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Geniet van een leven vol verrassingen. Net als de nieuwe generatie
van de Kia cee’d. Deze fraaie hatchback combineert een sportieve,
coupé-achtige look met bruikbare functionaliteit, en combineert
een opwindend design met kwaliteitsvol vakwerk. Hij heeft veel pit,
innovatie en ruimte voor een leven dat allesbehalve routine is.
Er valt zoveel te ontdekken, geen tijd te verliezen dus.

De nieuwe Kia cee’d.

Life on stage. >>>
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Design

>

Indrukwekkende ideeën van
onder tot boven
De nieuwe Kia cee’d is ontworpen om al uw zintuigen aan te spreken.
Geniet van het wigvormige profiel, de sterke schouderlijn en de gespierde
motorkap. Neem de korte overhangen en de lange wielbasis in u op. Met
de styling die typisch is voor een sportcoupé, is het moeilijk om deze
hatchback te weerstaan.
Binnenin wordt u begroet door de ruimte en functionaliteit die u van een
5-deursmodel mag verwachten. Het is werkelijk een verbluffende auto
die uit de pen vloeide van het bekroonde design-team van Kia onder
leiding van Chief Design Officer, Peter Schreyer.

Europese
aantrekkingskracht:
Ontworpen in Duitsland,
gebouwd in onze
state-of-the-art
productievestiging
in Slowakije.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Vooruit denken:
onze ontwerpers
hebben de vraag van
de ingenieurs voor een
verbeterde aerodynamica
omgezet in een uiterst
fraai design.

Design

>

Klaar voor enkele speciale effecten?
Aandacht voor het detail
We brengen deze uitspraak tot leven op het vlak van design en kwaliteit
omdat we geloven dat ze hand in hand gaan. Kijk maar eens naar
de gladde daklijn, de karakteristieke Kia-grille of de nieuwe, prachtig
vormgegeven voor- en achterlichten met LED-verlichtingstechniek.
Elk exterieurkenmerk is ontworpen om er goed uit te zien, zonder
overwegingen zoals aerodynamica uit het oog te verliezen. De
bodembeschermplaat hebben we bijvoorbeeld zo vlak mogelijk
gehouden. De achterspoiler hebben we aangepast en we introduceerden
een nieuwe karakterlijn op de achterlichten. En honderden uren in de
windtunnel bewijzen dat de luchtweerstandscoëfficiënt in belangrijke
mate is afgenomen, wat de cee’d efficiënter maakt dan ooit.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Zo zou kwaliteit u moeten doen voelen:
klaar om van uw dag te genieten.

Kwaliteit

>

Opwinding waar het hart
van vol is.
Het leven zit vol opwindende omwentelingen en bochten,
kies dus voor een auto waarop u kunt rekenen.
Voor uw totale gemoedsrust bieden we de cee’d trots aan met onze, in
de sector toonaangevende, 7 jaar garantie. We kunnen deze geweldige
dekking garanderen omdat de cee’d volgens de allerhoogste normen
wordt geproduceerd in onze state-of-the-art productievestiging in
Slowakije, en omdat hij streng werd getest op betrouwbaarheid en
duurzaamheid. De kans is dus groot dat u nooit een beroep hoeft te
doen op deze uitzonderlijke totaalgarantie van bumper tot bumper. De
garantie is zelfs volledig overdraagbaar op volgende eigenaars, wat de
restwaarde van uw auto maximaliseert als u hem zou willen verkopen.
Zo'n auto noemen we betrouwbaar opwindend.

De 7 jaar Kia-garantie
De eerste 3 jaar geldt
geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Ergonomie voor de bestuurder

>

De werktuigen voor
een veelbelovende dag.
De nieuwe Kia cee'd is een expert in het verwelkomen.
Dit begint met de welkomstlichten onder de buitenspiegels. Ze
gaan automatisch branden zodra u de auto opent met de smart key.
In het interieur wordt u begroet door de verfijnde sfeer die ruimte
uitstraalt met kwaliteitsmaterialen, zoals de zachte oppervlakken van
het dashboard. Unieke afwerkingsdetails zoals de staartvinvormige
deurgrepen en het sportieve instrumentencluster met drie wijzerplaten
dragen bij aan de stijlvolle verschijning. Voor het gebruiksgemak
werd de cockpit "rondom" de bestuurder ontworpen. Het intuïtieve
instrumentencluster kan worden uitgerust met een snelheidsmeter met
high-definition TFT-LCD-scherm voor een verbeterde zichtbaarheid.

