
Helt nya Kia



VÅGA DRÖMMA
… PÅ ETT ANNAT SÄTT



VÅGA DRÖMMA
Helt nya Kia ProCeed är en bil som trotsar dina föreställningar. En djärv bil med enastående ut-
strålning och som utmanar upplevelsen av sportig design. En bil som står för utmanande prestanda, 
utan att tumma på rymlighet och mångsidighet. 
Helt enkelt en bil som höjer pulsen, fångar blicken och stjäl ditt hjärta. 

Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.



Varje detalj i ProCeed talar för sig själv och utstrålar självsäkerhet ur 
alla vinklar. Som standard är modellen utrustad med sportiga sidolis-
ter, radiatorgrill, LED strålkastare med LED blinkers och nyutvecklade 
17” aluminiumfälgar.

… SOM ÖVERTYGAR 
SJÄLVFÖRTROENDE



SJÄLVFÖRTROENDE



I nya Kia ProCeed behöver du inte välja stil före utrymme, här finns gott 
om rymlighet för samtliga passagerare och deras bagage. Bagageutrym-
met når du via en elmanövrerad baklucka och utrymmet lastar 594 liter, 
vilket är bland de bästa i klassen. Baksätets ryggstöd kan fällas 40/20/40* 
och med ryggstöden helt nedfällda kan du lasta 1545 liter.
*Beroende på utrustningsnivå

… MED FLEXIBELT BAGAGEUTRYMME
NJUT AV RYMLIGHET



… MED FLEXIBELT BAGAGEUTRYMME
NJUT AV RYMLIGHET

Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.



Bilden visar extrautrustning som ej erbjuds på den svenska marknaden.



I nya Kia ProCeed välkomnas du av en kupé med högkvalitativa materialval, komfort och modern 

design. Här finns bl a en D-formad sportläderratt med paddelväxlar, en 8” sömlös pekskärm med 

navigationssystem och en helautomatisk klimatanläggning. I GT Line-utförande ingår delläderklädsel 

(konstläder) som är quiltad i svart/ljusgrå med grå kontrastsömmar. GT levereras med delläderklädsel 

som har svart Alcantara och röda kontrastsömmar.



ÅTERUPPTÄCK DEN
… SANNA ÄVENTYRSANDAN 

Nya Kia ProCeed har en äventyrsanda som levereras med stil, komfort och mångsidighet som standard. Den djärva sdesignen ger 

gott om plats för vilken resa du än har framför dig och bagagekapaciteten är hela 594 liter (1545 liter med hela baksätet nedfällt). När 

baksätena är nedfällda är lastytan nästintill helt plan, när händerna är fyllda med bärkassar lastar du enkelt med hjälp av den  

elmanövrerade bakluckan. 
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SÄTESVÄRME FRAM OCH BAK 
Oavsett årstid och väder erbjuder ProCeed behaglig komfort. 

Både fram- och baksäte (ytterplatser) har sätesvärme som är 

justerbara. Som standard finns även rattvärme och eluppvärmda 

spolarmunstycken.

ENKEL FÄLLNING AV BAKRE RYGGSTÖD 
Med spaken som du når från bagageutrymmet fäller du enkelt de 

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

gerumsgolv.

40/20/40 FÄLLBARA SÄTEN* 
Tack vare det delade och fällbara ryggstödet kan ProCeed enkelt 

tillfredsställa dina lastbehov, perfekt för transport av sportut-

rustning eller andra långa föremål.

*Ingår beroende på utrustningsnivå.
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JBL PREMIUM LJUDSYSTEM 
Ljudsystemet från JBL som sitter i GT-versionen har åtta  

högtalare, en extern förstärkare, teknik för ljudför- 

bättring och en effekt på 490 Watt.

Förarplatsen är designad för att fungera intuitivt och underlät-
ta kontrollen av alla smarta anslutningar och funktioner. Position 
och rutter presenteras kristallklart på en 8" stor navigatorskärm 
och tack vare 7 års fria kartuppdateringar* har du alltid korrekt 
och uppdaterad information till hands. Hantera funktioner med 
integrerad röstigenkänning och använd Bluetooth® för samtal och 
strömning av musik. 

*Som en del av Kias långtgående kvalitetslöfte får varje fordon med navigationssystem installerat från fabrik sex stycken, årliga, kartuppdateringar i 

samband med service.





Kias 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*.

VAR?  
NÄR?  
HUR?  
...SVARET FINNS HÄR



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

1. TRAFIKINFORMATION*
Navigationssystemet ger kontinuer-

lig trafikinformation som uppdateras 

varannan minut, där ser du enkelt vilka 

vägar som är lättframkomliga och vilka 

du bör undvika. Systemet föreslår även 

alternativa vägval.

