De nieuwe
Kia Ceed

Het leven is wat je er zelf van maakt.
		
Welkom in de wereld van Kia.
Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar en spannend
in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar je ook heen gaat en wat je
ook gaat ontdekken, Kia is erbij.
Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. Daarom
ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee jij de wereld kunt
verkennen, dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s met
geavanceerde technologieën en slimme oplossingen. Auto’s met onze
unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs van onze buitengewone
kwaliteit. Bij alles wat we doen staat altijd maar één doel centraal:
jouw verwachtingen overtreffen.
We nodigen je uit om deze nieuwe Kia Ceed eens goed te bekijken.
Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.

EXTERIEUR DESIGN

De Kia Ceed familie.
Puur plezier.
Puur leven. Puur genieten.

Het leven is prachtig en heerlijk inspirerend. Zeker met de Kia Ceed hatchback. Die legt de lat hoger dan ooit.
Elke versie overtuigt je met zijn eigen dynamiek en rijplezier. Met flair, innovatieve technologie en ongekend
comfort. Welke is jouw favoriet: de krachtige Ceed, de stoere Ceed GT-Line met zijn bijzonder dynamische
karakter? Of ga jij voor de pure sportiviteit van de zinderende Ceed GT? Welke je ook kiest, één ding is zeker:
dat wordt genieten!
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EXTERIEUR DESIGN

De Ceed Sportswagon,
nu ook als Plug-In Hybrid.
Zoek je meer ruimte, maar wil je geen concessies als het gaat om rijplezier? En heb jij ook hart voor het milieu?
Bij de Kia Ceed Sportswagon en Sportswagon GT-Line zit je helemaal goed. Die zijn er nu tevens als Plug-in
Hybrid, met state-of-the-art schone aandrijflijn. Voor inspirerende prestaties bij écht lage emissiewaarden.

Vol ruimte. Vol avontuur.
Vol energie.
De Ceed Sportswagon heeft dezelfde prachtige lijnen als de populaire hatchback, met extra binnenruimte
en nóg meer veelzijdigheid. Chromen raamlijsten en dakrelings benadrukken zijn elegante lijnen.
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EXTERIEUR DESIGN

De Kia Ceed.
De juiste tijd, de juiste plaats.

Zoek jij een auto waarvan je elke dag geniet? Met een uitstraling die past bij jouw ondernemende
karakter? En vind jij dat een auto die er zelfverzekerd uitziet ook krachtig moet rijden? Dan heb je
nu gevonden wat je zoekt. De Kia Ceed grijpt direct je aandacht. Kijk maar naar het uitgesproken
design met de krachtige 3D-gevormde tiger nose grille. De full-LED koplampen en de ice cube
LED-dagrijverlichting. De schitterende chromen sierlijsten langs de zijruiten en 17" two-tone
lichtmetalen velgen. De Ceed maakt autorijden weer echt genieten.
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INTERIEUR DESIGN

Jij en je dreamteam.
De cockpit van de Kia Ceed is helemaal ontworpen rondom jou, de bestuurder. Dat
zorgt voor intuïtieve bediening en perfecte controle. De horizontale layout van het
dashboard geeft een prettig lichte en open sfeer. Zacht aanvoelende materialen
versterken het exclusieve gevoel van ruimte en vrijheid. En: in de Ceed gaat stijlvol
design hand in hand met innovatieve technologie. Van 10,25" touchscreen navigatie
en interactief digitaal instrumenten cluster van 12,3". En nog veel meer...

GT-LINE EXTERIEUR

Geniet van de aandacht.

De Kia Ceed GT-Line is een echte eyecatcher, met zijn speciale 3D-radiatorgrille en scherp
gesneden ‘air blade’ mistlampen als krachtige blikvangers in de voorbumper. Sportieve zijskirts met
zilverkleurige accenten en standaard 17" lichtmetalen GT-Line velgen benadrukken zijn dynamische
uitstraling. Glanzend verchroomde uitlaatsierstukken maken het sportieve plaatje compleet.
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GT INTERIEUR
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GT EXTERIEUR

Klasse met karakter.
Rood staat voor vuur en sportieve prestaties. Vandaar de pittige kleuraccenten in het Ceed GT interieur.
Zoals contrasterende stiksels in de suède/lederen stoelbekleding met GT-logo, en in het leren D-cut stuurwiel.