Start/stop en smart key:
Nooit meer zoeken naar
sleutels. Draag de slimme
sleutel, de smart key, gewoon
bij u in uw zak of tas. Hij wordt
herkend door de auto als u in

Het ergonomiethema zet zich door in de verstelbare centrale armsteun
en de asymmetrische, naar de bestuurder gerichte, middenconsole.
U zult het met ons eens zijn: de cee’d biedt een mooie mix van vorm
en functionaliteit.

de buurt komt. Druk gewoon
op de knop op de deurgreep
om de deur te openen. Druk op
de start/stop-knop om de auto
te starten.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Technologie in dienst van de bestuurder

>

Bits en bytes om u het leven
makkelijker te maken.
Om u te helpen genieten van elke kilometer, biedt de Kia
cee’d zijn bestuurder heel wat high-tech ondersteuning:
Bijvoorbeeld het instrumentencluster met het TFT-kleurendisplay en de
handige boordcomputer. Of de totaal nieuwe, elektronische parkeerrem.
In plaats van een hendel te bedienen, volstaat nu een druk op de knop
om de rem te activeren.

1. De elektronische parkeerrem:
Voor meer comfort met één druk op de knop in
plaats van met een hendel.
2. Smart Parking Assist System:
	Parkeren was nog nooit zo eenvoudig:

Nog een staaltje van ingenieuze technologie: het Smart Parking Assist
System. Het parkeert uw auto zelfstandig, zelfs als de parkeerplaats
slechts 100 cm langer is dan uw auto. Het systeem herkent een
geschikte parallelle parkeerplaats, stuurt en schat de afstand tot de
auto's voor en achter in – alles wat u hoeft te doen, is de snelheid
aanpassen en schakelen indien nodig.

het systeem werkt met 10 parkeersensoren. U kunt
ze ook gebruiken om handmatig te parkeren.
3. Boordcomputer:
	
Alles wat u moet weten: de computer toont
u informatie in overvloed inclusief resterende
actieradius, reistijd, brandstofverbruik en snelheid.
De computer bewaakt ook de bandendruk en toont
gegevens van het Lane Departure Warning System en,
zoals hier getoond, van de parkeersensoren achter.
4. Boordcomputer/stuurmodus:
	Comfort, Normaal of Sport: als u kiest voor
Flexsteer, dan kunt u op het TFT-display de actuele
stuurmodus aflezen.
5. Boordcomputer/schakelindicator:

1

	De boordcomputer adviseert u welke versnelling u
het beste kiest om brandstof te besparen en emissie te reduceren.
6. Boordcomputer/puntgrootte lettertype:

3

	U kunt zelfs de grootte van het lettertype van het
informatiedisplay aanpassen voor een
betere leesbaarheid.

2

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Connectiviteit

>

Entertainer, navigator, operator: of
gewoon super-hatchback.
Van A naar B met een glimlach: dat is typisch voor
de nieuwe Kia cee’d.

Hij heeft een breed gamma intelligente technologieën die u normaal
niet zou verwachten van een auto in deze klasse. Neem nu het
audiosysteem met CD- en MP3-speler en 6 luidsprekers. Het is
standaard voorzien van AUX/USB-aansluitingen voor uw iPod of andere
MP3-speler. Om u moeiteloos naar uw bestemming te leiden, kunt u een
beroep doen op ons nieuwste navigatiesysteem met 7” aanraakscherm
en volledige kaarten. Het heeft een stemherkenningsfunctie in 10 talen
en een text-to-speech-functie, die straatnamen kan opnoemen terwijl u
rijdt. Het display kan ook beelden van de achteruitrijcamera weergeven
om u te helpen bij het handmatig parkeren.
En als u van multitasking houdt, dan kan dit met de bedieningen op
het stuurwiel: terwijl u uw ogen op de weg gericht houdt, kunt u
het radiovolume aanpassen, telefoneren via Bluetooth en de cruise
control instellen.
1. Navigatiesysteem:
	Het geavanceerde 7" aanraakscherm van het navigatiesysteem laat u all interessante plaatsen in uw
omgeving zien.
2. Afstandsbediening audio:
Uw aandacht blijft op de weg: pas het volume aan 		
zonder de handen van het stuur te nemen.
3. Aux / iPod / USB:
Gewoon uw favoriete muziekspeler inpluggen
en luisteren.
4. Bluetooth-connectiviteit:
Handsfree bellen en gebeld worden, kan moeilijk
nog eenvoudiger.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de
standaard- en meeruitrusting.
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Comfort & kwaliteit

