Kia Ceed

Hatchback, Kombi, ProCeed

Moc inspiracji
w nowej odsłonie.
Inspiracja rzadko bywa kwestią przypadku. Pojawia się, kiedy
znajdujemy się w nowym otoczeniu. Spoglądamy na świat świeżym
okiem. Patrzymy z innej perspektywy. Gdy jesteśmy w ruchu,
uwalniamy drzemiący w nas potencjał odkrywania nieznanego.
Dlatego w Kia projektujemy samochody, które inspirują i sprawiają,
że dostrzegasz nowe horyzonty. Przekonaj się, jak ekscytujące
może być korzystanie z nowoczesnego samochodu.
Zapraszamy w fascynującą podróż.

Gama modeli Kia Ceed.
Inspirujące połączenia.
Jazda samochodem to coś więcej niż tylko czysta przyjemność. To okazja, by przenosić się
w miejsca, w których myśli biegną innym torem. Tam, gdzie stajemy się bardziej kreatywni.
Spotykamy ciekawych ludzi. Jeżeli tego właśnie szukasz, jesteś w najlepszym punkcie
rozpoczęcia podróży. Tylko spójrz na nowoczesne, praktyczne nadwozie Kia Ceed.
A może Kia ProCeed? Jeszcze bardziej atrakcyjna, szczególnie w wersji z najmocniejszym
silnikiem o mocy 204 KM. Co powiesz na uniwersalną, gotową na przygody Kia Ceed Kombi?
Bez względu na to, którą wersję wybierzesz, otrzymasz połączenie atrakcyjności
z innowacyjnymi rozwiązaniami i pełnym komfortem.

Razem odkrywajmy
nowe miejsca.

Odczuwasz dreszcz emocji na myśl o intrygującym wyglądzie? Nowa Kia Ceed GT-Line na
pewno przyciągnie Twoją uwagę. Osłona chłodnicy podkreślona stylowymi, satynowymi listwami.
Zderzak przedni z głębokimi wlotami powietrza oraz elementy z satynowego chromu. Światła
do jazdy dziennej LED i wykonane w tej samej technologii światła przeciwmgielne, wkomponowane
w lampy przednie. Z tyłu lampy LED o wzorze plastra miodu, dynamiczne kierunkowskazy,
czarne wykończenie zderzaka na wzór dyfuzora oraz elementy z satynowego chromu.
I wreszcie 17-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego dopełniające sportową stylistykę.

Poznaj nasz styl.
Czy wnętrze pojazdu powinno współgrać
z osobowością kierowcy? Jak najbardziej tak.
Dlatego Kia Ceed GT-Line zaprojektowano z myślą
o prowadzącym. Wystarczy zająć miejsce w środku,
by docenić miękki w dotyku kokpit otaczający
kierowcę. Dotknąć ekranu systemu nawigacji
o przekątnej 10,25 cala, by poczuć, jak innowacyjna
technologia łączy samochód z otaczającym

światem. Poczuć czarny zamsz i skórę na fotelach
z kontrastowymi szarymi przeszyciami.
Chwycić sportową kierownicę z emblematem
GT-Line i uchwyt dźwigni zmiany biegów
obszyty perforowaną skórą. Albo bezprzewodowo
naładować telefon. Korzystanie z takiego
samochodu sprawia prawdziwą przyjemność.

Porzuć schematy.

Przygoda zaczyna się od porzucenia schematów. W takiej sytuacji idealnie sprawdzi się
Kia ProCeed GT. Jej starannie zaprojektowane nadwozie o sportowym charakterze wzbudza
niemałe zainteresowanie. Szczególnie jadących za nią. Charakterystyczne lampy tylne LED
to jej świetlny znak rozpoznawczy. Podobnie jak dolna część tylnego zderzaka w kolorze
czarnym o wysokim połysku, czerwone akcenty i dwie końcówki układu wydechowego.
Całości dopełniają nowe 18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego z czerwonymi elementami
i czerwone zaciski hamulcowe. ProCeed GT nie tylko prezentuje się znakomicie, ale również
daje wielką przyjemność z jazdy.

Wszystko przed Tobą.
Inspiracja może też płynąć z interesującego i pięknego wnętrza. Takiego, jak
wnętrze Kia ProCeed GT. Znajdziesz w nim czarne fotele pokryte zamszem
i skórą z czerwonymi przeszyciami oraz wyszytym na oparciach czerwonym
logo wersji GT. Elegancję wnętrza podkreśla czarna podsufitka. W dłoniach
poczujesz sportową kierownicę z łopatkami zmiany biegów i uchwyt dźwigni
zmiany biegów obszyty perforowaną skórą. Obok 12,3-calowego wyświetlacza
zegarów cyfrowych, na tej samej wysokości znajduje się 10,25-calowy ekran
dotykowy systemu multimediów i nawigacji. Wspaniały dźwięk dobiega
z systemu nagłośnienia JBL. Wszystko razem sprawia, że Kia ProCeed GT
to harmonijny przykład zaawansowanej techniki, która otwiera przed nami
nowe drogi i nowe możliwości.

Gotowa na wyzwania przyszłości.

