Helt nya Kia

EXTERIÖR DESIGN

Helt nya Kia Ceed
Lev livet till fullo
Söker du körglädje, uttrycksfull design och härlig körkänsla, då har du hittat rätt. Helt
nya Kia Ceed har en kraftfull och förfinad design som genast fångar din uppmärksamhet. Dessutom är den utrustad med massor av intelligent ny teknik som gör
resan ännu mer njutbar. Samtidigt får du en rymlig och funktionell bil, ritad av Kias
prisbelönta designteam i Europa. Det finns mycket att upptäcka, så provkör redan
idag.
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EXTERIÖR DESIGN
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Njut av utrymme & stil

Kia Ceed Sportswagon karakteriseras av rymlighet, mångsidighet och
snygg design. Den eleganta taklinjen, skulpterade fronten, de stilrena
LED-ljusen och takspoilern framhäver den sportiga designen. En kombi med stil som ger dig en spännande och rymlig körupplevelse.

INTERIÖR DESIGN
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Teknik & komfort i fokus
Helt nya Kia Ceed är utrustad med en mängd nya tekniska system som levererar
bättre komfort, högre säkerhet och en ännu mer sömlös uppkoppling.
Förarplatsen är ergonomiskt utformad utifrån förarens behov, där alla reglage är
logiskt placerade och lätta att manövrera. Instrumentpanelens horisontellt sömlösa
design skapar en ljus och luftig atmosfär. Den rymliga känslan matchas av mjuka ytor
som framhäver interiörens högkvalitativa känsla.
Bilden visar utrustning som ej erbjuds i Sverige.

KIA CONNECTED SERVICES

Var? Hur? När?
Svaret finns här
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1. Trafikinformation*

2. Fartkameror**

3. Lokalkännedom

Navigationssystemet ger kontinuer-

Systemet gör dig uppmärksam på

Om du letar efter en sushirestaurang,

lig trafikinformation som uppdateras

förekomst av både fasta och stationära

en stormarknad eller en viss mötesplats

varannan minut, där ser du enkelt vilka

fartkameror. Det varnar även när du

– låt ”Local Search” hjälpa dig. Data-

vägar som är lättframkomliga och vilka

närmar dig olycksdrabbade områden.

basen innehåller 500 sökbara kate-

du bör undvika. Systemet föreslår även

gorier, 25.000 nyckelord och 250.000

alternativa vägval.

platser. Dessutom kan systemet söka
på tio språk, även utomlands.

4. Väderprognos

5. Parkeringsinformation

6. Bränsleinformation

Kommer din helg att vara solig eller reg-

Systemet ger information om lediga

När bränslenivån börjar bli låg visar sys-

nig? Skriv in din destination för att se

parkeringsplatser innan du kommer

temet vägen till närmaste bensinstation.

en fyra dagars väderprognos, komplett

fram till din destination. Informationen

Med hjälp av TomTom’s databas får du

med min- och maxtemperatur, vindhas-

baseras på historisk data om till-

även information om bränslepriset.

tighet och prognos för sol eller regn.

gänglighet.

*Förberedd för Android AutoTM

Vårt navigationssystem med TomTom-tjänster tar tillförlitlig vägledning till nästa
nivå. Systemet är precist och erbjuder information mer lättillgängligt än någonsin.
Navet i TomTom-systemet är en WiFi-enhet som ansluter bilens navigationssystem
till Internet via din smartphone*.
Navigationssystem ingår beroende på utrustningsnivå.

Systemet har ett enkelt och intuitivt gränssnitt till din smartphone, där du får tillgång till funktioner
som Google Maps, appar, musik och röststyrning. Informationen organiseras automatiskt med enkla ikoner
som visas på bilens display just när de behövs.

*Apple CarPlayTM
Ett smart och säkert sätt att använda iPhone när du kör. De viktigaste funktionerna i telefonen visas på bilens display. Du kan få
vägbeskrivningar, ringa samtal och lyssna på musik – utan att tappa fokus på vägen och bilkörningen.

*Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster. **Rättsliga begränsningar för dessa tjänster kan finnas beroende på i vilket land tjänsterna används.

FÖRARSTÖD OCH AKTIV SÄKERHET
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Säkerhet och
		
intuitiv intelligens
Helt nya Kia Ceed är utvecklad för att du ska känna förtroende för bilen och
lita på att dess säkerhetsfunktioner hjälper dig i alla lägen. Där finns innovativ teknik som aktivt assisterar dig på vägen och flera säkerhetsfunktioner vars syfte är att skydda dig, dina passagerare och medtrafikanter.

Aktiv filhållningsassistans med
varning*

Trötthetsvarnare*

Filövervakningssystemet förhindrar att du

beteenden, upptäcker systemet om du förlorar

Autobroms med fotgängar& cyklistskydd, kamera- och
radarbaserat*

hamnar på fel kurs om du tillfälligt skulle tappa

koncentrationen under körning. Om det är dags

Systemet upptäcker bilar och fotgängare som

koncentrationen. En kamera övervakar

att ta en paus, hörs en varning och en symbol på

korsar din väg. Med hjälp av radar och kamera

bilens position i förhållande till filen du kör i. Om

instrumentpanelen blir synlig.

känner systemet avståndet till andra bilar samt

Genom att övervaka fordonets och förarens

nödvändigt varnas du genom ett ljud och bilen

vilken hastighet de håller, och varnar vid risk

styr automatiskt tillbaka in i filen.

för kollision. Om föraren inte hinner reagera, så
bromsar bilen automatiskt.

Lane Following Assist (LFA)*
Detta är ett system som tar ett stort steg mot halvautomatisk

Helljusassistans med automatisk
avbländning

körning. LFA kontrollerar acceleration, inbromsning och styrn-

En kamera i framrutan identifierar mötande och upphunna fordon.

ing beroende på fordonet framför, vilket både gör körning i köer

Systemet justerar automatiskt ljuset till hel- eller halvljus vid

enklare och säkrare. Systemet använder kamera och radar för att

mötande trafik eller beroende på strafiksituationen.

Skyltläsning med visning av
hastighet*

Backkamera med dynamisk
projicering

Dödavinkelvarning och filbytesassistans*

känna av ett säkert avstånd till framförvarande fordon, samtidigt

Tillsammans med navigationssystemet används

Genom att visa dynamiska hjälplinjer i naviga-

Radarsensorer håller koll på dina döda vinklar.

övervakar systemet vägmarkeringar i syfte att hålla bilen i mitten

en kamera som läser av hastighetsskyltar längs

tionens skärm hjälper backkameran dig att backa

Om ett fordon håller på att passera, varnas du

av körfältet. LFA fungerar i hastigheterna mellan 0 och 130 km/h.

vägen, dessa presenteras visuellt på bilens

in i en parkeringsficka. De dynamiska hjälplinjer-

via blinkade ljus i sidospeglarna så att du enkelt

* Levereras bara tillsammas med DCT växellåda.

display så att du hela tiden vet vilken hastighet

na visas automatisk på skärmen när du lägger i

kan anpassa din körning därefter. Filbytesas-

som gäller.

backväxeln.

sistansen hjälper dig att byta körfält på ett
säkrare sätt. Systemet upptäcker och varnar
när bilar upp till 70 m ifrån närmar sig i parallella
körfält.

* Ingår beroende på utrustningsnivå.

MOTOR & VÄXELLÅDA
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Effektiva och
smidiga motorer
7-växlad DCT-låda

Manuell växellåda

Den senaste generationens dubbelkopplingslåda (DCT) erbjuder en

Den manuella växellådan kombinerar snabba, smidiga växlingar

sportig känsla och utmärkt bränsleeffektivitet.

med en utväxling som är optimerad för motorns vridmoment. En
perfekt balans mellan kraft och effektivitet.

