Kia Ceed

Život je takový, jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě Kia.
Život je úžasný. Je zářivý, nepředvídatelný a vzrušující ve všech
ohledech. Cokoliv se stane, kamkoliv se vydáte a vše, co objevíte,
Kia bude vždy u toho.
U značky Kia jsme zasvětili své životy tomu, abychom se podíleli na
vytváření lepší budoucnosti. To je důvod, proč vyvíjíme a vyrábíme
automobily, které Vám umožní objevovat nové horizonty.
Automobily se vzrušujícím designem, pokrokovými technologiemi
a promyšlenými detaily. Automobily, jejichž kvalitu potvrzuje
výjimečná 7letá záruka. Vše, co děláme, má jediný cíl: vždy naplnit
Vaše představy. Říkáme tomu umění překvapit.
Nyní Vás zveme na bližší prohlídku, která Vám jedno překvapení
odhalí.
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VNĚJŠÍ DESIGN

Kia Ceed Sportswagon také
jako Plug-in Hybrid
Potřebujete více prostoru, ale toužíte po atletickém designu s dynamickými jízdními vlastnostmi nebo
přemýšlíte o elektrické energii? V tom případě Vám nabízíme model Kia Ceed Sportswagon. A představujeme
Sportswagon v nové variantě Plug-in Hybrid s nejnovějším elektrifikovaným pohonem, který nabízí skutečný
výkon a nižší emise.

Více výkonu. Více dobrodružství.
Více energie.
Všechny vozy Ceed Sportswagon sdílejí stylistické prvky s hatchbackem a navíc nabízejí prostor
a všestrannost, zatímco nízký a uhlazený profil s chromovanými prvky a stylovými střešními lištami dodají
eleganci.

VNĚJŠÍ DESIGN

Nová Kia Ceed.
Ve správné době na správném místě.
Chcete-li si skutečně užívat každou jízdu, jste zváni. Chcete-li vypadat a cítit
se skvěle, pak jste s námi na stejné vlně.
A pokud si myslíte, že by dynamický design měl být příslibem dynamické jízdy,
pak jste k sobě nalezli ideálního partnera v podobě nového modelu Kia Ceed.
Jeho odvážné nové stylistické prvky, mezi něž patří výrazná maska chladiče,
obklopená světlomety LED a světly LED pro denní svícení ve stylu ledové kostky“,
”
chromované okenní lišty a sportovní pneumatiky Michelin na dvoubarevných
17" kolech z lehké slitiny, okamžitě upoutají Vaši pozornost. Zkrátka nový Ceed
má vše potřebné pro znovuobjevování zábavy za volantem a ještě většího
nadšení z jízdy.
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VNĚJŠÍ DESIGN

Dopřejte si více svobody.

Potřebujete ještě více prostoru, abyste si mohli užívat každého
dne? Seznamte se s novým modelem Kia Ceed Sportswagon,
který kombinuje sebevědomý, atletický design se spoustou prostoru
a dynamickou jízdou. Vpředu sdílí stylistické prvky s hatchbackem,
zatímco nízký, elegantní profil s chromovanými okenními lištami
sahá ještě dál než dosud. A elegantní podélné střešní ližiny Vám
navíc poskytnou svobodu vzít si s sebou na cesty, cokoli potřebujete.
Nenechte se tedy ničím zastavit.
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VNITŘNÍ DESIGN

Sestavte si svůj tým snů.
Interiér modelu Ceed je ušlechtilý a intuitivní. Vše se točí kolem řidiče a horizontální
uspořádání přístrojové desky s ladnými tvary vytváří lehkou a vzdušnou atmosféru.
Na pocit mimořádné prostornosti navazují měkké materiály, které umocňují vysokou
kvalitu interiéru. Výjimečný styl je kombinován s inovativní technikou, jež zahrnuje
10,25" dotykový displej s navigačním systémem a automatickou klimatizaci. Vyberte
si tedy své spolucestující, nebo se vydejte na cestu sami.

EXTERIÉR GT LINE

Vychutnávejte si pozornost.

GT Line okamžitě zaujme Vaši pozornost výraznou mřížkou masky chladiče a dramatickým
stylem mlhových světlometů v předním nárazníku. Tento působivý vzhled umocňují sportovní
boční lišty se stříbrnými ozdobnými prvky a 17" kola z lehké slitiny, broušená diamantem.
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INTERIÉR GT LINE

Zanechte silný dojem.
Interiér verze GT Line Vás přivítá dynamickou atmosférou, k níž přispívá volant s dole
zploštělým věncem a elegantními variantami čalounění. K dispozici je kombinace
černého semiše a kůže s šedým prošíváním a logem GT Line. Sportovní prostředí
uvnitř vozu završuje černé čalouněné stropu.