Laat zien wie je bent.
De Ceed GT is een imponerende aanwezigheid.
Elk detail straalt kracht en sportiviteit uit. Van het
onmiskenbare GT-logo in de chroom-omlijste hoogglans
zwarte honingraatgrille tot geraffineerde kleuraccenten,

zoals de rode biezen op de zijskirts en de 18”
diamond-cut lichtmetalen velgen. Met als overtuigend
slotakkoord de dubbele performance uitlaten, die het
krachtige geluid van de 1.6 T-GDi motor laten horen.
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EXTERIEUR

PLUG-IN HYBRID

Welkom in de toekomst.
Zodra je de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid ziet, weet je het meteen: dit is het beste van twee werelden. Een unieke
combinatie: de stijl, ruimte en veelzijdigheid van een elegante stationwagen met de power, dynamiek en pure efficiency
van elektro-hybride. Deze auto straalt 100% kwaliteit en zelfbewustzijn uit. Van de markante voorzijde met de tiger nose
grille via de slanke body tot de gespierde achterzijde met heldere LED–achterlichten. De geavanceerde geëlektrificeerde
aandrijflijn schakelt naadloos en ongemerkt tussen brandstof- en elektrische aandrijving. Dat maakt elke rit dynamischer én
milieubewuster dan ooit. Opladen doe je gewoon thuis aan het stopcontact, of onderweg aan een openbare laadpaal: ‘van
nul tot vol’ in drie uur.
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INTERIEUR

PLUG-IN HYBRID

Laadaansluiting

12,3” Digitaal instrumentenpaneel

Opladen is super gemakkelijk, thuis via het stopcontact of

Het optionele volledig digitale instrumentenpaneel met 12,3” hoge

onderweg. Aan een openbare laadpaal vul je de accu van de Ceed

resolutie display heeft een speciale Plug-in Hybrid weergave.

Sportswagon Plug-in Hybrid tot 100% in pakweg drie uur.

Daarmee heb je altijd live informatie over de rijmodus, de
accustatus en het resterende rijbereik.

Het plezier van extra power.
De Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid is jouw overtuigende entree in de wereld van schone mobiliteit. Met zijn
elektrische en benzine-hybride aandrijving maakt hij duurzaam autorijden praktisch en heel gebruiksvriendelijk.
Hij switcht soepel en zonder dat je het voelt tussen elektrisch en hybride rijden. Met 100% volle accu’s kom je volledig
emissievrij tot wel 50 kilometer ver (WLTP). Dat maakt elke rit zo schoon mogelijk – de meeste korte ritjes rijd je dan
puur elektrisch. Het comfortabele en praktische interieur verrast je bovendien met allerlei slimme technologie.
Zo maakt Kia elektrisch-hybride rijden elke keer een feestje.

10,25” Navigatiesysteem

Laadindicator

Het nieuwste Kia navigatiesysteem kun je tot in detail aanpassen

Deze zit slim ingebouwd in de speakergrille centraal in het

en instellen naar je eigen smaak. Met de split-screen functie kun je

dashboard. Zodra je inplugt om op te laden tonen drie LED-lampjes

tot drie verschillende programma’s tegelijk raadplegen. Het toont je

het batterijniveau en de laadstatus. Doordat deze lampjes ook van

tevens de energiestromen, de accustatus en andere informatie over

buiten de auto zichtbaar zijn, weet je al bij het instappen hoe vol je

het Plug-in Hybrid systeem.

accu is.
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DYNAMIEK EN RIJPLEZIER

Inspirerend dynamisch.

Intens genieten van elke rit – daarvoor kies je de Ceed GT.
Hij inspireert je met zijn looks, hij verrast je met zijn dynamiek en
de power van zijn 150 kW/204 pk sterke 1.6 T-GDi benzinemotor.
Gekoppeld aan een geavanceerde 7-traps DCT-automaat met
zijdezachte schakelmomenten brengt die het riante vermogen
overtuigend op het wegdek - efficiënt en ongekend dynamisch.
Zo wordt vervoeren ‘in vervoering brengen’.

7-traps DCT-automaat

Schakelflippers*

De jongste generatie van de soepele 7-traps DCT-automaat met

Met de schakelflippers aan het stuurwiel kies je altijd snel en

dubbele koppeling biedt comfort en sportieve prestaties bij een zo

trefzeker de juiste versnelling, met beide handen veilig aan het

laag mogelijk verbruik.

stuur, voor optimale controle en dynamiek.

