Nowa Kia
Hatchback / Kombi

Otwórz się na nowe perspektywy
Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek poznasz,
Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze chwile.
W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego pomagamy
odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy samochody o znakomitej
stylistyce, pełne zaawansowanych rozwiązań technicznych.
Najdłuższa w branży, 7-letnia gwarancja jest dowodem najwyższej
jakości naszych pojazdów. Przyświeca nam jeden cel: zawsze
przewyższać oczekiwania.
To cel, który określamy hasłem „The Power to Surprise”,
czyli „Zdolność zaskakiwania”.
Jak go osiągamy? Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

NADWOZIE

Nowa Kia Ceed
Jeszcze lepsza
Wiemy, jaką przyjemność może dawać prowadzenie atrakcyjnego pojazdu.
Dlatego oferujemy samochód, którego dynamiczna stylistyka idzie w parze z dobrymi
osiągami. Nowa Kia Ceed przyciąga uwagę eleganckim, nowoczesnym nadwoziem
i wieloma detalami, jak charakterystyczny grill, diodowe lampy przednie, światła
diodowe do jazdy dziennej czy chromowane listwy okienne. Kia Ceed wprost zachęca,
by ruszyć przed siebie. Jeżeli radość z jazdy jest dla Ciebie naprawdę ważna,
nie możesz przeoczyć takiej okazji!

NADWOZIE

Ucieczka od rutyny
To, co najlepsze, często zostawiamy na koniec.
Podobnie jest w przypadku nowego Ceeda, którego stylowy tył
zdobi pokaźny spojler, diodowe lampy i chromowana końcówka
układu wydechowego. Przygotuj się na nowe ekscytujące doznania.
Każda podróż może być wstępem do przygody!

NADWOZIE

Wiele możliwości

Potrzebujesz więcej przestrzeni? Poznaj nową Kia Ceed kombi. Łączy sportowy,
niezawodny charakter z przestronnością i dynamiką. Eleganckie, opływowe
nadwozie kombi z nieznacznie opadającą linią dachu i chromowanymi obramowaniami okien. W przedniej części nie różni się od wersji hatchback. Jest natomiast
wyraźnie dłuższe. Relingi dachowe zwiększają funkcjonalność i dają jeszcze
większe możliwości. Można ruszać przed siebie!

NADWOZIE

Stylowa przestrzeń

Przestronność w dynamicznym wydaniu. To prawdziwe kombi!
Tył zdobi sportowy spojler, efektowne, podkreślające szerokość
samochodu tylne lampy diodowe oraz wyrazisty zderzak.

WNĘTRZE

Otoczenie idealne
Nowa Kia Ceed została zaprojektowana z myślą o komforcie kierowcy. Harmonijna,
elegancka deska rozdzielcza to podstawa przyjaznego, ergonomicznego wnętrza.
Miękkie w dotyku powierzchnie, szlachetne materiały i dopracowane detale
podkreślają jego wysoką jakość. Co więcej, wyjątkowy styl spotyka się z nowoczesnymi
rozwiązaniami, takimi jak intuicyjny w obsłudze system nawigacji z 8-calowym
ekranem dotykowym czy automatyczna klimatyzacja. To samochód wprost idealny
do rodzinnych podróży.

WYGODA I KOMFORT

Wnętrze, które zaskakuje

Podgrzewane fotele przednie
Każda pora roku jest dobra na przejażdżkę. W chłodne dni podgrzewane siedzenia przednie zapewniają niezbędny komfort.
Szybko się nagrzewają, a po osiągnięciu ustawionej temperatury odpowiednio ją podtrzymują. Dodakowy komfort zapewnia również
podgrzewana kierownica. Praktycznie niewidoczne przewody grzejne w szybie czołowej sprawnie usuwają z niej szron i lód.

Inteligentny kluczyk
Umożliwia otwieranie samochodu bez użycia tradycyjnego kluczyka. Z kolei przycisk Start/Stop pozwala uruchamiać i wyłączać silnik
jednym naciśnięciem. Nie martw się, że zostawisz opuszczone szyby. Skorzystaj z funkcji zdalnego sterowania.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zamykania drzwi inteligentnego kluczyka, a szyby podniosą się automatycznie.

