Kia XCeed

Život je taký, aký si ho urobíme.
Vitajte vo svete Kia.
Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci vo všetkých
oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek sa vyberiete a všetko,
čo po ceste objavíte - Kia bude vždy pri tom.
Ľudia v spoločnosti Kia Motors zasvätili svoje životy tomu, aby sa podieľali
na vytváraní lepšej budúcnosti. To je dôvod, prečo vyvíjame a vyrábame
automobily, ktoré vám umožňujú objavovať nové horizonty. Modely
so vzrušujúcim dizajnom, pokrokovými technológiami a dômyselnými
detailmi. Vozidlá, ktorých kvalitu potvrdzuje bezkonkurenčná 7-ročná
záruka. Všetko, čo robíme, má jediný cieľ - vždy naplniť vaše predstavy.
Hovoríme tomu umenie prekvapiť.
Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku, ktorá odhalí nejedno
prekvapenie.

Povzbuďte …
svojho ducha

Ak vás inšpiruje hľadanie nových výziev, vzrušujú nové zážitky a radi opúšťate každodennú komfortnú zónu, tak vitajte
v odlišnom rytme nového modelu Kia XCeed. Okamžite zistíte, že tento crossover je iný. Všimnete si výnimočnú prednú
mriežku v štýle SUV, ktorá obsahuje unikátne LED svetlomety Ice-Cube v tvare písmena Z so štandardnými hmlovými
svetlami. Potom sa pozriete bližšie a objavíte odvážnu spodnú prednú mriežku a subtílny spodný kryt motora, ktoré
vzbudzujú ďalšie nadšenie. Pridajte k tomu odvážny tvar a hravú povahu a zrazu je to jasné – nová Kia XCeed je určená
pre vodičov, ktorí hľadajú vzrušenie.

Vyzvite …
svoju predstavivosť

Robte veci svojím vlastným spôsobom, vychutnajte si
vlastné zážitky a hrajte vlastnú melódiu...v novom modeli
Kia XCeed sú možnosti nekonečné. Vďaka vzhľadu, ktorý
kombinuje športové kupé a crossover, a je zdôraznený
strmo sa zvažujúcou strechou, podbehmi kolies, prahom
karosérie v štýle SUV a odvážnym dizajnom 18" diskov
kolies. Je zrejmé, že Kia XCeed hrdo vyčnieva z davu.
Pridajte k tomu veľkorysú svetlú výšku vhodnú pre
akýkoľvek terén s vyvýšenou, ale športovou polohou
sedenia, ktorá zabezpečuje maximálnu viditeľnosť a číry
pôžitok z jazdy, a máte dokonalého partnera na objavovanie
nových obzorov v meste aj mimo neho.

Tam, kde sa ostatní vyhýbajú tomu, čo čaká za rohom... vy poviete „poďme na to“. Keď jazdíte na novom modeli
Kia XCeed, toto je dôvod, prečo ostatní obdivujú váš výber crossoveru a to, čo to hovorí o vás. Možno to spôsobuje
ikonický dizajn zadnej časti s elegantnými zadnými svetlami, ktorý vyžaduje rešpekt, alebo je to charakteristický
tvar zadného nárazníka, ktorý zanecháva tento dojem, alebo dokonca dvojité koncovky výfuku a strieborný difúzor,
ktoré zrýchľujú pulz. Alebo je to jednoducho preto, že zozadu nová Kia XCeed vyzerá a znie ako presne to,
čo predstavuje... najpútavejší zážitok z jazdy.

Prijmite …
svoje sebavedomie

Zamerajte sa …
na svoj štýl
Ak poznáte svoju vlastnú myseľ a nastavíte si vlastné štandardy pre inovácie, okamžite zistíte, že štýlový interiér
nového modelu Kia XCeed stanovuje nové štandardy kvality, pohodlia, technológie a pripojiteľnosti. Od chvíle,
keď sa posadíte dovnútra, objavíte pozoruhodnú kombináciu štýlu a funkčnosti, od elegantnej prístrojovej dosky
až po sofistikované sedadlá, od jasne viditeľného 12,3-palcového plne digitálneho displeja až po navigačný
systém s veľkosťou 10,25 palcov. K dispozícii je tiež možnosť žltej úpravy interiéru, ktorá obsahuje žlté prvky na
prístrojovej doske, žlté prešívanie panelov dverí, sedadlá so žltým prešívaním a jedinečný vzor včelieho plástu.