Drive Mode Select (DMS)*
Een extra boost voor je rijplezier. Drive Mode Select – leverbaar in combinatie met de 7-traps DCT-automaat – verandert
het rijkarakter van de Ceed met één druk op de knop naast de transmissiehendel. In de stand Sport trakteert het je op
extra sportieve prestaties en een verrukkelijk alerte gasrespons, voor vlot en veilig inhalen. Drive Mode Select geeft via de
stuurbekrachtiging tevens voor een directer stuurgevoel, voor inspirerend dynamisch rijplezier. In Sport-modus geeft een
speciale regelklep in het uitlaatsysteem de 1.6 T-GDi motor een extra sportieve klank.

* Drive Mode Select en Schakelflippers zijn alleen beschikbaar voor uitvoeringen met 7-traps DCT-automaat en handgeschakelde GT-Line
uitvoeringen.

Powertrain

MILD HYBRID
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PLUG-IN HYBRID

Start de toekomst.
Afbeelding alleen bedoeld ter illustratie.

Smart Technology
Nieuw in de Kia Ceed familie is ook het EcoDynamics+ Mild Hybrid Powertrain System. Daarmee kun
je uitzonderlijk zuinig rijden zonder opladen, en met minimale emissies. De brandstofmotor is daarbij
gekoppeld aan een 48-volt lithium-ion accu en een compacte elektromotor. Die laatste ondersteunt de
brandstofmotor bij acceleratie en wint remenergie terug als stroom voor de accu. Dat rijdt heel dynamisch
én superzuinig!

Met de Hybrid/Electric (H/EV) switch naast de transmissiehendel kun je zelf kiezen: wil je puur elektrisch rijden, of
hybride? De EV-modus is ideaal voor in de stad: daarmee rijd je puur elektrisch, zonder brandstof te verbruiken en
zonder uitlaatgassen, tot maar liefst 50 km (WLTP). Zodra de accu verder leeg raakt, schakelt de auto vanzelf over
naar de Hybrid-modus. Daarin werken de benzine- en elektromotor simultaan, al naar gelang de omstandigheden
en de gevraagde prestaties. Lekker vlot en zo zuinig mogelijk.

Energy flow

Driving
situation
Torque assist
Ondersteuning

Cruising
Kruissnelheid

Coasting
Coasting*

Elke rit begint in elektrische modus

Bij versnellen of heuvelop rijden

Bij rijden op constante

De Mild Hybrid uitvoering met iMT (intelligente

Bij vertragen of remmen werkt de

Vertraag je of rem je af tot

voor stille, krachtige en soepele

werken beide systemen samen:

snelheid is doet de efficiënte

handgeschakelde versnellingsbak) heeft een

elektromotor als een dynamo: hij zet

stilstand met de transmissie in

prestaties vanaf de eerste meters.

de elektromotor ondersteunt de

brandstofmotor al het werk. Zo

slimme ‘coasting’-functie. Die helpt je om extra

de bewegingsenergie van de auto om

de versnelling, dan schakelt de

brandstofmotor met stroom uit

nodig laadt die ook de accu’s

zuinig te rijden door de motor uit te schakelen

in stroom, die terugvloeit in de accu

verbrandingsmotor automatisch uit

de accu, voor extra trekkracht.

verder bij.

zodra je de auto laat uitrollen zonder het

voor later gebruik.

om brandstof te besparen.

Start

Start

Energy recuperation
Regeneren

Moving stop & start
Rijdende Stop & Start

gaspedaal aan te raken. Raak je het gaspedaal
weer aan, dan schakelt de motor direct weer
in.

* Deze functie is alleen beschikbaar op voertuigen met intelligente handgeschakelde
versnellingsbak; de werking hangt samen met de rijomstandigheden.

25

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

Laat je verrassen.

Stoelverwarming en –ventilatie voorin, stoelverwarming achterin
Hoe koud het buiten ook is: met de stoelverwarming voor- en achterin zit je altijd goed. Die werkt snel en geeft je een keuze van 3
verschillende temperatuurniveaus zelfs op uitzonderlijk koude dagen comfortabele warmte. Ook stuurwielverwarming hoort tot de
mogelijkheden. En op zonovergoten zomerdagen? Dan zorgt ventilatie in de voorstoelen voor prettige verkoeling.