Potrzebujesz dodatkowej zachęty, by ruszyć w drogę?
Proszę bardzo: tapicerkę wykonano w całości z eleganckiej tkaniny
lub tkaniny połączonej z elementami skórzanymi.
Nowa Kia Ceed to synonim komfortowej jazdy w dobrym stylu.

SŁUCHAJ, OGLĄDAJ, JEDŹ

Stale w kontakcie
W drodze, a jednocześnie stale w kontakcie. Jak to osiągnąć?
Na przykład dzięki najnowszym, intuicyjnym w obsłudze technologiom.
Przed rozpoczęciem podróży wystarczy ustawić punkt docelowy za pomocą
8-calowego ekranu dotykowego systemu nawigacji. W trakcie jazdy można
korzystać z łącza bezprzewodowego Bluetooth do odtwarzania muzyki
i prowadzenia rozmów telefonicznych.

System audio JBL Premium
Nowa Kia Ceed może być wyposażona w najwyższej klasy system
nagłośnienia JBL Premium Sound System.
System JBL z 8 głośnikami i funkcją poprawiającą jakość plików
w formacie MP3 (Clari-FiTM) potrafi wypełnić wnętrze krystalicznie
czystym dźwiękiem.

7 lat
aktualizowania mapy
Każdy nowy samochód marki Kia fabrycznie
wyposażony w system nawigacji otrzymuje
w autoryzowanej stacji obsługi 6 rocznych
darmowych aktualizacji mapy. Dzięki
naszemu programowi Twój system nawigacji
będzie zawsze korzystał z najnowszych
danych.

NADWOZIE WERSJI GT LINE

Nadzwyczajna prezencja

Wersja GT Line wyróżnia się agresywniejszym grillem chłodnicy i zmodyfikowanymi
światłami przeciwmgielnymi w zderzaku przednim. Rasowy wygląd podkreślają nakładki na
progach ze srebrnymi akcentami oraz18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego, z wycięciami
w kształcie diamentów.

WNĘTRZE WERSJI GT LINE

Przygotuj się na najlepsze
Wnętrze wersji GT Line charakteryzuje się wieloma sportowymi akcentami,
jak spłaszczona u dołu kierownica i elegancka tapicerka. Czarne skórzano-zamszowe
siedzenia wykończono szarym obszyciem oraz logo GT Line na oparciach.
Sportową stylistykę podkreśla również czarna podsufitka.

NADWOZIE WERSJI GT

Pełna energii
Kia Ceed GT.
Czym przyciąga pełne ciekawości spojrzenia?
Choćby charakterystycznym logo GT
na czarnym, błyszczącym grillu chłodnicy.
Do tego czerwone wstawki podkreślające sportowy
styl, 18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego
oraz dwie końcówki układu wydechowego.

WNĘTRZE WERSJI GT

Wyostrza zmysły

W modelu Kia Ceed GT czerwień to wyznacznik sportowego charakteru.
Elementy w tym kolorze znajdziemy w wielu miejscach.
Od kontrastowych szwów na skórzano-zamszowej tapicerce,
po logo GT na oparciach i spłaszczonej u dołu kierownicy.

DYNAMIKA JAZDY

Więcej mocy

Łopatki przy kierownicy*
Umożliwiają wygodną zmianę biegów bez odrywania dłoni od kierownicy.
Oznacza to jeszcze większą precyzję prowadzenia i lepsze panowanie nad pojazdem.

Turbodoładowana jednostka benzynowa 1.6 T-GDi z bezpośrednim
wtryskiem paliwa rozwija moc maksymalną 204 KM. Może współpracować
z przekładnią mechaniczną lub 7-biegową, dwusprzęgłową przekładnią
automatyczną (DCT), która gwarantuje szybką i płynną zmianę przełożeń.
Wpływa także na obniżenie zużycia paliwa. Dlatego przekładnia DCT
to świetne rozwiązanie nie tylko pod względem przyjemności prowadzenia,
ale również ekonomiki jazdy.

Wybór trybu jazdy*
Do wyboru trybu jazdy służy przycisk znajdujący się obok dźwigni zmiany biegów. Funkcja ta współpracuje
z przekładnią DCT. Poprawia dynamikę jazdy, zapewniając szybszą reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia
i lepsze przyspieszenie od niskich prędkości obrotowych silnika. Ponadto poprawia osiągi podczas wyprzedzania.