>

Kwaliteit voor al uw zintuigen
De zitplaatsen zijn ontworpen om uw verwachtingen te overtreffen.
De zitplaatsen zijn ontworpen om uw verwachtingen te overtreffen.
De materialen van topkwaliteit en de speciale aandacht voor ergonomie
zorgen ervoor dat u zich thuis voelt onderweg. De cee’d biedt ook
een heleboel moderne comfortvoorzieningen, zoals de elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie voor 2 standen en
het in hoogte en diepte verstelbare stuurwiel. Zowel het stuurwiel, de
bestuurders- en de passagiersstoel kunnen worden verwarmd – perfect
voor koude winterochtenden. Kies de temperatuur van uw voorkeur uit
drie standen. U hebt ook de keuze tussen een manuele en automatische
airconditioning met twee zones. Dankzij de recentste ontwikkelingen
op het vlak van luchtbehandeling verzekeren beide systemen een
uitstekend rendement.
Airconditioning:
Omdat we allemaal anders zijn: kies voor de standaard
manuele airconditioning of voor de als optie verkrijgbare
dual zone airconditioning, als u het klimaat voor de
bestuurder en de voorpassagier individueel wenst aan
te passen.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Comfort & kwaliteit

>

Zon & licht:
Het panoramisch
zonnedak uit twee delen.

Een frisse neus.
De nieuwe Kia cee'd is een expert in het
verlichten van uw dag.
Ga voor het optionele panoramische zonnedak als u meer licht en frisse
lucht in het interieur wilt hebben. De passagiersruimte wordt er veel
lichter door en het dak creëert een nog ruimer gevoel met een geweldig
zicht op de wereld boven u. Het tweedelige dak kan volledig geopend
en gesloten worden met één druk op de knop, maar het kan ook in elke
positie worden gestopt en het kan kantelen.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Comfort & kwaliteit

>

Meer speelruimte.
Dynamisch van buiten, ruim van binnen:
Dynamisch van buiten, ruim van binnen: de cee’d combineert ze op een
mooie manier. Het ingenieuze plaatsgebruik creëert voldoende beenen hoofdruimte, zodat alle passagiers comfortabel kunnen meerijden.
Zelfs de bagageruimte van 380 liter is één van de ruimste in zijn klasse.
En als u nog meer ruimte nodig hebt om grotere of langere voorwerpen
mee te voeren, dan kunt u de achterbank opdelen in een verhouding
60/40, of gewoon beide delen neerklappen om een vlakke laadvloer en
een bagagevolume van 1318 liter te verkrijgen.
Bovendien zijn er vele opties die u kunnen helpen bij het opbergen
van voorwerpen, waaronder praktische sjorhaken en netten en een
opbergvak onder de laadvloer. Overal in de passagiersruimte vindt u
bekerhouders en opbergvakken in de armsteunen, en er is een ruim,
gekoeld dashboardkastje.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Op de tweede rij maar nooit op de
tweede plaats:

De stoelen werden ergonomisch
ontworpen om ervoor te zorgen dat
iedereen comfortabel kan plaatsnemen met
voldoende hoofd- en beenruimte.
21

cee’d interieuruitvoeringen

>

Uw gepersonaliseerde designinterieur.
Bij het ontwerp van de nieuwe cee'd haalden onze designers hun
inspiratie uit verschillende bronnen: reizen door Europa, mode, design,
architectuur. Het resultaat is een interieur dat verfijndheid combineert
met eenvoud en dat voldoende ruimte laat voor uw persoonlijke smaak.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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CEE'D INTERIEURUITVOERINGEN

cee'd
De cee’d in "maatpak“: elegant, stijlvol
en gesofisticeerd.
Kenmerken van de uitvoering:
- Zwart, eenkleurig dashboard
- Zwart, stoffen stoelbekleding
- Centrale console in metallic-look zilver
- Deurgrepen in metallic-look zilver

Comfort Pack
Bij deze stoel is zwart het leidmotief met
contrasterende kleurelementen op de
unieke stoelbekleding.
Kenmerken van de uitvoering:
- Zwart, eenkleurig dashboard
- Zwart, stoffen stoelbekleding
- Centrale console in metallic-look zilver
- Deurgrepen in metallic-look zilver

23

Plus Pack en Super Pack INTERIEURUITVOERING

PLUS Pack en Super Pack
Alle optionele Plus Pack en Super Pack
uitvoeringen hebben afwerkingsdetails in
opvallend zwart hoogglans met elkaar gemeen.
Hier worden ze gecombineerd met een prachtig
geweven zwarte bekleding.

