De Kia XCeed

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 Kia XCeed eens goed te bekijken. Zodat
wij je opnieuw kunnen verrassen.
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Geniet …

van je eigen keuze

Ben jij klaar voor een nieuwe stap in je leven? Een sprong vooruit, een upgrade naar de slimste
milieutechnologie? Zoek jij de spanning van elektrisch rijden én alle nieuwste snufjes voor relaxed
rijplezier? Dan is het tijd voor de Kia XCeed of de XCeed Plug-in Hybrid. Deze uitdagende modellen uit
de Kia Ceed-familie zijn niet zomaar crossovers, dit zijn auto’s die je blijven verrassen. Door hun goede
looks en hun bijzondere styling. Door hun ruime en verfijnde interieur en hun onvermoeibare energie. De
geavanceerde XCeed Plug-in Hybrid schakelt zelfs naadloos tussen emissievrije elektrische power en een
zuinige benzinemotor. Daarmee rijd je heel verantwoord met een prettige punch. Zodra je dat voelt, weet
je meteen: dit wil ik!
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Voel …

de kick
6

Ben jij altijd in voor verandering – voor spannende nieuwe uitdagingen? Spreekt sportief crossover design jou aan
en kies jij je eigen koers? Dan is de Kia XCeed precies wat jij wilt. Een echte eyecatcher, hoe je ’m ook bekijkt. Met
dynamische en uitdagende lijnen, een krachtige SUV-grille en unieke Z-vormige LED-koplampen en mistlichten
standaard. Die is altijd in voor nieuwe trips en heeft precies het karakter dat bij zijn uiterlijk past. Zoek je spanning
en sensatie? Deze sportieve crossover overtreft al je verwachtingen – met speels gemak!
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Verwacht …

het allerbeste
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De Kia XCeed combineert het schijnbaar onmogelijke.
Je kunt ermee in stijl voorrijden bij de hipste party’s én
zelfverzekerd op spannende avonturen gaan. Een stijlvolle
crossover, ideaal voor actieve urbanites die met minder
geen genoegen nemen. Met een oogstrelende coupélijnvoering en indrukwekkende details.
Kijk bijvoorbeeld naar de geprononceerde SUV-stijl
wielkasten en de prachtige 18” lichtmetalen wielen.
Dankzij de extra bodemvrijheid (184 mm) kun jij overal
goed uit de voeten – van binnensteden vol drempels tot
bochtige buitenwegen. De hogere zit geeft jou perfect
overzicht. Zo zit jij front row bij elk avontuur.
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Waar anderen afhaken zodra het spannend of uitdagend wordt, ga jij door. Dat verklaart precies waarom je
zoveel bewonderende blikken krijgt als je langsrijdt in de nieuwe Kia XCeed: mensen herkennen en bewonderen
jouw keuze. Komt het door de iconische styling en het krachtige silhouet? Is het de gespierde achterzijde met zijn
elegante achterlichtunits die respect afdwingt? Is het de gedistingeerde achterbumper die zo’n krachtige indruk
maakt? Of is het de dubbele uitlaat en de Hyper Silver diffuser die de harten van de liefhebbers sneller doen
kloppen? Hoe het ook zij: de Kia XCeed is met afstand de spannendste auto in zijn klasse.
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Doorbreek …

de conventies
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Kies …

voor kwaliteit

Zelfs als je de allerhoogste verwachtingen hebt, dan nóg maakt de Kia XCeed indruk.
Je ziet direct: hier ligt de lat hoog, in elk opzicht. Van kwaliteit en comfort tot
technologie en connectiviteit. Dat zie je, dat voel je meteen bij het instappen. Aan de
elegante lijnen van het dashboard. Aan de prettige zit. Aan het revolutionaire 12,3”
digitale instrumentenpaneel en het 10,25” touchscreen navigatie multimediasysteem.
Alles is state of the art. Zoals het nieuwe UVO Connect met Kia Live: daarmee krijg je
altijd actuele updates over verkeersdrukte en omleidingen. De UVO App brengt de
belangrijkste informatie over je auto zelfs direct naar je smartphone. Zo geeft de Kia
XCeed je altijd volledige controle. En had jij het sportieve interieurpakket Quantum
Yellow al gespot, met zijn pittige kleurcontrasten?
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Ontdek …

de mogelijkheden

De Kia XCeed is jouw ideale reisgenoot. Hij is altijd in voor nieuwe avonturen
en is verbazingwekkend veelzijdig. De ruimte in het interieur is enorm, voor alle
inzittenden plus bagage én flexibel in te delen. Kijk maar naar de 40:20:40 gedeeld
neerklapbare achterbank en de enorme bagageruimte, van 426 tot maar liefst 1.378
liter. Ontdek je daarnaast de verschillende handige opbergvakjes en de slimme
automatische achterklep, dan weet je het zeker: deze crossover gaat jou en je
passagiers elke dag blij verrassen.
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al je verlangens