Świat zmienia się na naszych oczach. Styl życia również. Zmieniają się także wymagania względem
samochodów, którymi chcemy jeździć. Kia Ceed Kombi Plug-in Hybrid to odpowiedź na nowe oczekiwania.
Jest wyposażona w zaawansowany układ napędowy, który szybko i płynnie przełącza się z trybu
elektrycznego na hybrydowy. W ten sposób zapewnia równowagę między wydajnością a dynamiką.
Gniazdo ładowania umieszczone zostało w błotniku przednim, po stronie kierowcy. Dzięki w pełni
naładowanemu akumulatorowi każda jazda po mieście i każda wyprawa poza miasto będzie przyjazna
środowisku.

Otwarta na każdą przygodę.
Nowa Kia Ceed Kombi Plug-in Hybrid jest przyjazna
środowisku, a zarazem praktyczna. Ma wygodne
i dopracowane wnętrze. Jej fotele są pokryte
tapicerką z tkaniny lub skóry ekologicznej. Do jazdy
zachęca kierownica obszyta skórą. 12,3-calowy
wyświetlacz wskaźników kierowcy znajduje się
w jednej linii z 10,25-calowym ekranem dotykowym

systemu nawigacji. W widocznym miejscu na
podszybiu umieszczono wskaźnik stanu ładowania.
Szerokie okno dachowe daje poczucie większej
przestronności. Dwustrefowa klimatyzacja
automatyczna z możliwością wyboru działania
tylko po stronie kierowcy spełnia współczesne
wymagania w dziedzinie komfortu prowadzenia.

Przystosowana, by łączyć.
Odpowiednio zagospodarowana przestrzeń jest
niezwykle istotna. Przestrzeń na kreatywność, radość
i zabawę. Przestrzeń na bycie razem, a także kontakt
z innymi. Dlatego cała gama modeli Ceed posiada
wiele rozwiązań pozwalających cieszyć się każdą
minutą jazdy i swobodnie korzystać ze wszystkich
nowoczesnych udogodnień.

12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz wskaźników kierowcy.
Cyfrowy zestaw wskaźników obejmuje wyświetlacz wysokiej
rozdzielczości o przekątnej 12,3-cala z czterema motywami
graficznymi do wyboru i specjalną grafiką wersji hybrydowej.
Pozwala monitorować na bieżąco stan pojazdu, dane dotyczące
jazdy, poziom paliwa, ciśnienie w oponach i inne parametry.
Kierowca Kia Ceed Kombi PHEV może również monitorować
aktualny tryb jazdy, stan naładowania akumulatora
napędowego i zasięg pojazdu.

10,25-calowy ekran systemu multimedialnego i nawigacji.
Najnowszy system nawigacji zaspokoi potrzeby wymagających
użytkowników. 7-letni program aktualizacji mapy zapewnia
dodatkowe wsparcie. Bezprzewodowe łącze Bluetooth
umożliwia odtwarzanie ulubionej muzyki i prowadzenie
rozmów telefonicznych. Mozliwość dzielenia ekranu pozwala
na równoczesne korzystanie z dwóch różnych funkcji systemu
multimedialnego. Obok wskazówek nawigacji można na
przykład obserwować kalendarz osobisty, kompas lub prognozę
pogody.

System nagłośnienia JBL. System audio JBL klasy premium
nada rytm każdej podróży. 8 wysokiej klasy głośników wypełni
wnętrze Kia Ceed krystalicznie czystym dźwiękiem. Dzięki
technologii Clari-FiTM, która poprawia jakość plików MP3, każda
jazda może zmienić się w niezwykłe doświadczenie muzyczne.

Ładowarka bezprzewodowa. Kiedy jesteś w drodze
i jednocześnie chcesz pozostać w kontakcie ze światem,
niezbędny jest naładowany telefon. Dlatego każdy z gamy
modeli Kia Ceed może być wyposażony w bezprzewodową
ładowarkę urządzeń mobilnych. Aby rozpocząć ładowanie,
wystarczy umieścić smartfon zgodny ze standardem Qi
na ładowarce bezprzewodowej.

Kia Connect i Kia Live Services
Pozostań w kontakcie.
Stały kontakt ze światem daje niemal nieograniczone możliwości. Takie, które zachęcają do realizowania
ambitnych pomysłów. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Aplikacja i usługi
pokładowe Kia Connect zapewniają te możliwości, czytelnie dostarczając przydatne informacje.
System nawigacji online zapewnia aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na temat natężenia ruchu,
lokalizacji stacji ładowania, dostępnych miejsc postojowych, prognozę pogody oraz informacje
o punktach użyteczności publicznej (POI). Dzięki aplikacji Kia Connect można przesłać dane profilu
użytkownika, otrzymywać podpowiedzi nawigacyjne od miejsca zaparkowania aż do finalnego celu
podróży, korzystać z trybu obsługi parkingowej, funkcji odnajdywania samochodu na rozległym
parkingu, sterowania zamkami i innych udogodnień. Takie możliwości mogą zmienić zwykłą jazdę
w inspirującą podróż.

Wygodne łączenie. Aplikacja Kia Connect na smartfon
zapewnia łączność z samochodem, nawet kiedy użytkownik
jest z dala od niego. Funkcja „Znajdź mój samochód” pozwala
odnaleźć pojazd na wielkich parkingach lub w labiryncie
nieznanych uliczek. „Nawigacja z funkcją ostatniej mili”
umożliwia dokładne wskazywanie drogi od miejsca
zaparkowania aż do faktycznego celu. Funkcja „Obsługa
parkingowa” monitoruje pojazd po oddaniu go pracownikowi
parkingu. Dzięki funkcji „Wyślij do samochodu” można
z wyprzedzeniem zaplanować podróż, a za pomocą funkcji
„Stan pojazdu” sprawdzić, czy jest do niej gotowy. Za pomocą
funkcji „Sterowanie drzwiami” można zdalnie blokować
i odblokowywać zamki pojazdu. Sekcja „Moje podróże”
zawiera podsumowanie wcześniejszych jazd.