Helt nya Kia Ceed erbjuder både effektiva och dynamiska motorer. Välj mellan kraftfulla bensinmotorer
och effektiva dieselmotorer som sträcker sig från 120 till 140 hk. Ceed 5-dörrar finns med bensinmotor
och Ceed Sportswagon finns med bensin eller dieselmotor. Motorerna levereras med manuell växellåda
eller 7-växlad DCT-låda, där alla drivlinor har optimerats för att reducera koldioxidutsläppen så långt
som möjligt. Partikelfilter är standard på alla turboladdade bensinmotorer, och dieselmotorerna är
utrustade med ett effektivt katalytiskt reduktionssystem.

Körlägesval (DMS)
DMS i kombination med DCT-låda ökar kördynamiken genom förbättrad gasrespons och acceleration, samt optimerad
prestanda vid växlingar. Systemet ger även en bättre styrrespons och körlägesvalet görs enkelt via en knapptryckning
bredvid växelspaken. Körläges val (DSM) är endast tillgänglig tillsammans med DCT växellåda.

MÅNGSIDIG & RYMLIG
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Flexibla utrymmen
för vardag och fritid

Helt nya Kia Ceed Sportswagon erbjuder inte bara mer utrymme för alla passagerare, bagageutrymmet är bland de mest generösa i segmentet och rymmer hela 625 liter. Baksätena
fälls enkelt med en knapptryckning från bagageutrymmet, de kan fällas helt eller delvis
(40/20/40)* så att det förlängda bagagerumsgolvet blir nästintill helt plant.

40/20/40 fällbara säten*

Enkel fällning av bakre ryggstöd*

Tack vare det delade och fällbara ryggstödet kan Sportswagon en-

Med spaken som du når från bagageutrymmet fäller du enkelt de

kelt fylla dina lastbehov, perfekt för transport av sportutrustning

bakre ryggstöden. Nu får du ett längre och näst intill plant

eller andra långa föremål.

bagagerumsgolv.

Flexibelt bagageutrymme
Med de bakre ryggstöden fällda rymmer bagageutrymmet 625 liter. Här finns bl a två förvaringsfack under bagageutrymmets golv och praktiska krokar. Bilden visar utrustning som ej erbjuds i Sverige.

Smart elmanövrerad baklucka*
Råkar du ha händerna fulla så öppnas bagageluckan automatiskt när du befinner dig bakom bilen, du behöver
bara ha nyckeln med dig för luckan ska öppnas.

*Ingår beroende på utrustningsnivå.

KLÄDSEL & UTRUSTNING
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Generöst utrustad i grundutförande
Kia Ceed är väldesignad inifrån och ut: alla versioner har en snygg klädsel och en
interiör som matchar dess sportiga yttre. Det finns tre paket att välja mellan: Action,
Advance och Advance Plus.

7" TFT LCD pekskärm

USB och AUX

Via skärmen manövreras ljudanläggning

USB och AUX-uttag finns placerad i den

Nyckefritt system med
startknapp (tillval)

och smartphoneanslutning förberedd för

främre mittkonsolen. Här kan du enkelt

Med den smarta nyckeln i fickan kan

Android Auto®/Apple CarPlay®. Här visas

ansluta dina enheter för att lyssna på

du enkelt komma in bilen utan att låsa

även backkamerans vy när du lägger i

musik eller för att ladda din telefon och

upp. Med en knapptryckning startar och

backväxeln.

surfplatta via USB.

stänger du av motorn.

Elektronisk handbroms

Eluppvärmd ratt

Handbromsen läggs i och kopplas ur genom

Värmer dina frusna händer under de kallare

en enkel knapptryckning. Ingår beroende

årstiderna.

Action & Advance
Svart interiör med svart tygklädsel. Invändiga detaljer i matt kromfinish.

på utrustningsnivå.

Advance Plus
Svart interiör med svart artificiell delläderklädsel. Invändiga detaljer i matt aluminiumfinish och blanksvart.

Sätesvärme fram och bak
Oavsett årstid och väder erbjuder Ceed behaglig komfort. Både fram- och baksäten (ytterplatser) har sätesvärme som är justerbara. Som
standard finns även rattvärme och eluppvärmda spolarmunstycken.