4. VÄDERPROGNOS
Kommer din helg att vara solig eller reg-

nig? Skriv in din destination för att se 

en fyra dagars väderprognos, komplett 

med min- och maxtemperatur, vindhas-

tighet och prognos för sol eller regn.

6. BRÄNSLEINFORMATION 
När bränslenivån börjar bli låg visar sys-

temet vägen till närmaste bensinstation. 

Med hjälp av TomTom’s databas får du 

även information om bränslepriset.

2. FARTKAMEROR**
Systemet gör dig uppmärksam på 

förekomst av både fasta och stationära 

fartkameror. Det varnar även när du 

närmar dig olycksdrabbade områden.

3. LOKALKÄNNEDOM
Om du letar efter en sushirestaurang, en 

stormarknad eller en viss mötesplats – 

låt ”Local Search” hjälpa dig. Databasen 

innehåller 500 sökbara kategorier, 25.000 

nyckelord och 250.000 platser. Dessutom 

kan systemet söka på tio språk, även 

utomlands.

5. PARKERINGSINFORMATION
Systemet ger information om lediga 

parkeringsplatser innan du kommer 

fram till din destination. Informationen 

baseras på historisk data om till-

gänglighet.

*Förberedd för Android AutoTM  -  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.
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ADAPTIV FARTHÅLLARE MED STOP OCH START 
När den adaptiva farthållaren är aktiv kommer bilens hastighetsökning och sänkning att styras av systemet. Med hjälp 

av främre radarsensorer övervakar systemet avståndet till fordonet framför. När fordonet framför dig lämnar din fil 

eller ökar hastigheten, kommer systemet automatiskt accelerera upp till farthållarens förinställda hastighet, utan att 

föraren själv behöver gasa via pedal eller paddlar. Om det förutbestämda säkerhetsavståndet till bilen framför inte  

upprätthålls, kommer systemet att minska bilens hastighet så att avståndet till framförvarande fordon ökar. I sy- 

stemet ingår funktionen stopp och start, vilket innebär att bilen inte bara stoppar automatiskt vid behov, den kommer 

automatiskt även att accelerera efter det automatiska stoppet. 

INTUITIV INTELLIGENS 
Nya Kia ProCeed är utvecklad för att du ska känna förtroende för bilen och 
lita på att dess säkerhetsfunktioner hjälper dig i alla lägen. Där finns innova-
tiv teknik som aktivt assisterar dig på vägen och flera säkerhetsfunktioner 
vars syfte är att skydda dig, dina passagerare och medtrafikanter.

… FÖR AKTIV SÄKERHET 
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AKTIV FILHÅLLNINGSASSISTANS MED VARNING
Filövervakningssystemet förhindrar att du hamnar på fel kurs om 

du tillfälligt skulle tappa koncentrationen. En kamera övervakar

bilens position i förhållande till filen du kör i. Om nödvändigt varnas 

du genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka in i filen.

TRÖTTHETSVARNARE
Genom att övervaka fordonets och förarens beteenden, upptäcker 

systemet om du förlorar koncentrationen under körning. Om det 

är dags att ta en paus, hörs en varning och en symbol på instru-

mentpanelen blir synlig.

AUTOBROMS MED FOTGÄNGAR- & CYKLISTSKYDD, 
KAMERA- OCH RADARBASERAT
Systemet upptäcker bilar och fotgängare som korsar din väg. Med hjälp av radar och kamera känner systemet av- 

ståndet till andra bilar samt vilken hastighet de håller, och varnar vid risk för kollision. Om föraren inte hinner reagera, 

så bromsar bilen automatiskt.



FILKÖRNINGSSYSTEM
Detta är ett system som tar ett stort steg mot halvautomatisk körning. Systemet LFA kontrollerar acceleration, inbromsning och styrning 

beroende på fordonet framför, vilket både gör körning i köer enklare och säkrare. Systemet använder kamera och radar för att känna av ett 

säkert avstånd till framförvarande fordon, samtidigt övervakar systemet vägmarkeringar i syfte att hålla bilen i mitten av körfältet. LFA 

fungerar i hastigheterna mellan 0 och 180 km/h. 

SÄKERHET
Nya Kia ProCeed är utformad för att göra bilkörningen så säker som möjligt. De 
innovativa systemen och dess funktioner hjälper föraren att undvika potentiella 
faror och köra på ett säkrare sätt. 