* dostępne tylko z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów DCT.

KIA CONNECTED SERVICES

			 Dokąd? Kiedy? Którędy?
			 Z nawigacją odnajdziesz
		
właściwą drogę

1. Usługa „Live traffic”**

2. Usługa „Speed cameras”**

3. Usługa „Local Search”

System nawigacji podaje dokładne

System nawigacji ostrzega o punktach

Umożliwia znalezienie restauracji,

informacje dotyczące sytuacji na drodze,

pomiaru prędkości oraz o obszarach

supermarketu lub innej wybranej

aktualizowane co 2 minuty. Powiadamia

ograniczonego dostępu. Wskazuje

lokalizacji. Baza danych obejmuje 500

kierowcę o zwiększonym natężeniu ruchu

również miejsca oznaczone jako tzw.

kategorii, 25 000 słów kluczowych oraz

i sugeruje wybór innej trasy.

czarne punkty, w których często dochodzi

250 000 miejsc. Dzięki temu niemal

Dzięki temu pozwala uniknąć korków.

do wypadków drogowych.

zawsze znajdziesz to, czego szukasz.

4. Prognoza pogody

5. Wyszukiwanie miejsca
parkingowego

6. Informacje o stacjach
paliw

czowa? Lepiej to sprawdzić. Wystarczy

Przed przybyciem do miejsca docelowego

W razie potrzeby system — korzystając

wprowadzić cel podróży i uzyskać dostęp

system ułatwi znalezienie miejsca

z internetowej bazy danych TomTom —

do pełnej prognozy pogody na 4 dni.

postoju. Na podstawie analizy danych

wyświetla lokalizację najbliższych stacji

Obejmuje ona temperaturę minimalną

statystycznych pokaże potencjalne

paliw wraz z cenami. Dzięki tej funkcji

i maksymalną, prędkość wiatru oraz

miejsca postojowe znajdujące się

można wygodnie zaplanować tankowanie

prawdopodobieństwo wystąpienia

zarówno przy ulicy, jak i na wyznaczo-

pojazdu.

opadów.

nych parkingach.

Jaka będzie aura? Słoneczna czy desz-

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu bez odwracania uwagi od prowadzenia.
Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny interfejs zapewnia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki
i funkcji poleceń głosowych. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.

System nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na rozwiązaniach
TomTom Live. Dzięki nim prowadzenie staje się dokładniejsze i wygodniejsze.
Takie rozwiązanie pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze więcej
przydatnych informacji. Wbudowany modem Wi-Fi umożliwia podłączenie systemu
nawigacji do Internetu za pomocą smartfona*.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas prowadzenia samochodu. Wszystkie informacje
i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji, nawiązywać połączenia
telefoniczne i wybierać ulubioną muzykę bez utraty koncentracji.
* Do aktywowania usługi niezbędny jest smartfon z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

Informacje na temat dostępności usług znajdują się na stronach apple.com i android.com.

BEZPIECZEŃSTWO

Technologie, które chronią
Spokój ducha to podstawa pełnej satysfakcji z jazdy. Właśnie dlatego
nowa Kia Ceed dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi,
a najnowsze układy elektroniczne czuwają nad bezpieczeństwem
kierowcy i pasażerów.

Asystent utrzymania pasa ruchu
Kia Lane Keep Assist (LKA)

System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
Kia Driver Attention Assist (DAA)

Dba o to, by zmęczony lub zdekoncentrowany kierowca

Na bieżąco wykrywa obniżenie koncentracji kierowcy,

nieświadomie nie zjechał z drogi. Korzysta z kamery

analizując sposób operowania kierownicą i kierunkowskazami,

zamontowanej na szybie czołowej i monitoruje trasę przed

szybkość reakcji oraz czas jazdy. W przypadku stwierdzenia

pojazdem. Jeżeli samochód bez włączonych kierunkowskazów

obniżonej koncentracji i oznak senności ostrzega kierowcę

zaczyna powoli zjeżdżać z prawidłowo oznakowanego pasa ruchu,

sygnałem dźwiękowym oraz symbolem filiżanki kawy w zestawie

układ ostrzega kierowcę, a nawet może skierować pojazd

wskaźników.

z powrotem na opuszczany pas.

