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   Ontdek een nieuwe wereld. Maak kennis met onze 

jongste toevoegingen aan de Kia cee’d familie; de nieuwe 

Kia pro_cee’d GT en cee’d GT. Met een sportieve stijl van 

binnen en van buiten en een intense, 204 pk (150 kW) 

sterke 1.6 T-GDi-motor in het vooronder, kunnen deze 

krachtigste Kia’s iedere weg aan. Maak kennis met de 

nieuwe GT’s en ontdek wat sportief rijden inhoudt  . 

  De nieuwe Kia pro_cee’d GT
en cee’d GT

  Driving reloaded   >>> 

 Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
  Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO  2  -Emissionen 

finden Sie auf der Rückseite. 
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   Genieten vanaf de eerste seconde

Kippenvel en een blijvende glimlach: de GT geeft u een goed 

gevoel. De reden? Zijn volledig nieuwe, 204 pk (150 kW) 

sterke 1.6 T-GDi-motor. Die levert 265 Nm en zorgt 

voor een 0 naar 100 km/u sprint in 7,7 seconden. Zijn 

topsnelheid bedraagt een stevige 230 km/u. Opwindende 

cijfers die worden onderstreept door het sportieve geluid 

dat uit de dubbele uitlaat klinkt. Zoals u mag verwachten 

van een auto met een atletisch karakter wordt de 

krachtige turbomotor aan een sportieve ophanging 

gekoppeld. Daardoor kleeft de GT aan de weg, waar u 

ook heen wilt. 

pro_cee’d GT / cee'd GT  >>>

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen 

finden Sie auf der Rückseite.
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Klaar voor vertrek:  
De schitterende 18” lichtmetalen velgen  

met rode remklauwen

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen 

finden Sie auf der Rückseite.
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 Design  

    Rustig, kalm en berekend 

 De strakke coupéstijl, de sportieve voor- en achterbumpers, 

18” lichtmetalen velgen met rode remklauwen en grote 

remschijven, de bekende radiator grille met GT-logo. De 

nieuwe pro_cee’d en cee’d  GT hebben alle stijlelementen 

van een echte atleet. Dus stop even, ontspan en geniet van 

het uitzicht voordat u vertrekt voor een sensationele rit. 

 pro_cee’d GT / cee'd GT    >>> 
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pro_cee’d GT / cee'd GT  >>>

 
De GT geeft de prestatiegerichte auto opnieuw vorm. LED-verlichting voor en achter? 

Aanwezig. Sportieve bumpers rondom? Zeker. Dubbele uitlaat? Natuurlijk. En daarnaast de 

flair van een driedeurs hatchback, of het praktische van een vijfdeurs hatchback. Alles van 

de hand van Kia's internationale designteam in Duitsland.

Design

  Kom nóg beter voor de dag

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen 

finden Sie auf der Rückseite.
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 LED-verlichting en sportieve bumpers   

 Dubbele uitlaat:   passend bij de klanken van de 204 pk (150 kW) sterke turbomotor 
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 Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

  Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO  2  -Emissionen 

finden Sie auf der Rückseite. 
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 Deze Recaro stoelen zijn ontworpen voor 
een actief rijgedrag en combineren stijl 

met optimale ondersteuning. 

 Vorm het 7” Supervision 
instrumentencluster om 

tot een snelheids meter 
in racestijl: druk gewoon 

op de GT-toets op het 
stuur om de koppel- 

en turbogegevens 
weer te geven. 



Black Pearl (1K)

Track Red (FRD)

Planet Blue (D7U)

Machine Silver (9S)

Deluxe White (HW2)
Metallic-Lackierungen  

sind aufpreispflichtig. 
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Vorm het 7” Supervision 
instrumentencluster om 

tot een snelheids meter 
in racestijl: druk gewoon 

op de GT-toets op het 
stuur om de koppel-  

en turbogegevens  
weer te geven.

pro_cee’d GT / cee'd GT  >>>
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und  

CO2-Emissionen finden Sie auf der Rückseite.



 Op zoek naar sportiviteit? 
Dan voelt u zich hier beslist thuis.  

  Neem plaats in de Recaro stoelen, start de motor 

en het racey Supervision instrumentencluster licht 

op. Zet de sportieve lederen versnellingspook in 

de eerste versnelling en pak het geperforeerde 

lederen stuur met rode stiknaden stevig vast... 

Tijd om het gaspedaal in te trappen. 

  GT Cockpit  

  Welkom 

 pro_cee’d GT / cee'd GT    >>> 



Official Partner Official Partner

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

 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.
 

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

 KIA MOTORS NEDERLAND B.V.   
  De Corridor 25   
  3621 ZA  BREUKELEN   
  Postbus 83
3620 AB  BREUKELEN   
  www.kia.nl
E-mail: info@kia.nl
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 www.kia.com 


