Nowa Kia Ceed

Nowa gama modeli Ceed.
Inspirujące połączenia.

Dlaczego stworzyliśmy nową gamę Kia Ceed? Bo naszym zdaniem jazda
samochodem to coś więcej niż tylko czysta przyjemność. To okazja, by przenosić
się w miejsca, w których myśli biegną innym torem. Tam, gdzie stajemy się
bardziej kreatywni. Spotykamy ciekawych ludzi. Jeżeli tego właśnie szukasz,
jesteś w najlepszym punkcie rozpoczęcia podróży.

Odkrywaj inspiracje.
Tylko spójrz na nowoczesne nadwozie Kia Ceed
GT-Line. Osłona chłodnicy podkreślona stylowymi,
satynowymi listwami. Zderzak przedni z głębokimi
wlotami powietrza oraz elementy z satynowego
chromu. Równie atrakcyjna Kia ProCeed GT wyróżnia
się większą mocą silnika i lepszymi osiągami.
Jej starannie zaprojektowane nadwozie o sportowym
charakterze przyciąga spojrzenia i nie pozostawia
obojętnym nikogo. Szczególnie jadących za nią.
Nowoczesne lampy tylne LED to jej świetlny znak
rozpoznawczy. A co powiesz na uniwersalną, gotową
na przygody Kia Ceed kombi plug-in hybrid? Gniazdo
ładowania umieszczone w błotniku przednim oraz
indywidualne oznaczenia świadczą o jej przyjaznym
dla środowiska charakterze.
Bez względu na to, którą wersję Kia Ceed wybierzesz,
otrzymasz połączenie atrakcyjności z innowacyjnymi
rozwiązaniami i pełnym komfortem.

Wzornictwo przyszłości.
Czy wnętrze pojazdu powinno współgrać z osobowością kierowcy? Oczywiście, że tak.
Dlatego najnowszy Ceed zaprojektowany został z myślą o prowadzącym. Wystarczy zająć
miejsce w środku, by docenić miękki w dotyku kokpit otaczający kierowcę. Dotknąć ekranu
systemu nawigacji o przekątnej 10,25 cala, by poczuć, jak innowacyjna technika łączy
samochód z otaczającym światem.

Niezapomniane wrażenie.

Oczekujesz prawdziwie sportowego charakteru?
Jeżeli tak, Kia Ceed hatchback GT to samochód właśnie dla Ciebie.
Wyróżnia się 18-calowymi obręczami kół ze stopu lekkiego, nową
osłoną chłodnicy z logo GT, a także nowym zderzakiem przednim
z czerwonymi elementami wokół wlotu powietrza. Sportowe
zacięcie podkreślają progi z czarnymi i czerwonymi akcentami.
Podobnie jak czarne lusterka zewnętrzne o wysokim połysku.
Nowe lampy przednie i tylne wykonane zostały w technologii LED.

Indywidualny styl.

Nowa Kia Ceed już w wersji podstawowej może pochwalić się spektrum nowych, interesujących rozwiązań. Jakich? Na przykład
dynamicznie ukształtowanym zderzakiem przednim i halogenowymi lampami ze światłami do jazdy dziennej. Układ utrzymywania
pośrodku pasa ruchu (Lane Following Assist) i układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (Forward Collision-Avoidance Assist)
to wyposażenie standardowe. Funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (High Beam Assist) ułatwia
jazdę nocą. Łącze bezprzewodowe Bluetooth i 5-calowy ekran gwarantują wygodne korzystanie z multimediów. Komfort wersji
podstawowej podnoszą takie funkcje jak tempomat, automatyczne sterowanie światłami, elektryczne sterowanie szybami tylnymi

Najnowsza Kia Ceed wyróżnia się nietuzinkową stylistyką i komfortem. Tył z lampami diodowymi pozostawia niezatarte wrażenie.
Podobnie przód z drapieżnie wyglądającym grillem chłodnicy, atrakcyjnymi wlotami powietrza oraz innowacyjnymi lampami przednimi,
wykonanymi w technologii LED. Wnętrze kusi takimi elementami, jak manualna lub automatyczna klimatyzacja, wyjątkowe wzory
tapicerek czy kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów obszyte skórą. Przekonaj się sam. Sprawdź szczegóły wyposażenia
i wybierz wersję odpowiednią dla siebie.

czy układ ostrzegania kierowcy o zmęczeniu oraz inforumujący o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Driver Attention Warning).

Jeżeli szukasz wyjątkowych osiągów, szykownej stylistyki oraz przestronności, Kia Ceed kombi GT-Line spełni Twoje oczekiwania.
Tylko spójrz na nowy zderzak tylny. Zwróć uwagę na nowoczesne, diodowe lampy tylne czy nowe obręcze kół.

Zajmij miejsce w fotelu kierowcy. Poczuj dreszcz pozytywnych emocji i przypływ energii. Chwyć sportową, spłaszczoną u dołu kierownicę
z łopatkami zmiany biegów. Spójrz na logo wersji GT-Line wyszyte na fotelach. Ten samochód z 17-calowymi obręczami kół ze stopu
lekkiego to uczta dla oczu i inspiracja dla wszystkich zmysłów.

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/pl
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 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/pl.
7-letnia gwarancja Kia. Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją
na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń przebiegu,
od 4 lat: do 150 000 km). 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.
7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV.
Litowo-jonowe akumulatory wysokiego napięcia marki Kia w pojazdach elektrycznych
(EV), pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV)
zaprojektowano z myślą o dużej trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją
Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu lub przez 150 000 km
przebiegu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku akumulatorów
niskiego napięcia (48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid (MHEV), gwarancja Kia
obejmuje okres 2 lat od daty pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów. W pojazdach
EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów. Utrata pojemności
akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV nie jest objęta gwarancją. Aby
zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją
obsługi pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji Kia znajduje się na stronie
www.kia.com/pl.
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