Zawsze na bieżąco. Usługi pokładowe Kia Connect
zapewniają dostęp do ważnych i szczegółowych informacji
na temat podróży. Dane na temat natężenia ruchu w czasie
rzeczywistym umożliwiają wyszukanie najszybszej trasy
do miejsca docelowego, stałe dostosowywanie trasy do
zmieniających się warunków oraz aktualizowanie szacowanego
czasu dojazdu. Usługi „Kia Live” umożliwiają śledzenie
pogody, sprawdzanie dostępności miejsc parkingowych,
wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) i stacji
ładowania. Ustawienia pojazdu można zmieniać lub przywracać,
korzystając z funkcji transferu wyborów użytkownika.
Funkcja „Kalendarz zewnętrzny” umożliwia dostęp do
kalendarza w smartfonie poprzez ekran systemu nawigacji.
System może pobierać z kalendarza lokalizacje zaplanowanych
spotkań i wyznaczać do nich trasy dojazdu.

Przedstawione ekrany mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać najnowszej wersji aplikacji i usług pokładowych Kia Connect.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów lub informacji prawnych należy zapoznać się z Warunkami korzystania z aplikacji i usług Kia Connect.

Elektryzujące możliwości. Aplikacja i usługi pokładowe
Kia Connect w modelach PHEV i elektrycznych zapewniają
komplet informacji i umożliwiają sterowanie niektórymi
funkcjami. Za pomocą aplikacji Kia Connect można zdalnie
aktywować, zatrzymywać i planować ładowanie akumulatora.
Za pomocą funkcji „Dostępne stacje ładowania” można
wyszukiwać miejsca ładowania pojazdów elektrycznych.
Funkcja bazuje na aktualnych danych z sieci. Dzięki niej
można łatwo wyszukiwać stacje ładowania, a także uzyskiwać
informacje na temat dostępnych stanowisk i kompatybilnych
złączy.

Bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe. Aplikacja Kia Connect
może przekazywać powiadomienia zdalne. Pomaga w ten
sposób utrzymać bezpieczeństwo i sprawność pojazdu.
Sekcja „Stan pojazdu” zawiera kompletny raport na temat
samochodu. Obejmuje poziom naładowania akumulatora i inne
ważne informacje diagnostyczne, a także informuje o tym, czy
okna są otwarte czy zamknięte. Aplikacja Kia Connect wysyła
również ważne powiadomienia alarmowe. Alarm ostrzega
o ewentualnych włamaniach. Powiadamia także o pozostawieniu uruchomionego pojazdu w trybie parkingowym (P)
z otwartymi drzwiami.

Usługi informacyjne i kontrolne dostępne są bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia
obowiązywania pierwotnej umowy zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania
można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com. Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym
obejmującym transmisję danych.

Oparcie siedzeń tylnych składane na płasko i dzielone w proporcji 40:20:40. Dzięki dzielonej,
składanej kanapie tylnej można dostosować Kia ProCeed i Kia Ceed Kombi do wielu potrzeb.
Obydwie wersje świetnie nadają się do przewożenia zarówno sprzętu sportowego, jak i innych
długich przedmiotów.

Składanie siedzeń. Aby złożyć na płasko kanapę tylną, wystarczy pociągnąć za dźwignię
w bagażniku. Znakomicie ułatwia to załadunek.

Dla nas zmiany
to nowe możliwości.
Żyjemy w świecie ciągłego ruchu. W świecie, w którym liczy
się elastyczność i wszechstronność. Również w samochodzie.
W przypadku Kia ProCeed i Kia Ceed Kombi uniwersalność
to nie hasło, ale realna zaleta. Możesz maksymalnie wykorzystać
przestrzeń dla pasażerów, albo powiększyć pojemność bagażnika.
W zależności od potrzeb.

Pojemny bagażnik. Przy złożonej kanapie tylnej przestrzeń bagażowa Kia Ceed Kombi
Plug-in Hybrid wynosi 1506 litrów. Dwa schowki pod podłogą dodatkowo zwiększają
funkcjonalność pojazdu. W bezpiecznym przewożeniu wszelkich przedmiotów pomagają
liczne zaczepy, siatki i system aranżacji przestrzeni bagażowej*. Roleta zasłania bagażnik
przed ciekawskimi spojrzeniami.
* Niedostępne dla wersji PHEV

Z myślą o lepszych
rozwiązaniach.
Kiedy myślimy nieszablonowo, możemy osiągnąć
niezwykłe rezultaty. To zadanie konstruktorów
i projektantów Kia. Dokładamy starań, by jazda
samochodem była możliwie wygodna i komfortowa.
I wprowadzamy nasze pomysły w życie. Efekt?
Praktyczne rozwiązania na wyciągnięcie ręki.

Inteligentna pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie.
To udogodnienie docenimy jeszcze przed zajęciem miejsca
w pojeździe. Szczególnie, kiedy chcemy załadować bagażnik.
Wystarczy zbliżyć się z inteligentnym kluczykiem do tylnej
części Kia ProCeed, a bagażnik otworzy się automatycznie.