Podporte …
svoju slobodu
Nová Kia XCeed je otvorená mestu, otvorená dobrodružstvu a nekonečným
možnostiam, a preto je ideálnym spoločníkom na cestách. Vďaka dynamickému,
ale priestrannému novému typu karosérie nikdy nemusíte obetovať štýl na úkor
priestoru. Od chvíle, keď uvidíte zadné sklopné sedadlá 40:20:40, 426-litrový
batožinový priestor, množstvo úložných funkcií a inteligentné elektricky ovládané
dvere batožinového priestoru, zistíte, že toto je crossover navrhnutý tak, aby pracoval
pre vás a prinášal potešenie a prekvapenie pre všetkých vôkol vás.

svoju nezávislosť
Nová Kia XCeed Plug-in Hybrid je otvorená mestu, otvorená dobrodružstvu a nekonečným
možnostiam, a preto ponúka to najlepšie z oboch svetov. XCeed Plug-in Hybrid kombinuje
pôsobivý dizajn s ekologicky šetrnou jazdou prostredníctvom pokročilého elektrického
hnacieho ústrojenstva, pričom maximalizuje hybridnú technológiu, čo má za následok
nižšie emisie. Okrem toho vďaka jej športovému, avšak priestrannému novému tvaru
karosérie s integrovaným nabíjacím portom už nikdy nebudete musieť obetovať
štýl alebo všestrannosť. Odstúpte a obdivujte jej dizajn svetlometov Ice-Cube LED
v tvare Z a štýlovú mriežku, jej športové 18“ dvojfarebné zliatinové kolesá a vylepšený
vysokokvalitný a priestranný interiér. Toto je crossover navrhnutý tak, aby vás ohromil,
ako aj prekvapil a potešil každého s vami.

Plug-in Hybrid

Nabite …

Plug-in Hybrid

Nabite …
Svoju jazdu

Nový model XCeed Plug-in Hybrid prináša zážitok z jazdy na vyššej úrovni. Je vybavený našou
najmodernejšou hnacou sústavou, ktorá dokonale vyváži efektivitu s dynamickou jazdou,
a poskytuje rýchly a plynulý prechod z elektrického pohonu na hybridný (benzín/elektrina).
S batériou nabitou na 100 %, ktorá umožňuje dojazd viac ako 50 km, si navyše môžete byť istí, že je
každá vaša jazda ekologická. Okrem toho nájdete celý rad doplnkových funkcií, vďaka ktorým bude
váš zážitok z jazdy na elektrický pohon taký jednoduchý a uspokojivý, ako si len môžete priať.

Nabíjací port

12,3-palcová plne digitálna prístrojová doska

Vychutnajte si pohodlie jednoduchého nabíjania

Voliteľná plne digitálna prístrojová doska obsahuje 12,3" displej

prostredníctvom domácej zásuvky alebo verejnej nabíjacej

s vysokým rozlíšením so špeciálnymi grafickými prvkami

stanice. Nový model Kia XCeed Plug-in Hybrid dokáže nabiť

Plug-in Hybrid, ktorý vám umožní sledovať najaktuálnejšie

batériu (až na 100 %) vo verejnej nabíjacej stanici približne

informácie, ako je aktuálny jazdný režim, nabitie batérie

za 2 hodiny a 15 minút.

a zostávajúci dojazd.

10,25-palcový navigačný systém

Indikátor nabíjania

Najnovší navigačný systém značky Kia umožňuje posunúť

Indikátor nabíjania sa nachádza v mriežke reproduktora

individualizáciu na ďalšiu úroveň. Vďaka svojej pokročilej funkcii

v strede prístrojovej dosky a po začatí nabíjania vás 3 LED

rozdelenej obrazovky môžete načítať až 3 rôzne aplikácie

kontrolky informujú o stave nabíjania a úrovni nabitia batérie.

súčasne. Môže tiež zobraziť tok energie hnacej sústavy XCeed

Indikátor je ľahko viditeľný zvonku vozidla a je ideálny na

a stav batérie, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa modelu

zistenie stavu nabitia batérie na prvý pohľad.

Plug-in Hybrid.

svoju predstavivosť
Ak vás to, čo vás čaká v budúcnosti, vzrušuje viac ako to, čo je priamo pred vami,
potom je priblíženie sa k novému modelu Kia XCeed vždy vzrušujúcim zážitkom;
pretože toto je crossover, ktorý kombinuje odvážny dizajn pre odvážnych
mysliteľov, priestranný interiér pre neohrozených dobrodruhov, výnimočný
komfort pre tých, ktorí oceňujú luxus a úroveň pohodlia, ktoré budú neustále
prinášať potešenie. Otvorte ho inteligentným kľúčom Kia, naložte batožinu
pomocou inteligentných elektricky ovládaných dverí batožinového priestoru,
naštartujte motor tlačidlom Štart/stop a pripravte sa na vzrušenie.