EXTERIÉR GT

Dejte o sobě vědět.
Ceed GT je síla, s kterou musí ostatní počítat.
Čím se odlišuje? Například nezaměnitelným logem
GT na černé voštinové mřížce masky chladiče s tmavě
chromovaným rámečkem a červenými ozdobnými
prvky.
Odvážné červené prvky zdobí rovněž boční lišty
a 18" kola z lehké slitiny, broušená diamantem.
A nesmíme zapomenout ani na dvě koncovky sportovní
výfukové soustavy, z níž se line zvuk výkonného
motoru 1.6 T-GDi.
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INTERIÉR GT

Zaostřeno na styl.

Červená v modelu Kia Ceed GT znamená sportovní charakter. S odvážnými barevnými
ozdobnými prvky se budete setkávat na každém kroku, od kontrastního prošívání na
čalounění z kůže a semiše až po logo GT na sedadlech a volantu s dole zploštělým věncem.
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EXTERIÉR

PLUG-IN HYBRID

Elektricky do budoucnosti.
Od okamžiku, kdy Váš zrak spočine na modelu Ceed Sportwagon Plug-in Hybrid (PHEV),
si budete jisti tím, že hledíte na to nejlepší z obou světů – kombinaci dynamického
a přitažlivého designu s prostorným a praktickým interiérem, a to vše doplněno
výhodami ekologického elektrifikovaného pohonu Kia. Tento vůz dává svým designem
o sobě vědět – nejen výjimečnou maskou chladiče na přídi, ale také elegantní siluetou
karoserie a odvážným designem zádě s jedinečným nárazníkem a zadními svítilnami
LED. A díky vyspělému elektrifikovanému pohonu Kia s plynulými přechody mezi
používáním zážehového motoru a elektromotoru si můžete užívat ekologičtější jízdu
v ryzím komfortu. Akumulátory můžete nabíjet z domácí zásuvky nebo na veřejné nabíjecí
stanici. Stačí zasunout konektor do integrované elektrické zásuvky na levé straně vozidla
a o 2 hodiny a 15 minut později budete mít zcela nabito.

Chytrá technika
Stisknutím tlačítka Hybrid/Electric (H/EV) vedle páky voliče převodovky můžete přepínat mezi režimy elektrického
nebo hybridního pohonu. V režimu EV, který je ideální pro jízdu ve městě, je prioritou systému využívat pouze
elektrickou energii pro jízdu s nulovou spotřebou paliva a nulovými emisemi. K dispozici budete mít pozoruhodný dojezd
více než 50 km* pro cestování po městě. Při nedostatečném stavu nabití sady akumulátorů systém automaticky přejde
do hybridního režimu. Tento režim využívá oba zdroje hnací síly, zážehový motor i elektromotor.
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INTERIÉR

PLUG-IN HYBRID

Nabíjecí zásuvka

Zcela digitální panel přístrojů na 12,3“ displeji

Užívejte si praktické a snadné nabíjení z domácí elektrické zásuvky

Zcela digitální panel přístrojů je vybaven 12,3“ displejem s vysokým

nebo na veřejné nabíjecí stanici. Sada akumulátorů nového modelu

rozlišením. Specifická grafická zobrazení pro verzi Plug-in Hybrid

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid se nabije na 100 % kapacity

Vám umožní sledovat aktuální informace, jakými jsou například

na veřejné nabíjecí stanici za cca 2 hodiny a 15 minut.

momentálně aktivní jízdní režim, stav nabití akumulátorů
a zbývající dojezd.

Dodejte energii své jízdě.
Nový Ceed SW Plug-in Hybrid posouvá zážitky z elektrické jízdy na novou úroveň. Díky našemu nejvyspělejšímu
systému pohonu dokonale snoubí hospodárnost s dynamickou jízdou a umožňuje rychlé a plynulé přechody
z elektrického na hybridní (benzin/elektrická energie) pohon. Se zcela nabitou sadou akumulátorů ujedete s výhradně
elektrickým pohonem více než 50 km. Můžete si být jisti, že každá Vaše jízda bude v rámci možností maximálně
ekologická. V komfortním, praktickém a ušlechtilém interiéru naleznete řadu vyspělých technologií, které Vám usnadní
a zpříjemní elektrickou jízdu přesně podle Vašich představ.

Navigační systém s 10,25“ displejem

Ukazatel stavu nabíjení

Nejnovější navigační systém Kia posouvá možnosti individualizace

Ukazatel se 3 diodami LED je elegantně začleněn do krytu

na novou úroveň. Vyspělá funkce děleného zobrazování umožňuje

reproduktoru uprostřed přístrojové desky. Po připojení vozidla

využívat různé aplikace současně. Můžete si nechat zobrazovat

k elektrické síti Vás bude ukazatel informovat o průběhu nabíjení

také toky energií, stav nabití sady akumulátorů a ostatní

a stavu nabití akumulátorů. Ukazatel je viditelný i zvenku, takže

informace týkající se externě nabíjitelného hybridního pohonu.

stav nabití sady akumulátorů snadno zjistíte jedním letmým
pohledem.
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JÍZDNÍ DYNAMIKA

Dopřejte si více výkonu.

