
Kia



Az élet annyit ér, amennyit megélünk belőle.
  Köszöntjük a Kia világában!

Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan, minden 
ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig számíthat.
 
A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mindannyiunk számára. 
Ezért fejlesztünk és építünk olyan autókat, amelyekkel új távlatokat 
fedezhet fel és élvezhet ki. Lenyűgöző formavilágú, fejlett technoló-
giájú autókat, tele intelligens megoldásokkal. Kimagasló minőségük 
zálogaként minden modellünket páratlan, hétéves garanciával kínál-
juk Önnek. Bármit teszünk, egyetlen gondolat mozgat bennünket:  
az, hogy minden körülmények között felülmúljuk az Ön elvárásait. 
Ezt úgy nevezzük: a meglepetés ereje. 

Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát a meglepetés 
erejének!



Az új Kia Ceed modellcsalád. 
 Szórakoztat.  
                   Pihentet. Éltet.

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Az életben az a legjobb, hogy mindenki a maga módján élvezheti. Ezt figyelembe véve alkottuk meg az ötajtós Kia 
Ceed különféle változatait, arra törekedve, hogy bárki megtalálhassa a számára ideális kivitelt. A jellegzetes stílus, 
az innovatív technika és a messze átlagon felüli kényelem közös jellemvonás, csak úgy, mint a magával ragadó ve-
zetési élmény. Mindegy, hogy a feltűnő Ceedet vagy a lenyűgöző Ceed GT Line-t választja, ultramodern, lendületes 
megjelenésű autót tudhat majd magáénak. Jelentkezzen be tesztvezetésre Ön is! A Ceed família tagjaival minden 
egyes kilométer színtiszta élvezet.
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Új Kia Ceed kombi
már plug-in hibrid változatban is!

Több hely. Több kaland.
Több energia.

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Ne tévessze meg az alacsony építésmód és a letisztult vonalvezetés, a krómozott ablakkerettel és tetősín-
nel látványosabbá varázsolt Ceed kombi modelleket elképesztő helykínálat jellemzi, belterük pedig szabadon 
variálható.

Ragaszkodik a sportos stílushoz és vezetési élményhez, de átlagon felüli helykínálatot szeretne? Ismerje meg 
a Kia Ceed kombit és GTLine modellt! Előbbit immáron a Kia legújabb, legmodernebb plug-in hibrid hajtás-
láncával is megvásárolhatja, így elképesztően alacsony károsanyag-kibocsátás mellett élvezheti a kimagasló 
teljesítményt.
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Ha minden alkalommal élvezetes utazásra vágyik, jó helyen jár, és úgy véli, hogy a di-
namikus formatervhez dinamikus vezethetőség illik, megtalálta, amit keresett. Az új 
Kia Ceed azonnal megragadja a figyelmét: merész formatervet kínál kétrétegű hűtő-
ráccsal, két oldalán teljes LED-es fényszórókkal és látványos „jégkocka” LED nappali 
fényekkel, króm ablakkeretekkel és 17 colos kétszínű könnyűfém keréktárcsákra 
szerelt Michelin sportabroncsokkal. Röviden: készen áll arra, hogy ismét élvezetessé 
tegye az autóvezetést. 

Az új Kia Ceed
Jó helyen, jó időben.

KÜLSŐ FORMATERV 9



KÜLSŐ FORMATERV SW

Még több szabadság 

Több helyre van szüksége, hogy kiélvezhesse a napot? Ismerje meg az 
új Kia Ceed Sportswagont. A magabiztos, sportos formatervet kiváló 
helykínálattal és dinamikus vezethetőséggel kombinálja. Elöl, ugyan-
azokkal az értékekkel csábít, mint az ötajtós, míg a krómozott ablak-
keretekkel kiemelt, alacsony  profil minden eddiginél messzebb nyúlik 
hátra. Ráadásul a kecses tetősíneknek köszönhetően bármit magával 
vihet. Nincs, ami megállíthatná.
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Állítsa össze az álomcsapatot!
Az egyszerre kifinomult és ösztönös Ceed fedélzetén minden a vezetőhöz idomul, 
a vízszintes tájolású műszerfal szellős, világos környezetet teremt.  A tágasság 
érzetéhez puha tapintású felületek társulnak, kiemelve a beltér kiváló minőségét. 
A kivételes stílushoz innovatív technológiák társulnak: a felszerelés része a 8 colos 
érintőképernyő navigációs rendszerrel, valamint az automata klímaberendezés.  
Válasszon útitársakat, vagy induljon el egyedül!
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Járjon bármerre, a GT Line azonnal magára vonja a figyelmet. Ámulatba ejtő első lökhá-
rítóját kétrétegű hűtőrács és integrált ködlámpa teszi igazán jellegzetessé, míg oldalról 
szemlélve az ezüstös betétekkel megspékelt díszítőelemek és a 17 colos, polírozott ágú 
felnik vonzzák magukra a tekintetet. Mindezt elegáns, dupla kipufogóvéggel fűszereztük 
meg, sportos, egyszersmind harmonikus formavilággal felruházva a modellt.