Komfort a pohodlie

Povzbuďte …

Vyhrievané a ventilované predné sedadlá + vyhrievané zadné sedadlá
Nech je vonku akékoľvek počasie, Kia XCeed je naň vždy pripravená. Predné a zadné sedadlá možno počas
chladných dní vyhrievať. K dispozícii sú tri možnosti nastavenia, vďaka ktorým sa rýchlo zohrejú a po dosiahnutí
danej teploty sa ustália na danej hladine. V horúcich letných dňoch sa predné sedadlá môžu vetrať, aby vás
udržali v chlade a pohodlí.

Sklápacie sedadlá 40:20:40
Vďaka rozdeleným skladacím sedadlám sa model XCeed prispôsobí

Plne digitálny prístrojový panel s veľkosťou
12,3 palcov

vašim potrebám – skvelé na prepravu cestujúcich a batožiny, ako

Voliteľný plne digitálny prístrojový panel obsahuje 12,3-palcový displej

aj na prepravu objemných predmetov, športového vybavenia, lyží

s vysokým rozlíšením, ktorý ponúka stručné základné informácie

a podobne.

a všetko, čo potrebujete, aby ste ostali v kontakte s jazdou.

svoj svet

Ak možnosti nepoznajú hranice a neustále ste
na cestách, nová Kia XCeed vás udrží v spojení
pomocou technológie, ktorá je jednoduchá
a kompatibilná s funkciami Android Auto a Apple
CarPlay. Vyberte si svoj cieľ pomocou prémiového
navigačného systému s 10,25-palcovou
dotykovou obrazovkou. Nabíjajte svoj telefón
bezdrôtovo alebo používajte rozhranie Bluetooth®
s rozpoznaním hlasu pre všetku vašu hudbu
a hovory. Vždy ste pripojení a pripravení, a to bez
ohľadu na to, čo cesta prinesie.

Infotainment/Pripojiteľnosť

Pripojte …

Bezdrôtová nabíjačka telefónov

Prémiový audio systém JBL

Zabudnite na káble, stačí položiť smartfón s technológiou Qi

Pre zabezpečenie perfektného zvuku prináša Kia XCeed

7 ROČNÁ
AKTUALIZÁCIA MÁP

na praktickú bezdrôtovú nabíjačku telefónov.

vysokovýkonný prémiový audio systém JBL. Obsahuje osem

Súčasťou je bezplatná aktualizácia máp

reproduktorov a pokročilú technológiu obnovy zvuku Clari-Fi,

raz do roka počas nasledujúcich 6 rokov

ktorá zlepšuje kvalitu MP3 a zabezpečuje zvuk s vysokým

pre všetky nové vozidlá so zabudovanou

rozlíšením.

originálnou navigáciou.

Máme odpoveď.
Náš nový navigačný systém s Online službami Kia poskytovanými spoločnosťou
TomTom prináša spoľahlivé navádzanie na trasu s novou úrovňou presnosti a kvality.
Udržiava vás v kontakte s vonkajším svetom a poskytuje ešte užitočnejšie informácie
než kedykoľvek predtým. Srdcom systému je WiFi jednotka, ktorá umožňuje
pripojenie navigačného systému k Internetu prostredníctvom vášho smartfónu.*

Balík konektivity Kia Connected Services

Kde? Kedy? Ako?

Aktuálne dopravné
informácie**

Rýchlostné kamery**

Miestne vyhľadávanie

Systém vás upozorní aj na rýchlostné

Či už hľadáte reštauráciu, suši bar,

Navigačný systém poskytuje veľmi

kamery, pevné i stacionárne,

supermarket alebo nejaké konkrétne

presné aktuálne dopravné informácie,

a upozornenia dostanete aj v prípade,

miesto, stačí zvoliť možnosť Miestne

ktoré sa aktualizujú každé dve minúty,

že na trase sa nachádzajú zóny

vyhľadávanie. Databáza obsahuje 500

takže vždy presne viete, kde je doprava

s obmedzeným prístupom. Systém

kategórií vyhľadávania, 25 000 kľúčových

plynulá alebo ktorým miestam je lepšie

zohľadňuje aj oblasti s častým výskytom

slov a 250 000 miest, pomocou ktorých

sa radšej vyhnúť. Keď je na cestách

dopravných nehôd a upozorní vás na ne.

určite nájdete to, čo potrebujete.

Predpoveď počasia

Informácie o parkovaní

Informácie o palive

Čaka vás voľný víkend plný slnka, alebo

Aby ste mohli rýchlo zaparkovať, systém

Keď vám dochádza palivo, systém

nakoniec dopadne mizerne? Pozrite si pre

vám pred príchodom do cieľa cesty

zobrazí najbližšie čerpacie stanice

istotu predpoveď počasia. Zadajte cieľ

zobrazí miesta na parkovanie. Vyznačí

a ceny pohonných hmôt pomocou online

svojej cesty a zobrazí sa vám štvordňový

potenciálne parkovacie miesta na ulici

databázy TomTom, aby ste si mohli

prehľad s informáciami o najnižšej

podľa údajov z minulosti a parkovanie

naplánovať zastávky na doplnenie paliva.

a najvyššej teplote, rýchlosti vetra

mimo ulice s farebne označenou

a pravdepodobnosti zrážok alebo slnka.

dostupnosťou.

veľmi rušno, systém vás na to upozorní
a navrhne alternatívne trasy.