Plug-in Hybrid

Vervul …

De Kia XCeed Plug-in Hybrid is overal voor in. Hij biedt het beste van twee werelden:
onder zijn oogstrelend mooie uiterlijk biedt hij de verfijnde milieutechniek van z’n
geavanceerde benzine-elektrische aandrijflijn. Het resultaat is rijplezier in stijl, die het
milieu zo min mogelijk belast. De sportieve en ruime carrosserie met geïntegreerde
laadaansluiting doet geen concessies aan stijl of veelzijdigheid. Heb je de Z-vormige
LED-koplampen al gezien, en het geraffineerde diamant-patroon in de grille?
De sportieve 18” diamond-cut lichtmetalen velgen getuigen van goede smaak en
kwaliteit, die je ook terugziet in het hoogwaardige ruime interieur. Dit is een crossover
die je elke dag verrast – jou en je reisgenoten.
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Plug-in Hybrid

Electrify …

your drive

Laadaansluiting

12.3” digitaal interactief instrumentencluster

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 Kia

resolutie display heeft een speciale Plug-in Hybrid weergave.

XCeed Plug-in Hybrid tot 100% in drie uur.

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

De nieuwe XCeed 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 48 kilometer (volgens WLTP) ver.
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.
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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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je fantasie

Houd jij van plezier, van samen eropuit gaan en alles uit het leven halen?
Dan ga jij van de Kia XCeed met volle teugen genieten. Deze crossover
combineert gedurfd design voor zelfstandige geesten met veelzijdige ruimte,
comfort van het hoogste niveau en een gebruiksgemak dat je elke keer blij
verrast. Ontgrendel de portieren met je Smart Key, laad je spullen in via de
slimme automatische achterklep, breng de motor tot leven met de start/stop
knop en zet je schrap voor opnieuw een spannend avontuur.

Comfort en
gebruiksgemak

Prikkel …

Verwarmde en geventileerde stoelen, stoelverwarming achterin
Wat voor weer het ook is, met de nieuwe XCeed rijd je altijd in aangenaam comfort. Op koude winterdagen
kun je de zitplaatsen voor- en achterin verwarmen op drie temperatuurniveaus. Op warme zomerdagen
zorgt de geruisloos werkende ventilatie in beide voorstoelen dat je zelfs dan prettig kunt reizen.

40:20:40 in drie delen neerklapbare
achterbank

12,3” digitaal interatief instrumentencluster

Met zijn in ongelijke delen neerklapbare achterbank past de XCeed

display biedt alle belangrijke voertuig- en rijinformatie in één

zich moeiteloos aan: van maximale zitruimte voor de passagiers tot

oogopslag, voor geconcentreerd en goed geïnformeerd rijden.

Het optionele digitale instrumentenpaneel met 12,3” high-definition

maximale bagageruimte of elke combinatie daartussenin.
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je wereld

Wat je ook doet en waarheen je ook gaat
– in de Kia XCeed ben je altijd verbonden.
De knapste smart-tech werkt moeiteloos
samen met jouw Android of Apple
smartphone. Kies je bestemming in het
premium navigatiesysteem met het naadloze
10,25” touchscreen. Stuur bestemmingen
vanaf je mobiel naar je XCeed via de UVO
Connect app. Laad intussen je telefoonaccu
onderweg draadloos bij en bedien je muziek
en telefoonoproepen met spraakbesturing.
Waarheen je reis je ook voert, jij bent altijd
veilig verbonden.

Draadloos opladen

JBL Premium Sound System

Nooit meer rommelen met snoertjes: je smartphone laad je via Qi-

Voor perfecte audioweergave heeft de Kia XCeed een high-

technologie comfortabel draadloos op.

performance JBL Premium Sound System met acht speakers en

Infotainment & Connectiviteit

Connect …

geavanceerde Clari-FiTM muziekhersteltechnologie die ook jouw
afgespeelde MP3’s laat klinken als een klok (niet voor PHEV).
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VOEL DE VERBONDENHEID
KIA UVO CONNECT
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.

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.

Live verkeersinformatie

Nuttige plaatsen

Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate

Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of

verkeersinformatie van TomTom, die elke twee minuten wordt

een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel

ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed doorstroomt

eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

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.