Inteligentny kluczyk. To bardzo wygodne rozwiązanie.
Umożliwia otwieranie samochodu bez fizycznego użycia kluczyka.
Przycisk Start/Stop pozwala uruchamiać i wyłączać silnik jednym
naciśnięciem.

Funkcja pamięci ustawień. Nowa Kia Ceed jest wyposażona
w funkcję pamięci ustawień fotela kierowcy. Dzięki niej w jednej
chwili można przywrócić swoje ulubione ustawienia.

Podgrzewane i wentylowane fotele przednie. Każda pora
roku jest dobra na przejażdżkę. W chłodne dni komfort
zapewnią podgrzewane fotele przednie. Szybko się nagrzewają,
a po osiągnięciu ustawionej temperatury odpowiednio
ją podtrzymują. Upalne dni również nie muszą być męczące.
Dzięki wentylacji foteli można poczuć przyjemny chłód.

Podgrzewana kierownica. W gamie modeli Ceed nie brakuje
rozwiązań, które zapewniają komfort klasy premium.
W chłodne dni daje go na przykład podgrzewana kierownica.

Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami
drogowymi i mijania (High Beam Assist). W przypadku
wykrycia nocą świateł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka
funkcja automatycznie przełącza światła drogowe na światła
mijania. Następnie w odpowiednim momencie ponownie włącza
światła drogowe.

Nastawiona na bezpieczeństwo.
Jeżeli bezpieczeństwo jazdy stawiasz na równi z przyjemnością prowadzenia, masz nasze pełne wsparcie.
Dlatego w najnowszej Kia Ceed zastosowaliśmy innowacyjne rozwiązania. Dzięki nim w nieoczekiwanych
sytuacjach najnowsze układy elektroniczne czuwają nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów.
Wszystko z myślą o tym, co najważniejsze.

Aktywny tempomat z funkcją Stop&Go. Dzięki kamerze
i radarom inteligentny tempomat (Smart Cruise Control)
może utrzymywać zarówno prędkość, jak i odległość od
pojazdu poprzedzającego. Automatycznie dostosowuje
tempo jazdy i zachowuje bezpieczną odległość od pojazdu
jadącego z przodu. Kiedy pojazd poprzedzający przyspiesza,
Kia Ceed odpowiednio zwiększa prędkość. Kiedy zwalnia
i dystans zmniejsza się, aktywny tempomat hamuje lub nawet
zatrzymuje samochód. Kiedy warunki pozwolą, samochód
zaczyna jechać dalej bez ingerencji kierowcy. Ta przydatna
funkcja sprawdza się szczególnie w ruchu o dużym natężeniu
i zmiennych prędkościach.
* Inteligentny tempomat (Smart Cruise Control) jest dostępny tylko wraz
z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

System automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku
braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji
podczas zmiany pasa (Blind Spot Collision Avoidance
Assist). Wykorzystuje kamerę przednią i tylny czujnik
radarowy. Ostrzega przed pojazdami znajdującymi się w strefie
niewidocznej w lusterkach zewnętrznych. Jeżeli przy włączonym
kierunkowskazie układ wykrywa zbliżające się pojazdy
na równoległych pasach, ostrzega kierowcę lampką w lusterku
zewnętrznym. Jeżeli po rozpoczęciu manewru zmiany pasa
inny pojazd znajduje się w tzw. martwym polu widzenia, system
pozwala uniknąć zderzenia.

Aktywny tempomat współpracujący z nawigacją (NSCC-C).
Aktywny tempomat, działając razem z asystentem jazdy
po autostradzie, wykorzystuje dane z nawigacji. Dzięki
temu samochód odpowiednio zwalnia, np. przed zakrętem,
a następnie — gdy warunki na to pozwolą — przyspiesza
do ustawionej prędkości.

Asystent jazdy utrzymujący pojazd pośrodku pasa ruchu
(Lane Following Assist) oraz asystent utrzymania pasa
ruchu (Lane Keeping Assist). Asystent jazdy utrzymuje pojazd
pośrodku pasa ruchu, wykorzystuje obraz z kamery i działa
do prędkości 130 km/h. Jest obecnie dostępny w wersjach
z manualną i dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT). Asystent
utrzymania pasa ruchu dba o to, by nieświadomie nie zjechać
ze swojego pasa. Dzięki kamerze umieszczonej na szybie
czołowej system monitoruje znaki poziome na jezdni.
W przypadku nieświadomego przekroczenia linii wyznaczającej
pas ruchu ostrzega, a nawet kieruje pojazd z powrotem
na właściwy pas.

Asystent jazdy po autostradzie (Highway Driving Assist).
Ułatwia jazdę drogami szybkiego ruchu. Dzięki niemu Kia
Ceed automatycznie utrzymuje odpowiednią odległość
od pojazdu poprzedzającego, a także jedzie pośrodku pasa
ruchu. Asystent odpowiada za kierowanie, przyspieszanie
i zwalnianie podczas jazdy wybranym pasem ruchu.
W określonych sytuacjach system automatycznie dostosuje
prędkość jazdy do ograniczenia prędkości ustalonego
na podstawie danych z nawigacji.