Systém Android AutoTM je navrhnutý tak, aby vás dokonale prepojil s telefónom - a zároveň minimalizoval rozptýlenie, aby bola
vaša jazda bezpečná. Jednoduché, intuitívne rozhranie vám umožňuje prístup k funkciám ako sú Mapy Google, aplikácie, hudba
a ovládanie hlasu a automaticky organizuje informácie na jednoduché karty, ktoré sa objavia len vtedy, keď sú potrebné.

Apple CarPlayTM je inteligentný a bezpečný spôsob ako používať váš iPhone počas jazdy. Na displeji vašej Kia XCeed nájdete všetky
aplikácie, ktoré by ste mohli potrebovať - teda môžete použiť navigáciu, uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu - a to všetko
bez straty plného sústredenia na jazdu.

* Na použitie služieb je potrebný smartfón s dátovým programom.

** V závislosti od krajiny použitia sa na tieto služby môžu vzťahovať zákonné obmedzenia.

svoju nezávislosť
Aj keď vás poháňa vzrušenie z cesty pred vami a nových zážitkov, je dobré
vedieť, že ste neustále chránený. Preto sa nová Kia XCeed dodáva s pokročilými
asistenčnými systémami pre vodiča (ADAS) – radom inovatívnych funkcií
a sofistikovanej technológie, ktoré vás a vašich cestujúcich udržia v bezpečí.

Bezpečnosť a asistenčné systémy

Chráňte …

Systém monitorovania mŕtveho uhla (BCW)

Systém na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)

Systém monitorovania mŕtveho uhla využíva radarové snímače,

Nemusíte sa obávať nechceného opustenia jazdného pruhu. Systém

ktoré sledujú oblasť mŕtveho uhla a pomocou symbolu v spätnom

udržiavania vozidla v jazdnom pruhu sleduje vodorovné značenie

zrkadle upozorňuje na blížiace sa vozidlá.

jazdných pruhov na vozovke pomocou kamery, ktorá je upevnená
v hornej časti čelného skla. V prípade, že sa neúmyselne odchýlite
z jazdného pruhu, systém vás upozorní a dokonca nasmeruje vozidlo
späť do vášho jazdného pruhu.

Asistent na predchádzanie čelným zrážkam (FCA)

Adaptívny tepmomat (SCC) so systémom
štart/stop

Zadná parkovacia kamera (RVM) s dynamickým
navádzaním pri parkovaní

Systém monitorovania únavy vodiča (DAW)

Systém FCA dokáže v rámci štandardnej výbavy zaznamenávať
vozidlá a chodcov prechádzajúcich cez cestu. Pomocou kamery

Pomocou kamery a radaru adaptívny tempomat reguluje rýchlosť

Monitor s pohľadom za vozidlo, ktorý je k dispozícii na 8-palcových

používania volantu, smerových svetiel, zrýchľovania a celkového

a radarových snímačov sleduje rýchlosť a vzdialenosť vozidiel

modelu XCeed a jeho vzdialenosť k vozidlu pred ním. Systém udržiava

alebo 10,25-palcových multimediálnych a navigačných

trvania cesty. Ak začnete vykazovať známky ospalosti alebo

a v prípade možného nebezpečenstva kolízie upozorní vodiča

vzdialenosť od vozidla pred vami a automaticky upravuje rýchlosť

obrazovkách, vám poskytuje úplný obraz pri cúvaní na parkovacie

nepozornosti, systém DAW vás upozorní a odporučí prestávku.

aktiváciou vizuálnej výstrahy. V spojení s detekciou chodcov

vášho vozidla. Ak vozidlo pred vami zrýchli, XCeed zrýchli až na

miesto tak, že zobrazí dynamické navádzacie čiary, ktoré vás

volant poskytuje vibračné upozornenie. Ak vodič nereaguje, vozidlo

nastavenú rýchlosť. Ak vozidlo vpredu spomalí a nie je možné udržať

nasmerujú na zvolené miesto.

automaticky zabrzdí, aby predišlo nehode alebo zmiernilo následky.

prednastavenú bezpečnú vzdialenosť, systém zníži rýchlosť a prípadne
aj zastaví vozidlo. Užitočná funkcia, najmä v hustej premávke.