Parkeren
Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming
parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeerplaatsen

Controles en ‘black spots’

op straat en in parkeergarages. Inclusief locaties, details,

Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk waar je

kosten en live beschikbaarheid.

vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag verwachten, of
bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem waarschuwt je ook voor
plaatsen waar bovengemiddeld veel ongevallen gebeuren.

Brandstof info
Wanneer je brandstof bijna op is. Toont UVO Connect je
de dichtstbijzijnde benzinestations en (met behulp van een

Weersverwachtingen

online TomTom-database) de huidige prijzen, zodat je je

Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen, zon-

tankbeurten kunt plannen.

en 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?
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Kia Live

Voertuiginformatie

Diensten op afstand

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.

Mijn ritten
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief
gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

Meldingen
Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke
berichten en updates zodra er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als
het alarm afgaat. Of als er onderhoud nodig is. Je kunt zelfs
instellen dat je maandelijks een overzicht krijgt van al je
ritten.
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wat je lief is

Als jij graag intens geniet van elke rit, is het fijn om te weten dat er
iemand is die altijd het hoofd erbij houdt. De innovatieve Advanced
Driver Assistance Systems (ADAS) van de Kia XCeed kijken continu met
je mee naar eventueel gevaar. Zo kun jij altijd en overal ontspannen
rijden, in alle comfort.

Veiligheid en rijhulpsystemen

Bescherm …

Dodehoekassistentie (BSD)

Actieve rijbaanassistentie (LKAS)

Dit systeem werkt met radarsensoren die de dode hoeken

Met actieve rijbaanassistentie raak je nooit meer onbedoeld van het

bewaken en die je met een lichtsymbooltje in de buitenspiegel

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

attenderen op eventueel gevaar.

voorruit die de rijbaanmarkering ziet. Rijd je toch (zonder richting
aan te geven) over de lijn, dan geeft het systeem een duidelijk
signaal en stuurt het je indien nodig zelf terug in het juiste spoor.

Autonome noodremassistentie (AEB)

Adaptieve cruise control met
Stop-/startsysteem (SCC)

Achteruitrijcamera met dynamische
begeleiding

Vermoeidheidsherkenning (DAW)

De autonome noodremassistentie herkent via een camera en
sensoren eventuele voorliggers op dezelfde rijbaan en (in de

Met een camera en een radar regelt de Adaptieve cruise control

Een ingebouwde camera, standaard voor de XCeed, geeft

te letten op de bediening van stuurwiel, richtingaanwijzers en

extra uitgebreide uitvoering) ook overstekende voetgangers.

met Stop-/startsysteem de snelheid en de volgafstand van de

je bij achteruitrijden ruim zicht naar achteren. Dynamische

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

Komt een voorligger (of overstekende voetganger) gevaarlijk

XCeed tot zijn voorligger. Het houdt de ingestelde volgafstand

begeleiding helpt je om veilig te manoeuvreren, ook in krappe

het een geluidssignaal en verschijnt een pictogram van een kop

dichtbij, dan waarschuwt het systeem de bestuurder met

automatisch vast en past zo nodig de eigen rijsnelheid aan.

situaties.

koffie in het instrumentenpaneel: tijd voor een pauze.

een visueel signaal, en in de uitgebreidere versie tevens met

Versnelt de voorligger, dan versnelt ook de XCeed tot de

een voelbare trilling in het stuurwiel. Reageert de bestuurder

gekozen kruissnelheid. Vertraagt de voorligger, dan neemt ook

niet, dan remt het systeem automatisch om een ongeval te

de XCeed gas terug en remt hij indien nodig zelfs actief af,

vermijden of de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

indien nodig tot volledige stilstand. Een ideaal hulpmiddel, met

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

name in druk spitsverkeer.
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zonder zorgen

Met de Kia XCeed kun je vrijuit genieten. Zijn innovatieve features maken iedere rit veiliger en relaxter dan ooit. Wil
je files vermijden, handig inparkeren of optimaal zicht bij nachtelijke ritten? De XCeed maakt het je gemakkelijk. En
helpt continu om gevaar te vermijden.

Veiligheid en rijhulpsystemen

Geniet …

Kruisend verkeersdetectie achter (RCTA)

Grootlichtassistentie (HBA)

Als je achteruit een parkeerplaats of oprit uit rijdt, dan kijkt de

Zodra de omstandigheden het toestaan, schakelt de XCeed

kruisend verkeersdetectie achter via radarsensors met je mee.

automatisch zijn grootlicht in. Ziet de voorruitcamera bij rijden

En waarschuwt je als er iets aan komt.

in het donker de koplampen van een tegenligger, dan dimt hij
automatisch het grootlicht om tegemoetkomend verkeer niet te
verblinden.