System monitorowania martwego pola
w lusterkach Kia Blind Spot Collision
Warning (BCW)

Aktywny tempomat z automatyczną
regulacją odległości oraz funkcją Stop & Go
Kia Smart Cruise Control (SCC)

Wykorzystuje czujniki radarowe i ostrzega przed pojazdami

Dzięki kamerze i radarom inteligentny tempomat może

znajdującymi się w strefie niewidocznej w lusterkach

utrzymywać zarówno prędkość, jak i odległość od pojazdu

zewnętrznych, włączając lampkę ostrzegawczą w odpowiednim

poprzedzającego. Kiedy pojazd poprzedzający przyspiesza, także

lusterku. Z kolei Asystent zmiany pasa ruchu pomaga bezpiecznie

Ceed odpowiednio zwiększa prędkość. Kiedy pojazd zwalnia

wykonywać ten manewr. Jeżeli przy włączonym kierunkowskazie

i dystans zmniejsza się, aktywny tempomat hamuje lub nawet

wykrywa zbliżające się pojazdy na równoległych pasach, ostrzega

zatrzymuje samochód. Ta przydatna funkcja sprawdza się

kierowcę lampką w lusterku zewnętrznym i dźwiękiem.

szczególnie w ruchu o dużym natężeniu i zmiennych prędkościach.

System autonomicznego hamowania
z 2 trybami pracy: miejskim i pozamiejskim
Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA)
Może wykrywać zarówno pojazdy jadące z przodu, jak i pieszych przecho-

Dostępny tylko z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

dzących przez jezdnię. Dzięki czujnikom oraz kamerze monitoruje odległość
i prędkość wykrywanych obiektów. W przypadku ryzyka kolizji ostrzega
kierowcę wizualnie. W wersji opcjonalnej po wykryciu
pieszego kierownica zaczyna delikatnie drgać. W razie braku reakcji
kierowcy samochód hamuje automatycznie, zapobiegając zderzeni
u lub ograniczając jego skutki.

BEZPIECZEŃSTWO

Elektroniczne wsparcie
Nowa Kia Ceed wspiera swojego kierowcę na wiele sposobów.
Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym jej prowadzenie jest
łatwiejsze i bezpieczniejsze. Pozwala ominąć korki, wspomaga parkowanie, doświetla
zakręty po zmroku. Wszystko po to, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu.

Funkcja automatycznego przełączania
pomiędzy światłami drogowymi i mijania
Kia High Beam Assist (HBA)

System monitorowania ruchu pojazdów
podczas cofania Kia Rear Cross Traffic
Collision Warning (RTCW)

W przypadku wykrycia świateł pojazdu nadjeżdżającego

Podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca postojowego lub podjazdu,

z przeciwka podczas jazdy w nocy, asystent świateł drogowych

ostrzega przed niebezpieczeństwem kolizji z nadjeżdżającym

automatycznie przełącza je na światła mijania. Następnie

pojazdem.

w odpowiednim momencie włącza ponownie światła drogowe.

Asystent jazdy w korku Kia Lane Following Assist (LFA)

Kamera cofania

Stanowi kolejny krok w kierunku półautomatycznej jazdy. Dzięki niemu samochód może automatycznie przyspieszać i hamować,
uwzględniając zachowanie pojazdów poprzedzających. W ten sposób czyni jazdę w korkach znacznie prostszą i bezpieczniejszą.

Kamera cofania wyświetla na ekranie systemu nawigacji obraz

Dzięki kamerze i czujnikom radarowym cały czas zachowuje wymaganą odległość od pojazdu poprzedzającego i pomaga utrzymać samochód

przestrzeni za pojazdem wraz z dynamicznie generowanymi

pośrodku pasa ruchu. Układ działa podczas jazdy z prędkością do 130 km/h.

liniami prowadzącymi.

Dostępny tylko z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

JEDNOSTKI NAPĘDOWE

Na miarę oczekiwań

7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa DCT
Najnowsza, automatyczna przekładnia dwusprzęgłowa
umożliwia sportowy styl jazdy przy ograniczonym zużyciu paliwa.