System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
z funkcją automatycznego zatrzymania (Rear Cross
Traffic Collision Assist). Parkowanie równoległe? A może
wyjazd tyłem z miejsca postojowego lub podjazdu? W każdej
z tych sytuacji system ostrzega przed zbliżającym się, innym
użytkownikiem ruchu i automatycznie hamuje, by uniknąć
kolizji.

System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego z przednimi oraz tylnymi czujnikami (Auto Park
Assist). Znakomicie ułatwia wykonywanie manewrów. Czujniki
przednie, boczne i tylne wspierają parkowanie równoległe
i prostopadłe. Kierowcy pozostaje jedynie obsługa pedału
hamulca, pedału przyspieszenia i zmiana biegów. System
samodzielnie obraca kierownicą. Wspomaga kierowcę również
podczas wyjeżdżania z równoległego miejsca postojowego.

System audio-wizualnego ostrzegania w momencie
nadjeżdżania z tyłu pojazdu i otwierania drzwi (Safe Exit
Warning). System pomaga w bezpiecznym wysiadaniu
z pojazdu, wykrywając ewentualne zagrożenia. Ostrzeżenie
dźwiękowe i wizualne pozwala uniknąć niebezpiecznej sytuacji.

System rozpoznający znaki ograniczeń prędkości
(Intelligent Speed Limit Warning). Informuje kierowcę
o limicie prędkości na danym odcinku. Kamera na szybie
czołowej rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości i zakazu
wyprzedzania. System prezentuje odpowiednie informacje
na ekranie systemu nawigacji i wyświetlaczu cyfrowym
zestawu wskaźników.

System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz informujący
o ruszaniu poprzedzającego pojazdu (Driver Attention
Warning). Na bieżąco wykrywa obniżenie koncentracji
kierowcy, analizując sposób operowania kierownicą
i kierunkowskazami, szybkość reakcji oraz czas jazdy.
W przypadku stwierdzenia obniżonej koncentracji i oznak
senności emituje sygnał dźwiękowy i wizualny na wyświetlaczu
komputera pokładowego. Zawiera również funkcję
wspomagania sprawnej jazdy w ruchu o dużym natężeniu.
W przypadku braku reakcji na ruszenie pojazdu
poprzedzającego system informuje kierowcę.

System autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją
wykrywania rowerzystów (Forward Collision Avoidance
Assist). Wykrywa pojazdy poprzedzające, pieszych na jezdni
oraz rowerzystów. Dzięki kamerze monitoruje odległość
między pojazdami i ich prędkość. W przypadku ryzyka kolizji
ostrzega kierowcę wizualnie. Opcjonalny czujnik radarowy
wykrywa pieszych i rowerzystów, w razie potrzeby ostrzegając
kierowcę. W razie braku reakcji kierowcy samochód hamuje
automatycznie, zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego
skutki.

O krok przed tym,
co może się wydarzyć.
Jak zachować koncentrację, gdy wokoło tyle się dzieje? Jak zapewnić bezpieczeństwo?
Najnowsza Kia Ceed czuwa i wspiera kierowcę w rozmaitych sytuacjach. Dzięki zaawansowanym
układom bezpieczeństwa czynnego jej prowadzenie jest łatwiejsze i bardziej bezpieczne. Pomaga
nie tylko w sytuacji zagrożenia, lecz także podczas zwykłych manewrów. Dba o bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu.

Nowa energia na nowy początek.

Ruszanie. Silnik spalinowy
zapewnia szybkie i płynne
ruszanie.

Dodatkowy moment obrotowy. Podczas przyspieszania
lub jazdy na wzniesieniu układ zapewnia dodatkowy
moment obrotowy, który wspomaga pracę silnika
spalinowego.

Wybór trybu jazdy (DMS). Dzięki tej funkcji prowadzenie
pojazdu sprawia jeszcze więcej przyjemności. Umożliwia
zwiększenie dynamiki jazdy, zapewniając szybszą reakcję
przepustnicy i lepsze przyspieszenie. Optymalizuje także osiągi
podczas wyprzedzania oraz modyfikuje charakterystykę
układu kierowniczego.

Jazda ze stałą prędkością.
W tych warunkach silnik spalinowy
częściowo doładowuje baterię
(w przypadku niskiego poziomu
naładowania).

Łopatki przy kierownicy. Umożliwiają wygodną i szybką
zmianę biegów bez konieczności odrywania dłoni od
kierownicy. Dzięki nim można prowadzić bardziej dynamicznie,
a zarazem bezpiecznie.

Przyszłość wygląda kusząco. Najlepiej wyruszyć na jej spotkanie nowym modelem z gamy Kia Ceed
z napędem Mild-Hybrid. To rozwiązanie daje możliwość niskoemisyjnej jazdy bez wizyt na stacji
ładowania. Doskonałe połączenie nowoczesnego silnika benzynowego lub wysokoprężnego z silnikiem
elektrycznym zasilanym z akumulatora litowo-jonowego o napięciu 48 V obniża zużycie paliwa i emisję
spalin. Zintegrowany system sterowania umożliwia odzyskiwanie energii kinetycznej podczas jazdy
w trybie „żeglowania”oraz hamowania, a także pozwala uzyskać dodatkowy moment obrotowy w trakcie
przyspieszania.