Automatische rijbaanvolgassistentie (LFA)

Snelheidsbordenherkenning (SLIF)

Dit level 2 systeem voor semi-autonoom rijden is een grote stap richting semi-autonome mobiliteit. Afhankelijk

Via een camera in de voorruit leest dit systeem continu de

van snelheid en richting van de voorligger regelt de automatische rijbaanvolgassistentie de rijsnelheid, de

snelheidsborden langs de weg en geeft die weer via het

remmen én de besturing. Dit systeem krijgt zijn input uit een videocamera en radarsensoren die continu de

dashboard. Zo weet je altijd de maximumsnelheid ter plaatse en

voorliggers en de rijbaanmarkering in de gaten houden. Dit systeem werkt bij snelheden tussen 0 en 180 km/h.

kun je makkelijker boetes voorkomen. Het systeem herkent en
toont ook inhaalverbodsborden.
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Voor dynamische prestaties in
stadsverkeer én op verre reizen is de
Kia XCeed leverbaar met keuze uit drie
krachtige motoren en in totaal drie
vermogensversies, van een riante 120

Motoren
Powertrain
en aandrijving

Volop kracht, ruime keuze

pk tot maar liefst 204 pk. Stuk voor stuk
geavanceerd en conform de strengste
Europese emissienormen.

Handgeschakelde transmissie

7-traps DCT-automaat

Met de handgeschakelde 6-versnellingsbak kies je soepel en

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

trefzeker de juiste overbrenging, afgestemd op de power en

dubbele koppeling biedt sportieve prestaties en comfort bij een zo

trekkracht van de motor. Het resultaat: een perfecte balans tussen

laag mogelijk verbruik.

kracht en spaarzaamheid.

Voel …

je hart sneller kloppen
6-traps DCT Automaat
Z’n sportieve prestaties en meeslepende dynamiek maken de Kia XCeed een ronduit spannende
crossover – heel anders dan alle andere. Elke motor geeft je exact de power en energie die je zoekt.
De handgeschakelde 6-versnellingsbak of soepele 7-traps DCT-automaat geeft je perfecte controle.
Intussen geven de instellingen van Drive Mode Select jouw XCeed precies het temperament dat bij je
stemming past. Zo wordt elke rit écht onvergetelijk.

Drive Mode Select
Een extra boost voor je rijplezier. Drive Mode Select – leverbaar

Deze soepele DCT-automaat werkt naadloos samen met de Plug-

in combinatie met de 7-traps DCT-automaat – verandert het

In Hybrid aandrijflijn. De combinatie zorgt voor een laag verbruik

rijkarakter van de XCeed met één druk op de knop. In de stand

en biedt sportieve prestaties.

Sport trakteert het je op extra sportieve prestaties en een
verrukkelijk alerte gasrespons, voor vlot en veilig inhalen. Drive
Mode Select zorgt ook voor een directer stuurgevoel, zeker in
combinatie met de 18” lichtmetalen wielen, voor écht dynamisch
rijplezier.
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MILD HYBRID

Powertrain

Start …

de toekomst

PLUG-IN HYBRID

Afbeelding alleen bedoeld ter illustratie.

Smart Technology
Nieuw in de Kia XCeed familie is ook het EcoDynamics+ Mild Hybrid Powertrain System. Daarmee kun
je uitzonderlijk zuinig rijden zonder opladen, en met minimale emissies. De brandstofmotor is 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 48 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.

Energiestroom

Rijsituatie
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Start

Ondersteuning

Kruissnelheid

Regeneren

Rijdende Stop & Start

Elke rit begint in elektrische modus

Bij versnellen of heuvelop rijden

Bij rijden op constante

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

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

de bewegingsenergie van de auto om

de versnelling, dan schakelt de

brandstofmotor met stroom uit

nodig laadt die ook de accu’s

in stroom, die terugvloeit in de accu

verbrandingsmotor automatisch uit

de accu, voor extra trekkracht.

verder bij.

voor later gebruik.

om brandstof te besparen.
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Start …

Aandrijflijn

PLUG-IN HYBRID

de toekomst

Smart Technology

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
48 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.
Afbeelding alleen bedoeld ter illustratie.

34

35

je eigen weg

Als iedereen dezelfde kant op gaat, wat doe jij dan? Precies: jij volgt het
liefst je eigen hart – én je verstand.

