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Kia XCeed

Moc inspiracji.

Inspiracja rzadko bywa kwestią przypadku. Pojawia się, kiedy znajdujemy
się w nowym otoczeniu. Spoglądamy na świat świeżym okiem. Patrzymy
z innej perspektywy. Gdy jesteśmy w ruchu, uwalniamy drzemiący w nas
potencjał odkrywania nieznanego. Dlatego w Kia projektujemy samochody,
które inspirują i sprawiają, że dostrzegasz nowe horyzonty. Przekonaj się, jak
ekscytujące może być korzystanie z nowoczesnego samochodu.
Zapraszamy w fascynującą podróż.

Dokonaj wyboru.

Inspiruje Cię poznawanie najnowszych technologii? Doceniasz możliwość
wyboru napędu? Środowisko naturalne nie jest Ci obojętne? Poznaj Kia XCeed
Plug-in Hybrid. Możliwość ładowania akumulatora z gniazdka i jazda w trybie
elektrycznym to obniżenie emisji CO2 i wydatków na paliwo. Warto spróbować!

Szukasz wyzwań? Pragniesz nowych doznań? Chcesz odkrywać nieznane?
Jeżeli tak, zapraszamy za kierownicę Kia XCeed. To wyjątkowy crossover.
Aby to dostrzec, wystarczy spojrzeć na elegancką, dopracowaną linię nadwozia.
Grill chłodnicy komponuje się doskonale z nowoczesnymi diodowymi lampami
do jazdy dziennej w kształcie kostek lodu. Dolny wlot powietrza wraz ze srebrną

Rozbudź emocje.

nakładką zderzaka idealnie podkreśla charakter pojazdu.
Kia XCeed to samochód przepełniony dynamicznym duchem.
Dla kierowców, którzy kochają dreszczyk emocji.

Wyostrz zmysły.

Bądź sobą. Raduj się odkrywaniem tego co lubisz, ustalaj własne reguły. Masz ku temu
sposobność, ponieważ Kia XCeed zapewnia wachlarz nieograniczonych możliwości.
Jej nowoczesną sylwetkę podkreślają wydatne nadkola, typowe dla pojazdów klasy SUV,
wyraźnie zaakcentowane progi oraz silnie opadająca linia dachu. Całość uzupełniają
efektowne 18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego. Konstruktorzy zadbali również
o wyjątkowe walory użytkowe. Wysoki prześwit umożliwia łatwiejsze pokonywanie przeszkód,
a wyższa pozycja za kierownicą zapewnia znakomitą widoczność i pełną przyjemność
prowadzenia. W sam raz na podążanie ku nowym horyzontom, w mieście i poza nim.

Przyciągnij uwagę.
Tam, gdzie inni obawiają się przeszkód, Ty odkryjesz nowe możliwości.
Eleganckie nadwozie Kia XCeed wzbudzi uznanie i przyciągnie uwagę licznymi
akcentami, takimi chociażby jak: elementy stylistyczne na wzór podwójnych końcówek
układu wydechowego oraz srebrna nakładka w dolnej części tylnego zderzaka.

Poszerz horyzonty.

Lubisz innowacje, a zarazem cenisz dopracowane rozwiązania? W takim razie Kia XCeed
została stworzona dla Ciebie. Odznacza się nie tylko zaawansowanymi rozwiązaniami
technicznymi i najnowszymi funkcjami multimedialnymi, ale również wyróżnia się komfortem
i wysoką jakością wykonania. Natychmiast po zajęciu miejsca za kierownicą dostrzeżesz
doskonałe połączenie elegancji i bogatego wyposażenia. Wystarczy spojrzeć na atrakcyjną
deskę rozdzielczą, czytelny zestaw zegarów cyfrowych oraz ekran systemu nawigacji
o przekątnej 10,25 cala. W tym wnętrzu wszystko jest na swoim miejscu. Wśród nowych
technologii prym wiedzie nowatorskie rozwiązanie Kia Connect z usługą Kia Live.
Przesyła w czasie rzeczywistym wiele danych do systemu nawigacji, pozwalając optymalnie
zaplanować podróż.