Tento systém zisťuje, či strácate koncentráciu, a to sledovaním

svoje možnosti
Nová Kia XCeed vám dáva slobodu zažiť neočakávané a zároveň uľahčuje každodennú jazdu pomocou inovatívnych
funkcií, ktoré vám umožnia jazdiť bezpečnejšie. Obídenie dopravnej zápchy, pomoc pri parkovaní alebo jasnejšie
osvetlenie v noci? XCeed sa o to postará, aby ste sa vyhli akémukoľvek možnému nebezpečenstvu.

Bezpečnosť a asistenčné systémy

Objavte …

Systém upozornenia na premávku za vozidlom
(RCCW)

Asistent pre automatické prepínanie diaľkových
svetiel (HBA)

Systém upozornenia na premávku za vozidlom uľahčuje cúvanie

Keď to podmienky dovolia, model XCeed automaticky zapne svoje

z parkovacieho miesta, pretože vás upozorní na vozidlá, ktoré by

diaľkové svetlá. Keď kamera na čelnom skle zaznamená svetlomety

vám mohli skrížiť cestu.

protiidúceho vozidla v noci, asistent diaľkových svetiel automaticky
prepne na stretávacie svetlá, aby zabránil oslneniu ostatných
vodičov.

Asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach (LFA)

Inteligentný asistent parkovania (SPA)

Systém autonómneho riadenia druhej úrovne spoločnosti Kia predstavuje výrazný skok smerom k poloautomatickej

Systém inteligentného parkovacieho asistenta zabezpečí

Inteligentný asistent rozpoznávania dopravných
obmedzení (ISLW)

jazde. Systém LFA ovláda zrýchlenie, brzdenie a riadenie v závislosti od vozidiel na ceste vpredu. Vďaka tomu je jazda

bezproblémové parkovanie. Systém využíva predné, bočné

Funkcia inteligentného asistenta rozpoznávania dopravných

v dopravných zápchach jednoduchšia a bezpečnejšia. Systém využíva kameru a radarové snímače na udržiavanie

a zadné snímače, aby našiel parkovacie miesto a pomohol vám

obmedzení vám poskytuje všetky potrebné informácie, ktoré vám

bezpečnej vzdialenosti od vozidla vpredu a sleduje vodorovné značenie na ceste, aby vaše vozidlo udržal v strede

pri pozdĺžnom a kolmom parkovaní. Stačí ovládať brzdu, plynový

pomôžu dodržať rýchlostné limity. Systém číta obmedzenia rýchlosti

vášho jazdného pruhu. Systém LFA funguje v rozsahu rýchlosti 0 až 180 km/h.

pedál a prevodovku – systém sa postará o riadenie. Pomôže vám

a zákazy predbiehania pomocou kamery na čelnom skle a tieto

dokonca aj pri cúvaní z pozdĺžnych parkovacích miest.

informácie prehľadne zobrazí na obrazovke navigačného systému
a paneli prístrojov.

Nová Kia XCeed sa dodáva so 4 typmi
výkonných motorov a 5 rôznymi úrovňami
výkonu v rozsahu 120 až 204 koní, aby
sa zabezpečila dynamická jazda v meste
aj mimo neho. Všetky pohonné sústavy
sú odborne zhotovené a vylepšené tak,
aby spĺňali najnovšie európske emisné
predpisy.

Hnacia sústava/Dynamická
Powertrain
jazda

Výkonné pohonné jednotky

Manuálna prevodovka
Manuálna prevodovka kombinuje rýchle a plynulé preraďovanie

Sedemstupňová dvojspojková
automatická prevodovka (DCT)

prevodových stupňov a pomery stupňov, aby zodpovedali krivkám

Najnovšia generácia sedemstupňovej dvojspojkovej

krútiaceho momentu motora. Výsledok? Dokonalá rovnováha medzi

automatickej prevodovky zabezpečuje športovú jazdu

výkonom a efektívnosťou.

a vynikajúcu úspornosť paliva.

Naplňte …
svoje túžby
Dynamická jazda, obratnosť a úplná sila sú v samom srdci toho, čo odlišuje nový model Kia XCeed
od ostatných crossoverov. Hnacia sústava modelu XCeed sa môže nakonfigurovať tak, aby sa
maximalizoval výkon pomocou šesťstupňovej manuálnej alebo sedemstupňovej dvojspojkovej
prevodovky, čím sa zvýši schopnosť reagovať na každom výlete. Vďaka dodatočným jazdným
režimom sa každá jazda zmení na nezabudnuteľný zážitok.