… MED INNOVATIVA SYSTEM 



PARKERINGSASSISTANS
Systemet känner igen ett lämpligt fickparkeringsutrymme, styr 

och bedömer avståndet till bilarna framför såväl som bakom – det 

enda du behöver göra är anpassa hastigheten genom att växla och 

bromsa. Systemet har 10 parkeringssensorer (6 fram och 4 bak). 

Du kan också använda dem för att parkera manuellt.

HELLJUSASSISTANS MED AUTOMATISK AVBLÄNDNING
En kamera i framrutan identifierar mötande och upphunna fordon. 

Systemet justerar automatiskt ljuset till hel- eller halvljus vid 

mötande trafik eller beroende på strafiksituationen.

VARNING FÖR BAKOMVARANDE TRAFIK VID BACKNING
Systemet hjälper dig att upptäcka fordon och objekt som är på väg 

att korsa din väg när du ska backa ut ur en parkeringsficka.
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… MED SANN PRESTANDA
UPPLEV SPÄNNING



Den dynamiska känslan, smidigheten och kraften gör nya Kia ProCeed kul att köra. 
Bägge ProCeed-versionernas drivsystem är konstruerade för att leverera maximal 
prestanda och en rusande puls. Utan att ta händerna från ratten kan du enkelt och 
snabbt växla med paddlarna. Dubbla avgasrör och Michelin Pilot sport 4 däck lyfter 
det sportiga intrycket ytterligare.

… MED SANN PRESTANDA
UPPLEV SPÄNNING



UPPLEV TJUSNINGEN
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NYA KIA PROCEED GT LINE 

ProCeed GT Line är den perfekta bilen för den 

som söker en djärv och sportig design med hög 

säkerhet och praktisk rymlighet. I kupén möts du 

av sofistikerad interiör med utrustning som  

t ex eluppvärmd D-formad sportratt, navigation, 

ergonomiska säten, delläderklädser med GT Line 

emblem. Varselljus i LED, kromlister och dubbla 

avgasutblås är exempel på några detaljer som 

understryker det sportiga uttrycket.

… MED ATT VÄLJA

I Sverige levereras GT Line med 17" fälg, se sid. 25.



NYA PROCEED GT
Lockas du av djärv design, sportiga attribut och 

muskulös prestanda, då är ProCeed GT bilen för 

dig. Med radiatorgrill i matt krom, iskubsform-

ade LED-ljus, aerodynamisk taklinje, bakre 

LED-ljus och dubbla avgasutblås är detta en bil 

som måste upplevas. Kupén är en förlängning av 

den sportiga exteriören, som standard ingår 8" 

navigationssystem, JBL premium ljudsystem och 

eluppvärmd D-formad sportratt med paddlar. 

De ergonomiska sätena har delläderklädsel med 

svart alcantara och röda kontrastsömmar samt 

GT-emblem.
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… DIG MER
Helt nya Kia ProCeed erbjuder både effektiva och dynamiska motorer. Välj mellan kraftfulla ben-
sinmotorer på 140 och 204 hk. Motorerna levereras med en 7-växlad DCT-låda, där alla drivlinor 
har optimerats för att reducera koldioxidutsläppen så långt som möjligt. Partikelfilter är standard 
på de turboladdade bensinmotorerna. 

PADDELVÄXLAR PÅ RATTEN 
Växlingspaddlarna på ratten ger dig en smidigare 

och sportigare körupplevelse. 

7-VÄXLAD DCT-LÅDA 
Den senaste generationens dubbelkopplingslåda 

(DCT) erbjuder en sportig känsla och utmärkt 

bränsleeffektivitet.

KÖRLÄGESVAL (DMS) 
I kombination med DCT-låda ökar kördynamiken 

genom förbättrad gasrespons och accelera-

tion, samt optimerad prestanda vid växlingar. 

Systemet ger även en bättre styrrespons och 

körlägesvalet görs enkelt via en knapptryckning 

bredvid växelspaken.

DIMENSIONER (MM)

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



Orange Fusion (RNG), metallic

17" aluminiumfälg, GT Line 18" aluminiumfälg, GT

FÄLGAR

EXTERIÖRFÄRGER

Lunar Silver (CSS), metallicPenta Metal (H8G), metallic

Sparkling Silver (KCS), metallicTrack Red (FRD), solid

Deluxe White (HW2), pearlBlack Pearl (1K), pearl

Cassa White (WD), solid
(endast GT Line)

Blue Flame (B3L), metallic

Infra Red (AA9), metallic
(endast GT Line)





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.

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 fackmäs-
sigt sätt enligt Kias serviceprogram. Service ska utföras enligt det som först in- 
träffar, 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 inträf-
far. Läs mer på www.kia.com

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI
Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnskade- 
garantin 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.
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www.kia.com

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.

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

181213