Met de Kia Ceed is elke rit genieten. Dat begint al bij het instappen,
met een stijlvolle entree en alle comfort dat je kunt wensen. Optioneel
hoogwaardige zwart lederen stoelbekleding en een verschuifbare
centrale armsteun, eveneens in zwart leder.

Integrated Memory System (IMS)

Smart key

De Kia Ceed is optioneel leverbaar met Integrated Memory System

Genieten zonder gedoe: met de Smart Key kun je instappen zonder

(IMS) op de bestuurdersstoel. Zo haal je met één druk op de knop

je sleutel uit je zak te halen, en starten met een druk op de

jouw favoriete instellingen terug.

Start/Stop-knop. Klaar voor de start…?
Slimme extra functie van de Smart Key is de Remote Window
Control: houd je de lock-knop ingedrukt, dan sluiten automatisch
de geopende zijruiten.
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CONNECTIVITY

Altijd en overal verbonden.
Onderweg en toch altijd volledig ‘connected’ - de Kia Ceed maakt het
mogelijk. Selecteer je bestemming op het naadloze 10,25” touchscreen met
navigatie inclusief 7 jaar gratis kaartupdates. Bestuur allerlei handige functies
gewoon met je stem – dus veilig met beide handen aan het stuur – en geniet
van glasheldere bediening en geluidskwaliteit van telefoonoproepen en
muziek via Bluetooth.

JBL Premium Sound System

Draadloos opladen

7 Jaar Kaartupdates

Audio in de Kia Ceed klinkt als een klok dankzij het JBL Premium

Leg je smartphone met Qi-technologie gewoon op de draadloze

Als onderdeel van onze uitgebreide

Sound System, met 8 speakers en Clari-FiTM technologie. Die

oplader.

kwaliteitsbelofte krijgt elke nieuwe Kia Ceed

verbetert de geluidskwaliteit van je MP3’s en geeft een verrassend

met LG-navigatie vanaf het eerste jaar zes

vol en rijk geluid.

keer gratis een jaarlijkse kaartupdate: een
unieke service waarmee jouw routegids
7 jaar lang altijd up-to-date is.

KIA UVO CONNECT

Voel de verbondenheid.
Met de nieuwe dienst UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, stap je in de toekomst
van verbonden autorijden. Allereerst brengt de nieuwe Kia Live service nuttige real-time
rit- en omgevingsinformatie naar je navigatiesysteem. Daar bovenop brengt de nieuwe
UVO app relevante data over je auto naar je Android of Apple smartphone. Extra goed
om te weten: deze nieuwe technologie is ontwikkeld conform de EU-normen voor privacy,
transparantie en security.

Kia Live

UVO App

Deze nieuwe dienst werkt na activatie via de geïntegreerde

Deze superslimme nieuwe app, speciaal door Kia ontwikkeld voor Android en

SIM-kaart in het infotainmentsysteem. Deze ontvangt live data

Apple smartphones, vertelt je alles wat je wilt weten over je auto, de actuele

voor verschillende services. Zo heb jij onderweg altijd actuele

status en je gemaakte ritten. En, nog mooier: je kunt er veel zaken zelfs op

informatie van buitenaf, direct op je navigatiedisplay.

afstand mee uitlezen of bedienen.

Nuttige plaatsen
Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of
een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel
Live verkeersinformatie

eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

Voertuiginformatie

Diensten op afstand

Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate

Parkeren

Vind mijn auto

Upload naar auto

Vertelt je de laatst bekende locatie van je auto – ideaal voor

Handig: via de app stuur je ook draadloos en moeiteloos je

het terugvinden van je auto in een onbekende stad of een

volgende bestemming of route vanaf je smartphone naar het

groot parkeerterrein.

navigatiesysteem van je auto.

Voertuigstatus

Portiervergrendeling

Biedt je een actueel overzicht van alle belangrijkste aspecten

Twijfel je of je auto wel op slot staat? Je ziet het direct in

van je auto, zoals portiersloten. Voor een EV is ook de

de UVO Connect app. Je kunt hem zelfs op afstand ont- en

accustatus en het oplaadniveau beschikbaar in het overzicht.

vergrendelen.

verkeersinformatie van TomTom, die elke twee minuten wordt
ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed doorstroomt
en welke wegen je beter even kunt mijden. Loopt het verkeer
echt vast? Dan suggereert het systeem je snel een alternatieve
route naar je bestemming.
Controles en ‘black spots’
Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk waar je
vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag verwachten, of
bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem waarschuwt je ook voor
plaatsen waar bovengemiddeld veel ongevallen gebeuren.
Weersverwachtingen
Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen, zonen neerslagkansen je op de plaats van bestemming mag
verwachten, tot vier dagen vooruit. Zo weet je precies wat je
moet inpakken: een warme jas, of toch de strandspullen?

Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming
parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeerplaatsen
op straat en in parkeergarages. Inclusief locaties, details,
kosten en live beschikbaarheid.
Brandstof info
Wanneer je brandstof bijna op is. Toont UVO Connect je
de dichtstbijzijnde benzinestations en (met behulp van een
online TomTom-database) de huidige prijzen, zodat je je
tankbeurten kunt plannen.

Mijn ritten

Oplaadpunten

gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

Met dit overzicht weet je altijd waar op jouw route of in je

Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief

Meldingen
Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke

omgeving de dichtstbijzijnde oplaadpunten zijn, inclusief

berichten en updates zodra er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als

extra info over laadsnelheid en connectortype

het alarm afgaat. Of als er onderhoud nodig is. Je kunt zelfs

(alleen voor EV).

instellen dat je maandelijks een overzicht krijgt van al je
ritten.
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VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN

De veiligheid van
intelligente extra’s
Als je ontspannen kunt rijden, geniet je meer. Daarom helpt de Ceed je met
slimme en intelligente extra’s. Innovatieve technologie die jou, je familie en
je vrienden altijd optimaal beschermt.

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeidheidsherkenning

Met actieve rijbaanassistentie raak je nooit meer onbedoeld van

Dit systeem merkt het als je slaperig wordt achter het stuur, door

het rechte pad. Dit innovatieve systeem werkt met een camera in

te letten op de bediening van stuurwiel, richtingaanwijzers en

de voorruit die de rijbaanmarkering ziet. Merkt het systeem dat je

gaspedaal en de totale ritduur. Slaat de vermoeidheid toe, dan

ongewild (zonder richting aan te geven) buiten je rijbaan raakt, dan

geeft het een geluidssignaal en verschijnt een pictogram van een

geeft het een duidelijk signaal en stuurt het je zo nodig zelf terug in

kop koffie in het instrumentenpaneel: tijd voor een pauze!

het juiste spoor.

Dodehoekassistentie
Dit systeem kijkt met een radar continu links en rechts naast

Adaptieve cruise control met
Stop-/startsysteem

en achter de auto, en waarschuwt je via een symbool in de

Met behulp van een camera en radarsensoren regelt de Adaptieve

buitenspiegel als er een voertuig in de dodehoek rijdt. Zo helpt de

cruise control de snelheid én de volgafstand tot je voorliggers. Het

dodehoekassistentie je om veilig van rijbaan te wisselen: zet je je

systeem handhaaft een veilige ingestelde afstand en past zo nodig

richtingaanwijzer aan terwijl het systeem een voertuig ziet in de

de eigen snelheid aan. Remt de voorligger af, dan vertraagt ook de

dodehoek, dan slaat het alarm met een knipperend lampje in de

Ceed, zo nodig zelfs helemaal tot stilstand. Versnelt de voorligger,

Autonome noodremassistentie

Snelheidsbordenherkenning

buitenspiegel.

dan versnelt ook de Ceed tot de vooraf ingestelde maximum

De autonome noodremassistentie herkent in de standaarduitvoering

Met de Snelheidsbordenherkenning of SLIF (Speed Limit

snelheid. Een ideale feature, met name in druk spitsverkeer.

voorliggers op dezelfde rijbaan, en in de extra uitgebreide uitvoering

Information Function) hoef je nooit meer te twijfelen over de

ook overstekende voetgangers. Het werkt met een camera en

maximumsnelheid ter plaatse. Een camera in de voorruit herkent

radarsensoren: die registreren de snelheid en afstand van voertuigen

snelheidsborden en eventuele inhaalverboden langs de weg, en

voor de auto. Komt een voorligger gevaarlijk dichtbij, dan waarschuwt

toont die in de navigatie en in het instrumentenpaneel.