Voľba jazdného režimu (DMS)*
Funkcia voľby jazdného režimu sa ovláda pomocou tlačidla vedľa radiacej páky a posúva váš zážitok z jazdy na novú úroveň.
V spolupráci s dvojspojkovou prevodovkou zaisťuje lepšiu odozvu škrtiacej klapky a zrýchlenie z voľnobehu a zároveň optimalizuje
výkon pri predbiehaní, čím zvyšuje dynamiku jazdy. Systém DMS ponúka tiež lepšiu odozvu riadenia a dokonale dopĺňa
18-palcové disky kolies z ľahkých zliatin a zabezpečuje tak dokonale dynamickú jazdu.
* Systém DMS je k dispozícii iba pre modely s automatickou prevodovkou DCT.

Úrovne výbavy

Vzbuďte …
svoju vášeň

Ak dav ide jedným smerom a vy inštinktívne zamierite iným, ak sa rozhodujete
srdcom, ako aj hlavou, potom vitajte v novom modeli Kia XCeed.

Nová Kia XCeed Gold a Platinum
Ak uprednostňujete mimoriadny štýl a pohodlie, nový
model XCeed vo výbave Gold a Platinum predstavuje

Nová Kia XCeed Amber s Silver

ideálne riešenie, pretože obsahuje celý rad ďalších

Nový model XCeed udáva odlišný rytmus, obsahuje

prvkov, ako je napríklad čierna mriežka chladiča v tvare

charakteristickú čiernu prednú mriežku, LED svetlá

dvojitých čepiel, predné a zadné LED svetlá s prednými

na denné svietenie Ice-Cube s praktickým asistentom

a zadnými hmlovými svetlami, pútavé 18-palcové

diaľkových svetiel pre bezpečnú nočnú jazdu, 16-palcové

disky kolies z ľahkých zliatin a impulzné ovládanie

disky z ľahkých zliatin, LED zadné svetlá, tempomat,

všetkých okien. Vo vnútri nájdete celý rad zaujímavých

systém na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu a systém

doplnkov vrátane koženého volantu a radiacej páky,

na predchádzanie čelným zrážkam.

8-palcového displeja audio systému, ktorý môžete

Vo vnútri sa ako štandardná výbava nachádza 5-palcové

rozšíriť na navigáciu s veľkosťou 10,25 palcov,

rádio, rozhranie Bluetooth a 3,5-palcový displej

rozhrania Bluetooth s rozpoznaním hlasu, monitora

palubného počítača alebo si môžete vybrať voliteľný

s pohľadom za vozidlo pre dynamické parkovanie

4,2-palcový farebný LCD displej. Aby sa zabezpečil

a 4,2-palcového displeja, ktorý môžete rozšíriť na

prémiový komfort, s modelom XCeed sa štandardne

voliteľný 12,3-palcový plne digitálny displej. Pre ešte

dodáva asistent pre automatické prepínanie diaľkových

jednoduchšie používanie je k dispozícii aj voliteľná

svetiel, systém sledovania pozornosti vodiča a elektrické

technológia inteligentného kľúča a tlačidlo Štart.

ovládanie okien vpredu a vzadu.

Príslušenstvo

Oceňte…
svoju originalitu
Keď je každá príležitosť dobrodružstvom, ktoré čaká na uskutočnenie, nový model
Kia XCeed má celý rad príslušenstva, ktoré naplní vašu túžbu sa ho chopiť. Od rýchleho
víkendu na cestách, po športové dobrodružstvá alebo veľké nákupné exkurzie sa
náš rad vzťahuje na všetky vaše potreby, a to vrátane šikovných doplnkov, ktoré
personalizujú váš zážitok. Tiež zahŕňa mnoho štýlových riešení na zdôraznenie
dynamického vzhľadu vášho nového modelu XCeed. Bez ohľadu na to, čo hľadáte,
máme pre vás riešenie.

Ozdobná lišta zadného nárazníka,
chrómové prevedenie

Ozdobná lišta prahu kufra, chrómové prevedenie

Malý detail s rafinovaným dopadom. Doplňte túto vylepšenú

pridanie vylepšeného horizontálneho detailu vnútornému prahu

povrchovú úpravu z jemnej tmavej nehrdzavejúcej ocele na

a zadnému nárazníku v oblasti nákladu vášho modelu XCeed.

svoj zadný nárazník, aby ste dosiahli elegantný dôraz pozdĺž

Tiež dostupné s povrchovou úpravou z brúsenej nehrdzavejúcej

vášho zadného nárazníka. Tiež dostupné s povrchovou úpravou

ocele.

Tieto lesklé ochranné prvky z nehrdzavejúcej ocele sú ideálne na

z brúseného hliníka.