Jeżeli lubisz przemierzać nowe szlaki, Kia Ceed to samochód właśnie dla Ciebie. Gama nowoczesnych jednostek
napędowych obejmuje silniki wysokoprężne i benzynowe o mocy od 100 do 140 KM, oferowane z precyzyjną
przekładnią mechaniczną lub 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DCT). Zapewniają one sprawną zmianę
przełożeń i wysoką ekonomikę jazdy. Wszystkie silniki charakteryzują się również niską emisją dwutlenku węgla (CO2)
i spełniają normę emisji spalin Euro 6d Temp. Filtry cząstek stałych to wyposażenie standardowe wszystkich silników
benzynowych z turbodoładowaniem, natomiast silniki wysokoprężne posiadają zaawansowany system selektywnej
redukcji katalitycznej.

Mechaniczna skrzynia biegów
Mechaniczna skrzynia biegów daje możliwość precyzyjnej, szybkiej i płynnej zmiany biegów.
Jej przełożenia dopasowano do przebiegu momentu obrotowego silnika.

FUNKCJONALNOŚĆ

Jeszcze więcej
miejsca
Kanapa tylna składana na płasko, dzielona
w proporcji 40:20:40

Składanie siedzeń

Dzięki dzielonej, składanej kanapie tylnej kombi dostosowuje się

Aby rozłożyć kanapę tylną, wystarczy pociągnąć za dźwignię

do wielu potrzeb. Świetnie nadaje się do przewożenia zarówno

w bagażniku.

Pakowanie nowej Kia Ceed kombi jest szybkie i bezproblemowe.

sprzętu sportowego, jak i innych długich przedmiotów.

Nowa Kia Ceed kombi wyróżnia się większą przestrzenią zarówno dla podróżujących, jak i bagaży.
Jej pojemność należy do największych w tym segmencie pojazdów! Co więcej, to samochód nie tylko
przestronny, ale i wygodny. Siedzenia tylne składają się za pomocą jednego dotknięcia, schowki ułatwiają
przewożenie drobiazgów, a pokrywa bagażnika może być otwierana zdalnie.

Automatyczne otwieranie pokrywy bagażnika
Wystarczy zbliżyć się z inteligentnym kluczykiem do tylnej części Kia Ceed kombi, a bagażnik otworzy się automatycznie.

Pojemny bagażnik
Imponująca przestrzeń bagażowa o pojemności 625 litrów. Dwa schowki pod podłogą dodatkowo zwiększają
funkcjonalność pojazdu. W bezpiecznym przewożeniu wszelkich przedmiotów pomagają liczne zaczepy,
siatki i system aranżacji przestrzeni bagażowej. Roleta chroni bagażnik przed ciekawskimi spojrzeniami.

OPCJE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

Z myślą o różnych gustach
Starannie dobrane materiały i wyraziste detale przyciągają wzrok i zachęcają, by zająć miejsce
za kierownicą. Wybierz jeden z podstawowych wariantów czerni, albo szary lub czarny zestaw
łączący tkaninę ze skórą ekologiczną.

Wersja wyposażenia S — kolor czarny

Wersja wyposażenia M — kolor czarny

Tapicerka „Beat” w kolorze czarnym.

Tapicerka „Flow” w kolorze czarnym.

Wersja wyposażenia L — kolor szary

Wersja wyposażenia L — kolor czarny

Tapicerka „Luna” skórzano – materiałowa (skóra ekologiczna)

Tapicerka „Cosmo” skórzano – materiałowa (skóra ekologiczna)

w kolorze czarno – szarym. Boczki drzwi wykończone skórą

w kolorze czarnym. Boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną

ekologiczną w kolorze szarym

w kolorze czarnym

GT/GT LINE

Wybierz swoją wersję

Wersja GT

Wersja GT Line

Wersja GT to rasowy wygląd oraz najmocniejszy

GT Line to sportowy styl.

silnik w gamie jednostek napędowych Kia Ceed.

Dynamiczna linia nadwozia, wysokiej jakości

Czerwone akcenty nadwozia i wnętrza, elegancka

materiały wykończenia wnętrza, zamszowo-

zamszowo-skórzana tapicerka oraz dwie końcówki

skórzana tapicerka oraz spłaszczona

układu wydechowego.

u dołu kierownica.