Kenmerken van de uitvoering:
- Zwart, eenkleurig dashboard
- Zwart, stoffen stoelbekleding
- Centrale console in zwart hoogglans
- Deurgrepen in zwart hoogglans

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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PREMIUM PACK INTERIEURUITVOERING

Premium Pack
Leder straalt altijd klasse en sportiviteit uit,
wat hier nog extra in de verf wordt gezet met
een stoelbekleding in een uniek design.

Kenmerken van de uitvoering:
- Zwart, eenkleurig dashboard
- Zwart, lederen stoelbekleding
- Centrale console in zwart hoogglans
- Deurgrepen in zwart hoogglans
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RIJDYNAMIEK

>

Meer plezier in elke hoek.
Met zo'n uitnodigend design moesten onze ingenieurs wel
erg sterk uit de hoek komen om een rijervaring te bieden
die erbij past.
De ophanging onderging een uitgebreide fine-tuning, met verder
verfijnde uitvoeringen van de MacPherson-ophanging voor en van de
multilink-ophanging achter. Het resultaat mag er zijn: de cee’d biedt
uitstekende handling- en rijcomforteigenschappen, zelfs op hobbelige
wegen. Zowel het versterkte chassis als de ophanging werden uitgerust
met geluidsisolerende materialen om weggeluiden en trillingen te
minimaliseren. Deze maatregelen gaan hand in hand met een reeks
gesofisticeerde rijhulpsystemen die u helpen om de controle te behouden
en om net iets meer van uw rit te genieten.

1. FLEXSTEER
	Met Flexsteer kunt u de mate van
stuurbekrachtiging aanpassen aan uw
persoonlijke rijstijl: er is de modus Comfort
voor makkelijk parkeren en stadsverkeer,
de modus Normaal, en de modus Sport voor
sportieve ritten.
2. Excellent rijgedrag en comfort
	Dankzij de geavanceerde MacPherson-ophanging
voor en de multilink-ophanging achter.
3. ESC (elektronische stabiliteitscontrole)
	Als u plots moet remmen, stuurt ESC de correcte

VSM (Vehicle Stability Management)
Functioneert in combinatie met de stuurbekrachtiging MDPS (Motor
Driven Power Steering) om ervoor te zorgen dat de auto stabiel blijft
als tegelijk wordt geremd en gestuurd, vooral op nat, glad en
oneffen wegdek.
EBD (Electronic Brake Force Distribution) +
BAS (Brake Assist System)
De EBD elektronische remkrachtverdeling remt de auto consistent af,
onafhankelijk van de belading van de auto en de gewichtsverdeling,
door de voor-achter-verhouding van de remdruk te variëren. Het BAS
remhulpsysteem detecteert een noodstop afhankelijk van hoe snel
u op het rempedaal trapt. Het systeem past onmiddellijk de volledige
remkracht toe wat de totale remafstand helpt verkorten.
HAC (Hill start Assist Control)
Perfect voor het wegrijden op een steile helling: HAC verhindert dat
u naar achter rolt. De rem wordt twee seconden lang bediend, tot
u accelereert.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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hoeveelheid remkracht naar de afzonderlijke wielen.
Het systeem kan ook het motorvermogen
reduceren, om u te helpen de controle over
de auto te behouden en hem terug op het
juiste spoor te brengen.

1

2

3

27

1

28

2

3

Motor & versnellingsbak

>

Alles voor verfijnde prestaties.
CEE’D MOTOREN:
Een selectie van twee geavanceerde motoren levert de gewenste
pittige prestaties. Innovatieve, gewichtsreducerende maatregelen
helpen het rendement te verhogen terwijl alle modellen standaard zijn
voorzien van de start/stop-technologie (ISG).
De viercilinder 1.6 GDI (135 pk)
Hij produceert 165 Nm bij 4850 t/min, verbruikt amper 5,2 liter
brandstof per 100 km, en het CO2-niveau stijgt met EcoDynamics niet
uit boven 119 g/km.
De viercilinderdiesel 1.6 VGT (128 pk)
Geeft de toon aan wat betreft de reductie van emissies. Met 97 g/km
één van de laagste CO2-waarden van een conventionele verbrandings
motor in dit segment. Hij ontwikkelt 260 Nm tussen 1900 en 2750 t/min.
Dankzij EcoDynamics verbruikt hij gemiddeld slechts 3,7 liter diesel
per 100 km.