* Adaptieve cruise control is uitsluitend beschikbaar voor modellen
met DCT-automaat.

het systeem de bestuurder met een visueel signaal. In de uitvoering met
voetgangersdetectie geeft het systeem ook een voelbare trilling in het
stuurwiel (niet leverbaar op de GT-Line). Reageert de bestuurder niet,
dan remt het systeem automatisch – om een ongeval te vermijden of de
gevolgen zo veel mogelijk te beperken.
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VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN

Je veilige Personal Assistant
De Kia Ceed neemt je veel zorgen uit handen. Hij helpt je met features die
autorijden veiliger én leuker maken. Files vermijden, hulp bij parkeren of extra
bochtenverlichting bij nachtelijke ritten op onbekend terrein? De Ceed biedt het
allemaal – en nog veel meer.

Grootlichtassistentie

Kruisend verkeersdetectie achter

Dit systeem dimt automatisch je grootlicht als er bij rijden in het

Als je achteruit een parkeerplaats of oprit uitrijdt, kijkt de kruisend

donker een tegenligger nadert. Het werkt met een camera in de

verkeersdetectie achter via radarsensors met je mee naar links en

voorruit die de koplampen van tegemoetkomend verkeer herkent.

rechts – als een extra paar ogen in je rug.

Zodra de tegenligger is gepasseerd, gaat het grootlicht vanzelf
weer aan.

Autonome rijbaanvolgassistentie* (Lane following assist)

Achteruitrijcamera

Dit systeem is een grote stap vooruit in de richting van semi-autonoom rijden en maakt level 2 autonoom rijden mogelijk.
Afhankelijk van snelheid en richting van de voorligger bedient de autonome rijbaanvolgassistentie de snelheid, de vertraging en

Deze achterwaarts gerichte camera geeft je via het navigatie-

de besturing en volgt op een vooraf ingestelde veilige volgafstand. Het werkt met een videocamera en radarsensoren en ‘leest’ de

scherm in het dashboard ruim zicht naar achter de auto.

rijbaanmarkering om de auto netjes in zijn baan te houden. Dit systeem werkt bij snelheden van 0 en 130 km/h.

Dynamische gidslijnen helpen je om veilig te manoeuvreren,
bijvoorbeeld een parkeervak in.

* Autonome rijbaanvolgassistentie is uitsluitend beschikbaar voor modellen met DCT-automaat.
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VEELZIJDIGHEID

Ruim baan voor
alles wat je wilt.
40:20:40 gedeelde achterbank

One-touch ontgrendeling

Met de optionele in drie delen neerklapbare achterbank kun je de

De Ceed Sportswagon maakt het inladen van grote voorwerpen

bagageruimte en de zitruimte in je Ceed Sportswagon indelen zoals

heel eenvoudig: met de comfortabele one-touch ontgrendeling

je wilt. Ideaal voor naar de sportclub, voor klussers en voor de grote

klap je de achterbankrugleuning met één knop om.

vakantie.

De Kia Ceed Sportswagon biedt veel meer dan alleen ruimte voor alle inzittenden. Ook qua laadvolume staat hij aan de top in zijn segment. Al die handige bagageruimte is bovendien heel praktisch te benutten, dankzij onder meer one-touch omklappen van de achterbank, slim ingedeelde
extra opbergvakken en een achterklep die handsfree opent. De Ceed Sportswagon zit boordevol
slimme ideeën.

Slimme automatische achterklep
De ideale gadget, zeker als je je handen vol hebt: zodra je met de Smart Key op zak achter de achterklep van de Ceed
gaat staan, gaat deze automatisch langzaam open.

Bagageruimte
De Ceed Sportswagon biedt maar liefst 625 liter bagageruimte, inclusief twee opbergvakken onder de laadvloer. Slimme
extra’s zoals bagagehaakjes en vloernetten houden losse items netjes op hun plek. En in een handig vakje onder de
bagagerolhoes bewaar je ook kleinere items veilig uit het zicht.
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EXTRA’S

Genieten met volle teugen.
De Ceed verwent je met nieuwe levels van comfort en gebruiksgemak. Hij verrast je
met luxe features die je normaal alleen in hogere prijsklassen tegenkomt. Extra’s zoals
stuurwielverwarming en een 10,25" full map navigatiesysteem maken elke rit prettig
en relaxed – een verademing.

