
2500 EUR

4,5% Dobândă
anuală 

C

Discount (TVA inclus)

Model Preţ fără TVA Preţ cu TVA Discount Preţ promoţional Preț REMAT1

(euro) (euro) (euro) cu TVA (euro) cu TVA (euro)

cee'd 1.4 GSL 6MT 11.981 14.856 2.500 12.356 10.912

Motor 1.4 GSL

Cilindree cmc 1396
Putere kw(CP)/rpm 73,2 (100)/5.500
Cuplu maxim Nm/rpm 137/4.200
Transmisie M/A 6MT
Tracţiune 4x2
Viteză maximă km/h 182
Acceleraţie 0-100 km/h (s) 12,8
Consum** urban l/100 km 7,9

extra l/100 km 4,9
mixt l/100 km 6,0

Emisii CO2** g/km 139

Dimensiuni (L x l x h) 4.310 x 1.780 x 1.470
Nr. locuri 5
Cap. portbagaj litri 380/1.318

1 La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de  
35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.

** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, 
ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 

Model Preţ fără TVA       Perioada Avans Valoare Rata lunară Dobândă
(euro) (luni) (%) Reziduală fără TVA (euro) anuală (%)

cee'd Preț promoţional 9.965 12 50 20% 267 4,5

1.4 GSL 6MT
Preț REMAT 8.800 12 50 20% 236 4,5
Preț promoţional 9.965 24 20 1% 348 4,5
Preț REMAT 8.800 24 20 1% 308 4,5
Preț promoţional 9.965 36 25 1% 224 4,5
Preț promoţional 8.800 36 25 1% 198 4,5

NOTĂ: Schema de mai sus are rol consultativ. Pentru alte variante vă rugăm să solicitaţi informaţii consultantului de vânzări.
C Program finanţare KIA ROMAUTO FINANCE partener IMPULS LEASING - 4,5% dobândă anuală, variabilă în funcţie de Euribor 3M.

www.kia.ro

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.

1 Ofertă valabilă prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național derulat de Administrația Fondului pentru Mediu și finanțat din Fondul
pentru Mediu. Preţul de vânzare REMAT este obţinut prin scăderea din preţul promoţional cu TVA a contravalorii primei de casare (6.500 lei), calculată
la cursul de 1 Euro = 4,5 lei (curs orientativ).

SUMMER EDITION



www.kia.ro

¨ Norma de poluare - EURO 5     
¨ Filtru de particule (diesel) 
¨ Capac motor 
¨ Rezervor - 53 litri
¨ Izolaţie capotă (benzină) 
¨ Baterie - 45 AH - Benzină 1.4 
¨ Sistem de management al alternatorului 
¨ Imobilizator 
¨ Jante oţel 195/65 R15” + anvelope 15’’
¨ Anvelope Hankook (15”~18”) 
¨ Roată de rezervă de dimensiuni reduse 
¨ Grilă radiator - cu accente cromate 
¨ Bară de protecție față/spate în culorea caroseriei 
¨ Spoiler spate cu al treilea stop spate tip LED 
¨ Oglinzi exterioare reglabile electric 
¨ Apărători noroi 
¨ Proiectoare ceaţă 
¨ Display central: ceas, temperatură, avertizare 

portieră deschisă, calendar 
¨ Computer de bord: consum, timp, indicator 

schimbare viteză 
¨ Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare 
¨ Priză pe consola centrală 
¨ Consolă centrală - ornamente metalice
¨ Scrumieră şi brichetă 
¨ Închidere centralizată 
¨ Sistem blocare automată portiere în funcţie de viteză 
¨ Sistem deblocare portiere la impact 
¨ Mânere exterioare portiere

în culoarea caroseriei 
¨ Geam electric şofer 
¨ Tapiţerie din stofă 
¨ Scaun şofer reglabil pe înălţime 
¨ Banchetă  spate cu spătar fracţionat 60%-40% 
¨ Suspensii faţă McPherson 
¨ Suspensii spate Multi Link 
¨ Discuri de frână faţă 15” 
¨ Discuri de frână spate 14” 
¨ ABS (Anti-Lock Braking System) 
¨ ESC (Electric Stability Control) 
¨ VSM (Vehicle Stability Management) 
¨ HAC (Hill Assist Control) 
¨ Semnal oprire de urgenţă 
¨ Servodirecţie 
¨ Coloană de direcţie reglabilă pe înălţime 

şi adâncime 
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Airbaguri faţă pentru şofer şi pasager 
¨ Airbaguri laterale tip cortină 
¨ Radio + CD + MP3 
¨ USB + AUX + Digial i-Pod 
¨ Tweetere 
¨ Claxon dual 
¨ Aer condiţionat manual + Torpedou cu sistem 

de răcire + Compresor extern 
¨ Pachet Comfort 
¨ Pachet Premium

Pachet Comfort CV1
- Cheie cu sistem deblocare portiere de la distanţă

+ Sistem Antifurt
- Geamuri electrice faţă cu sistem de siguranţă
- Lampă lectură cu suport de ochelari
- Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei şi încălzite
- Lampă consolă centrală

Pachet Premium LPP
- Volan îmbrăcat în piele
- Manetă frână de mână îmbrăcată în piele
- Mâner schimbător de viteze îmbrăcat în piele
- Mânere interioare cromate portiere
- Ornament manetă frână de mână cromat

Oferta este valabilă până pe 30 aprilie 2015
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Cassa White

Infra Red

Matrix Brown

Machine Silver

Dark Gun Metal

Sand Track

Black Pearl

Planet Blue

Sirius Silver

Space Blue

CASSA WHITE Solid S
MACHINE SILVER Metalic 93€
BLACK PEARL Metalic 93€ 
SIRIUS SILVER Metalic 93€
INFRA RED Metalic 93€
DARK GUN METAL Metalic 93€ 
PLANET BLUE Metalic 93€
SPACE BLUE Metalic 93€
MATRIX BROWN Metalic 93€
SAND TRACK Metalic 93€

BLACK WK S

Oferta este valabilă până pe 30 aprilie 2015

Preţurile sunt exprimate în euro şi  includ TVA.
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KAR - Kia Asistență Rutieră

Siguranță de 5 stele

La Kia nu ne preocupă doar ca vehiculele noastre să aibă un aspect
modern, să beneficieze de motoare economice cu performanţe
deosebite şi să fie foarte utile scopului pentru care au fost
proiectate. Siguranţa pasagerilor este foarte importantă pentru
noi, de aceea acest model Kia a fost dotat cu cele mai moderne
sisteme de siguranţă activă şi pasivă, obţinând 5 stele la testele
EuroNCAP.

Garanţie integrală 7 ani*

La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de
producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai
bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
vehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită
şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea
regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.

* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

7 ani Update Hărţi

Programul este valabil numai pentru vehiculele noi Kia, produse
după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu dispozitivele de
navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale
hărţilor, întrucât vehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de
hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este
afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea
datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq.

Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR –
Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit la un preţ avantajos. Dacă
veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier,
vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR
şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în
peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul:
transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, vehicul de
înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.

*