Tryb „żeglowania”. Układ napędowy Mild Hybrid z inteligentną
manualną skrzynią biegów (iMT) dysponuje dodatkową funkcją
jazdy w trybie „żeglowania”. Zwolnienie pedału przyspieszenia
powoduje wyłączenie silnika spalinowego, co obniża zużycie
paliwa. Silnik ponownie uruchamia się natychmiast po naciśnięciu pedału przyspieszenia. Dystans możliwy do pokonania
z wyłączonym silnikiem spalinowym zależy od warunków jazdy
i prędkości pojazdu.

Odzysk energii. Podczas
zwalniania lub hamowania
pojazd zamienia energię
kinetyczną w energię
elektryczną, która magazynowana jest w baterii.

Przycisk EV/HEV. Za pomocą przycisku EV/HEV (Electric/
Hybrid) można wybierać tryb pracy napędu: elektryczny (EV)
lub hybrydowy (HEV: silnik elektryczny + silnik spalinowy).
W trybie EV, idealnym do jazdy miejskiej, priorytet ma energia
elektryczna pozwalająca na jazdę bezemisyjną*. W trybie HEV
wykorzystywane są obydwa źródła energii, a przełączanie
z napędu silnikiem benzynowym na napęd silnikiem elektrycznym odbywa się samoczynnie w zależności od sytuacji.

Wydzielenie strefy kierowcy. Energooszczędny układ
klimatyzacji może działać tylko w przestrzeni kierowcy.
Umożliwia to zmniejszenie zużycia energii, a tym samym
zwiększenie zasięgu pojazdu.

Jazda w ruchu miejskim.
Oszczędność paliwa to efekt
automatycznego wyłączania
silnika spalinowego podczas
zwalniania do zatrzymania
z włączonym biegiem oraz
podczas hamowania.

Kia Ceed Kombi Plug-in Hybrid może pochwalić się bardzo
zaawansowanym układem napędowym. Płynne przejście
z trybu elektrycznego na hybrydowy zapewnia równowagę
pomiędzy wydajnością a dynamiką. Zasięg pojazdu w trybie
elektrycznym wynosi aż 57 km**. Jeżeli poziom naładowania
akumulatora napędowego nie jest wystarczający, układ
automatycznie przełącza się w tryb hybrydowy.

*	W niektórych sytuacjach silnik benzynowy uruchamia się automatycznie nawet w trybie EV. Dzieje się tak na przykład przy niskim poziomie naładowania akumulatora
napędowego, podczas energicznego przyspieszania lub w trakcie ogrzewania wnętrza.
** W cyklu testowym wg normy pomiarowej WLTP.

Indywidualny styl.

Nowa Kia Ceed już w wersji podstawowej może pochwalić się spektrum nowych, interesujących rozwiązań.
Jakich? Na przykład dynamicznie ukształtowanym zderzakiem przednim i halogenowymi lampami
ze światłami do jazdy dziennej. Układ utrzymywania pośrodku pasa ruchu (Lane Following Assist) i układ
wspomagający unikanie kolizji czołowych (Forward Collision-Avoidance Assist) to wyposażenie standardowe.
Funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (High Beam Assist) ułatwia jazdę nocą.
Łącze bezprzewodowe Bluetooth i 5-calowy ekran gwarantują wygodne korzystanie z multimediów. Komfort
wersji podstawowej podnoszą takie funkcje jak tempomat, automatyczne sterowanie światłami, elektryczne
sterowanie szybami tylnymi czy układ ostrzegania kierowcy o zmęczeniu oraz inforumujący
o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Driver Attention Warning).

Najnowsza Kia Ceed wyróżnia się nietuzinkową stylistyką i komfortem. Tył z lampami diodowymi pozostawia
niezatarte wrażenie. Podobnie przód z drapieżnie wyglądającym grillem chłodnicy, atrakcyjnymi wlotami
powietrza oraz innowacyjnymi lampami przednimi, wykonanymi w technologii LED. Wnętrze kusi takimi
elementami, jak manualna lub automatyczna klimatyzacja, wyjątkowe wzory tapicerek czy kierownica
i uchwyt dźwigni zmiany biegów obszyte skórą. Przekonaj się sam. Sprawdź szczegóły wyposażenia
i wybierz wersję odpowiednią dla siebie.

System audio z ekranem 5-calowym. System nagłośnienia
z funkcją RDS i tunerem cyfrowym (DAB) jest wyposażony
w monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 5”.
Gniazdo USB umożliwia podłączanie przenośnych źródeł
dźwięku, np. smartfona. System obsługuje również łącze
Bluetooth.

4,2-calowy cyfrowy wyświetlacz komputera pokładowego.
Wyświetlacz LCD czytelnie prezentuje temperaturę zewnętrzną
oraz dane dotyczące pojazdu i podróży. Umożliwia też dostosowanie rozmaitych ustawień.

Lampy tylne. Eleganckie lampy tylne wykonanane
w technologii LED.

Tylne gniazdo ładowarki USB. W tylnej części konsoli
centralnej umieszczono gniazdo ładowarki USB. Dzięki temu
wszyscy pasażerowie mogą być stale w kontakcie ze światem.

Kamera cofania. Kamera cofania zwiększa bezpieczeństwo
podczas, np. wyjazdu tyłem z miejsca postojowego. Możliwość
wyboru różnych ujęć oraz wyświetlanie linii prowadzących na
ekranie ułatwia manewrowanie. Włączenie kamery jest możliwe
również w trakcie jazdy, co pozwala dostrzec zbliżające się
pojazdy.

