Viaţa este aşa cum o trăieşti.
Bun venit în lumea Kia.
Viaţa este spectaculoasă. Este palpitantă, neaşteptată şi emoționantă.
Kia este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde vei merge și în toate
descoperirile tale.
Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și aduce contribuția
la construirea unui viitor mai bun. De aceea dezvoltăm și construim
vehicule care să vă ajute să descoperiți noi orizonturi și să vă bucurați
de viață. Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate şi soluţii
inteligente. Vehicule cu remarcabila noastră garanţie de 7 ani, drept
dovadă a calităţii excepţionale. În orice facem, nu avem decât o singură
misiune: să vă depăşim întotdeauna aşteptările.
Numim acest lucru ‘The Power to Surprise’. Acum, vă invităm să priviţi
mai atent şi să ne permiteţi să vă surprindem.

Trezeşte-ţi …
spiritul de aventură

Dacă eşti în căutare de provocări noi, dacă îţi doreşti experienţe noi, dacă tânjești după ieşirea din confortul cotidian,
atunci intră în ritmul diferit al modelului XCeed. Poți spune, chiar de la prima vedere, că este un crossover diferit. Se
remarcă grila frontală proeminentă de SUV, care integrează farurile cu LED Ice-Cube cu design unic în forma literei Z și
proiectoarele de ceaţă standard. Privește mai atent grila reliefată şi bara față îndrăzneață cu finisaj crom satinat, care
impresionează. La acestea se adaugă personalitatea sportivă, moment în care totul devine clar: Kia XCeed este conceput
pentru şoferii care vor să trăiască din plin fiecare emoţie.

Îndrăzneşte …

să-ți eliberezi personalitatea

Treci de la banal la bucuria de a-ți exprima personalitatea,
de a face lucrurile în felul tău. În Kia XCeed posibilităţile
sunt nelimitate. De la silueta sportivă de crossover coupé,
accentuată de linia acoperişului care se înclină pronunțat,
de la aripile și pragurile laterale în stil SUV, până la
designul sportiv al jantelor de 18”, este evident că XCeed
iese cu mândrie în evidență. Adăugați o gardă la sol
generoasă pentru orice teren, o poziție la volan ridicată
și totuși sportivă pentru o vizibilitate maximă, precum și
pentru plăcerea absolută de a conduce, și aveți partenerul
perfect pentru descoperirea de orizonturi noi, în oraș și în
afara acestuia.

Acolo unde alții pot fi prea timizi ca să afle ce aventură îi așteaptă după următoarea curbă… tu îndrăznești să mergi
mai departe. De aceea, când te afli în trafic la volanul lui XCeed, ceilalți șoferi te privesc cu admirație pentru că ai
ales acest crossover care spune multe despre tine. Poate că designul emblematic cu unghiuri elegante în spate,
care înglobează lămpile de poziție, impune respect. Sau poate forma distinctă a barei spate este cea care impresionează, ori cele două evacuări și difuzorul de aer argintiu sunt cele care cresc pulsul privitorilor. Sau poate că, pur
și simplu, spatele modelului XCeed exprimă perfect faptul că vei avea cea mai palpitantă experiență la volan.

Exprimă-ţi …

îndrăzneala

Extinde-ţi …

orizonturile

Dacă știi ce vrei și ai propriile standarde pentru inovație, vei recunoaște imediat că interiorul elegant al modelului XCeed stabilește repere noi în privința calității, confortului,
tehnologiei și conectivității. Din momentul în care intri în maşină, descoperi o combinație
uimitoare de stil și funcţionalitate, de la panoul de bord elegant la scaunele sofisticate, de
la ecranul digital de 12.3” care afișează foarte clar instrumentele de bord, până la ecranul
de 10.25” al sistemului de navigație. Pentru și mai multă distracție, poți alege pachetul
interior cu accente galbene pe panoul de bord, cusături galbene pe panoul portierelor și pe
scaune, unde găsim şi un design unic în formă de fagure.