A GT LINE MEGJELENÉSE

A társaság középpontja.
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KÜLSŐ MEGJELENÉS

A jövő energiája.
A Kia Ceed kombi Plug-in Hybrid (PHEV) modellben két világ egyesül. Lendületes, szemet gyönyörködtető karosszériája tágas, 
praktikus utasteret ölel körbe, az elismerésre méltó teljesítményről pedig a Kia környezetbarát, tisztán elektromos üzem-
módra is képes hajtáslánca gondoskodik. A jellegzetes hűtőrácstól kezdve, a letisztult sziluetten és a hangsúlyos lökhárítókon 
át, egészen LED-es hátsó lámpákig minden egyes részlet egyedi és összetéveszthetetlen, ez az autó kétségtelenül arra szü-
letett, hogy ismertté váljon. Az ultramodern vezérlőelektronikának hála, a benzines és az elektromos üzemmód között mindig 
a helyzetnek megfelelően, szinte észrevétlenül történik az átállás, így a lehengerlő teljesítmény és menetkomfort dacára 
minden eddiginél kisebb károsanyag-kibocsátás mellett róhatja a kilométereket. Ha pedig eljön a töltés ideje, elég egy otthoni 
konnektor vagy egy nyilvános töltő, és máris megindulhat a regeneráció. A bal oldalra helyezett csatlakozóaljzat révén akár 
2 óra és 15 perc alatt teljesen feltöltheti az akkumulátorokat.

PLUG-IN HYBRID
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Töltőcsatlakozó

Ennél egyszerűbb aligha lehetne a töltés, hiszen hagyományos, 

otthoni konnektorhoz és nyilvános töltőhöz egyaránt csatlakoz-

tatható az autó. Ha utóbbit választja, az új Kia Ceed kombi Plug-in 

Hybrid akkumulátorainak teljes feltöltéséhez nagyjából 2 óra és 

15 perc szükségeltetik. 

Töltöttségjelző

A középkonzol tetején, a hangszórókeretben három apró fénydióda 

bújik meg, ezek az autó mellett állva is jól látható LED-ek tájé-

koztatnak – egy szempillantás alatt – a töltési folyamatról és az 

akkumulátor töltöttségi szintjéről.

12,3 colos, digitális műszeregység 

Az extraként rendelhető, nagy felbontású, 12,3 colos digitális 

műszeregység könnyen értelmezhető formában jeleníti meg az 

adatokat, beleértve az aktuális üzemmódot, az akkumulátor töl-

töttségét és a hatótávolságot is. Hogy minél könnyebben nyomon 

követhetők lehessenek az események, a hibrid hajtáslánc pillanat-

nyi állapotáról különleges grafika tájékoztatja a vezetőt.

10,25 colos navigációs rendszer

A Kia legfrissebb navigációs rendszere új mércét állít a személyre 

szabhatóságot illetően, hiszen osztható képernyőjének köszönhetően 

akár három alkalmazás is futhat egy időben. Mindemellett a hajtáslánc 

energiaáramlásáról is képet ad, sőt az akkumulátor töltöttségi szintjét 

és a plug-in hibrideknél fontos többi adatot is megosztja a vezetővel.

Az új Ceed SW Plug-in Hybrid új szintre emeli az elektromos autók nyújtotta vezetési élményt. Alapját legújabb, legfejlettebb 
hajtásláncunk adja, ami nemcsak hihetetlenül erős és gazdaságos, hanem végtelenül kifinomult is – a benzines és elektro-
mos üzemmód közötti váltást szinte nem is érezni. További előnye, hogy teljes töltöttséggel akár 57 kilométer* is megtehető 
károsanyag-kibocsátás nélkül, tehát Ön mindig biztos lehet benne, hogy a környezetet kímélve közlekedik. Ráadásul kényel-
mes, kifinomult és praktikus utastérben töltheti idejét, méghozzá a legújabb menetbiztonsági és vezetést segítő eszközök 
előnyeit élvezve. Adja át magát Ön is az elektromos autózásnak, s engedje, hogy beteljesítsük minden vágyát!

*Városi fogyasztásra vonatkozó érték

Töltődjön fel menet közben!

BELSŐ TÉR

PLUG-IN HYBRID
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Kifogást keres, hogy elmehessen egy körre? Megtalálta. Minden út 
stílusosan kezdődik, hibátlan kényelemben. A hívogató belső térben 
fekete bőrkárpit várja, eltolható fekete bőr könyöklővel.

Készüljön fel az ámulatra!