Dual zone climate control

USB-Snellader

Kies je eigen temperatuur en ventilatiestand. Omdat de

Blijf verbonden, waarheen je ook gaat. Via de USB-poort' in de

temperatuur gemakkelijk links en rechts apart in te stellen is, kan

middenconsole voorin kun je je telefoon of tablet aansluiten om

iedereen zijn eigen temperatuur bepalen. Dit systeem zorgt dan

muziek af te spelen of om ze onderweg op te laden. Er is ook een

zelf voor een prettig interieurklimaat.

5V snellader beschikbaar.

Heldere ideeën

Elektronisch bedienbare handrem

Stuurwielverwarming

Aan de voorzijde combineert de Kia Ceed zijn sportieve genen met

Gemak en veiligheid gaan hand in hand. Een sprekend voorbeeld:

Van alle verrassende features in de Kia Ceed is dit

een uitgesproken design. Zoals volledig LED-koplampen en ‘Ice

de parkeerrem. Die bedien je voortaan simpel met een druk op de

’s winters de leukste. Hiermee begint elke rit met een gevoel

Cube’ LED-dagrijverlichting, mistlampen en 17” two-tone lichtme-

knop.

van luxe en behaaglijkheid – zelfs op de koudste ochtend.

talen velgen.
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UITVOERINGEN

Kies de Ceed die bij je past

ComfortLine

Vanaf DynamicLine

De Ceed ComfortLine is rijk uitgerust voor

Zoek jij vooral stijl en comfort, kies dan een van

jouw veiligheid en comfort. Hij verrast je met

de completere uitvoeringen. Binnen geniet je

standaard onder meer actieve rijbaanassistentie

van de volautomatische airconditioning, het

en noodremassistentie. Z’n heldere koplampen

unieke stoeldessin en 10,25" navigatie. Aan

met ice cube LED-dagrijverlichting zijn

de buitenkant onderscheidt de DynamicLine

prachtig om te zien én de ingebouwde

zich met een 3D-grille, LED achterlichten en

grootlichtassistentie zorgt voor veilig rijden in

elektrisch inklapbare buitenspiegels met LED-

de nacht. Bluetooth en een zwevend 8" audio

knipperlichten. Bij ExecutiveLine krijg je onder

display met Android Auto en Apple Car Play

andere de sierlijke 17" two-tone lichtmetalen

zorgen voor ultiem bedieningsgemak. Lichtsensor,

velgen, een glazen schuif kantel-/dak en een

vermoeidheidsherkenning en standaard

elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.

elektrische raambediening voor- en achterin
maken deze uitvoering echt heel compleet.

INTERIEURUITVOERINGEN
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Je eigen smaak,
tot in elk detail
Kwaliteit zit diep van binnen: in de prachtige interieurs met zorgvuldig geselecteerde materialen en
smaakvolle designdetails. Daarvan geniet je elke rit opnieuw. Welke kies jij: een van de twee prachtige zwarte interieurs in stof? Een zwart interieur in stof/lederlook? Of zo’n bijzonder chique interieur
in zwart leder? Met de Kia Ceed kan het allemaal.

Standaard interieur zwart - ComfortLine
Standaard zwart interieur met stoffen bekleding en donker gelakte
metalen details in het dashboard.

Luxe stoffen interieur zwart
DynamicLine

Meeruitvoering in zwart stof/lederlook
combinatie - DynamicPlusLine

Interieur in zwart leder - ExecutiveLine

Luxe interieur met hoogwaardige zwarte stoffen bekleding.

Stijlvol zwart interieur, uitgevoerd in een hoogwaardige

match met de hoogglans zwarte afwerking en satijnchromen accenten in het

Het dashboard is afgewerkt met donker gelakt metaal dat sub-

stof/kunstleder-combinatie, inclusief hoogglans zwarte afwerking

dashboard.

tiel past bij de bekleding.

met satijnchromen accenten in het dashboard.

Zachte gevoerde stoelen in zwart leder bieden exclusief comfort; een perfecte

INTERIEURUITVOERINGEN
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Sportiviteit in stijl.
De Ceed GT-Line en de Ceed GT verwennen je zintuigen met pure topklasse. Soft-touch
materialen, hoogwaardige bekleding en contrasterende zetten de toon. Wat kies jij: de
standaard geweven stoffen met kunstleder, de optionele suède/lederen bekleding, of het
volledig lederen interieur met geventileerde stoelen en geheugenfunctie in de GT-Line?
Of toch de GT, met standaard suède/lederen bekleding en rode stiksels?