Poczuj wolność.
Pełna energii, żądna przygód — Kia XCeed to idealna towarzyszka każdej
podróży. Jej nadwozie to przykład doskonałego połączenia elegancji z uniwersalnością.
Pokrywa bagażnika z funkcją automatycznego otwierania, oparcie kanapy tylnej
dzielone w proporcji 40:20:40, przestronny bagażnik o pojemności 426 litrów
i liczne schowki, przydatnie podczas podrózy.
Kia XCeed to crossover, który zaskoczy nie tylko Ciebie, ale i wszystkich wokół.

Moc przyszłości.

Kia XCeed Plug-in Hybrid (PHEV) to doskonałe połączenie modnego nadwozia typu
crossover, wygodnego wnętrza i nowoczesnego napędu hybrydowego. Przyjazny
dla środowiska, niskoemisyjny napęd hybrydowy zapewnia szybkie i płynne przełączanie
pomiędzy spalinowym i elektrycznym trybem jazdy. Aby naładować akumulator w domu
lub w publicznej stacji ładowania, wystarczy podłączyć przewód z odpowiednim złączem
do gniazda po lewej stronie samochodu.

Energia na co dzień.

Gniazdo ładowania. Umożliwia łatwe ładowanie w domu
lub w publicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Zestaw cyfrowych zegarów. Zestaw zegarów o przekątnej
12,3 cala umożliwia wygodne monitorowanie najważniejszych
parametrów, takich jak: tryb napędu, poziom naładowania
akumulatora oraz aktualny zasięg pojazdu.

W Kia XCeed Plug-in Hybrid jazda nabiera jeszcze więcej charakteru. Napęd płynnie
przełącza się pomiędzy trybem elektrycznym i hybrydowym, zapewniając równowagę
między wydajnością a dynamiką. W pełni naładowany akumulator zapewnia ponad
50 km bezemisyjnej jazdy. Teraz prowadzenie pojazdu w trybie elektrycznym to czysta
przyjemność!

Ekran dotykowy o przekątnej 10,25 cala. Prezentuje
przydatne informacje o przepływie energii, stopniu naładowania
akumulatora, a także inne istotne informacje dotyczące napędu
Plug-in Hybrid. Funkcja podziału ekranu umożliwia obsługiwanie
dwóch aplikacji jednocześnie.

Wskaźnik stanu naładowania. Po podłączeniu do gniazda
ładowania trzy diody LED, umieszczone pośrodku deski rozdzielczej pod szybą czołową, informują o przebiegu ładowania i stanie
naładowania akumulatora. Doskonale widoczny z zewnątrz.

Podgrzewane i wentylowane fotele przednie. Każda pora roku jest dobra na przejażdżkę. W chłodne dni podgrzewane fotele przednie
zapewniają niezbędny komfort. Upalne dni również nie muszą być męczące, ponieważ dzięki wentylacji foteli przednich można poczuć
przyjemny chłód.

Oparcie tylnej kanapy składane na płasko i dzielone
w proporcji 40:20:40. Dzięki dzielonemu i składanemu oparciu
tylnej kanapy wnętrze można dostosować do różnych potrzeb.
Świetnie nadaje się do jednoczesnego przewożenia pasażerów
i bagażu, sprzętu sportowego lub innych dużych przedmiotów.

12,3-calowy cyfrowy zestaw zegarów. Cyfrowy zestaw zegarów
o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 12,3 cala czytelnie prezentuje
najważniejsze dla kierowcy informacje.

Uruchom wyobraźnię.
Zwykle to czego wypatrujemy w oddali jest bardziej ekscytujące niż to,
co znajduje się bezpośrednio przed nami. Tymczasem Kia XCeed nie tylko
obiecuje niezapomniane wrażenia, ale sama w sobie sprawia przyjemność
i daje wiele satysfakcji. To crossover, który oferuje modny design dla
podążających za najnowszymi trendami, przestronne wnętrze dla ciekawych
życia poszukiwaczy przygód i wyjątkowy komfort dla osób ceniących wygodę.
Można ruszać w drogę!