PRAKTIKUM ÉS KÉNYELEM

Integrált üléshelyzet-memória (IMS)

Az új Kia Ceed integrált üléshelyzet-memória funkciója megjegyzi 

a vezetőülés beállításait, így Ön azonnal tökéletes kényelembe 

helyezkedhet.

Fűthető, szellőztetett első ülések és fűthető hátsó ülések

Minden időjárásra felkészült. Fűthető első és hátsó ülések segítenek a nagy hidegben. A három fokozatban fűthető ülések gyorsan felme-

legszenek, majd a kívánt hőfok elérése után tartják a hőmérsékletet. A nyári forróságban szellőztetett első ülések segítenek a hűsölésben.

Intelligens kulcs

Nem is indulhatna könnyebben az utazás: az intelligens jeladó 

révén könnyen, kulcs használata nélkül nyithatja az ajtókat, majd a 

motor egyetlen gombnyomással beindítható, vagy leállítható.

A távvezérelt ablakemelő praktikus, ha nyitva felejtette az autó 

ablakait: tartsa nyomva a bezáró gombot, és felhúzódnak az 

ablakok.
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Menet közben is végig kapcsolatban. Az új Kia Ceed könnyen kezelhető csúcs-
technológiákat kínál. Úti célját 10,25 colos érintőkijelzős navigációs rendszeren 
állíthatja be, amelyhez 7 éven keresztül térképfrissítést is kínálunk. A fedélzeti 
rendszereket integrált hangvezérléssel kezelheti, a zenei és telefon funkciókat 
Bluetooth kapcsolat szolgálja ki.

Maradjon összhangban a világgal!

KAPCSOLÓDÁS

JBL Premium audiorendszer

Az új Kia Ceed fedélzetén JBL Premium audiorendszer gondosko-

dik a nagyszerű hangzásról. A nyolc hangszórós JBL audio fejlett 

Clari-FiTM zenei helyreállító funkciója feljavítja az MP3 fájlok minő-

ségét, ezáltal remek hanghűséget biztosít.

Vezeték nélküli mobiltelefon töltő 

Felejtse el a vezetékeket: helyezze Qi technológiával felszerelt okos-

telefonját a praktikus vezeték nélküli mobiltelefontöltő felületre. 

A Kia teljes körű minőségi ígéretének  

keretében minden, gyárilag LG navigációs 

rendszerrel felszerelt új Kia gépkocsihoz hat 

alkalommal ingyenes éves térképfrissítést 

kínálunk szervizeinkben. Ez az egyedülálló 

program a biztosíték arra, hogy navigációs 

rendszere mindig friss marad.

7 év térképfrissítés
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* Az aktív szolgáltatásokhoz élő internetkapcsolat szükséges.  ** A szolgáltatásokra vonatkozó törvényi előírások országonként eltérőek lehetnek.

Az Android AutoTM alkalmazás tökéletes kapcsolatot garantál az Android operációs rendszert futtató okostelefonokkal, így a vezető mindig 
a vezetésre koncentrálhat és biztonságosabban autózhat. Az ösztönösen kezelhető felhasználói felület gyors, egyszerű hozzáférést bizto-
sít a különféle szolgáltatásokhoz (pl. Google Maps, zenelejátszás stb.), és könnyen áttekinthető, mindig a kellő időben megjelenő kártyákon 
összegezi az információkat. A rendszer igény esetén hangvezérléssel is irányítható.

Az Apple CarPlayTM közvetlen, biztonságos kapcsolatot teremt a különféle iPhone készülékekkel, és a Ceed képernyőjén jelenít meg min-
dent, ami fontos, beleértve a navigációval, a telefonhívásokkal és a zenehallgatással kapcsolatos információkat is. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy villámgyorsan kezelheti a rendszert és mindig az útra fókuszálhat.

Live Traffic*
A navigációs rendszer pontos és aktuális, 

élő közlekedési információi kétpercenként 

frissülnek, így Ön pontosan tudhatja, 

hogy hol nincs fennakadás, illetve mely 

környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrű-

södik a forgalom, a rendszer tájékoztatja 

Önt, és alternatív útvonalakat javasol.

Időjárás előrejelzés
Napsütéses hétvége vár Önre, vagy elmossa 

az eső a programot? Ellenőrizze az időjárás 

előrejelzést. Írja be a célállomást, és máris 

megtekintheti az arra vonatkozó, négyna-

pos előrejelzést, a minimum és maximum 

hőmérsékleteket, a szélsebességet, vala-

mint a várható napsütést vagy csapadékot.

Trafipax jelző szolgáltatás*
A rendszer a legkülönfélébb sebességel-

lenőrző rendszerekre hívja fel a figyelmet, 

beleértve a telepített traffipaxokat is, 

valamint tájékoztatást nyújt a behajtási 

korlátozásokkal sújtott területekről.