Bucură-te…

de libertate

Fii pregătit pentru oraș, gata pentru aventură și deschis către nenumărate posibilități
pentru că XCeed este partenerul tău ideal pentru orice călătorie. Cu noul său tip de
caroserie, dinamic și totuși spațios, nu vei avea nevoie să sacrifici niciodată nici stilul,
nici versatilitatea. Din clipa în care vezi spătarul banchetei spate fracționabil 40:20:40,
portbagajul spațios de 426 litri, numeroasele compartimente de depozitare și portiera
portbagajului inteligentă, știi că acesta este un crossover conceput pentru necesitățile
tale, pentru a surprinde și încânta fiecare pasager din mașină.

imaginaţia
Dacă ești atras de neconvenţional, atunci aproprierea de XCeed ţi se va
părea întotdeauna emoționantă, deoarece este un crossover care combină
designul îndrăzneț și interiorul spațios gata de aventuri palpitante, confortul
excepțional pentru cei care apreciază luxul și o accesibilitate care te va
încânta mereu. Deschide cu Kia Smart Key, încarcă bagajele folosind portiera
portbagajului cu deschidere inteligentă, pornește cu butonul Engine Start/Stop
și fii gata de distracție.

Confort şi
versatilitate

Aprinde-ţi…		

Scaune faţă încălzite şi ventilate + scaune spate încălzite
XCeed este pregătit pentru orice anotimp. Scaunele față și spate pot fi încălzite în zilele reci. Folosind cele trei
trepte de reglare, se încălzesc rapid și se opresc când a fost atins nivelul de temperatură dorit. În plus, în zilele
toride de vară scaunele față pot fi ventilate pentru răcorire și confort

Banchetă pliabilă 40:20:40

Panou de intrumente complet digital de 12.3"

Datorită banchetei spate cu spătare pliabile, XCeed se adaptează

Panoul de instrumente complet digital opțional este un ecran de

la necesitățile tale – excelent pentru transportul pasagerilor și al

12.3” de înaltă definiție, oferind informații esențiale și tot ce ai

bagajelor lor, precum și pentru transportul obiectelor voluminoase,

nevoie în timpul călătoriei.

a echipamentului sportiv, ca schiurile și multe altele.

la restul lumii

Infotainment

Conecteză-te …
Dacă posibilitățile sunt nenumărate și ești mereu
în mișcare, XCeed te menține conectat cu ajutorul
tehnologiei simple, fără efort și compatibilă
cu Android Auto și Apple CarPlay. Selectează
destinația folosind sistemul de navigație
premium cu ecran tactil de 10.25“, încarcă-ţi
telefonul wireless sau folosește Bluetooth® cu
recunoaștere vocală pentru muzică și convorbiri.
Oriunde călătorești, ești întotdeauna conectat și
gata de aventură.

Încărcător wireless pentru telefon

Sistem audio premium JBL

7 ANI Update Hărţi

Uită de cabluri și plasează smartphone-ul cu tehnologie Qi pe

Pentru un sunet excelent, XCeed oferă sistemul audio premium

Ca parte a calității extinse, noile vehicule

încărcătorul wireless.

JBL de înaltă performanță. Acesta dispune de opt difuzoare

Kia echipate din fabricație cu dispozitiv de

și tehnologie avansată de restaurare a muzicii Clari-Fi pentru

navigație LG, dispun de șase actualizări

îmbunătățirea calității MP3-urilor și oferirea unui sunet de înaltă

anuale gratuite ale hărților în punctele de

definiție.

service. Acest program unic se asigură câ
sistemul tău de navigație este întotdeauna
la zi.

dar şi protejat
În timp ce te cuprinde emoția călătoriei și entuziasmul noilor experiențe, știi,
de asemenea, că ești protejat tot timpul. De aceea, XCeed vine cu sisteme
avansate de asistare a șoferului (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems)
– o gamă de funcții inovatoare și o tehnologie sofisticată, pentru a te menține
în siguranță, împreună cu pasagerii din mașină.

Siguranţă şi asistenţă

Eşti independent…

Avertizare coliziune în punctul mort/Blind-Spot
Collision Warning (BCW)

Asistare păstrare bandă de rulare/Lane Keeping
Assist (LKA)

Sistemul de avertizare coliziune în punctul mort (Blind-Spot Collisi-

Nu trebuie să îți faci griji că deviezi de pe banda de rulare. Asistarea

on Warning) are senzori radar care monitorizează punctele moarte

pentru păstrarea benzii de rulare (Lane Keeping Assist) utilizează

și te avertizează cu privire la vehiculele care se apropie prin aprin-

camera video montată în partea de sus a parbrizului pentru a moni-

derea unui simbol în oglinda laterală respectivă.

toriza marcajele benzii și, dacă părăsești banda de rulare fără intenție,
sistemul va emite o avertizare și chiar va direcționa mașina înapoi pe
banda de rulare.

