
Nová Kia Ceed.



Proč jsme vytvořili rodinu modelů Kia Ceed? Jsme přesvědčeni o tom, že řízení 
automobilu by mělo přinášet ještě víc než jen nesmírné potěšení. Mělo by nás 
přenášet na místa, kde můžeme myslet odlišně, být kreativnější a objevovat 
nové možnosti. Pokud hledáte právě to, pak není lepšího místa než začít právě 
zde. 

Nová rodina modelů Kia Ceed. 
Konektivita, která inspiruje.



Podívejte se na úžasný Ceed GT-line s elegantním moderním 
designem. Tento vůz okamžitě zaujme Vaši pozornost 
sportovní maskou chladiče s motivem tygřího nosu 
a svůdným designem celé přední partie, kterou završují 
detaily se saténově chromovou povrchovou úpravou. Nebo 
si vyzkoušejte senzační ProCeed GT nabízející ještě vyšší 
úroveň výkonu a provozních vlastností. Svým odvážným 
designem, výrazně tvarovanou karoserií a sportovním 
charakterem bezesporu zanechá trvalý dojem, především při 
pohledu zezadu. Zadní svítilny LED mají dramatický design 
a v rozsvíceném stavu jsou okamžitě rozpoznatelné. A co 
Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid pro všestranné využití 
a nezapomenutelná dobrodružství? Tento hybridní model 
dává své schopnosti jasně najevo nabíjecí zásuvkou na 
předním blatníku, dynamicky tvarovanými podběhy předních 
kol a bočními stylistickými prvky.
 
Ať si vyberete jakýkoli Ceed, vždy získáte nevšední kombinaci 
odvážného designu, inovativní techniky a výjimečného 
komfortu.

Design udávající 
nový směr.



Chcete, aby byl interiér Vašeho vozu podřízen Vašim přáním a potřebám? Kia Vám ve 
všem vyjde vstříc. V interiéru modelu Ceed GT-line se proto vše točí kolem řidiče. Nastupte 
a prohlédněte si přístrojovou desku zaměřenou na řidiče a opatřenou měkkými povrchy. 
Objevujte technologie a inovace, které Vám zajistí dokonalé propojení s Vaším vozem 
i okolním světem prostřednictvím 10,25" dotykového displeje navigačního systému. Všechny 
Vaše smysly čekají nezapomenutelné zážitky.

Progresivní styl.



Ukažte svůj  
sportovní styl.
Chcete ukázat svůj sportovní styl? Ceed Hatchback GT je ideální 
volbou. Zvenku je patrná nová specifická sportovní maska 
chladiče s logem GT a nápadnými červenými ozdobnými prvky. 
Pod ní následuje nový přední nárazník s červenou povrchovou 
úpravou na mřížce spodního otvoru pro přívod vzduchu. 
Sportovní styl umocňují boční prahy v barvě karoserie s leskle 
černými a červenými ozdobnými prvky a lesklé černé kryty 
vnějších zpětných zrcátek. A samozřejmě nechybí ani nové 
inovativní osvětlení LED s integrovanými světlomety, mlhovými 
světly a ukazateli směru.



Posaďte se dovnitř a nechte na sebe působit pozoruhodný design skvěle vybaveného interiéru. Užívejte si dole zploštělého sportovního 
volantu s ovladačemi pro manuální řazení a ergonomických sedadel s vyšitými logy GT-line. Tento vůz s 18" koly z lehké slitiny je skutečně 
pastvou pro oči a ostatní smysly.

Ceed Sportswagon GT-line. Hledáte-li sportovní výkony a styl GT-line s velkorysým prostorem pro jakékoli dobrodružství, pak si 
dopřejte Ceed Sportswagon GT-line. Všimněte si ještě sportovnějšího designu nového zadního nárazníku a sportovní masky chladiče 
s chromovými ozdobnými prky. Důkladně si prohlédněte světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce, jejichž součásti jsou 
i mlhová světla LED.

Ceed v základní výbavě Comfort. Již od základní výbavy nabízí nový Ceed ideální symbiózu s vozem při každé jízdě, a to díky 
řadě nových, ohromujících prvků výbavy od dynamického předního nárazníku s novým designem mlhových světel přes halogenové 
světlomety se světly pro denní svícení až po nově navrženou masku chladiče s motivem tygřího nosu. Standardní výbava zahrnuje aktivní 
systém pro jízdu v pruzích LKA a systém autonomního nouzového brzdění FCA. Světlomety disponují rovněž praktickým automatickým 
přepínáním dálkových světlometů pro bezpečnou jízdu za tmy. Bluetooth a 5" displej LCD zaručují bezproblémové používání 
multimediálních funkcí. Součástí standardní výbavy je také bezklíčkový přístupový systém, automatické ovládání světlometů, systém 
sledování únavy řidiče DAW a elektrické ovládání oken vpředu i vzadu, aby byla zajištěna prémiová úroveň komfortu.

Ceed TOP. Jestliže upřednostňujete styl a komfort, odpovědí je TOP. Zezadu zanechá trvalý dojem prominentním designem nárazníků 
a světel LED. Vpředu spatříte sportovní masku chladiče s motivem tygřího nosu a novou přední část s dynamickými mřížkami v otvorech 
pro aerodynamické vedení vzduchu do podběhů kol plus inovativní světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce. V interiéru 
si budete užívat dvouzónovou automatickou klimatizaci, čalounění sedadel s jedinečným vzorem a kůží obšitý volant. Uvnitř vozu 
samozřejmě naleznete také všechny prvky exkluzivní výbavy, jimiž disponuje již základní výbava. 

Zaměřený na individualitu.



Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

7letá záruka na vozidlo. Všichni majitelé vozů Kia těží z výhod 
7leté záruky na nový vůz, s omezením na 150 000 km (až 3 roky 
bez omezení; od 4. roku do ujetí 150 000 km). Bezplatná záruka 
na celý vůz je přenosná na následné majitele za předpokladu 
pravidelné údržby vozu v souladu se servisním plánem.

7letá záruka Kia na akumulátory verzí EV/HEV/PHEV. 
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů 
v elektromobilech. (EV), hybridních vozech (HEV) a externě 
nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají 
konstrukci, koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto 
akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace 
vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, 
která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48 V nebo 
12 V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka 
Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. 

*Pouze u elektromobilů (EV) a externě nabíjitelných hybridních 
vozidel (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity 
akumulátorů pod hranici 70 %. Na snížení kapacity akumulátorů 
ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. 
Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte 
podle pokynů v návodu k obsluze. Více informací o záruce Kia 
naleznete na www.kia.cz.
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