Priečne strešné nosiče, hliníkové
Tieto silné a dokonale sediace hliníkové priečne strešné nosiče,

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia
a strešný box

Kryty spätných zrkadiel, chrómové prevedenie

LED svetlá kufra a dverí batožinového priestoru

ktoré sú ľahké a jednoducho sa inštalujú, vám pomôžu prepraviť

Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia je ideálnym

Pozornosť venovaná detailom môže vytvárať rozdiel. Zdokonaľte

Už sa nikdy necíťte bezradne, zatiaľ čo sa snažíte nájsť niečo

všetko, čo by ste pravdepodobne mohli potrebovať na vašom

spoločníkom pri cyklistických dovolenkách alebo výletoch v prírode.

celkový vizuálny vplyv modelu XCeed – zvýraznite štýl exteriéru

špecifické. LED svetlá kufra a dverí batožinového priestoru ožijú,

nasledujúcom dobrodružstve.

Navrhnutý pre maximálny pôžitok a minimálnu námahu. Dokáže

s týmito mimoriadne lesklými krytmi z nehrdzavejúcej ocele.

akonáhle otvoríte zadné výklopné dvere. Vychutnajte si dokonalú

previezť dva bicykle. Okrem toho pravdepodobne potrebujete viac

Tiež dostupné s povrchovou úpravou z brúsenej nehrdzavejúcej

viditeľnosť v kufri a okolo neho!

batožinového priestoru, ako bežne. Skôr, ako začnete dávať veci

ocele.

do kabíny, vychutnajte si komfort tohto elegantného a odolného
strešného boxu. Ľahko sa inštaluje a dá sa otvárať z dvoch strán
pre veľmi rýchly prístup.

svoje zmysly
Zábava začína vďaka štýlovým interiérovým možnostiam, starostlivo vybraným
materiálom a odvážnej výbave. Okamžite sa budete chcieť posadiť za volant.
Vyberte si z nášho štandardného čalúnenia v čiernej farbe s prístrojovou doskou
a vetracími otvormi vo farbe chrómu. Prípadne pridajte umelú kožu a látkové
čalúnenie v sivej alebo čiernej a získajte tak špeciálnu úpravu.
Pre dokonalé vyjadrenie štýlu je k dispozícii aj voliteľná úprava so žltým
prešívaním, dizajnom sedadiel so vzorom včelieho plástu, pútavými prvkami na
prístrojovej doske a čiernymi strešnými líniami. Ak chcete model Kia XCeed úplne
prispôsobiť, môžete pridať kožené čierne čalúnenie.

Stupne výbavy interiéru

Potešte …

Výbava Amber a Silver
Stupeň výbavy Amber a Silver obsahuje čalúnenie z čiernej
tkaniny a výrazné saténovo-chrómové povrchy.

Voliteľná žltá farebná úprava pre stupeň výbavy Platinum

Výbava Gold a Platinum
Vyberte si dvojfarebné - čierne a sivé čalúnenie sedadiel z látky

Voliteľné kožené čalúnenie sedadiel pre výbavu
Platinum

Toto žlté farebné prevedenie obsahuje čierne sedadlá z látky a umelej kože so žltým prešívaním

a umelej kože. Toto prevedenie obsahuje aj lesklé obloženie stredového

Mäkké, odpružené sedadlá s čiernou pravou kožou ponúkajú

a vzorom včelieho plástu, v kombinácii s lesklým obložením stredového panela a pútavými

panela a pútavé saténovo-chrómové prvky na prístrojovej doske.

dlhotrvajúci komfort. Dokonale sa hodia k lesklému obloženiu

žltými a kovovými prvkami na prístrojovej doske.

a saténovo-chrómovým prvkom na prístrojovej doske.

svoje preferencie

Vďaka výberu z dvanástich výrazných farieb karosérie
a 16- alebo 18-palcových diskov kolies z ľahkých zliatin je
Kia XCeed predurčená na to, aby sa stala vaším osobným
favoritom.

Farby karosérie

Farby karosérie/Špecifikácie

Prejavte …

Špecifikácie
Nová Kia XCeed

1.0 T-GDI

1.4 T-GDI

1.6 T-GDi

1.6 CRDi SCR

Motor

zážihový trojvalec

zážihový štvorvalec

zážihový štvorvalec

vznetový štvorvalec

Prevodovka

6 st. mechanická

7 st. automatická DCT

6 st. mechanická

1591

1598

6 st. mechanická

Zdvihový objem (cm3)

7 st. automatická DCT
BA95

Typ paliva (min. oktánové. č. )

NM

998

1 353

88 (120) / 6 000

103 (140) / 6 000

150 (204) / 6 000

85 (115) / 4 000

172 / 1 500 - 4 000

242 / 1500 - 3 200

265 / 1500 - 4 500

280 / 1500 - 2 750

Rozvod
Max. výkon (kW(k) pri 1/min)
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min)

DOHC

Max. rýchlosť (km/h)