Asistare evitare coliziune frontală/Forward
Collision-Avoidance Assist (FCA)
Sistemul FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) poate detec-

Smart Cruise Control (SCC) cu Stop and Go

ta vehiculele din față în mod standard și, opțional, pietonii care

Folosind camera video și radarul, Smart Cruise Control poate regla

Avertizare atenţie şofer/Driver Attention Warning
(DAW)

atât viteza lui XCeed, cât și distanța până la vehiculul aflat în față.

Monitorizare mers cu spatele cu ghidaje
dinamice pentru parcare/Rear-View Monitor
(RVM)

traversează strada. Folosind o cameră și senzorii radar pentru
monitorizarea vitezei și a distanței dintre vehicule, avertizează

Sistemul menține distanța față de vehiculul precedent prin

Monitorizarea la rularea cu spatele (Rear-View Monitor), disponibilă

tiparul mișcărilor volanului, indicatoarele, accelerația și durata totală a

șoferul în cazul unui risc potențial de coliziune prin activarea unei

reglarea automată a vitezei mașinii tale. Dacă vehiculul din față

pe ecranul multimedia sau de navigație de 8” sau 10.25”, oferă

călătoriei. Dacă prezinți semne de oboseală sau neatenție, DAW (Driver

alerte vizuale. Împreună cu detectarea opțională a pietonilor,

mărește ritmul, XCeed accelerează până la viteza setată. Dacă

imaginea completă în spate la rularea în marșarier spre locul de

Attention Warning) te avertizează și îți recomandă să faci o pauză.

volanul oferă un răspuns tactil. Dacă nu există nicio reacție a

vehiculul din față încetinește și distanța sigură predeterminată

parcare și afișează ghidaje dinamice pentru ajutor la parcare.

șoferului, mașina frânează automat pentru evitarea sau

nu poate fi menținută, sistemul va reduce viteza sau chiar va opri

atenuarea unui accident.

mașina. O funcție utilă, mai ales în trafic aglomerat.

Sistemul detectează dacă îţi pierzi concentrarea monitorizând

posibilităţilor
XCeed îți oferă libertatea să experimentezi lucruri neașteptate, în timp ce îţi face drumurile zilnice mai
relaxante prin funcții inovatoare care permit o rulare mult mai sigură. Negocierea blocajelor în trafic, ajutorul
la parcare sau iluminarea mai bună pe timp de noapte? XCeed are grijă de toate, astfel încât să poți evita orice
potențial pericol.

Siguranţă şi asistenţă

Dă frâu liber…

Avertizare coliziune trafic în spate/Rear Cross
Traffic Collision Warning (RCCW)

Asistare fază lungă/High Beam Assist (HBA)

La ieșirea în marșarier de pe locul de parcare sau de pe o stradă,

lungă. Când camera de pe parbriz detectează farurile unui vehicul

radarul sistemului de avertizare coliziune trafic în spate (Rear

care se apropie din sens opus, pe timp de noapte, sistemul de asis-

Cross Traffic Collision Warning) te avertizează cu privire la traficul

tare fază lungă (High Beam Assist) trece automat la faza scurtă

lateral din spate.

pentru evitarea orbirii celorlalți șoferi.

Sistemul Kia de rulare autonomă de nivel 2 face un salt uriaș spre conducerea semiautomatizată.

Asistare inteligentă la parcare/Smart Parking
Assist (SPA)

Avertizare inteligentă limită de viteză/
Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)

LFA (Line Following Assist) controlează accelerația, frânarea și direcția în funcție de vehiculele din față. Acest lucru

Asistarea inteligentă la parcare (Smart Parking Assist) face

Avertizarea inteligentă a limitei de viteză (Intelligent Speed Limit

face ca rularea în trafic aglomerat să fie mai ușoară și mai sigură. Sistemul folosește o cameră video și senzorii radar

parcarea extrem de ușoară. Folosește senzorii față, laterali și

Warning) oferă toate informațiile necesare pentru a te ajuta să

pentru menținerea unei distanțe sigure până la vehiculul precedent și monitorizează marcajele de pe șosea pentru a

spate pentru localizarea unui loc de parcare și te asistă la parcarea

păstrezi limitele de viteză. Folosind camera video de pe parbriz,

menține mașina în centrul benzii de rulare. LFA funcționează la viteze între 0 și 180 km/h.

paralelă și perpendiculară. Tot ce trebuie să faci, este să controlezi

citește limitele de viteză și restricțiile de depășire, afișând clar

frâna, accelerația și treptele de viteză, iar sistemul are grijă de

informațiile pe ecranul navigației și pe panoul de instrumente.