Uitrustingsniveaus

		 Kies …

ComfortLine

DynamicPlusLine

De Kia XCeed ComfortLine legt de lat hoog als het gaat

Staan stijl en comfort bovenaan jouw wensenlijstje?

om de standaarduitrusting. 16” lichtmetalen velgen, LED-

Dan is de DynamicPlusLine precies wat jij zoekt.

koplampen, 8” audio display en een achteruitrijcamera

Deze biedt extra’s zoals verwarmde voorstoelen, een

zijn onder meer aanwezig. Voor een extra veilig gevoel

verwarmd stuurwiel en een smart key met

krijg je standaard autonome noodremassistentie,

start-/stopknop. Voor de looks wordt hier ook privacy

actieve rijbaanassistentie, vermoeidheidsherkenning en

glass aan toegevoegd. Is dit nog niet genoeg?

grootlichtassistentie. Om verbonden te blijven geniet

Kies dan voor het Design Pack met het Quantum

je ook van bluetooth connectiviteit met digitale radio

Yellow interieur pack, een glazen schuif-/kanteldak,

(DAB+) en Apple CarPlay/Android Auto.

het 12,3” interactief digitaal instrumentencluster,
aluminium pedalen en hoogglans zwarte exterieur
details.
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je zintuigen

In het interieur biedt de XCeed keuze uit diverse soorten bekleding en bijzondere
accenten. Stuk voor stuk uitgevoerd in topklasse materiaal. En al zeggen we ’t zelf:
dat ziet er héél uitnodigend uit! Zoals de zwarte bekleding in stof/kunstleder, voor
een elegante touch. Maak jij graag een gedurfd statement, dan is er het colour
pack Quantum Yellow met contrasterende stiksels, uitdagende gele accenten in het
dashboard en een fijn honingraatmotief in de stoelbekleding. Of, als top of the bill,
het volledig lederen interieur in stijlvol zwart.

Interieuruitvoeringen

Verwen …

Standaard interieur zwart (ComfortLine)
Standaard zwart interieur met stoffen bekleding en stijlvolle

Zwart stof/lederlook combinatie
(DynamicLine / DynamicPlusLine)

satijnchromen details.

Stijlvol zwart interieur, uitgevoerd in een hoogwaardige stof/
kunstleder-combinatie, inclusief hoogglans zwarte afwerking met
satijnchromen accenten in het dashboard.

Interieur in zwart leder (ExecutiveLine)
Zachte gevoerde stoelen in zwart leder bieden exclusief comfort;
een perfecte match met de hoogglans zwarte afwerking en

Quantum Yellow stof/lederlook combinatie
(optioneel bij DynamicPlusLine)

satijnchromen accenten in het dashboard.

Dit uitgesproken kleurpakket Yellow verrijkt je XCeed met zwarte stof/kunstlederen
bekleding met contrasterende gele stiksels en een markant honingraatmotief, een
hoogglans middenpaneel en krachtige gele accenten in het dashboard (niet voor PHEV).
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wie je bent

Met keuze uit 12 prachtige lakkleuren en met de
schitterende lichtmetalen velgen is er altijd een
Kia XCeed die precies oogt zoals jij dat wilt.

Kleuren en specificaties

Laat zien …

Afmetingen (mm)

Lakkleuren
2.650
4.395

Deluxe White Pearl (HW2)

Sparkling Silver (KCS)

1.495

Cassa White (WD)

1.575

1.573

1.826

Black Pearl (1K)

Infra Red (AA9)

Penta Metal (H8G)

Lichtmetalen velgen

Blue Flame (B3L)

Lunar Silver (CCS)

Orange Fusion (RNG)

16" lichtmetalen velg
(alleen voor PHEV)

16" lichtmetalen velg
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.
Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia XCeed?
Scan dan de QR-code met je smartphone.

Quantum Yellow (YQM)
40

18" lichtmetalen velg

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels
van de banden met ingang van 1 mei 2021.
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Kia zekerheid
			

waar je blij van wordt

7 JAAR GARANTIE
Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van zeven jaar of 150.000 km (onbeperkt aantal
kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Deze volledige garantie
is gratis en 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto
volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden.
5 JAAR LAKGARANTIE EN 12 JAAR CARROSSERIEGARANTIE
Dankzij hoogwaardige lak is elke nieuwe Kia langdurig beschermd en blijft hij lang als
nieuw glanzen. Elke Kia krijgt standaard een uitgebreide corrosiebescherming en maar
liefst 12 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.
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 aandrijvingen, zoals elektrisch rijden, vloeibaar gas, hybride technologie en
brandstofcellen. Ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is
en volg ons in de wereld van sport, als officieel partner van UEFA en FIFA en als sponsor
van 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 zeven jaar garantie
JAAR GARANTIE

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

P U R E K WA L I T E I T
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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
ZKCDSUV050MEI21
210578