Zderzak tylny. Odświeżone linie zderzaka tylnego jeszcze
lepiej podkreślają dostojny, elegancki styl Kia Ceed Kombi.

8-calowy kolorowy ekran dotykowy. Łatwy w obsłudze
kolorowy ekran LCD o przekątnej 8” umożliwia obsługę
wszystkich funkcji systemu inforozrywki oraz aplikacji Android
Auto® i Apple CarPlay®. Wyświetla też obraz z kamery.

Zderzak przedni. Zmodyfikowany zderzak z charakterystycznymi wlotami powietrza nadaje niepowtarzalny styl
przedniej części Kia Ceed.

Niezapomniane wrażenia.
Ekscytacja może mieć różne źródła: oczekiwanie na to, co nowe albo dreszcz
emocji wywołany czymś niespodziewanym. My dokładamy starań, by każdej
jeździe towarzyszyły podobne odczucia.

Kia Ceed GT. Oczekujesz prawdziwie sportowego charakteru? Jeżeli tak, Kia Ceed Hatchback GT to samochód właśnie dla Ciebie.
Wyróżnia się 18-calowymi obręczami kół ze stopu lekkiego, nową osłoną chłodnicy z logo GT, a także nowym zderzakiem przednim
z czerwonymi elementami wokół wlotów powietrza. Sportowe zacięcie podkreślają progi z czarnymi i czerwonymi akcentami.
Podobnie jak czarne lusterka zewnętrzne o wysokim połysku. Nowe lampy przednie i tylne wykonane zostały w technologii LED.

Kia ProCeed GT-Line. Odważny, dynamiczny styl i sportowa elegancja połączona z przestronnością, praktycznością
i bezpieczeństwem kombi. Do tego budząca zachwyt, delikatnie opadająca linia dachu i okien nadwozia typu Shooting Brake.
Oto Kia ProCeed GT-Line — samochód stworzony dla twórczych umysłów, a zarazem wymagających kierowców. W jego wnętrzu
czekają nowoczesne rozwiązania, takie jak: duże ekrany i sportowa, spłaszczona u dołu kierownica z łopatkami zmiany biegów.
Na ergonomicznych fotelach widnieje logo GT-Line. Przestronne wnętrze zapewnia komfort pasażerom, a pojemny bagażnik
umożliwia zabranie wszystkiego, co potrzebne. Dopełnieniem całości są 17- lub 18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich.

Kia Ceed Kombi GT-Line. Jeżeli szukasz wyjątkowych osiągów, szykownej stylistyki oraz przestronności, Kia Ceed Kombi
GT-Line spełni Twoje oczekiwania. Tylko spójrz na nowy zderzak tylny. Zwróć uwagę na nowoczesne, diodowe lampy tylne czy
nowe obręcze kół. Zajmij miejsce w fotelu kierowcy. Poczuj dreszcz pozytywnych emocji i przypływ energii. Chwyć sportową,
spłaszczoną u dołu kierownicę z łopatkami zmiany biegów. Spójrz na logo wersji GT-Line wyszyte na fotelach. Ten samochód
z 17-calowymi obręczami kół ze stopu lekkiego to uczta dla oczu połączona z codzienną praktycznością i funkcjonalnością.

Twoja Kia Ceed.

Indywidualny styl można podkreślić doborem oryginalnych
akcesoriów Kia. Wybór dodatkowych elementów stylistycznych
demonstruje dbałość o elegancję. Z kolei wzbogacenie pojazdu
o praktyczne akcesoria poprawia funkcjonalność i walory użytkowe.
Wszystkie oryginalne akcesoria pasują doskonale, ponieważ
zaprojektowano je specjalnie dla danego modelu i wyprodukowano
zgodnie z najwyższymi standardami Kia.

Własny styl. Subtelnie czy odważnie? Dzięki naszym akcesoriom Kia Ceed wyrazi osobowość kierowcy. Naklejki ozdobne
na nadwozie, chromowane lub szczotkowane detale albo
wewnętrzne oświetlenie LED. Wszystko to pozwoli uzyskać
zamierzony efekt.

Więcej świata. Każdy model z gamy Kia Ceed może być
jeszcze bardziej funkcjonalny i praktyczny. Bogaty wybór
systemów dachowych i montowanych na haku holowniczym
to pierwszy krok w kierunku przygody.

Ochrona. Nawet przy zachowaniu ostrożności, z czasem
mogą pojawić się ślady użytkowania. Szeroki wybór dywaników
podłogowych i mat bagażnika oraz folii ochronnych zderzaka
tylnego pozwala dłużej utrzymać samochód w doskonałym
stanie.

Wygoda. Uchwyt na tablet czy wieszak na ubrania
to oczywiste dodatki, które ułatwiają życie. Podobnie jak
doskonale dopasowana mata ochronna. Równie przydatne
mogą być, np. przewody do szybkiego ładowania wersji
z napędem PHEV.

Wybierz wnętrze.

Wersja wyposażenia L / BL
Czarny zestaw kolorystyczny
z niebieskimi akcentami.
(Niedostępne dla PHEV).
Fotele z czarną tapicerką
materiałową i ze skóry
ekologicznej, czarne
wykończenie o wysokim
połysku i efektowne niebieskie
przeszycia.