7stupňová dvouspojková převodovka DCT

Pádla pro manuální řazení*

Nejnovější generace 7stupňové dvouspojkové převodovky zaručuje

S pádly pro manuální řazení bude řízení ještě zábavnější,

sportovní zážitky z jízdy a vynikající hospodárnost.

protože Vám umožní řadit pohybem prstů. Užívejte si ještě
bezprostřednějších a dynamičtějších reakcí.

Volič jízdních režimů DMS
(Drive Mode Selection)*

Manuální převodovka
Manuální převodovka kombinuje rychlé, hladké řazení s převody,

Ceed GT se nemůže dočkat, až Vám ukáže, co má pod svou elegantní
kapotou. Konkrétně se jedná o motor 1.6 T-GDI s pohotovými
reakcemi. Zážehový čtyřválec o výkonu 150 kW/204 k lze kombinovat
i se 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou. Výsledkem je opravdu
dynamická, ale zároveň i hospodárná jízda s hladkým, rychlým
řazením. To je skvělé pro zatáčky i pro Vaši peněženku.

DMS posune Vaše potěšení z jízdy na novou úroveň. Systém se

které jsou dokonale sladěny s průběhem točivého momentu

ovládá tlačítkem vedle páky voliče převodovky DCT. Na povel řidiče

motoru. Výsledkem je dokonalá rovnováha mezi výkonem

zvýší jízdní dynamiku zrychlením reakcí motoru na pohyby pedálu

a hospodárností.

plynu a optimalizací akcelerace při rozjezdu z klidu či při předjíždění.
DMS také zlepšuje charakteristiku řízení. Elektronicky řízená klapka
ve výfukové soustavě zajistí sytý zvuk výkonného motoru 1.6 T-GDI.
* DMS a pádla pro manuální řazení se dodávají pouze pro verze s převodovkou DCT.
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PRAKTIČNOST A KOMFORT

Připravte se, že budete uchváceni.

Vyhřívaná sedadla vpředu + vyhřívaná sedadla vzadu
Ať si počasí umane cokoli, budete na to připraveni. Během chladných dnů lze přední a zadní sedadla vyhřívat. Funkce vyhřívání se třemi
různými intenzitami sedací plochy rychle vyhřeje a po dosažení požadované teploty ji udržuje. Ceed nabízí rovněž vyhřívání volantu.

Systém paměti sedadel (IMS)

Bezklíčový vstup Smart Key

Nová Kia Ceed je vybavena systémem, který si pamatuje Vaše

Začátek zábavné jízdy už nemůže být jednodušší. Užívejte si

oblíbené nastavení sedadla řidiče, takže se můžete okamžitě

bezklíčkového přístupu do vozu díky bezklíčovému vstupu Smart

pohodlně usadit.

Key a startovacímu tlačítku Engine Start/Stop, které Vám umožní
spustit a vypnout motor jedním stisknutím.

Potřebujete výmluvu, abyste se mohli trošku projet? Přímo tady ji
máte. Každá jízda začíná stylově a s veškerým komfortem, jaký byste
si mohli jen přát.

Pokud zapomenete zavřít okna svého vozu, oceníte praktické
dálkové ovládání oken. Držte stisknuté tlačítko pro uzamčení
na chytrém klíčku a okna se na dálku zavřou.
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KONEKTIVITA

Zůstaňte ve spojení se svým světem.
Buďte na cestách vždy ve spojení. S vyspělou technikou v novém modelu
Kia Ceed to bude snadné. Vyberte si cíl cesty na 10,25" dotykovém displeji
navigačního systému, jehož mapy budeme aktualizovat po dobu 7 let,
abyste jeli vždy správným směrem. Ovládejte funkce integrovaným hlasovým
ovládáním a používejte Bluetooth pro přehrávání hudby a telefonování.

Premiový audiosystém JBL

Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů (Qi)

7 let aktualizací
mapových podkladů

Nová Kia Ceed je vybavena premiovým audiosystémem systémem

Zapomeňte na kabely, stačí odložit chytrý telefon s technologií Qi

V rámci našeho rozsáhlého zaměření na kvalitu

JBL s 8 reproduktory a vyspělou technologií obnovy zvukového

na praktickou bezdrátovou nabíječku telefonů.

má každé nové vozidlo Kia, vybavené navigačním

záznamu Clari-FiTM, která zvyšuje kvalitu reprodukce souborů

systémem přímo z výroby, právo na šest

MP3 a umožňuje poslech s vysokým rozlišením.

každoročních aktualizací mapových podkladů
zdarma. Díky této jedinečné nabídce budete mít
navigační systém vždy naprosto aktuální.
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PROPOJENÉ SLUŽBY KIA CONNECTED SERVICES

Kde? Kdy? Jak?
Odpověď je zde.