Asistare menţinere centru bandă de rulare/Lane Following Assist (LFA)

direcție. Te poate ajuta și să ieși de pe locurile de parcare paralelă.

Când condițiile permit acest lucru, XCeed va aprinde automat faza

Pentru rulare dinamică în oraș și la
drum întins, XCeed oferă 4 motorizări
și 5 puteri disponibile, variind între

Powertrain
Motorizări

Proiectat cu motorizări
puternice

120 și 204 CP. Toate grupurile motopropulsoare au fost perfecționate ca
să întrunească ultimele reglementări
europene privind emisiile.

Transmisie manuală

Transmisie dublu ambreiaj cu 7 trepte (DCT)

Transmisia manuală combină schimbările de trepte rapide și line

Transmisia dublu ambreiaj cu 7 trepte de ultimă generație asigură o

cu rapoarte de transmisie adaptate la curba de cuplu a motorului.

rulare sportivă și o economie de combustibil excelentă.

Rezultatul? Un echilibru perfect între putere și eficiență.

Alimentează-ţi…
dorinţele
Condusul dinamic, agilitatea și puterea sunt atributele esențiale ale modelului XCeed, care îl fac
diferit de celelalte crossovere. Grupurile motopropulsoare pot fi configurate pentru performanțe
maxime cu transmisia manuală cu 6 trepte sau cu cea cu dublu ambreiaj cu 7 trepte, pentru călătorii
pasionante. Pentru emoție pură, padelele îți permit schimbări rapide și perfecte de trepte de viteză,
fără să iei mâinile de pe volan. În plus, cu opțiunile suplimentare pentru alegerea modului de rulare,
fiecare călătorie devine o experiență de neuitat.

Padele de schimbare a vitezelor*

Selectare mod de rulare (DMS)*

Padelele permit schimbări rapide ale treptelor în timp ce mâinile

Proiectat pentru a duce plăcerea de a conduce către următorul

tale rămân pe volan. De asemenea, condusul este mai dinamic și

nivel, selectarea modului de rulare (Drive Mode Selection) poate fi

mai intuitiv, controlul fiind complet.

făcută de la butonul sport de lângă maneta de schimbare a treptelor. Funcționând cu transmisia DCT, crește dinamica de condus prin
oferirea unui răspuns îmbunătățit al pedalei de acceleraţie, precum

* DMS și padelele de schimbare sunt disponibile numai la modelele
cu transmisie DCT.

și performanțe optimizate în timpul depășirii. DMS oferă, de asemenea, un răspuns mai bun al direcției și completează perfect jantele
din aliaj de 18”, pentru o rulare cu adevărat dinamică.

pasiunea

Dacă ceilalți merg într-o direcție și tu mergi instinctiv în cealaltă, dacă
iei hotărârile cu mintea, dar și cu inima, atunci îți oferim versiunile XCeed
City sau XCeed Style.

Versiuni de echipare

Trezește-ți…
City

Style

Schimbați ritmul cu versiunea City, care are o grilă față

Dacă stilul și confortul sporit sunt în topul preferin-

distinctă de culoare neagră, lumini de zi Ice-Cube LED

țelor tale, versiunea Style este alegerea potrivită,

cu asistare a fazei lungi, pentru rulare în siguranță

având o gamă vastă de dotări suplimentare, cum ar fi

pe timp de noapte, jante din aliaj de 16”, lumini de

grila frontală în formă de lame duble din crom întune-

poziție LED, Cruise Control, Asistare menținere bandă

cat, lumini față și spate LED și lămpi de ceață spate,

de rulare (Lane Keeping Assist) și Avertizare coliziune

plus jante impresionante din aliaj de 18” și geamuri

frontală (Forward Collision Warning). La interior există

față și spate acționate electric, cu coborâre automată

în echiparea standard radio cu ecran de 5”, Bluetooth și

(Auto Down). În interior, vei găsi o gamă întreagă de

ecran de bord de 3.5”, sau poți opta pentru opţionalul

elemente interesante, inclusiv volan și manetă schim-

panou de instrumente Supervision de 4.2”. Pentru con-

bător îmbrăcate în piele, ecran sistem audio de 8”