186

200

200

220

190

Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

11,3

9,4

9,5

7,5

11,4

Spotreba (I) (priemer)* WLTP

6,1 - 6,6

6,4 - 6,6

6,4 - 7,1

6,8 - 7,1

5,3 - 5,7

138 - 149

145 - 151

145 - 160

154 - 162

139 - 150

Pohotovostná hmotnosť (kg)

1 383

1 406

1 436

1 452

1 472

Celková hmotnosť (kg)

1 820

1 840

1 860

1 880

1 900

Príves brzdený (kg)

1 200

1 000 - 1410

1 410

1 200 - 1 500

600

450 - 600

600

600 - 650

Priemer CO2 (g/km)* WLTP
Objem palivovej nádrže (I)

Cassa White (WD)

Deluxe White Pearl (HW2)

Sparkling Silver (KCS)

Black Pearl (1K)

Príves nebrzdený (kg)

50

Nová Kia XCeed

Infra Red (AA9)

Penta Metal (H8G)

Copper Stone (L2B)

Lunar Silver (CCS)

1.6 CRDi SCR

Motor
Prevodovka

vznetový štvorvalec
6 st. mechanická

Typ paliva (min. oktánové. č. )
Zdvihový objem (cm3)

DOHC

Max. výkon (kW(k) pri 1/min)

Blue Flame (B3L)

Cosmos Blue (CB7)

Orange Fusion (RNG)

Quantum Yellow (YQM)

Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)
4QPUSFCB *  QSJFNFS *8-51
1SJFNFS$0 HLN *8-51

Disky kolies

Rozmery (mm)

Rozmery (mm)
Dĺžka/šírka/výška (mm)

1598

Rozvod

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min)

7 st. automatická DCT
NM

Rázvor (mm)

100 (136) / 4 000
280 / 1 500 - 3 000

320 / 2 000 - 2 250

196

198

10,6

10,1

5,1 - 5,3

5,2 - 5,4

134 - 139

137 - 142

0CKFNQBMJWPWFKO䜊ES䞐F *

16" disky kolies: 4 395/1 826/1 483
18" disky kolies: 4 395/1 826/1 495
2 650

Rozchod vpredu/vzadu (mm)

16": 1 565/1 573
18": 1 555/1 563

Predný/zadný previs (mm)

905 / 840

Svetlá výška (mm)
Batožinový priestor - min./max. (I)

184
426/1 378

50

Pohotovostná hmotnosť (kg)

1 472

1 496

Celková hmotnosť (kg)

1 900

1 920

Príves brzdený (kg)
Príves nebrzdený (kg)

1 200 - 1 500
600 - 650

* Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické činitele a aktuálny stav vozidla.
CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.

16" disky kolies

18" disky kolies

z ľahkých zliatin

z ľahkých zliatin

Všetky údaje, ilustrácie a technické údaje v tejto publikácii sú platné v čase zadávania do tlače a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Modely a špecifikácie uvedené
v tejto publikácii sa môžu líšiť od modelov dostupných na našom trhu. Vzhľadom k obmedzeniam v procese výroby sa farby karosérie môžu od skutočných farieb mierne líšiť.
Aktuálne informácie získate u najbližšieho predajcu Kia.

Ešte väčší
pokoj duše
7-ročná záruka na vozidlo
Spoločnosť Kia poskytuje záruku na nové vozidlá 7 rokov/150 000 km
(do 3 rokov neobmedzená, od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka na vozidlo je
bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov za predpokladu, že vozidlo je pravidelne
udržiavané podľa servisného plánu.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie
Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia dlhotrvácnu
ochranu a lesk. Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku
proti prehrdzaveniu zvnútra.

Zostaňte v kontakte s Kia
Na stránke www.kia.com nájdete všetky najnovšie aktuality. Zistite viac o spoločnosti
Kia a o našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. Získajte informácie o úspechoch
vo vývoji alternatívnych palív ako sú kvapalný plyn, hybridné technológie a palivové
články. Objavte, na čom pracuje naše ekologické výskumné centrum.
Tiež sa zapájame do významných športových udalostí:
Kia je oficiálnym partnerom súťaží UEFA aj FIFA. Sponzorujeme turnaj
Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.

Financovanie
Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania,
ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám.
Opýtajte sa na podrobnosti.

7-ročná záruka Kia
*Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. Platí vo všetkých členských
štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári), podlieha
miestnym zmluvným podmienkam.

V쏃etky inform쌴cie a ilustr쌴cie vych쌴dzaj쏒 z 쏒dajov dostupn쏯ch v 썊ase
vydania tejto publik쌴cie a m쎦쏹u sa kedyko쎗vek zmeni쏉 bez predch쌴dzaj쏒ceho
upozornenia.
Aktu쌴lne inform쌴cie z썿skate u svojho predajcu Kia.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com
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