1. Doprava v reálném čase**

2. Měření rychlosti**

3. Místní vyhledávání

Navigační systém poskytuje velmi přesné

Budete také upozorňováni na rozmanité

Hledáte-li například restauraci sushi,

dopravní informace v reálném čase, které

druhy měření rychlosti, včetně

supermarket nebo konkrétní místo

jsou aktualizovány v dvouminutových

stacionárních radarů a kamer, jakož i na

setkání, jednoduše využijte funkci

intervalech. Díky tomu budete vědět,

zóny s omezeným vjezdem. Systém

místního vyhledávání. Databáze

kde je doprava plynulá a kterým oblastem

může zohledňovat také oblasti, v nichž

obsahuje 500 kategorií pro vyhledávání,

se raději vyhnout. Vznikne-li na Vaší trase

dochází mimořádně často k dopravním

25 000 klíčových slov a 250 000

dopravní zácpa nebo kolona, systém Vás

nehodám, a upozorňovat Vás na ně.

lokalit. Díky tomu naleznete přesně to,

upozorní a navrhne alternativní trasy.

co hledáte.

4. Předpověď počasí

5. Informace o parkování

6. Informace o čerpacích
stanicích

Bude Váš víkend slunečný, nebo

Systém Vám pomůže rychle zaparkovat

zamračený? Raději si zkontrolujte

zobrazením vhodných parkovacích

Dochází-li Vám palivo, zobrazí Vám

předpověď počasí. Zadejte pouze

míst před příjezdem do cíle. Ukáže Vám

systém nejbližší čerpací stanice a ceny

Vaši destinaci a získáte souhrnnou

potenciální parkovací místa na ulici na

pomocí internetové databáze TomTom,

čtyřdenní předpověď, včetně nejnižších

základě historických dat a možnosti

abyste si mohli patřičně naplánovat své

a nejvyšších teplot, rychlosti větru

parkování na parkovištích s barevně

zastávky pro doplnění paliva.

a pravděpodobnosti slunečního svitu

odlišenou dostupností.

nebo deště.

Náš nový navigační systém propojený se službami Kia Live, posouvá spolehlivé navigování do
cíle na novou úroveň přesnosti a dokonalosti. Zajistí Vám nepřetržité spojení s okolním světem
a nabízí ještě více užitečných informací než dosud. Srdcem systému je jednotka Wi-Fi, která
umožňuje připojení navigačního systému modelu Ceed k internetu prostřednictvím Vašeho
chytrého telefonu.*

Android AutoTM zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje rozptylování, aby byla zachována bezpečnost jízdy.
Jednoduché, intuitivní rozhraní Vám umožní používat různé funkce, například Google Maps, aplikace, přehrávání hudby a hlasové
ovládání. Informace jsou automaticky zpracovávány do jednoduchých přehledů, které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.

Apple CarPlayTM je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za jízdy. Systém přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho
chytrého telefonu na displej Vašeho vozu. Díky tomu budete dostávat navigační pokyny, telefonovat a poslouchat hudbu a zároveň se
můžete zcela soustředit na řízení.
* K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem. ** V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.
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BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Zajistěte si ochranu
vyspělými prvky.
Pocit jistoty je klíčový k tomu, abyste si mohli užívat jízdy. Proto je nová
Kia Ceed vybavena sofistikovanou technikou a inovativními systémy,
které zajistí Vám i Vašim spolucestujícím nejvyšší možnou bezpečnost.

Aktivní systém pro jízdu v pruzích LKA

Systém sledování únavy řidiče DAW

Již se nemusíte obávat, že nechtěně vyjedete ze svého jízdního

Systém detekuje ztrátu koncentrace řidiče sledováním jeho

pruhu. Aktivní systém pro jízdu v pruzích sleduje podélná značení

aktivit, ať se jedná o ovládání volantu a ukazatelů směru jízdy,

na vozovce kamerou umístěnou v horní části čelního okna. Pokud

nebo plynulost jízdy, ale také o celkovou dobu řízení. Pokud řidič

nechtěně začnete opouštět jízdní pruh, systém Vás upozorní

vykazuje znaky únavy či nepozornosti, systém DAW jej upozorní

a dokonce zasáhne do řízení, aby vrátil vozidlo zpět do jízdního pruhu.

zvukovým signálem a symbolem šálku kávy na panelu přístrojů.