Parkolási információ
A villámgyors parkolás érdekében a rend-

szer már azelőtt megjeleníti a szabad 

parkolóhelyeket, hogy Ön megérkezne. 

Az előzmények ismeretében megmutatja 

a lehetséges utcai parkolóhelyeket, míg 

a parkolóházak esetében színkódokkal 

jelzi a szabad helyek elérhetőségét.

Üzemanyag-információ
Amikor kezd kiürülni a tank, a rendszer 

a TomTom online adatbázisa segítségével 

megjeleníti a legközelebbi benzinkutakat, 

azok áraival együtt, így Ön pontosan 

megtervezheti tankolását.

Helyi keresés
Ha éttermet keres, bevásárolna, vagy egy 

kellemes helyen találkozna barátaival, 

válassza a helyi keresés (Local Search) 

funkciót. Az adatbázis 500 kategóriában 

250 000 helyszínt tartalmaz, amelyek kö-

zött 25 000 kulcsszó alapján kereshet, így 

biztosan megtalálja, amikre szüksége van.

Töltőállomások
Az online adatbázisból nem csak a nyilvános töltőállomások hely-

zete ismerhető meg, a felhasználók a fizetési lehetőségekről, va-

lamint a kompatibilis töltőkábelekről is információt kaphatnak, sőt 

a rendszer azt is elárulja, hogy az adott eszköz éppen szabad-e.

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK A KIÁTÓL 

Merre? Mikor? Miként? 
 A választ már tudjuk. 

Vadonatúj, TomTom Live Services-alapú navigációs rendszerünk immáron a Kia Connected 
Services szolgáltatásait is felkínálja, így pontosság és személyre szabhatóság terén is új 
szintre lépett az útvonaltervezés, illetve az útmutatás. A fejlett eszköz állandó kapcso-
latot biztosít a külvilággal, és minden eddiginél hasznosabb adatokkal segíti a vezetőt. 
Ezt a célt szolgálja a beépített wifi is, melynek révén a Ceed navigációs rendszere kap-
csolódhat az okostelefonokhoz, ezáltal magához az internethez is.*
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Sávtartó asszisztens (LKAS)

Kevésbé kell aggódnia, hogy kisodródik. A sávelhagyást gátló 

rendszer a szélvédő felső szélén elhelyezett kamerával figyeli a 

felfestéseket, és amennyiben Ön akaratán kívül kisodródna  

a sávból, figyelmeztet, sőt, akár vissza is kormányoz.

Adaptív sebességtartó automata (SCC)* 
Stop &Go funkcióval

A kamera és radar érzékelőket alkalmazó adaptív sebességtartó  

a Ceed sebességét és a követési távolságot egyaránt szabályozza. 

A rendszer a Ceed sebességét automatikusan szabályozva tart 

biztonságos követési távolságot. Ha a másik jármű gyorsít, a Ceed 

is így tesz - de csak az előre beállított határértékig. Ha az elöl 

haladó gépkocsi lassít, és a beállított követési távolság már nem 

tartható, a rendszer lelassítja, vagy akár meg is állítja a Ceedet.  

Ez igazán hasznos funkció, különösen sűrű forgalomban.

* Az adaptív sebességtartó automata (SCC) kizárólag DCT sebességváltóval 
elérhető.

Vezető éberség figyelmeztetés (DAW)

A rendszer a kormányzást, az irányjelző használatát, a gyorsítást 

és az utazás időtartamát felügyelve észleli, ha lanyhul a vezető 

koncentrációja. Ha a figyelemvesztés vagy az álmosság jeleit észleli, 

hangjelzéssel, valamint a műszerfalon megjelenő, kivilágított kávés-

csésze piktogrammal figyelmezteti a vezetőt, ideje pihenőt tartani. 

Sebességkorlátozást kijelző rendszer (SLIF)

A sebességkorlátozást kijelző rendszer segít Önnek betartani  

a megengedett sebességet. A rendszer a szélvédő mögött 

elhelyezett kamera segítségével leolvassa a sebességkorlátozó 

és előzést tiltó táblákat, majd az információt jól leolvashatóan 

megjeleníti a navigációs képernyőn és a műszerfalon is.

Holttéri ütközésveszélyre  
figyelmeztetés (BSD)

A holttéri ütközésveszélyre figyelmeztető rendszer radarok 

segítségével észleli a holttérben megjelenő tárgyakat, és a külső 

tükörben felvillanó jelzéssel figyelmeztet a közeledő autókra.  

A sávváltást segítő rendszer biztonságossá teszi a manőverezést. 

Ha a tervezett sávváltás előtt indexel, és a rendszer a szomszé-

dos sávban járműveket észlel, a külső tükörben villogó jelzéssel 

figyelmeztet a veszélyre. 

Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás (FCA)

Az FCA rendszer felismeri az Ön előtt haladó járműveket, vagy az 

úton átkelő gyalogosokat is. A környező járművek távolságát és 

sebességét radarral és kamerával is felügyelő rendszer ütközés-

veszély esetén a műszerfalon felvillanó riasztással figyelmezteti 

a vezetőt. Az opciós gyalogosfelismerő funkció a kormánykeréken 

keresztül figyelmeztet a veszélyre. Ha a vezető nem reagál, a 

rendszer önműködően fékez, elkerülve a balesetet, vagy enyhítve 

annak súlyosságát.

BIZTONSÁG ÉS VEZETŐTÁMOGATÁS

Gondtalanul a legélvezetesebb az utazás.  
Az új Kia Ceed pont ezért vigyáz Önre és utasaira innovatív funkciókkal  
és kifinomult technológiákkal. 

Vigyázzon magára 
fejlett funkcióink segítségével.
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Az új Kia Ceed leveszi a válláról a terheket. Innovatív funkciókkal siet segítsé-
gére, hogy biztonságosabban vezethessen. Dugóban manőverezni, parkolásban 
segíteni, vagy bevilágítani egy sötét kanyart? A Ceed mindezt megoldja, így Ön 
könnyebben elkerülheti a veszélyt. 

Intelligens támogató rendszereink vigyáznak Önre

BIZTONSÁG ÉS VEZETŐTÁMOGATÁS

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)

Ha a szélvédő mögött elhelyezett kamera éjjel szemből közeledő 

autót észlel, a távolsági fényszóró asszisztens automatikusan át-

vált tompítottra, nehogy elvakítsa a másik autóst. Miután a jármű 

elhaladt, a távolsági fényszóró automatikusan visszakapcsol.

Mögöttes keresztirányú ütközésveszélyre 
figyelmeztetés (RCTA)

Parkolóból vagy autóbeállóból kitolatva a rendszer figyelmezteti  

a vezetőt, ha a keresztben futó úton közeledő járművet észlel.

Sávkövető rendszer (LFA)*

A rendszer hatalmas ugrás a félig autonóm közlekedés irányába. Az LFA az elöl haladó járművek viselkedése függvényében sza-

bályozza a gyorsítást, a lassítást és a kormányzást. Ez könnyebbé és biztonságosabbá teszi a közlekedést sűrű forgalomban. A 

rendszer kamera és radaros érzékelő jelei alapján tartja a biztonságos követési távolságot, valamint a sáv középvonalában tartja 

a járművet. Az LFA 0-130 km/óra között üzemképes.

* A sávkövető rendszer (LFA) kizárólag DCT sebességváltóval elérhető.

Intelligens parkolástámogató rendszer 

Az intelligens parkolástámogató rendszerrel gyerekjáték a par-

kolás. Elöl, oldalt és hátul elhelyezett érzékelőkkel segíti Önt a 

párhuzamos, ferde és merőleges parkolásban. Nincs más dolga, 

mint fékezni, gyorsítani és sebességet váltani - a rendszer minden 

mást megold. Még kiállni is segít a párhuzamos parkolókból.

Tolatókamera

A tolatókamera megjeleníti az autó mögötti területet a színes 

képernyőn. A képen megjelenő, dinamikus segédvonalak segítenek 

a pontos manőverezésben.
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Műszaki adatok

Motor 100 T-GDI - GPF 120 T-GDI - GPF 140 T-GDI - GPF 115 CRDi (low) – SCR 136 CRDi (high) – SCR 1,6 GDI PHEV 115 Hybrid 48V 136 Hybrid 48V

Sebességváltó Hatfokozatú kézi Hatfokozatú kézi Hétfokozatú  
duplakuplungos Hatfokozatú kézi Hétfokozatú  

duplakuplungos Hatfokozatú kézi Hétfokozatú  
duplakuplungos

Hatfokozatú  
duplakuplungos Hatfokozatú kézi Hétfokozatú  

duplakuplungos Hatfokozatú kézi Hétfokozatú  
duplakuplungos

Üzemanyag benzin részecskeszűrővel (GPF) gázolaj szelektív katalizátorral (SCR) benzin-elektromos  
Plug-in Hybrid gázolaj szelektív katalizátorral (SCR)

Hengerűrtartalom (cm3) 998 998 1353 1353 1598 1598 1598 1598 SW: 1580 1598 1598 1598 1598

Max. teljesítmény (LE) 100 120 140 140 115 115 136 136 SW: 105 115 115 136 136

Max. nyomaték (Nm) 172 172 242 242 280 300 280 320 265 280 300 280 320

Maximális sebesség (km/h) 183 190/187 210/208 205 192/190 192 200/198 200 SW: 171 192 192 200 200