Połącz się ze światem.
Kia XCeed umożliwia szybką i łatwą łączność ze światem. Zależnie od
upodobań, możesz korzystać w samochodzie z aplikacji Android Auto™
lub Apple CarPlay™. Aby dotrzeć do wybranego celu podróży, wystarczy
ustawić go na 10,25-calowym ekranie dotykowym systemu nawigacji albo
wysłać zaplanowaną trasę z aplikacji mobilnej Kia Connect. Ładowarka
indukcyjna daje możliwość bezprzewodowego ładowania telefonu,
a łącze Bluetooth® pozwala na zdalne odtwarzanie muzyki i prowadzenie
rozmów telefonicznych. Bez względu na to, gdzie się wybierzesz,
pozostaniesz w kontakcie.

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń mobilnych.
Ładowanie może być jeszcze prostsze! Wystarczy położyć
smartfona na wygodnej ładowarce bezprzewodowej.

System audio JBL Premium. Kia XCeed może być wyposażona
w najwyższej klasy system nagłośnienia JBL Premium Sound
System. System JBL z 8 głośnikami i funkcją poprawiającą
jakość plików w formacie MP3 (Clari-Fi) potrafi wypełnić wnętrze
krystalicznie czystym dźwiękiem.

Aplikacja Apple CarPlay TM umożliwia bezpieczne korzystanie
z iPhone’a podczas prowadzenia samochodu. Wszystkie
informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie
multimedialnym. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji,
wykonywać połączenia telefoniczne i wybierać ulubioną muzykę
bez utraty koncentracji.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie
z funkcji telefonu bez odwracania uwagi od prowadzenia.
Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny
interfejs zapewnia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji,
muzyki i funkcji poleceń głosowych. Wszystkie informacje
i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.

Informacje na temat dostępności usług Apple CarPlay i Android Auto znajdują się na stronach apple.com i android.com.

Kia Connect i usługi Kia Live.
Pozostań w kontakcie.
Stały kontakt ze światem daje niemal nieograniczone możliwości. Takie, które zachęcają do realizowania
ambitnych pomysłów. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Aplikacja i usługi
pokładowe Kia Connect zapewniają te możliwości, czytelnie dostarczając przydatne informacje.
System nawigacji online zapewnia aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na temat natężenia ruchu,
lokalizacji stacji ładowania, dostępnych miejsc postojowych, prognozę pogody oraz informacje
o punktach użyteczności publicznej (POI). Dzięki aplikacji Kia Connect można przesłać dane profilu
użytkownika, otrzymywać podpowiedzi nawigacyjne od miejsca zaparkowania aż do finalnego celu
podróży, korzystać z trybu współdzielenia auta, funkcji odnajdywania samochodu na rozległym
parkingu, sterowania zamkami i innych udogodnień. Takie możliwości mogą zmienić zwykłą jazdę
w inspirującą podróż.

Zawsze na bieżąco. Usługi pokładowe Kia Connect zapewniają
dostęp do ważnych i szczegółowych informacji na temat
podróży. Dane na temat natężenia ruchu w czasie rzeczywistym
umożliwiają wyszukanie najszybszej trasy do miejsca docelowego,
stałe dostosowywanie trasy do zmieniających się warunków
oraz aktualizowanie szacowanego czasu dojazdu. Usługi Kia Live
umożliwiają śledzenie pogody, sprawdzanie dostępności miejsc
parkingowych, wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej
(POI) i stacji ładowania. Ustawienia pojazdu można zmieniać lub
przywracać, korzystając z funkcji Transferu profilu użytkownika.
Funkcja Kalendarz zewnętrzny umożliwia dostęp do kalendarza
w smartfonie poprzez ekran systemu nawigacji. System może
pobierać z kalendarza lokalizacje zaplanowanych spotkań i
wyznaczać do nich trasy dojazdu.