Systém autonomního nouzového brzdění FCA

Ukazatel rychlostních limitů ISLW

Asistent sledování slepého úhlu
(BCW + LCA)

Pokročilý adaptivní tempomat SCC s funkcí
Stop and Go“*
”

Asistent sledování slepého úhlu sleduje radarovými senzory

Pokročilý adaptivní tempomat pomocí kamery a radarového

oblasti slepého úhlu a upozorňuje řidiče na přibližující se vozidla

senzoru udržuje nastavenou rychlostí jízdy a vzdálenost modelu

symbolem ve vnějším zpětném zrcátku. Pokud zapnete ukazatele

Ceed od vpředu jedoucího vozidla. Systém udržuje vzdálenost od

směru před změnou jízdního pruhu a systém detekuje přibližující

vpředu jedoucího vozidla automatickými úpravami rychlosti jízdy.

se vozidla ve vedlejších jízdních pruzích, začne přerušovaně

Pokud vozidlo vpředu zrychlí, reaguje Ceed rovněž akcelerací až do

svítit světlo ve vnějším zpětném zrcátku, aby Vás upozornilo na

nastavené rychlosti jízdy. Pokud vozidlo vpředu zpomalí a předem

nebezpečí.

určená bezpečná vzdálenost nemůže být zachována, sníží systém

Systém FCA standardně detekuje vozidla jedoucí před Vámi, a na

Ukazatel rychlostních limitů pro rozpoznávání dopravních

rychlost jízdy, nebo dokonce vozidlo zastaví. Tuto užitečnou funkci

přání i přecházející chodce. Pomocí kamery a radarových senzorů

značek Vám poskytne veškeré potřebné informace, abyste mohli

oceníte zejména v popojíždějící dopravě.

určuje vzdálenost a rychlost vozidel a vizuálně upozorní řidiče

dodržovat omezení rychlosti. Pomocí kamery na čelním okně

na potenciální riziko kolize. Ve spojení s funkcí detekce chodců,

rozpoznává značky omezující rychlost jízdy a zákazy předjíždění

* Pokročilý adaptivní tempomat SCC je k dispozici pouze pro verze

dodávanou na přání, začne také vibrovat volant. Pokud nebude řidič

a tuto informaci zobrazuje přehledně na displeji navigačního

s převodovkou DCT.

reagovat, systém začne automaticky brzdit, aby zabránil nehodě

systému a panelu přístrojů.

nebo zmírnil její následky.
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BEZPEČNOST A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Jezděte bezpečně díky chytrým asistentům.
Nová Kia Ceed Vám významně usnadní řízení. Bude Vám pomáhat inovativními
funkcemi, které Vám umožní řídit ještě bezpečněji. Potřebujete zvládnout jízdu
v dopravní koloně, pomoci s parkováním nebo více světla v zatáčkách při jízdě za
tmy? Ceed se o všechno postará, abyste mohli zabránit potenciálnímu nebezpečí.

Automatické přepínání dálkových
světlometů HBA

Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném
směru při couvání RCCW

Pokud kamera na čelním okně detekuje za tmy světlomety

Při couvání z parkovacího místa nebo příjezdové cesty Vás asistent

protijedoucích vozidel, automatické přepínání dálkových světlometů

RCCW upozorní na vozidla, která se k Vám přibližují ze stran.

přepne na tlumená světla, aby zabránil oslňování ostatních řidičů.
Jakmile vozidlo minete, dálková světla se opět automaticky zapnou.

Asistent následování v jízdním pruhu LFA

Parkovací kamera

Inteligentní parkovací asistent SPAS

vpředu jedoucích vozidlech. Systém používá kameru a radarové senzory k zachování bezpečné vzdálenosti od vozidla vpředu

Parkovací kamera Vám poskytne kompletní obraz o situaci za

S inteligentním parkovacím asistentem bude parkování otázkou

a sleduje značení na vozovce, aby udržel Váš automobil uprostřed jízdního pruhu. Systém LFA je funkční v rozsahu rychlostí

vozem při couvání na parkovací místo. Zobrazování dynamických

chvilky. Systém používá přední, boční a zadní senzory, aby Vám

od 0 do 180 km/h.

naváděcích linií na displeji navigačního systému Vám usnadní řízení

pomohl zaparkovat vozidlo na podélná i kolmá parkovací místa.

v těsných prostorech.

Vy budete muset jen ovládat pedály brzdy a plynu a řadit – systém

Tento systém činí obrovský krok směrem k autonomnímu řízení. Systém LFA ovládá zrychlení, brzdění a řízení v závislosti na

* Asistent následování v jízdním pruhu LFA je k dispozici pouze pro verze s převodovkou DCT.

se postará o řízení. Dokonce Vám pomůže vyjet z podélného
parkovacího místa.
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VŠESTRANNOST

Udělejte si
pro sebe více místa.
Dělená a sklopná sedadla v poměru
40:20:40

Dálkové sklápění sedadel
Kia Ceed Sportswagon umožňuje nakládku rychle a bez

Díky děleným a sklopným zadním sedadlům se Sportswagon

těžkopádného sklápění: jednoduše použijte páčku v zavazadlovém

přizpůsobí Vašim potřebám, což oceníte při přepravě sportovního

prostoru pro dálkové sklopení sedadel.

vybavení nebo rozměrnějších předmětů.