WERSJE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

Sportowy charakter
Zarówno w wersji GT Line, jak i GT znajdziemy wysokiej jakości materiały.
Miękkie w dotyku powierzchnie, staranne obszycie tapicerki oraz logo precyzyjnie wyszyte
na oparciach foteli. W wersji GT Line dostępna jest tapicerka będąca połączeniem tkaniny
ze skórą ekologiczną lub tapicerka skórzano-zamszowa. Wersję GT wyposażono natomiast
w skórzano-zamszową tapicerkę siedzeń z czerwonymi szwami.

Wersja GT Line
Czarna skórzano-zamszowa tapicerka z kontrastowymi szarymi szwami.

Wersja GT

Wersja GT Line

Czarna, skórzano-zamszowa tapicerka siedzeń

Elegancka dwukolorowa tapicerka z tkaniny oraz skóry ekologicznej.

z czerwonymi szwami.

ORYGINALNE AKCESORIA

Ostatni szlif

Dwustronny dywanik bagażnika
Wyjazd na zajęcia sportowe, do sklepu, na wakacje?

Jeżeli masz szczególne wymagania, postaw na oryginalne akcesoria firmy Kia.
Ich bogata oferta odpowiada wielu potrzebom: począwszy od długich
weekendowych wypadów, poprzez aktywności sportowe, aż po duże zakupy.
Poza akcesoriami podnoszącymi funkcjonalność, dostępne są również atrakcyjne
akcenty stylistyczne, które podkreślą dynamiczny charakter nowej Kia Ceed.

Mamy jedno rozwiązanie na wszystkie okazje! Dwustronny
dywanik bagażnika zapewnia pełną ochronę. Z jednej
strony pokryty miękkim welurem wysokiej jakości. Druga strona
z wytrzymałą powierzchnią gumową, odporną na zabrudzenia.

Dywaniki gumowe z kolorowym akcentem
Umożliwiają beztroskie wsiadanie do samochodu, niezależnie
od warunków pogodowych i otoczenia.
Wytrzymałe i łatwe do umycia. Skutecznie zabezpieczają podłogę.
Idealnie dopasowane. Wyposażone w wytrzymałe zaczepy.
Z szaro-czerwonym logo Kia Ceed.

Nakładki lusterek zewnętrznych
Siła tkwi w szczegółach. Nakładki o wyglądzie satynowej
lub błyszczącej stali nierdzewnej.

Listwa wykończeniowa zderzaka tylnego
Bagażnik dachowy 330

Dzięki listwie ze stali nierdzewnej o wysokim połysku zderzak tylny
zyskuje elegancki akcent przy krawędzi pokrywy bagażnika.
Dostępny również w satynowym wykończeniu.

Wyjazd na wakacje? Prawdopodobnie potrzebna będzie większa przestrzeń na bagaż. Elegancki i wytrzymały bagażnik
dachowy sprawi, że upychanie rzeczy w kabinie nie będzie już konieczne. Łatwy w montażu. Zapewnia szybki dostęp dzięki
funkcji obustronnego otwierania. W prosty sposób zamontujesz go dzięki relingom dachowym (wersja kombi)
lub poprzecznym belkom dachowym (wersja hatchback).

OBRĘCZE KÓŁ I KOLORY NADWOZIA

Jazda nabiera rumieńców

Kolory nadwozia

Obręcze kół

15-calowe stalowe

16-calowe ze stopu
lekkiego

Blue Flame (B3L)

Cosmo Blue (CB7)

Lunar Silver (CSS)

Copper Stone (L2B)

Penta Metal (H8G)

Sparkling Silver (KCS)

Track Red Solid (FRD)

Infra Red (AA9)

Deluxe White (HW2)

17-calowe ze stopu
lekkiego, dwukolorowe
z wycięciami w kształcie
diamentów

1 465

Wymiary (mm)

880

2 650
4 600

1 070

1 559 / 1 565 / 1 573
1 800 (bez lusterek)

1 567 / 1 573 / 1 581

Black Pearl (1K)

Cassa White (WD)

DANE TECHNICZNE *
Silnik

1.4 DOHC

1.0 T-GDi

Skrzynia biegów

6-biegowa
mechaniczna

6-biegowa
mechaniczna

4-cylindrowy,
16-zaworowy
1368

Benzyna
3-cylindrowy,
12-zaworowy
998

Rodzaj paliwa
Rodzaj silnika
Pojemność silnika (cm³)