Wygodne łączenie. Aplikacja Kia Connect na smartfon zapewnia
łączność z samochodem, nawet kiedy użytkownik jest z dala od
niego. Funkcja Znajdź mój samochód pozwala odnaleźć pojazd
na wielkich parkingach lub w labiryncie nieznanych uliczek.
Nawigacja z funkcją ostatniej mili umożliwia dokładne
wskazywanie drogi od miejsca zaparkowania aż do faktycznego
celu. Funkcja Współdzielenia auta monitoruje pojazd po oddaniu
go, np. pracownikowi parkingu. Dzięki funkcji Wyślij do samochodu
można z wyprzedzeniem zaplanować podróż, a za pomocą
funkcji Stan pojazdu sprawdzić, czy jest do niej gotowy. Za
pomocą funkcji Sterowanie drzwiami można zdalnie blokować
i odblokowywać zamki pojazdu. Sekcja Moje podróże zawiera
podsumowanie wcześniejszych jazd.

Usługi informacyjne i kontrolne dostępne są bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia
obowiązywania pierwotnej umowy zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania
można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com. Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym
obejmującym transmisję danych.

Elektryzujące możliwości. Aplikacja i usługi pokładowe
Kia Connect w modelach PHEV i elektrycznych zapewniają
komplet informacji i umożliwiają sterowanie niektórymi funkcjami.
Za pomocą aplikacji Kia Connect można zdalnie aktywować,
zatrzymywać i planować ładowanie akumulatora. Za pomocą
funkcji Dostępne stacje ładowania można wyszukiwać miejsca
ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcja bazuje na aktualnych
danych z sieci. Dzięki niej można łatwo wyszukiwać stacje
ładowania, a także uzyskiwać informacje na temat dostępnych
stanowisk i kompatybilnych złączy.

Bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe. Aplikacja Kia Connect
może przekazywać powiadomienia zdalne. Pomaga w ten
sposób utrzymać bezpieczeństwo i sprawność pojazdu. Sekcja
Stan pojazdu zawiera kompletny raport na temat samochodu.
Obejmuje poziom naładowania akumulatora i inne ważne
informacje diagnostyczne, a także informuje o tym, czy okna są
otwarte czy zamknięte. Aplikacja Kia Connect wysyła również
ważne powiadomienia alarmowe. Informuje także o pozostawieniu
uruchomionego pojazdu w trybie parkingowym (P) z otwartymi
drzwiami.

Przedstawione ekrany mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać najnowszej wersji aplikacji i usług pokładowych Kia Connect.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów lub informacji prawnych należy zapoznać się z Warunkami korzystania z aplikacji i usług Kia Connect.

Chroń to co najważniejsze.
Nie obawiaj się wyjazdu w nieznane czy na spotkanie nowej przygody.
Kia XCeed dysponuje innowacyjnymi systemami wspierającymi, które
cały czas czuwają nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów.

System automatycznie zmieniający tor jazdy
w przypadku braku reakcji kierowcy na
możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany
pasa. Wykorzystuje tylny czujnik radarowy.
Ostrzega przed pojazdami znajdującymi się w strefie
niewidocznej w lusterkach zewnętrznych. Jeżeli przy
włączonym kierunkowskazie układ wykrywa zbliżające
się pojazdy na równoległych pasach, ostrzega
kierowcę lampką w lusterku zewnętrznym. Jeżeli
po rozpoczęciu manewru zmiany pasa inny pojazd
znajduje się w tzw. martwym polu widzenia, system
pozwala uniknąć zderzenia.

System autonomicznego hamowania. Wykrywa pojazdy poprzedzające, pieszych na jezdni oraz rowerzystów. Dzięki kamerze
monitoruje odległość między pojazdami i ich prędkość. W przypadku ryzyka kolizji ostrzega kierowcę wizualnie. W przypadku
braku reakcji kierowcy samochód hamuje automatycznie, zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego skutki.

Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi
parkowanie. Wyświetla na 8-calowym lub 10,25-calowym ekranie
systemu nawigacji pełny obraz przestrzeni za pojazdem, wraz
z dynamicznie generowanymi liniami prowadzącymi.

Asystent jazdy utrzymujący pojazd pośrodku pasa ruchu
oraz asystent utrzymania pasa ruchu. Asystent jazdy utrzymuje
pojazd pośrodku pasa ruchu, wykorzystując obraz z kamery.
Asystent utrzymania pasa ruchu dba o to, by nieświadomie nie
zjechać ze swojego pasa. Dzięki kamerze umieszczonej na szybie
czołowej system monitoruje znaki poziome na jezdni. W przypadku
nieświadomego przekroczenia linii wyznaczającej pas ruchu
ostrzega, a nawet kieruje pojazd z powrotem na właściwy pas.