Nová Kia Ceed Sportswagon nejenže nabízí ještě více prostoru pro všechny cestující, ale i objem
jejího zavazadlového prostoru (625 litrů) patří mezi největší ve své třídě. A tento prostor
můžete maximálně využívat ve svůj prospěch. Ceed Sportswagon překypuje nápady, s nimiž se
dostanete dál, ať se jedná o sklápění zadních sedadel jedním úkonem, skvěle umístěné schránky
v zavazadlovém prostoru, nebo zadní výklopné víko, které můžete otevřít bezdotykově.

Elektricky ovládané víko zadních dveří s automatickým ovládáním
Funkce, kterou uvítáte zvláště když máte plné ruce. Stačí se přiblížit k zadní části vozu Kia Ceed, mít chytrý klíč ve vaší
kapse nebo tašce a víko zadních dvěří se automaticky otevře.

Zavazadlový prostor
Po sklopení zadních sedadel si můžete užívat zavazadlový prostor o objemu 1 694 litrů. K dispozici jsou také dvě
odkládací schránky pod podlahou zavazadlového prostoru, které maximalizují využitelný prostor. S praktickými háčky,
sítěmi na zavazadla a nastavitelným kolejnicovým systémem můžete své věci bezpečně zajistit a přehledně uložit.
Kryt zavazadlového prostoru navíc ochrání náklad před zvědavými pohledy kolemjdoucích.
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VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Nechte to na Ceedu
Kia Ceed nešetří komfortem, ani praktičností. Dlouhá řada skvělých nápadů
od vyhřívaného volantu až po bezrámečkovou 10,25" dotykovou navigaci je zárukou,
že každá jízda bude maximálně klidná a fascinující.

Vstup USB

Elektronická parkovací brzda

Zůstaňte připojeni, ať míříte kamkoli. Vstup USB v přední

Komfort a bezpečnost jdou v modelu Kia Ceed ruku v ruce.

části středové konzoly Vám umožní připojit přenosná zařízení

Pro aktivaci parkovací brzdy nemusíte zatáhnout za páku,

a poslouchat hudbu, nebo si jen nabíjet telefon či tablet ze vstupu

stačí jen stisknutí tlačítka.

USB s nabíjecí funkcí.

Brilantní nápady

Vyhřívaný volant

8" obrazovka audio systému

Příď modelu Kia Ceed snoubí high-tech s podmanivým designem,

V interiéru modelu Kia Ceed naleznete mnoho prémiových prvků

Snadno použitelný 8" barevný TFT LCD audio systém s dotykovou

čímž dosahuje maximálního efektu. Nechte se okouzlit světlomety

výbavy. Vyhřívaný volant zajistí, že i za chladného počasí zahájíte

obrazovkou obsahuje užitečné funkce, jako je připojení

Full LED, světly LED pro denní svícení ve stylu ledové kostky“,
”
mlhovými světlomety a 17" dvoubarevnými koly z lehké slitiny.

každou jízdu v naprostém komfortu.

smartphonu s Android Auto® a Apple CarPlay®, jakož i displej pro
zadní parkovací kameru.
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STUPNĚ VÝBAVY

Vyberte si Ceed, který budete milovat.
Comfort

Exclusive

Comfort nabízí kompletní bezpečnostní

Figuruje-li styl a komfort na prvním místě

výbavu, která standardně zahrnuje mimo

seznamu Vašich požadavků, pak je verze

jiné aktivní systém pro jízdu v pruzích LKA

Exclusive správnou odpovědí. V interiéru si

(Lane Keeping Assist) a systém autonomního

budete užívat duální elektronické klimatizace,

nouzového brzdění FCA (Forward Collision

jedinečného čalounění sedadel Exclusive a kůží

Assist). Světlomety s diodami LED pro denní

obšitého věnce volantu i hlavice řadicí páky.

svícení ve stylu ledové kostky“ nejsou jen pro
”
parádu, ale zahrnují také praktické automatické

Okouzlující exteriér disponuje nezaměnitelnou

přepínání dálkoových světlometů HBA (High

s funkcí Cornering“ a světly pro odbočování,
”
jakož i zadními světlomety LED.

Beam Assist) pro bezpečnou jízdu za tmy.
Bluetooth a 5" displej LCD umožňují snadné
používání multimediálních funkcí. Comfort nabízí
prémiový komfort také díky dalším prvkům
standardní výbavy, mezi něž patří centrální
zamykání s dálkovým ovládáním, automatické
rozsvěcování světlometů, systém sledování
únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning)
a elektrické ovládání oken vpředu i vzadu.

maskou chladiče, mlhovými světlomety vpředu
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GT/GT LINE

Vyberte si Ceed,
který zrychlí Váš tep.