fort sporit, controlul automat al luminilor (Auto Light

care poate fi înlocuit cu cel de 10.25” pentru navigație,

Control), sistemul de avertizare atenție șofer (Driver

Bluetooth cu recunoaștere vocală, monitorizare mers

Attention Warning) și geamurile față cu acționare

cu spatele pentru parcare dinamică și ecran panou

electrică sunt, de asemenea, echipări standard la City.

de bord de 4.2”, care poate fi actualizat cu ecranul

În plus, dotările opționale includ grilă cu finisare crom

complet digital de 12.3”, care este opțional. Pentru o

întunecat, geamuri spate cu acționare electrică și jante

utilizare și mai facilă, există opțional tehnologia Smart

din aliaj de 18” pentru mai mult stil.

Key, precum și pornirea la buton. La exterior, poți opta
și pentru grila frontală din crom întunecat pentru un
plus de distincție.

Accessorii

Prețuiește-ți …
originalitatea
Când fiecare oportunitate poate deveni o aventură, XCeed dispune de o serie
întreagă de accesorii care să completeze fiecare călătorie. De la o plecare rapidă în
weekend, la aventuri sportive sau incursiuni la cumpărături, gama noastră acoperă
toate necesitățile, inclusiv accesorii utile pentru personalizarea fiecărei experiențe.
De asemenea, sunt disponibile multe soluții elegante pentru accentuarea alurii
dinamice a modelului XCeed. Caută ce îți dorești și noi îți punem la dispoziție.

Bare transversale din aluminiu

Protecţie cromată bară spate

Protecţie cromată portbagaj

Un detaliu aparent nesemnificativ, dar care oferă o notă sofisti-

Aceste ornamente lucioase din oțel inoxidabil sunt ideale pentru

cată. Această suprafață rafinată îmbracă bara spate cu o textură

adăugarea unui detaliu orizontal elegant pe pragul interior și pe

delicată din oțel inoxidabil întunecat, pentru un accent distinct

bara spate, în zona de încărcare a lui XCeed. Disponibile și cu

de-a lungul barei spate. Disponibilă și cu textură finisată mecanic.

textură finisată mecanic.

Ușoare și facil de instalat, aceste bare transversale puternice

Suport de biciclete compatibil cu toate cârligele
de remorcare și portbagaj de acoperiș

din aluminiu se potrivesc perfect și te ajută să transporți orice ai

Suportul de biciclete compatibil cu toate cârligele de remorcare

Capace oglinzi laterale cromate

Lumini LED pentru portbagaj și hayon

nevoie pentru următoarea aventură.

este însoțitorul ideal pentru vacanțe cu bicicleta sau excursii de o

Atenția pentru detalii poate face diferența. Accentuați impactul

Nu te vei mai simți niciodată neajutorat încercând să găsești un

zi. Este proiectat pentru distracție maximă și efort minim. Poate

vizual al lui XCeed prin completarea exteriorului elegant cu aceste

anumit obiect pe întuneric sau când calci pe ceva în timp ce faci

transporta două biciclete. În plus, vei avea probabil nevoie de mai

capace din oțel inoxidabil lucios. Disponibile și cu textură finisată

acest lucru. Luminile LED pentru portbagaj și hayon se aprind la

mult spațiu pentru bagaje decât în mod obișnuit. Înainte să înghe-

mecanic.

deschiderea acestuia. Bucură-te de vizibilitate perfectă în interio-

sui lucrurile în habitaclu, bucură-te de confortul acestui portbagaj
de acoperiș elegant și rezistent. Este ușor de instalat și are
deschidere laterală dublă pentru acces facil.

rul și în exteriorul portbagajului!

			simțurile

Echipări interior

Încântă-ți…
Cum distracția începe cu opțiuni elegante pentru interior, materiale atent selectate
și ornamente îndrăznețe, vei vrea să te urci imediat la volan. Alege tapițeria elegantă
standard de culoare neagră, cu accente din crom pe panoul de bord și în jurul gurilor
de ventilație sau adaugă opționalul piele artificială și tapițerie din stofă de culoare gri
sau neagră pentru o notă specială. Pentru o puternică declaraţie de stil, există și un
pachet opțional în culoarea galbenă, care se prezintă prin cusături galbene cu model
fagure pe scaune, accente galbene pe panoul de bord și linii de plafon negre sau,
pentru cel mai rafinat XCeed, interiorul poate fi echipat cu tapițerie din piele naturală
de culoare neagră.