Aktywny tempomat z funkcją Stop&Go. Dzięki kamerze
i radarom inteligentny tempomat może utrzymywać zarówno
prędkość, jak i odległość od pojazdu poprzedzającego.
Automatycznie dostosowuje tempo jazdy i zachowuje bezpieczną
odległość od pojazdu jadącego z przodu. Kiedy pojazd
poprzedzający przyspiesza, Kia XCeed odpowiednio zwiększa
prędkość. Kiedy zwalnia i dystans zmniejsza się, aktywny
tempomat hamuje lub nawet zatrzymuje samochód. Kiedy
warunki pozwolą, samochód zaczyna jechać dalej bez ingerencji
kierowcy. Ta przydatna funkcja sprawdza się szczególnie w ruchu
o dużym natężeniu i zmiennych prędkościach.

System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz informujący
o ruszaniu poprzedzającego pojazdu. Na bieżąco wykrywa
obniżenie koncentracji kierowcy, analizując sposób operowania
kierownicą i kierunkowskazami, szybkość reakcji oraz czas jazdy.
W przypadku stwierdzenia obniżonej koncentracji i oznak senności
emituje sygnał dźwiękowy i wizualny na wyświetlaczu komputera
pokładowego. Zawiera również funkcję wspomagania sprawnej
jazdy w ruchu o dużym natężeniu. W przypadku braku reakcji na
ruszenie pojazdu poprzedzającego system informuje kierowcę.

Inteligentny tempomat jest dostępny tylko wraz z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
z funkcją automatycznego zatrzymania. Parkowanie
równoległe? A może wyjazd tyłem z miejsca postojowego
lub podjazdu? W każdej z tych sytuacji system ostrzega
przed zbliżającym się, innym użytkownikiem ruchu
i automatycznie hamuje, by uniknąć kolizji.

Korzystaj z udogodnień.
Kia XCeed zapewnia swobodę przeżywania nowych doświadczeń,
a jednocześnie ułatwia kierowanie i podnosi przyjemność jazdy.
W jaki sposób? To proste: pozwala między innymi ominąć korki i wspomaga
parkowanie. Dzięki niej unikniesz wielu przeciwności i potencjalnych zagrożeń.

Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami
drogowymi i mijania. W przypadku wykrycia nocą świateł
innego pojazdu funkcja automatycznie przełącza światła
drogowe na światła mijania. Następnie w odpowiednim
momencie ponownie włącza światła drogowe.

System automatycznego parkowania równoległego
i prostopadłego z przednimi oraz tylnymi czujnikami.
Ułatwia wykonywanie manewrów. Czujniki przednie, boczne
i tylne wspierają parkowanie równoległe i prostopadłe.
Kierowcy pozostaje jedynie obsługa pedału hamulca, pedału
przyspieszenia i zmiana biegów. System samodzielnie obraca
kierownicą. Wspomaga kierowcę również podczas wyjeżdżania
z równoległego miejsca postojowego.

System rozpoznający znaki ograniczeń prędkości.
Informuje kierowcę o limicie prędkości na danym odcinku.
Kamera na szybie czołowej rozpoznaje znaki ograniczenia
prędkości i zakazu wyprzedzania. System prezentuje odpowiednie
informacje na ekranie systemu nawigacji i wyświetlaczu cyfrowym
zestawu wskaźników.
Asystent utrzymania na pasie ruchu i jazdy w korkach. Układ autonomicznej jazdy marki Kia stanowi ogromny krok w kierunku
półautomatycznej jazdy. Samodzielnie przyspiesza, hamuje i wspomaga kierowanie, dostosowując się do pojazdów poprzedzających.
W ten sposób czyni jazdę w korkach znacznie prostszą i bezpieczniejszą. Dzięki kamerze i czujnikom radarowym układ cały czas
zachowuje wymaganą odległość od pojazdu z przodu i pomaga utrzymać samochód pośrodku pasa ruchu.

Spełnij oczekiwania.