GT

GT Line

GT kombinuje atletický vzhled s nejvýkonnějším

GT Line dává na první pohled najevo svého

motorem v modelové řadě Ceed. Tento Ceed

sportovního ducha – od ozdobných prvků

s červenými ozdobnými prvky na karoserii

atletického exteriéru až po velmi kvalitní interiér.

a v interiéru, elegantním čalouněním semišem

Skvělý dojem završí na přání dodávané čalounění

a kůží a dvěma koncovkami výfukové soustavy je

semišem a kůží a volant s dole zploštělým

připraven poskytnout Vám maximální potěšení

věncem.

při každé jízdě.
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Maximalizujte své zážitky

Oboustranný koberec zavazadlového prostoru
Jednou vezete děti do školy, jindy jedete na nákup do

Chcete-li svůj nový vůz Ceed kompletně připravit na všechny své akce,
odpovědí je originální příslušenství Kia. Jeho sortiment pokrývá všechny Vaše
potřeby praktickými doplňky pro individualizaci Vašeho vozu, ať s ním budete
podnikat dlouhé víkendové výlety, sportovní dobrodružství nebo velké nákupy.
Naše nabídka zahrnuje rovněž mnoho elegantních řešení, s nimiž můžete
umocnit dynamický vzhled Vašeho nového vozu Kia Ceed.

supermarketu nebo se vydáváte na dovolenou. V různých situacích
přitom převážíte odlišný náklad. Tento oboustranný koberec Vám
poskytne praktickou ochranu zavazadlového prostoru, protože na
jedné straně má měkký, velmi kvalitní velur, z druhé strany pak
odolný povrch, který snadno vyčistíte.

Odolné koberce do každého počasí
Ať se vracíte z jakéhokoli dobrodružství, s mokrými, zablácenými
nebo pískem obalenými botami si při nastupování do vozu
nemusíte dělat žádné starosti. Tyto odolné koberce ochrání celou
podlahu vozu a snadno je vyčistíte. Koberce mají tvar a rozměry
přesně na míru, zdobí je logo Ceed v červené nebo šedé barvě
a díky fixačním bodům zůstávají na svém místě.

Kryty vnějších zpětných zrcátek
Pozornost věnovaná detailům může sehrát rozhodující roli.
Umocněte celkový vizuální dojem Vašeho vozu Ceed doplněním
vnějšího designu o tyto lesklé kryty z ušlechtilé oceli. K dispozici
jsou rovněž s broušenou povrchovou úpravou.

Ochranná lišta zadního nárazníku
Střešní box

Jedná se o drobný, ale o to sofistikovanější detail. Zadní nárazník
můžete vylepšit ochrannou lištou s leštěnou povrchovou úpravou
ušlechtilé oceli, s níž získá prostor pod zadním výklopným

Při cestě na dovolenou budete pravděpodobně potřebovat více zavazadlového prostoru než obvykle. Než začnete

víkem ochranu a ještě více elegance. Lišta je k dispozici rovněž

nakládat věci do interiéru, dopřejte si komfort tohoto elegantního a odolného střešního boxu. Jeho montáž je snadná

s broušenou povrchovou úpravou.

a oboustranné otvírání umožňuje mimořádně rychlý přístup. Střešní box se snadno montuje na střešní nosiče
pětidveřové verze nebo na příčníky u verze Sportswagon.
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VARIANTY INTERIÉRU

Vytvořte si atmosféru
ušlechtilými detaily
Tady začíná zábava. Díky elegantním variantám interiéru, pečlivě vybraným materiálům a odvážným
ozdobným obložením budete chtít okamžitě usednout za volant. Na výběr máte dvě standardní černé verze
interiéru a na přání dodávaný barevný paket v šedém odstínu v kombinaci tkaniny a umělé kůže.

Černý barevný paket pro Exclusive,
dodávaný na přání
Sedadla jsou čalouněna kombinací tkaniny a umělé kůže. S tím ladí
leskle černé ozdobné obložení a přitažlivé doplňky na přístrojové
desce se saténově chromovanou povrchovou úpravou.

Standardní černý interiér Exclusive

Standardní černý interiér Comfort

Standardní interiér Exclusive disponuje čalouněním sedadel černou tkaninou a přitažlivými doplňky na přístrojové desce, lakovanými v odstínu

Standardní interiér Comfort nabízí čalounění sedadel černou

tmavého kovu.

tkaninou a přitažlivé doplňky na přístrojové desce, lakované
v odstínu tmavého kovu.
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VARIANTY INTERIÉRU

Nová definice sportovního ducha.
Materiály v interiéru modelů Ceed GT Line a Ceed GT jsou oslavou kvality. Měkké povrchy a pečlivé
prošívání detailů na sedadlech vytvářejí elegantní, sofistikovanou atmosféru. Na výběr máte
standardní čalounění tkaninou a kvalitní umělou kůží, na přání si můžete zvolit kombinaci semiše
a kůže, pro GT Line. GT disponuje čalouněním semišem a kůží s červeným prošíváním.