CO2-kibocsátás (vegyes, g/km) 127 - 139 127 - 139 135 - 146 137 - 147 121 - 129 123 - 133 125 - 136 133 - 138 SW: 29 118 - 128 122 - 133 119 - 129 125 - 134

Üzemanyag-fogyasztás  
(vegyes, l/100km) 5,6 - 6,1 5,6-6,1 6,0-6,4 6,0-6,5 4,6-4,9 4,7-5,1 4,8-5,2 5,1-5,3 SW: 1,3 4,5-4,9 4,7-5,1 4,6-4,9 4,8-5,1

Saját tömeg (kg, max.) 1352 (SW: 1390) 1352 (SW: 1390) 1380 (SW: 1408) 1422 (SW: 1450) 1449 (SW: 1481) 1488 (SW: 1520) 1449 (SW: 1481) 1488 (SW: 1520) SW: 1595 1461 (SW: 1500) 1489 (SW: 1528) 1461 (SW: 1500) 1489 (SW: 1528)

Megengedett legnagyobb  
össztömeg (kg) 1800 (SW: 1840) 1800 (SW: 1840) 1820 (SW: 1850) 1850 (SW: 1880) 1880 (SW: 1920) 1900 (SW: 1940) 1880 (SW: 1920) 1900 (SW: 1940) SW: 2030 1890 (SW: 1930) 1920 (SW: 1960) 1890 (SW: 1930) 1920 (SW: 1960)

Max. vontatható tömeg (kg), 
fékezett utánfutó 1200 1200 1410 1410 1500 1500 1500 1500 SW: 1300 1500 1500 1500 1500

Max. vontatható tömeg (kg), 
fékezetlen utánfutó 600 600 600 600 650 650 650 650 SW: 600 650 650 650 650

A megadott fogyasztási- és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE  (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten 
harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt, majd az visszakonvertálásra került az NEDC (új európai menetciklus) ciklusba. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Merjen többre
számítani! Hétfokozatú DCT  

(duplakuplungos sebességváltó) 

Az új generációs, hétfokozatú duplakuplungos sebességváltó  

a sportos vezetést kiváló üzemanyag-fogyasztással párosítja.

Kézi sebességváltó

A kézi sebességváltó gyorsan, finoman kapcsolható, az egyes 

áttételek harmonizálnak a motor nyomatékgörbéjével. Az ered-

mény? A teljesítmény és a takarékosság tökéletes egyensúlya.
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Energiaáramlás

Közlekedési
szituáció

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & startNyomatéktöbblet

Gyorsításkor és hegymenetben 

– az akkumulátorból kinyert 

energia felhasználásával – plusz 

nyomatékot biztosít a Hybrid 

48V.

Lágy indítás

A motort a Hybrid 48V hozza 

működésbe, ezáltal mindig gyors 

és kifinomult az indítás.

Cirkálás

Ha állandó sebességgel halad 

és az akkumulátor kezd leme-

rülni alacsony, a belső égésű 

motor megkezdi a telepek 

feltöltését.

Szabadonfutás*

Az iMT-vel hatékonyabbá tett Hybrid 48V rend-

szer egyszerű „szabadonfutásra” is képes. Ez a 

gyakorlatban annyit tesz, hogy ha a vezető lelép 

a gázról és hagyja az autót szabadon gurulni, az 

erőforrás automatikusan leáll, ezzel is csökkentve 

az üzemanyag-fogyasztást. Amint a sofőr újra 

megérinti a pedált, a motor azonnal életre kel és 

újfent munkára fogható. Az így megtett távolság 

természetesen az aktuális időjárási és útviszo-

nyoktól, valamint a jármű sebességétől függ.

Energia-visszanyerés

Lassulás és fékezés közben a 

mozgási energia nem vész el, 

hanem elektromossággá alakítva 

az akkumulátorban várja, hogy újra 

felhasználja a vezető.

Mozgás közben is működő 
start&stop-rendszer

Ha a vezető megállás előtt – a váltót 

valamelyik sebességfokozatban 

hagyva – lassít, a belső égésű motor 

önműködően lekapcsol és fékez, hogy 

üzemanyagot spóroljon.

Az új Ceed Kombi modellt a Kia által fejlesztett EcoDynamics+ Hybrid 48V hajtáslánccal is megvásárolhat-
ja, jelentősen csökkentheti tehát a mindennapos közlekedéssel járó károsanyag-kibocsátást és soha nem 
szükséges külső áramforrásról töltenie az akkumulátorcsomagot. Mérnökeink a lehető leghatékonyabb 
módon társították az 1.6 CRDi dízelmotort és a 48 voltos lítium-ion akkumulátort, így nemcsak az emisz-
szió, hanem az üzemanyag-fogyasztás is rendkívül alacsony. Mindezt az integrált E-system rendszerrel 
egészítettük ki, ami lassításnál árammá alakítja, majd eltárolja a mozgási energiát, hogy aztán a gyorsítá-
sokkor felhasználja, és még dinamikusabbá tegye az autót.