Łopatki przy kierownicy. Umożliwiają wygodną i szybką
zmianę biegów bez konieczności odrywania dłoni od kierownicy.
Dzięki nim można prowadzić bardziej dynamicznie, a zarazem
bezpiecznie.

Wybór trybu jazdy oraz łopatki przy kierownicy dostępne są tylko
z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

Wybór trybu jazdy. Dzięki tej funkcji prowadzenie pojazdu
sprawia jeszcze więcej przyjemności. Do wyboru trybu jazdy służy
przycisk znajdujący się obok dźwigni zmiany biegów. Funkcja
ta współpracuje z przekładnią DCT. Zwiększa dynamikę jazdy,
zapewniając szybszą reakcję przepustnicy i przyspieszenie,
a także optymalizując osiągi podczas wyprzedzania.

Dynamika, precyzja prowadzenia i znakomite własności jezdne to niewątpliwe atuty
Kia XCeed. Jednostki napędowe dostępne są z klasyczną 6-biegową przekładnią
mechaniczną lub z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DCT). Zmieni ona każdą
jazdę w pełną pozytywnych emocji przygodę! Łopatki przy kierownicy umożliwiają
wygodną i szybką zmianę biegów bez konieczności odrywania dłoni od kierownicy.
Funkcja wyboru trybu jazdy daje możliwość dopasowania charakterystyki samochodu
do aktualnych preferencji kierowcy.

Mechaniczna skrzynia biegów (M/T). Mechaniczna skrzynia
biegów daje możliwość precyzyjnej, szybkiej i płynnej zmiany
biegów. Jej przełożenia dopasowano do krzywej przebiegu
momentu obrotowego silnika. Zalety? Idealne połączenie mocy
z niskim zużyciem paliwa.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT). 7-biegowa przekładnia
dwusprzęgłowa (DCT) umożliwia prowadzenie ze sportowym
zacięciem i znaczną oszczędność paliwa.

Zmień przyzwyczajenia.
Przyszłość wygląda kusząco. Najlepiej wyruszyć na jej spotkanie w Kia XCeed
z napędem Mild Hybrid. To rozwiązanie daje możliwość niskoemisyjnej jazdy bez wizyt
na stacji ładowania. Doskonałe połączenie nowoczesnego silnika benzynowego lub
wysokoprężnego z silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatora litowo-jonowego
o napięciu 48 V obniża zużycie paliwa i emisję spalin. Zintegrowany system sterowania
umożliwia odzyskiwanie energii kinetycznej podczas jazdy w trybie „żeglowania”
oraz hamowania, a także pozwala uzyskać dodatkowy moment obrotowy w trakcie
przyspieszania.
Kia XCeed może pochwalić się też zaawansowanym układem napędowym typu “Plug-in Hybrid”. Płynne przejście z trybu
elektrycznego na hybrydowy zapewnia równowagę pomiędzy wydajnością a dynamiką. Zasięg pojazdu w trybie elektrycznym wynosi
aż do 57 km**. Jeżeli poziom naładowania akumulatora nie jest wystarczający, układ automatycznie przełącza się w tryb hybrydowy.

W niektórych sytuacjach silnik benzynowy uruchamia się automatycznie nawet w trybie EV. Dzieje się tak na przykład przy niskim poziomie naładowania
akumulatora, podczas energicznego przyspieszania lub w trakcie ogrzewania wnętrza.
** W cyklu testowym wg normy pomiarowej WLTP.

Start

Ruszanie. Silnik spalinowy
zapewnia szybkie i płynne
ruszanie.

Torque assist

Dodatkowy moment obrotowy. Podczas
przyspieszania lub jazdy na wzniesieniu układ
zapewnia dodatkowy moment obrotowy, który
wspomaga pracę silnika spalinowego.

Cruising

Jazda ze stałą prędkością.
W tych warunkach silnik spalinowy
częściowo doładowuje baterię
(w przypadku niskiego poziomu
naładowania).