ORIGINALTILLBEHÖR

Smarta & funktionella
tillbehör till din Ceed
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Vändbar bagagerumsmatta
En skräddarsydd och slitstark bagagerumsmatta med högkvalitativ velour på ena sidan och en elastisk smutsresistent yta på andra
sidan.

Kia originaltillbehör är utformade för att uppfylla högt ställda krav på kvalitet och
passform. Utrusta din Kia Ceed med tillbehör som ökar bilens användningsområden
och gör den lättare att hålla ren. Nedan finner du några smakprov ur vårt tillbehörssortiment. Hos din auktoriserade Kia-återförsäljare hittar du komplett sortiment.

Gummimattor
Slitstarka gummimattor som skyddar och är lätta att rengöra.
De har en perfekt passform och fixeringslås för att hålla mattan
på plats. Mattorna är svarta med präglad Ceed-logotyp i rött och
grått.

Bakspegelkåpor
Adderar ytterligare en dimension till den redan sportiga designen.
Kåporna är av högglansigt rostfritt stål.

Stötfångarskydd
Takbox 330

Motståndskraftig folie skyddar lacken mot skador vid lastning
och lossning. Monteras på ovansidan av bilens bakre stötfångare.
Folien finns i svart eller transparent.

Behöver du tillfälligt mer lastutrymme kan en takbox vara ett bra alternativ. Takboxen är strömlinjeformad och slitstark
samt kan öppnas från båda sidor. Du monterar den enkelt tillsammans med takräcken.
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Mått, fälgar & färger

EXTERIÖRFÄRGER

FÄLGAR
För tekniska specifikationer hänvisar vi till separat
faktablad som kan laddas ner från www.kia.com
eller hämtas hos din lokala Kia-återförsäljare.

16" aluminiumfälg
Action

Blue Flame (B3L), pearl

Cosmo Blue (CB7), metallic

Lunar Silver (CSS), metallic

Copper Stone (L2B), metallic

Penta Metal (H8G), metallic

Sparkling Silver (KCS), metallic

Track Red (FRD), solid

Infra Red (AA9), metallic

Deluxe White (HW2), pearl

17" aluminiumfälg
Advance

1,447

DIMENSIONER (mm)

880

2,650

780

1,559 / 1,565 / 1,573

4,310

1,567 / 1,573 / 1,581

1,465

1,800

880

2,650
4,600

1,070

1,559 / 1,565 / 1,573
1,800

1,567 / 1,573 / 1,581

Black Pearl (1K), pearl

Cassa White (WD), solid

GARANTIER
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Ett tryggt bilägande
7 års nybilsgaranti från fabrik

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller under förutsättning att Kias underhållsservice
och reparationsanvisningar följts under hela garantitiden. Service och
reparation ska ha utförts av auktoriserad Kia-verkstad, eller av annan
verkstad, förutsatt att arbetet utförts på ett fackmässigt sätt enligt
Kias serviceprogram. Service ska utföras enligt det som först inträffar,
körsträckan eller årligen. Överträds detta upphör garantin att gälla. För
bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15 000 mil, det
som först inträffar. Läs mer på www.kia.com
3 års vagnskadegaranti

Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år.
Vagnskadegarantin följer bilen.
5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti

Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och
som är följden av produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs
reparation om någon del av karossen är genomrostad så att det uppstått
ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad reparerar rostskadan utan kostnad,
om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är konstruerad.
3 års assistansservice

Assistansservice fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det inträffar
ett missöde med bilen under en resa garanterar Kia att de som färdas i
bilen kan komma vidare. Kia assisterar genom att vid nödläge ordna med
bärgning och/eller reparation av bilen, så att resan kan fortsätta.

Kias 7 åriga nybilsgaranti
Gäller i 7 år/15.000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz,
Island och Gibraltar) och enligt lokala villkor och förhållanden.

www.kia.com

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
19461 Upplands väsby
Tfn: 08-4004 43 00
www.kia.com
180809

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra
tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning och
CO2-halt, se separat faktablad. Alla rimliga ansträningar har gjorts för att innehållet i
denna broschyr skall avara uppdaterat och korrekt vi trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den
svenska marknaden.