CEE’D VERSNELLINGSBAKKEN:
De keuze bestaat uit een manuele 6-versnellingsbak, een
6-trapsautomaat en - een primeur voor Kia (en enkel beschikbaar op de
1.6 benzinemotor met directe injectie) - de transmissie met dubbele
koppeling die het beste van beide werelden biedt: dynamischer rijden en
tegelijk brandstof besparen. Zowel de automatische transmissie als de
transmissie met dubbele koppeling kan worden bediend met de handige
schakelhendels aan het stuurwiel.
Start/stop-systeem (ISG)
Wanneer u stopt bij een verkeerslicht, slaat de motor van de cee’d
automatisch af bij het loslaten van het koppelingspedaal. Zodra u uw rit
wilt voortzetten, slaat de motor weer aan. Een fantastische manier om
brandstof te sparen en heel praktisch voor het rijden in de stad.
EcoDynamics:
Deze technologie omvat een heel pakket rendementsverhogende
maatregelen: intelligente Stop-and-Go-technologie, een schakelindicator
die u zuiniger helpt te rijden en banden met lage rolweerstand die
energie en brandstof sparen door een verminderde wrijving met de weg.
1. Transmissie met dubbele koppeling:
waan uzelf een coureur met de transmissie met dubbele koppeling.
2. Manuele versnellingsbak:
snel en soepel schakelen dankzij de nieuwste transmissietechnologie van Kia.
3. ECO Drive:
de schakelindicator helpt u efficiënter schakelen. Het is slechts één van de vele
intelligente Kia-oplossingen voor zuiniger en emissiereducerend rijden.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

29

1

2

Veiligheidstechnologie

>

Bijna even goed als een
tweede paar ogen.
Als het gaat om uw veiligheid, gaan we een stap verder.
De cee’d onderging honderden uren lang de strengste tests om ervoor
te zorgen dat hij voorbereid is op elke situatie. Maar dat is nog niet
alles. Hij wordt geleverd met een hele reeks slimme technologieën die u
helpen om gevaar te vermijden.
Ons geavanceerde Lane Departure Warning-systeem zorgt ervoor
dat u niet van uw spoor afwijkt als u vermoeid raakt of kortstondig
uw concentratie verliest. Een camera bewaakt de positie van de auto
op de rijstrook en indien nodig weerklinkt een geluidssignaal om u te
waarschuwen. Het systeem functioneert vanaf 60 km/u.
1. HID xenonkoplampen en Adaptive Front Lighting System (AFLS):
Voor een verbeterde zichtbaarheid in het donker kan de cee’d worden uitgerust met
zowel xenonkoplampen als het Adaptive Front Lighting System. Met deze premium
technologie merkt u obstakels sneller op. De bochten worden efficiënter verlicht doordat
de koplampen zich richten naargelang de stuurhoek, het laadgewicht en de snelheid van
de auto.
2. Lane Departure Warning System (LDWS):
Geen alternatief voor een koffiepauze. Maar als u moe begint te worden,
staat deze assistent u bij om veilig op uw rijstrook te blijven. Het instrumentendisplay
waarschuwt u als u onbedoeld van uw rijstrook begint af te wijken.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Koetswerk
Omdat veiligheid
bovenaan staat.
De versterkte
koetswerkpanelen
werden ontwikkeld
uit volledig met
elkaar verbonden
torsieonderdelen.
Kernbalken werden verder
verstevigd en de B-stijl is
gemaakt van staal met
ultrahoge treksterkte.

Veiligheidstechnologie

>

Bescherming waarop u kunt
vertrouwen.
Waar u ook naar toe gaat, de nieuwe Kia cee’d brengt u
goed beschermd op uw bestemming.
Om een maximum aan stabiliteit en schokdemping
te kunnen bieden, bestaat het versterkte koetswerk uit volledig
met elkaar verbonden torsieonderdelen. Voor een alomvattende
veiligheid van de passagiers is het uitgerust met 6 airbags,
twee frontale airbags, twee zijairbags en twee
gordijnairbags. Alle veiligheidsmaatregelen werden
rigoureus getest om te voldoen aan de strengste
Europese veiligheidsvoorschriften.
Airbags:
6 airbags staan strategisch opgesteld in de
passagiersruimte om u en uw passagiers te
beschermen indien nodig.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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UITRUSTING OPTIES