GT Line na přání
Kombinaci černého semiše a kůže zdobí kontrastní šedé prošívání.

Standardní interiér GT

Standrardní interiér GT Line

Černé čalounění semišem a kůží s červeným prošíváním

Toto nádherné dvoubarevné čalounění kombinuje tkaninu s kvalitní

je opravdu přitažlivé.

umělou kůží.
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SPECIFIKACE A BARVY KAROSERIE

Barvy karoserie

Dejte své zábavě barvu.
Díky výběru 12 barev karoserie a šesti verzím okouzlujících kol si můžete
sestavit automobil Kia Ceed přesně podle svých představ.

Rozměry (mm)
Modrá Blue Flame (B3L)

Modrá Cosmo Blue (CB7)

Stříbrná Lunar Silver (CSS)

Měděná Copper Stone (L2B)
(nelze pro GT a GT Line)

1,447

(nelze pro GT a GT Line)

880

2,650

780

1,559 / 1,565 / 1,573

4,310

1,567 / 1,573 / 1,581

1,800

1,465

Šedá Penta Metal (H8G)

880

2,650

1,070

1,559 / 1,565 / 1,573

Červená Track Red (FRD)

Bílá Cassa White (WD)

Bílá Deluxe White (HW2)

1,567 / 1,573 / 1,581

Rozměry (mm)
GT Line

Černá Black Pearl (1K)

(nelze pro GT)

790

1,555*/1,559

Oranžová Orange Fusion
(RNG)
(pouze pro GT a GT Line)

Kola

1,442
2,650

Červená Infra Red (AA9)
(nelze pro GT)

1,800

4,600

885

Stříbrná Sparkling Silver
(KCS)

1,563*/1,567

1,800

4,325

1,460

* with 18” alloy wheel

15" kola
885

2,650

1,070

4,605

Kombinovan쌴 spot쎼eba a emise CO2 (WLTP) 4,6–6,5 l/100 km a 121–147 g/km.

1,559/1,555

1,567/1,563

(17“ / 18“)

(17“ / 18“)

1,800

16" kola
z lehké slitiny

16" kola
z lehké slitiny
(pouze pro PHEV)

17" kola z lehké
slitiny, broušená
diamantem
(dvoubarevná)

GT Line
17" kola
z lehké slitiny

GT
18" kola
z lehké slitiny
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POCIT JISTOTY

Veškerá jistota,
kterou potřebujete
7letá záruka na celý vůz

U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový vůz s omezením
na 150 000 km (bez omezení až 3 roky; 150 000 km od čtvrtého roku).
Tato záruka na celý vůz je zdarma a je přenositelná na následující majitele
za předpokladu pravidelné údržby, v souladu s doporučeným plánem údržby.
5letou záruku na lak a 12letou záruku proti prorezavění

Velmi kvalitní lak karoserie zajistí Vašemu novému vozu Kia dlouhodobou
ochranu a lesk. K tomu poskytujeme vynikající protikorozní ochranu a 12letou
záruku proti prorezavění zevnitř ven.
Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia

Nejnovější zprávy naleznete na www.kia.com. Získejte více informací
o značce Kia a naší atraktivní paletě nových modelů. Přečtěte si aktuální
zprávy o pokroku ve vývoji hybridních pohonů, nebo pohonu na palivové
články.
Nebo objevte, na čem pracuje naše ekologické výzkumné středisko.
Podporujeme také významné sportovní akce: Kia je oficiálním partnerem
UEFA a FIFA. Sponzorujeme Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela
Nadala.
Financování

Váš nejbližší prodejce Kia Vám pomůže sestavit plán financování,
který nejlépe vyhoví Vašim potřebám. Požádejte ho o podrobné informace.

7letá záruka Kia
Záruka na nový vůz po dobu 7 let nebo do ujetí
150 000 km na celé vozidlo, z toho první 3 roky
bez omezení ujetých kilometrů.

Ve쏃ker썗 informace a obr쌴zky jsou pouze ilustrativn썿 a mohou se zm썙nit bez
p쎼edchoz썿ho upozorn썙n썿. Vzhledem k omezen썿 tisku se vyobrazen썗 barvy
karoserie mohou m썿rn썙 li쏃it od skute썊n쏯ch barev. Obra쏉te se pros썿m na sv썗ho
nejbli쏹쏃썿ho prodejce Kia, kter쏯 v쌴m ochotn썙 poskytne aktu쌴ln썿 informace.
Dovozce neodpov썿d쌴 za rozd썿ly mezi uveden쏯mi informacemi
a skute썊nost썿.

O쏾ci쌴ln썿 dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
Jihlavsk쌴 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.com
K20.01203_21