Echipare standard City

Echipare standard Style

Echiparea standard City oferă tapițerie din stofă de culoare neagră

Echiparea standard Style oferă tapițerie din piele artificială gri și din

și ornamente din crom satinat.

stofă, o consolă central high-gloss cu ornamente din crom satinat.

Echipare opțională Style cu pachet de culoare
neagră

Echipare opțională Style de top cu piele neagră

Echipare opțională Style cu pachet de culoare galbenă
Pachetul de culoare galbenă vine cu scaune din piele artificială neagră și tapițerie din stofă

Alegeți stofa neagră și pielea artificială pentru tapițeria scaunelor,

neagră, oferă confort de lungă durată. Se potrivește perfect cu

cusută cu galben și model de fagure, completate de consola centrală high-gloss și ornamente

alături de consola centrală high-gloss și accente din crom satinat pe

ornamentele high-gloss și accentele din crom satinat de pe panoul de

de culoare galben metalizat pe panoul de bord.

panoul de bord.

bord.

Scaunele moi, cu apărătoare, îmbrăcate complet în piele naturală

preferințele

Cu posibilitatea de a alege dintre cele 12 culori distincte
ale caroseriei și jante din aliaj de 16” sau 18”, avem un
model XCeed destinat să fie preferatul tău.

Caracteristici și culori

Declară-ți…

Caracteristici
Motor
Transmisie
Tracţiune

1.0-litri T-GDI - GPF

Tip motor/Supape
Cilindree (cmc)
Putere maximă (CP/rpm)

Infra Red (AA9)

Deluxe White Pearl (HW2)

Penta Metal (H8G)

Sparkling Silver (KCS)

Copper Stone (L2B)

Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CCS)

față
Benzină
cu filtru de particule (GPF)

Jante din aliaj de 16"

Jante din aliaj de 18”

Benzină
cu filtru de particule (GPF)

Motorină
cu filtru de particule (SCR)
4 în linie/16V

4 în linie/16V

1.353

1.591

1.598

120/6.000

140/6.000

204/5.500

115/4.000

186

200

200

220

220

190

190

148-156

165-175

150-158

196-197

172-173

121-122

120-124

CO2 mixt (extra-urban) (g/km)

110-115

120-123

119-122

128-135

126-133

103-110

113-119

CO2 mixt (g/km)

124-130

137-142

130-135

153-158

143-148

109-114

115-120

Consum combustibil (urban)

6,5-6,8

7,2-7,6

6,5-6,9

8,6

7,5-7,6

4,5-4,6

4,8-5,2

Consum combustibil (extra-urban)

4,8-5,0

5,3-5,4

5,2-5,3

5,6-5,9

5,5-5,8

3,8-4,2

4,5-5,0

Consum combustibil (mixt)

5,4-5,7

6,0-6,2

5,7-5,9

6,7-6,9

6,2-6,5

4,1-4,3

4,4-4,6

Greutatea la gol (kg) (max.)

1.383

1.406

1.436

1.424

1.452

1.472

1.496

Greutatea brută a vehiculului (kg)

1.820

1.840

1.860

1.860

1.880

1.900

Greutate max. remorcare (kg) cu frâne

1.200

1.000 (1.410)

1.410

1.200 (1.500)

Greutate max. remorcare (kg) fără frâne

600

450 (600)

600

600 (650)

Motor

Cuplu maxim (Nm/rpm)
Viteză maximă (km/h)

242/1.500-3.200

265/1.500-4.500

280/1.500-2.750

300/1.500-2.500

1.920

1.6-litri DSL (high) – SCR

Manuală, 6 trepte

DCT, 7 trepte

față
Motorină
cu reducere catalitică selectivă (SCR)

Putere maximă (CP/rpm)

Dimensiuni (mm)

față

4 în linie/16V

Cilindree (cmc)