>

De kleine dingen die het
verschil maken.
Of u nu houdt van glamour of avontuurlijk, sportief of praktisch bent, de nieuwe cee’d heeft
alles om in uw behoeften te voorzien.
1. Verchroomd uitlaatsierstuk:
voor een stijlvolle look
2. Koplampsproeiers:
om te zien en gezien te worden
3. Deurafwerking en deurgrepen:
in highgloss zwart
4. Verwarmd stuurwiel
perfect bij koud weer
5. Schakelhendels:
schakelen met de handen waar ze thuishoren:

10. Dashboardkastje:
ruim en geventileerd om zaken koel te houden

1

11. Achteruitrijcamera:
helpt uw cee'd schadevrij parkeren
12. Handbediende airconditioning:
stel uw ideale temperatuur in
13. Buitenspiegel met richtingaanwijzer:
ziet er goed uit en is veilig
14. Sfeerverlichting:
zet de toon voor een aangename rit

op het stuurwiel
6. Luchtroosters (voor):
het beste klimaat voor de voorste inzittenden
7. Luchtroosters (achter):

4

verstelbare roosters voor de achterpassagiers

6

8. Aluminium pedalen:
een must voor de sportieve bestuurder
9. Vertrouwd instrumentencluster:
essentiële informatie in een stijlvolle en
ergonomische presentatie

11
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Een kijkje nemen, loont altijd.
In de cee’d vindt u
kwaliteitskenmerken in het
kleinste hoekje.
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Cassa White (WD)

Machine Silver (9S)*

Sirius Silver (AA3)*

Sand Track (D5U)*

Matrix Brown (J5N)*

Infra Red (AA1)*

Space Blue (J3U)*

Planet Blue (D7U)*

Dark Gun Metal (E5B)*

Black Pearl (1K)*

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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Kleuren, velgen & technische gegevens

>

Wat u mooi vindt.
Onze designers hebben hun deel gedaan, nu is het aan u.
Kies uw favoriete kleur, velgen en motortype en bouw een cee’d die
perfect bij u past.

195/65R 15" stalen velgen
met sierdeksels

205/55R 16" lichtmetalen
velgen

cee'd specificaties
Motoren

1.6 L
DIESEL 128 pk

1.6 L
BENZINE 135 pk

Type

GDI vier-cylinder

VGT vier-cylinder

DOHC 16-kleppen

DOHC 16-kleppen

Cilinderinhoud (cc)

1.591

1.582

Max. Vermogen (kW)

135/6.300

128/4.000

Max. Koppel (Nm)

165/4.850

260/1.900–2.750

195

197

Manuele

6

6

Automatische

6

6

Max. Snelheid

Versnellingen

(mm)
Schouderruimte (voor)

1.410

Grondspeling

Totale breedte (zonder spiegels) 1.780

Schouderruimte (achter)

1.392

Interieurbreedte (voor) 1.360

Totale hoogte

1.470

Wielbasis

2.650

Interieurbreedte (achter)1.295

Hoofdruimte (voor)

1.018

Loopvlak (voor)

1.563

Inhoud koffer :

Loopvlak (achter)

1.576

(achterbank plat) 1.318 L

Totale lengte

225/45R 17" lichtmetalen
velgen

4.310

Hoofdruimte (achter)

976

Beenruimte (voor)

1.067

Beenruimte (achter)

894

Vooroverhang

900

Achteroverhang

760

140

380 L

Inhoud brandstoftank 53 L

cee'd buitenafmetingen (mm)
* Alle informatie en illustraties zijn gebaseerd op de gegevens beschikbaar
op het ogenblik van publicatie en zijn onderworpen aan wijzigingen.

1470

Vraag uw Kia dealer voor meer informatie.

900

2650
4310

760

1563/1553/1555/1549

1571/1561/1563/1557

1780
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KIA MOTORS CORPORATION
Kia maakt deel uit van een dynamisch, krachtig en modern
wereldconcern dat garant staat voor een productie van ruim vier
miljoen auto’s per jaar. Kia kent als een van de weinige Zuid-Koreaanse
fabrikanten een historie van meer dan een halve eeuw. Na de productie
van fietsen en motorfietsen werd in de jaren zeventig een begin
gemaakt met de productie van auto’s. De ontwikkelingen volgden

elkaar vanaf dat moment in hoog tempo op, met als resultaat het brede
modellengamma dat Kia vandaag de dag aanbiedt. Daar blijft het
echter niet bij, gezien een veelvoud aan activiteiten die in de nabije
toekomst nog op de agenda staan. Naast veel nieuwe modellen,
presenteert Kia met regelmaat ook concept cars. Deze auto’s geven
een juiste indruk van wat Kia in de toekomst kan gaan brengen.