Alakítjuk a jövőt.
Elmés műszaki megoldások

A Hybrid/Electric (HEV/EV) üzemmódok között kapcsoló gombot a váltókar mellé helyzetük, így villámgyorsan 
átállhat elektromosról hibrid üzemmódra és vice versa. Ha a – városban ideális – EV program aktív, a rendszer 
csupán áramot vesz fel és nem bocsát ki káros anyagokat. Így akár 57 km* is megtehető városi környezetben, és 
akkor sincs baj, ha lemerül az akkumulátor, mert a vezérlőegység önműködően visszavált hibrid üzemmódra. Ilyen-
kor mindkét energiaforrás bekapcsolódik a hajtásba, tehát a benzines és a villanymotor együtt dolgozik.

* Városi fogyasztásra vonatkozó érték

Képünk csupán illusztrációként szolgál.

PLUG-IN HYBRID

* Leállított motorral „gurulni” csak az iMT-vel felszerelt modellváltozatok 
képesek. A gurulási funkció működése az aktuális útviszonyoktól függ.

HIBRID 48V
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Az új Kia Ceed Sportswagon nem csupán több teret kínál – a csomagtartó kapacitása a legjobbak 
közé tartozik a kategóriában –, de a hely kihasználásában is jeleskedik. Az egy mozdulattal ledönt-
hető hátsó ülésektől a remekül elhelyezett csomagtárolókon át a kéz nélkül nyitható csomagtérfe-
délig, a Ceed tele van innovatív ötletekkel.

Intelligens csomagtérajtó
Nagyszerű funkció, különösen, ha tele van minden keze. Elég, ha az intelligens jeladót magánál tartja: közelítse meg  

a Kia Ceed hátulját, és a csomagtérajtó automatikusan felnyílik. 

Még több minden elfér.
Töltse meg világát 

intelligens ötletekkel.

SOKOLDALÚSÁG

Csomagtér

A hátsó üléseket ledöntve a Sportswagonban 1694 liternyi csomagtartó áll rendelkezésére. A padló alatti két rekesz se-

gítségével maximalizálhatja a modell szállítókapacitását. Akasztók, rögzítőhálók, valamint egy állítható csomagrögzítő 

sínrendszer segíti a csomagok rendezett, biztonságos szállítását. A csomagtérroló alatti tárolórekesz pedig az apróbb 

tárgyakat rejti el a kíváncsi tekintetek elöl. 

40:20:40 arányban síkba dönthető ülések

Az osztva dönthető ülések révén a Sportswagon alkalmazkodik 

az igényekhez: ideális megoldás sporteszközök vagy más hosszú 

tárgyak szállítására. 

Ülésdöntés a távolból

A Ceed Sportswagon gyorsan és könnyedén megpakolható: a 

csomagtérben elhelyezett kart meghúzva síkba fekszenek a hátsó 

ülések. 
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Ragyogó ötletek 

A Kia Ceed orrkialakítása az ultramodern részleteket lenyűgöző 

formatervvel kombinálja, így teremtve ellenállhatatlan összhatást. 

Teljes LED-es fényszórók és „jégkocka” LED-es nappali fények, 

ködfényszórók, valamint 17 colos, kéttónusú könnyűfém 

keréktárcsák.

RENDELHETŐ FELSZERELÉSEK

Kényelem és praktikum terén nincs párja a Kia Ceednek.  A remek ötletek egész 
sora – a fűthető kormánykeréktől a 7 colos képernyővel felszerelt audiorendszerig – 
gondoskodik arról, hogy minden utazás pihentető, ugyanakkor ihletadó legyen.

Majd a Ceed megoldja.

Elektronikus rögzítőfék

A Kia Ceedben találkozik a praktikum és a biztonság: egyes 

felszereltségi szinteknél a rögzítőféket nem karral kell behúzni, 

elég megnyomni egy gombot. 

Fűthető kormány

A Kia Ceed számos prémium szolgáltatást nyújt: hideg napokon 

például fűthető kormánnyal teszi kényelmesebbé az indulást.

8 colos audiorendszer képernyő  

Az audiorendszer könnyen használható 7 colos, színes TFT 

LCD érintőképernyőjéről kezelhetők az olyan hasznos funkciók, 

mint a digitális rádióvevő (DAB) vagy az Android Auto® és Apple 

CarPlay® okostelefon-csatlakoztatási rendszer, és itt jelenik meg a 

tolatókamera képe is.