GT

GT-Line

Echte eye-catchers: de zwarte suède/lederen bekleding met rode stiksels.

De zwarte suède/lederen bekleding met stijlvol contrasterende grijze stiksels.

Alleen voor GT ook stiksel verwerkt in de deurpanelen.
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VELGEN EN CARROSSERIEKLEUREN

Lakkleuren

Een unieke verschijning
Met keuze uit 12 unieke carrosseriekleuren en vijf krachtige velgdesigns is er
altijd een Ceed die precies past bij jouw karakter.

Afmetingen (mm)
Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G)

1,447

Blue Flame (B3L)

880

2,650

780

1,559 / 1,565 / 1,573

4,310

1,567 / 1,573 / 1,581

1,800

Sparkling Silver (KCS)

Infra Red (AA9)

Alleen leverbaar voor de
GT-Line uitvoeringen

1,465
880

2,650

1,559 / 1,565 / 1,573

1,070

1,567 / 1,573 / 1,581

1,800

4,600

Afmetingen (mm)
GT-Line

Black Pearl (1K)
Bandenlabels
Banden hebben invloed op het
brandstofverbruik van jouw Kia.
De Europese Unie heeft een nieuwe
etikettering ingevoerd voor alle
autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel
is gemakkelijk in te zien en biedt jou meer
transparantie.

1,442
885

2,650

1,555*/1,559

790

1,800

2,650
4,605

1,070

1,559/1,555

1,567/1,563

(17“ / 18“)

(17“ / 18“)

1,800

Cassa White (WD)

Deluxe White (HW2)

Velgen

1,563*/1,567

*met 18" lichtmetalen
* with 18” alloyvelgen
wheel

1,460

4,325

885

Orange Fusion (RNG)

Wil je weten welk
bandenlabel van
toepassing is op de
Kia Ceed?
Scan dan de QR-code
met je smartphone.
De nieuwe regelgeving
(EU) 2020/740 is van toepassing voor
energielabels van de banden met ingang
van 1 mei 2021.

16" staal

16"
lichtmetaal
(alleen PHEV)

16"
lichtmetaal

17" lichtmetaal
met diamondcut finish
(two-tone)

GT-Line 17"
lichtmetaal

GT-PlusLine
18" lichtmetaal
(alleen voor
DCT7)

GT 18"
lichtmetaal
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PEACE OF MIND

Met Kia heb je heel veel
om naar uit te kijken.
7 jaar garantie
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en
duurzaamheidstests kunnen we op de Kia Ceed,
net als op alle andere Kia-modellen, met trots
een garantietermijn van zeven jaar aanbieden.
Uniek in de branche. Elke nieuwe Kia profiteert
van deze garantie van zeven jaar of 150.000 km
op een nieuwe auto (onbeperkt aantal kilometers
voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar
vier). Kijk voor de volledige garantievoorwaarden
in het garantieboekje. Deze volledige garantie is
gratis en 100% overdraagbaar op de volgende
eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de
voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt
onderhouden. Hierdoor blijft de restwaarde van
de auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor
toekomstige kopers.
5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
De hoogwaardige lak zorgt ervoor dat jouw
nieuwe Kia langdurig beschermd is en mooi blijft
glanzen. Ook is de auto voorzien van superieure
corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst
twaalf jaar garantie bieden tegen doorroesten van
binnenuit.

JAAR GARANTIE

P U R E K WA L I T E I T

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt
geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum
van 150.000 km.

Blijf op de hoogte van Kia
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste
nieuws. Ontdek meer over Kia en over onze
spannende nieuwe auto's. Lees alles over nieuwe
technieken op het gebied van alternatieve
brandstoffen, zoals vloeibaar gas, hybride
technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar
ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee
bezig is.
We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel
partner van zowel de UEFA als de FIFA. Ook
sponsoren we de Australian Open en toptennisser
Rafael Nadal.
Kia Finance
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het
opstellen van een financieringsplan op maat. Vraag
je Kia-dealer om meer informatie.
Kia Autolease
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen
vragen om individuele leaseoplossingen. Kia
Autolease biedt een breed en gevarieerd pakket
van producten, zowel Full Operational Lease als
Netto Operational Lease.

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, die niet leverbaar zijn op
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de 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
kia.com
info@kia.nl
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