Planting for a better life KIA AUTOLEASE
Kia Motors Europe ondersteunt via haar “Planting for a Better Life”programma, het Jatropha-project in Mali van de Trees for Travel
stichting. Malinese boeren planten 6 miljoen Jatropha-struiken ter
bescherming van hun akkers. De lokale gemeenschap profiteert
hiervan door hogere landbouwopbrengsten, extra inkomen voor de
boerenfamilies en de productie van biodiesel.
De 14 aangesloten Kia importorganisaties in Europa, waaronder Kia
Motors Nederland, doneren 6 struiken per nieuw verkochte auto. Dit
integrale onderdeel van haar beleid voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen wordt voor Kia uitgevoerd via het ‘Trees for All’ programma
van Trees for Travel. Deze Nederlandse stichting heeft ruime ervaring
bij de ontwikkeling van Jatropha-projecten en startte in 2007 al
een samenwerking met de Kia-importeurs in Nederland en Zweden.
Er staan inmiddels al 2,3 miljoen struiken op de akkers, er zijn 51 Jatropha
veldscholen opgezet die meer dan 5000 boeren hebben geleerd hoe zij de
Jatropha het beste kunnen planten en de oogsten van pinda’s, gierst en maïs
kunnen maximaliseren. Door deze overeenkomst biedt Kia Motors Europe
aan nog meer boerenfamilies een betere toekomst. Door zich te verbinden
aan het Jatropha-project in Mali helpt Kia te zorgen dat de lokale boeren een
eerlijk inkomen krijgen. De Jatropha is een struik die goed tegen de droogte
kan en die tal van voordelen heeft. De plant is giftig voor dieren en beschermt
als haag de akkers. Het helpt erosie voorkomen en vanaf het vijfde jaar
produceert een struik circa 3,5 kilo klimaatnoten. Voldoende om een halve
liter biodiesel te produceren en zo de inkomsten van de boeren te vergroten.
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AUTOLEASE

Uw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om leaseoplossingen op individueel niveau. Kia Autolease biedt een breed en
gevarieerd pakket van producten bestaande uit Full Operational Lease en
Netto Operational Lease.

KIA FINANCE
Kia Finance heeft diverse oplossingen op het gebied van financiering,
zoals huurkoop of een doorlopend krediet.* Zo kan altijd de best passende
financieringsmogelijkheid voor u op maat gerealiseerd worden.
Interesse in of vragen over de producten van Kia Finance en Kia
Autolease? Op www.kia.nl vindt u meer informatie. Of vraag uw Kiadealer om de brochure

10 x 12

* Kijk voor de algemene voorwaarden en prospectus op www.kia.nl. Uw aanvraag wordt getoetst bij het
Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar worden ook uw gegevens en aanvraag geregistreerd. Kia
Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance
Benelux B.V. heeft een vergunning voor het aanbieden van consumentenkrediet en is geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011170.

STANDAARD 7 JAAR KIA GARANTIE
Uniek in Europa: Kia Motors levert nu elke nieuwe Kia met een
garantietermijn van 7 jaar. Naast de scherpe prijzen en rijke
standaarduitrusting, kiest u met een Kia nu ook voor extra zekerheid.
Doe ons dat maar eens na!

Hoe het komt dat Kia deze onovertroffen garantie kan bieden? Heel
simpel: Kia heeft zoveel vertrouwen in haar eigen productiekwaliteit
dat ze elke auto een garantie van 7 jaar durft te geven. Elk van onze
modellen wordt geleverd met een uitgebreide fabrieksgarantie van
7 jaar. Zonder verborgen kleine lettertjes of verrassingen achteraf.