Jante

DCT, 7 trepte

față

998

Tip motor/Supape

Quantum Yellow (YQM)

Manuală, 6 trepte

172/1.500-4.000

Tip combustibil

Orange Fusion (RNG)

1.6-litri DSL (low) – SCR

DCT, 7 trepte

3 în linie/12V

Tracţiune

Cosmos Blue (CB7)

Manuală, 6 trepte

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Transmisie

Blue Flame (B3L)

Benzină 1.6 T-GDI

DCT, 7 trepte

Viteză maximă (km/h)
CO2 mixt (urban) (g/km)

Cassa White (WD)

Manuală, 6 trepte

față

Tip combustibil

Culori exterior

1.4-litri T-GDI - GPF

Manuală, 6 trepte

Dimensiuni şi capacităţi

4 în linie/16V

Lungime totală (mm)

4.395

Lăţime totală (mm)

1.826

1.598

Înălţime totală (mm)

16"/1.483 18"/1.495

Ampatament (mm)

2.650

905

Consolă spate (mm)

840

Consolă faţă (mm)

136/4.000
280/1.500-3.000

320/2.000-2.250

196

198

CO2 mixt (urban) (g/km)

123-132

121-131

CO2 mixt (extra-urban) (g/km)

106-109

115-118

CO2 mixt (g/km)

112-117

117-122

Consum combustibil (urban)

4,6-4,9

5,2-5,8

Consum combustibil (extra-urban)

4,0-4,1

5,0-5,2

Consum combustibil (mixt)

4,3-4,4

4,4-4,6

Greutatea la gol (kg) (max.)

1.472

1.496

Greutatea brută a vehiculului (kg)

1.900

1.920

Greutate max. remorcare (kg) cu frâne

1.200 (1.500)

Greutate max. remorcare (kg) fără frâne

600 (650)

Rezervor (litri)

50

Volum portbagaj (l, VDA)

minim 426/maxim 1.378

Interior
Spaţiu cap (mm)

Primul rând

Al doilea rând

987

953

Spaţiu picioare (mm)

1.073

883

Spaţiu umeri (mm)

1.428

1.406

Valorile consumului și emisiilor au fost determinate conform procedurilor legale (EU) 2017/1153. Valorile de mai sus au fost testate conform procedurilor noului standard WLTP,
Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (convertite apoi în standard NEDC) și suplimentar prin metoda RDE, Real Driving Emissions.

Toată liniştea
			

sufletească de care ai nevoie

7 ANI garanţie
Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanţie de 7 ani/150.000 Km (primii 3 ani fără
limită de kilometri). Această garanţie este gratuită şi transferabilă următorilor proprietari,
în condiţiile în care vehiculul este întreţinut regulat, conform cu programul de întreţinere
periodică și este supusă unor termeni și condiții.

5 ani garanție vopsea/150.000 Km și 12 ani garanție antiperforare
Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură protecţie îndelungată şi strălucire noului dvs.
Kia. Există şi o protecţie superioară contra coroziunii şi o garanţie de 12 ani pentru ruginirea
din interior către exterior.

Rămâneți conectat cu Kia
Vizitează www.kia.ro pentru ultimele noutăți. Descoperă totul despre Kia și noua
noastră gamă de vehicule.
Obține informații de actualitate privind realizările în dezvoltarea tehnologiei hibrid și a
celulelor de combustibil.
De asemenea, suntem implicaţi în sponsorizarea evenimentelor sportive deosebit de importante: Kia este partener oficial al UEFA şi FIFA. Sponsorizăm Australian Open şi pe jucătorul de
tenis de talie mondială Rafael Nadal.

Finanţare
Dealerul tău Kia te poate ajuta cu un plan de finanţare care să se potrivească întocmai
necesităţilor tale. Te rugăm să soliciţi detalii.

ANI GARANŢIE

C A L I TAT E A R E D E F I N I T Ă

Kia 7-Ani garanție
7 ANI/150.000 km pentru toate vehiculele noi.
Valabilă în toate statele membre UE (plus Norvegia, Elveţia, Islanda şi Gibraltar),
supusă termenilor şi condiţiilor locale.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
Nr. 40 Sector 1, 013695,
Bucureşti, România
www.kia.ro

Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi şi
pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această
broşură pot fi diferite la modelele disponibile în ţara dumneavoastră. Din cauza
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor
diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele
mai recente informaţii.