1.4 T-GDi
6-biegowa
mechaniczna

1.6 CRDi SCR

7-biegowa
aut. DCT

100 / 6000

120 / 6000

140 / 6000

Moment obrotowy maks.
(Nm przy obr./min)

134 / 3500

172 /
1500~4000

242 / 1500~3200

Emisja CO2 (g/km) wg normy Euro 6d Temp

1.6 CRDi SCR

7-biegowa
aut. DCT

6-biegowa
mechaniczna

7-biegowa
aut. DCT

Olej napędowy
4-cylindrowy,
16-zaworowy
1353

Moc maks. (KM przy obr./min)

Prędkość maks. (km/h)

6-biegowa
mechaniczna

4-cylindrowy,
16-zaworowy
1598

4-cylindrowy,
16-zaworowy
1598

115 / 4000
280 /
1500~2750

136 / 4000

300 /
1500~2500

280 /
1500~3000

320 /
2000~2250

183

190

210

206

192

192

200

200

142 - 145

125 - 128

130 - 135

125 - 129

101 - 104

105 - 109

106 - 111

109 - 111

Zużycie paliwa (cykl miejski)

7,9 - 8,0

6,5 - 6,7

7,1 - 7,5

6,6 - 6,7

4,4

4,3 - 4,5

4,6 - 4,7

4,4 - 4,6

Zużycie paliwa (cykl pozamiejski)

5,3 - 5,4

4,8 - 5,0

4,9 - 5,0

4,8 - 5,0

3,6 - 3,7

3,8 - 3,9

3,8 - 4,0

4,0 - 4,1

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

6,2 - 6,4

5,5 - 5,6

5,7 - 5,9

5,5 - 5,7

3,9 - 4,0

4,0 - 4,1

4,1 - 4,3

4,2 - 4,3

Masa własna (kg)

1185

1222

1240

1270

1313

1340

1313

1340

Dopuszcalna masa całkowita (kg)

1760

1800

1820

1850

1880

1900

1880

1900

Maks. masa holowanej przyczepy
(z hamulcami) (kg)

1200

1200

1000

1200

1200

Maks. masa holowanej przyczepy
(bez hamulców) (kg)

600

600

450

600

600

* dane techniczne dla wersji hatchback

Wymiary i pojemności
Długość całkowita (mm)

4310 / 4600 kombi

Szerokość całkowita (mm)

Wysokość całkowita (mm)

1447 / 1465 kombi

Rozstaw osi (mm)

Zwis przód (mm)

880

Zwis tył (mm)

Pojemność zbiornika paliwa (l)

1800
2650
780 / 1070 kombi

50

Bagażnik (wg normy VDA) (l)

395 / 625 kombi

Wnętrze
Pierwszy rząd

Drugi rząd

Odległość od siedzisk do dachu (mm)

987

968

Miejsce na nogi (mm)

1073

883

Szerokość na poziomie ramion (mm)

1428

1406

Wartości zużycia paliwa i emisji (cykl NEDC) wynikają z wersji / wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały
uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste
mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne
nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/).
Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2
przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
SCR - selektywna redukcja katalityczna (układ z wtryskiem z roztworu mocznika)
NEDC - Nowy Europejski Cykl Jezdny wg wymogów Rozporządzenia Komisji 2017/1151

Jakość, która zobowiązuje
7-letnia gwarancja Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją
na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (w tym pierwsze 3 lata bez limitu kilometrów).
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.
5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia

Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę i odpowiedni
wygląd samochodów marki Kia. Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione
przed korozją i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.
Pozostań w kontakcie z Kia

Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się więcej
o marce Kia i o nowych, ekscytujących modelach samochodów. Zapoznaj się
z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw alternatywnych.
Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe.
Angażujemy się również w duże imprezy sportowe. Kia Motors to oficjalny partner
UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian Open
i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.
Finansowanie

Wybrany Dealer Kia przygotuje i przedstawi najkorzystniejszy dla Państwa plan
sfinansowania zakupu samochodu. Z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie
szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
7 lat/150 000 km gwarancji. Gwarancja obowiązuje

LAT GWARANCJI

we wszystkich krajach UE (a także w Norwegii, Szwajcarii,
na Islandii i na Gibraltarze). Szczegółowe okresy gwarancji

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

www.kia.com

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

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 oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
sprzedaży marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających
wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628
i które uzyskały europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów
po zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