Niezależność, postęp, inspiracja, pewność. Cztery słowa, które idealnie oddają
charakter samochodów Kia. Szczególnie ich wnętrza. Starannie dobrane
materiały i atrakcyjne detale zachęcają, by zająć miejsce za kierownicą.
Wybierz jeden z dwóch standardowych wariantów w czerni albo opcjonalny
czarny zestaw kolorystyczny, który łączy tkaninę ze skórą ekologiczną. Dostępna
jest również wersja z elegancką czarną tapicerką skórzaną.

Wersja wyposażenia S.
Kolor czarny.
Fotele z czarną tapicerką
materiałową i przyciągające
wzrok ciemne, lakierowane
metaliczne elementy ozdobne
na desce rozdzielczej.

Wersja wyposażenia L / BL.
Czarny zestaw kolorystyczny.
Fotele z czarną tapicerką
materiałową i ze skóry
ekologicznej, czarne
wykończenie o wysokim
połysku i efektowne elementy
deski rozdzielczej z satynowego chromu.

Wersja wyposażenia M / L.
Kolor czarny.
Fotele z czarną tapicerką
materiałową i przyciągające
wzrok ciemne, lakierowane
metaliczne elementy ozdobne
na desce rozdzielczej.

Wersja wyposażenia
XL PHEV.
Czarna tapicerka skórzana.
W tej opcji wygodne,
ergonomiczne fotele obszyto
czarną skórą. Pasuje ona
idealnie do wykończenia
o wysokim połysku,
a także do elementów
ozdobnych deski rozdzielczej
wykonanych z satynowego
chromu.

Wersja GT-Line (standard).
Tapicerka łącząca tkaninę i skórę ekologiczną, z akcentem w postaci logo GT-Line. Standardowa, czarna podsufitka.

Wersja GT.
Wzbudzający zainteresowanie design, sportowe skórzano-zamszowe fotele z czerwonymi szwami
i logo GT. Standardowa, czarna podsufitka.

Wersja GT-Line (opcja).
Czarna, skórzano-zamszowa tapicerka z kontrastowymi szarymi szwami i logo GT-Line. Standardowa, czarna podsufitka.

Postaw na swoim.
Wymiary (mm)

1447

Realizuj pomysły. Wyraź swoją osobowość. Pozwól się zainspirować.
Wybieraj spośród 8 wzorów obręczy kół i 13 lakierów nadwozia.

Casa White (WD)

Deluxe White (HW2)

Silky Silver (4SS)

885

Black Pearl (1K)

2650

790

Ceed GT-Line
Ceed GT-Line

1555*/1559
1800

4325

Niedostępny w wersji
GT-Line, GT i PHEV.

1422

Niedostępny w wersji GT.

1563*/1567
*z 18” obręczami kół

ProCeed GT
ProCeed GT

885

Machined Bronze (M6Y)

Niedostępny w wersji
GT-Line i GT.

Niedostępny w wersji
GT-Line i GT.

Lunar Silver (CSS)

Blue Flame (B3L)

2650

1555

1070

1563

1800

4605

1465

Yucca Steel Grey (USG)

Ceed SW PHEV

Ceed SW PHEV

880

Experience Green (EXG)

Orange Fusion (RNG)

Infra Red (AA9)

Dostępny tylko w wersji
GT-Line i GT.

Splash Lemon (G2Y)
Niedostępny w wersji
GT-Line i GT.

2650

1559 / 1565

1070

(16“ / 17“)

1567 / 1573
(16“ / 17“)

1800

4600

Szczegółowe dane techniczne oraz informacje na temat wersji wyposażenia
dostępnych na rynku polskim znajdują się w cenniku.

Penta Metal (H8G)

Informacje na temat zużycia energii i innych parametrów w zależności
od opon zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/740 są dostępne na
stronie internetowej www.kia.com.
Informacje na temat opon są wyłącznie poglądowe.

16-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich z oponami
205/55/R16
(Silniki spalinowe)

16-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich z oponami
205/55/R16
(L PHEV)

17-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich z oponami
225/45/R17
(Business Line / XL)

17-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich z oponami
225/45/R17
(GT-Line)

18-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich z oponami
225/40/R18
(GT-Line)

18-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich z oponami
225/40/R18
(GT)

7 lat spokoju
Chcemy, by nabywca nowej Kia Ceed czerpał przyjemność z prowadzenia
nie tylko dziś, ale również w kolejnych latach użytkowania pojazdu.
Dlatego każdy nowy model Kia objęty jest gwarancją na 7 lat.

7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego
napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV.
Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego
napięcia marki Kia w pojazdach elektrycznych (EV),
pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu
plug-in (PHEV) zaprojektowano z myślą o dużej
trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją
Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji
pojazdu lub przez 150 000 km przebiegu,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W przypadku akumulatorów niskiego napięcia

(48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid
(MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od
daty pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów.
W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70%
pojemności akumulatorów. Utrata pojemności
akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV
nie jest objęta gwarancją.
Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności,
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji
Kia znajduje się na stronie www.kia.com.

W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów napędowych. Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności akumulatorów
pojazdów typu HEV i MHEV. Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kia.com.

7-letnia gwarancja Kia.
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń
przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był
regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna
i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim
zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według
stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane
przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego
z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach
mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest prawo do zmian.
Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów znajdą
Państwo na stronie internetowej www.kia.com/pl
oraz uzyskają w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia 0801 542 542
www.kia.com

