewijzigd worden. Bovendien kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien 
zijn van opties, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor 
actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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