7x VRAAG EN ANTWOORD
Op welke auto is de 7 jaar Kia garantie van toepassing?
Op elke nieuwe Kia die verkocht en geregistreerd wordt na 1 januari 2010.
Gelden er beperkingen voor de kilometrage?
Gedurende de eerste drie jaar gelden er geen beperkingen voor de
kilometrage onder de garantie. Over de volledige periode van de garantie
is de beperking voor de kilometrage 150.000 km.
Zijn er onderdelen die niet onder de 7 jaar garantie vallen?
Sommige onderdelen zijn aan normale slijtage onderhevig. Denk bijvoorbeeld
aan banden, remblokken, ruitenwisserbladen en bougies. Deze onderdelen
vallen daarom niet onder de 7 jaar garantiedekking, maar moeten bij regulier
onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten van tijd tot tijd vervangen
worden. De Kia-dealer kent vaste prijzen voor onderhoud en de meest
voorkomende reparaties, dus ook daarmee weet u vooraf waar u aan toe
bent. Kijkt u voor meer informatie over de garantie voor dit specifieke model
onderaan deze pagina.
Hoe zit het met carrosserie?
De carrosserie van al onze auto’s is gedekt voor minimaal 7 jaar/150.000 km.
Er zijn zelfs modellen met een dekking van 10 en 12 jaar. De autolak is
maximaal gegarandeerd voor 5 jaar/150.000km.

Hoe is het mogelijk dat Kia als enige autofabrikant 7 jaar garantie
/150.000 km garantie geeft?
De hoge productiekwaliteit van onze fabrieken in Europa en elders geeft
Kia het vertrouwen om deze bijzondere garantie te geven, die uniek is op
de Europese markt.
Is de garantie overdraagbaar op de volgende bezitter?
Ja, zonder probleem. De garantie is 100% overdraagbaar op de volgende
eigenaren. Hierdoor blijft de restwaarde van de auto hoog en is de auto
zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.
Is er objectief bewijs voor de kwaliteit en betrouwbaarheid
van Kia?*
Kia auto’s zijn grondig getest door autojournalisten uit heel Europa. Zo voerde
het Duitse toonaangevende tijdschrift “Auto Bild*” een 100.000 km duurproef
uit met een Kia cee’d. De cee’d kreeg de best mogelijke beoordeling (A),
waardoor de cee’d in de Top 5 staat van alle auto’s die door AutoBild ooit
aan een duurproef zijn onderworpen.
* AutoBild is de Duitse tegenhanger van het Nederlandse blad AutoWeek.

cee'd ZEKERHEDEN
7 jaar fabrieksgarantie
Kia staat garant voor kwaliteit. Daarom bieden wij op uw nieuwe Kia maar
liefst 7 jaar volledige fabrieksgarantie (max. 150.000 km). Dat is uniek in
Europa! De eerste drie jaar geldt zelfs géén kilometerbeperking.

3 jaar audiogarantie
Zelfs op het audiosysteem, navigatie- en entertainmentsysteem heeft u
bij Kia garantie. Kia geeft hierop 3 jaar garantie (max. 100.000 km). Zo kunt
u dus gegarandeerd lang blijven genieten van uw favoriete muziek!

5 jaar lakgarantie
Wat mooi is moet mooi blijven. De hoogwaardige lakkwaliteit van alle Kiamodellen wordt gegarandeerd door de hoge houdbaarheid en dikte van de
gebruikte laklaag. Door de langdurige bescherming van de laklaag hoeft u
zich geen zorgen te maken. Om dit te bewijzen krijgt u 5 jaar lakgarantie
(max. 150.000 km).

Kia internationale wegenhulpgarantie
Bovenop alle andere garanties van Kia, krijgt u 24 uur per dag, 7 dagen
per week internationale wegenhulpgarantie in Nederland en de rest
van Europa. De wegenhulpgarantie biedt u hulp ter plekke én (indien
nodig) vervangend vervoer of een overnachting. Bovendien wordt u
bij de alarmcentrale altijd in het Nederlands te woord gestaan. Met
de internationale wegenhulpgarantie van Kia wordt uw mobiliteit
gegarandeerd, waar en wanneer u het ook nodig mocht hebben. De
eerste drie jaar zijn er geen beperkingen aan deze garantie verbonden,
daarna geldt dat uw Kia regelmatig en in overeenstemming met het
onderhoudschema is onderhouden bij een officiële Kia-dealer. Vraag uw
Kia-dealer naar de voorwaarden.

12 jaar carrosseriegarantie
Ook op de carrosserie geeft Kia een uitstekende garantie van maar liefst
12 jaar (max. 150.000 km). Hiermee onderstreept Kia de hoogwaardige
kwaliteit van de carrosserieën.
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KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
www.kia.nl
E-mail: info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van de auto’s zoals
die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De modellenreeks, technische
specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt verschillen en kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van
opties, zoals de getoonde audio-apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem
voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

12.001898 dut-nl

www.kia.nl

De eerste 3 jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