USB csatlakozó

Bármerre utazik, mindig kapcsolatban van: a középkonzolon 

kialakított USB és AUX aljzatokra csatlakoztatott készülékeiről 

zenét hallgathat, vagy telefonját, táblaszámítógépét fel is töltheti 

az USB csatlakozóról.
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BELTÉRI KIVITELEK 

A stílusos beltéri opciók, a gondosan összeválogatott anyagok és a merész díszítőelemek olyan 
környezetet teremtenek, amiben azonnal vezetni támad kedve. Válasszon a kétféle alapáras fekete 
kivitel, vagy az opciós szürke, illetve fekete szövet-műbőr színcsomag között. A Kia Ceed fekete 
bőrkárpitozással mutatja legkifinomultabb arcát.

Teremtse meg a hangulatot, 
finomítsa a részleteket.

Opciós fekete bőr kivitel*

A valódi fekete bőrbe vont puha, párnázott ülések hosszan tartó kényelmet kínálnak.  

Tökéletes választás a magasfényű dekorelemekhez és a selyemfényű króm műszerfalbetétekhez. 

Opciós szürke színcsomag* 

Kéttónusú szürke szövet és műbőr üléskárpitok, magas 

fényű fekete dekorelemek, látványos selyemfényű króm 

műszerfalbetétek találhatók a csomagban.

Opciós fekete színcsomag* 

A fekete színcsomag fekete szövet-műbőr üléskárpitokat,   

fekete dekorelemeket, valamint látványos selyemfényű króm 

műszerfalbetéteket tartalmaz.

* Felszereltségfüggő

Alap fekete kivitel*

A felszereltségfüggő alapkivitel fekete szövet üléskárpitot, 

valamint látványos sötét metálfényű műszerfalbetéteket kínál.
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4,325

885 790

1,
44

2

1,555*/1,559

1,800 

1,563*/1,567

* with 18” alloy wheel

2,650

4,310

880 780

1,
44

7

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800

1,567 / 1,573 / 1,581

2,650

4,605

885 1,070

1,
46

0

1,559/1,555 
(17“ / 18“)

1,800 

1,567/1,563 
(17“ / 18“)

2,650

4,600

880 1,070

1,
46

5

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800 

1,567 / 1,573 / 1,581

12 féle karosszériaszín

Külső méretek (mm)

Külső méretek (mm)

GTL

Keréktárcsák

GTL 17" 
könnyűfém 
keréktárcsa

15" acél 16" acél 16"
könnyűfém 
keréktárcsa
(csak PHEV)

16" 
könnyűfém 
keréktárcsa

17"
könnyűfém 
keréktárcsa

Cosmo Blue (CB7) Copper Stone (L2B)Lunar Silver (CSS)Blue Flame (B3L)

Sparkling Silver (KCS) Infra Red (AA9)Track Red (FRD)Penta Metal (H8G)

Cassa White (WD) Deluxe White (HW2) Orange Fusion (RNG)
(Csak GT LIne modellhez elérhető) 

Black Pearl (1K)

Színre színt 

KAROSSZÉRIASZÍNEK

12 különböző karosszériaszín és hat keréktárcsadizájn közül válogatva 
tökéletesen testre szabhatja a Kia Ceed megjelenését.
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7 éves garancia 

a Kia elektromos (EV), hibrid-elektromos (HEV) és plug-in hybrid (PHEV) járműveiben használt nagyfeszültségű 

lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamra lettek tervezve. Ezek az akkumulátorok részei a Kia által biztosított, 

első használatba vételtől számított 7 éves vagy 150.000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciának. Kizáró-

lag a tiszta elektromos (EV) járművek akkumulátoraira a Kia 65%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama 

alatt. A HEV, PHEV és MHEV járművek akkumulátorainak kapacitáscsökkenése nem tartozik a garancia keretei közé. 

A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv erre vonatkozó 

fejezetében található utasításokat. Az alacsony feszültségű (48V) mild-hybrid elektromos járműveiben használt 

akkumulátorokra, illetve a (12V) segédakkumulátorokra a Kia futásteljesítménytől függetlenül az első használatba 

vételtől számított 2 évig vállal garanciát. További részletek a Kia garanciáról a www.kia.com oldalon talál.

A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt 12 éves garancia

A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, 

amelyet kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves korlátozott átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.*
* A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

Kapcsolatban a kiával

A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje meg részletesen a Kiát és 

izgalmas új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gáz-

üzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvé-

delmi kutató központja. A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, 

támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás

Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konst-

rukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

*  Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban 

(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint.

A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, 

illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

LELKI NYUGALOM 

Nincs miért aggódnia.

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA
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Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.  A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez. A katalógusban megjelenített vezetést támogató 
technológiai újdonságok megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, hogy 
a járművet mindig biztonságosan vezesse. A vezetést támogató illetve a kényelmet 
szolgáló rendszerek leírása nem teljes körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési 
kézikönyv tartalmazza.

Kia Motors Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com

www.kia.com