Coasting

Tryb „żeglowania”. Układ napędowy Mild
Hybrid z inteligentną manualną skrzynią
biegów (iMT) dysponuje dodatkową
funkcją jazdy w trybie „żeglowania”.
Zwolnienie pedału przyspieszenia powoduje wyłączenie silnika spalinowego,
co obniża zużycie paliwa. Silnik ponownie
uruchamia się natychmiast po naciśnięciu pedału przyspieszenia. Dystans
możliwy do pokonania z wyłączonym
silnikiem spalinowym zależy od warunków
jazdy i prędkości pojazdu.

Energy recuperation

Odzysk energii. Podczas zwalniania
lub hamowania pojazd zamienia energię
kinetyczną w energię elektryczną, która
magazynowana jest w baterii.

Moving stop & start

Jazda w ruchu miejskim.
Oszczędność paliwa to efekt
automatycznego wyłączania silnika
spalinowego podczas zwalniania
do zatrzymania z włączonym
biegiem oraz podczas hamowania.

Określ preferencje.
Jeżeli wszyscy wybierają jedną drogę, a Ty instynktownie
podążasz inną, jeżeli kierujesz się w równym stopniu sercem
i głową, oznacza to, że Kia XCeed powstała właśnie dla Ciebie.

Wreszcie powstał samochód dla tych, którzy za kierownicą szukają prawdziwych emocji
i uwielbiają przekraczać granice niemożliwego. Kia XCeed to stylowy crossover, idealny
do miasta. Sportowy design obiecuje niesamowite wrażenia i zwiastuje moc przygód podczas jazdy.
Nie będziesz mógł się doczekać kolejnej podróży! Już w wersji podstawowej oferuje bogate
wyposażenie, w tym światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe wykonane w technologii LED,
16” obręcze kół ze stopu lekkiego, skórzane wykończenie kierownicy i dźwigni
zmiany biegów, system autonomicznego hamowania, kamerę cofania i wiele innych.

Perfekcyjna pod każdym kątem. Imponuje odważną stylistyką. Kia XCeed jest zawsze gotowa na
nowe wyzwania, a jej wygląd podkreśla dynamiczny charakter. Jeśli szukasz wrażeń i emocji, ten
sportowy crossover w mgnieniu oka przewyższy Twoje oczekiwania. Szczególnie w wersji z pakietem
stylistycznym „Yellow Splash”, w którego skład wchodzą takie elementy, jak:
- tapicerka skórzano-materiałowa z żółtymi akcentami,
- boczki drzwi wykończone czarną skórą ekologiczną z żółtymi przeszyciami,
- obramowania nawiewów w kolorze żółtym,
- czarna podsufitka.

Podkreśl oryginalność.
Aby w pełni wykorzystywać okazje jakie przynoszą kolejne dni, Kia XCeed dostępna jest
z wieloma niezbędnymi akcesoriami dodatkowymi. Ich bogata oferta odpowiada rozmaitym
potrzebom. Począwszy od krótkich weekendowych wycieczek, poprzez aktywności
sportowe, duże zakupy, aż po wielkie wakacyjne wyprawy. Poza akcesoriami podnoszącymi
funkcjonalność dostępne są również atrakcyjne akcenty stylistyczne, które podkreślą
dynamiczny charakter Kia XCeed. Czegokolwiek szukasz — my już to przygotowaliśmy!

Chromowana listwa zderzaka tylnego.
Detal, który podnosi elegancję. Dzięki listwie
ze stali nierdzewnej o wysokim połysku
zderzak tylny zyskuje elegancki akcent wzdłuż
powierzchni poziomej, przy krawędzi pokrywy
bagażnika. Dostępna również o wyglądzie
szlifowanego aluminium.

Chromowane nakładki progu bagażnika.
Nakładki o wyglądzie błyszczącej stali
nierdzewnej to kolejny element stylistyczny
tylnej części Kia XCeed. Dostępne również
o wyglądzie szlifowanej stali nierdzewnej.

Nakładki lusterek zewnętrznych.
Mała zmiana, a jaki efekt! Nakładki o wyglądzie
satynowej lub błyszczącej stali nierdzewnej
dodają elegancji Kia XCeed. Dostępne również
o wyglądzie szlifowanej stali nierdzewnej.

Uchwyt do rowerów do wszystkich rodzajów haków holowniczych i bagażnik dachowy.
Nieoceniony podczas wycieczek i wakacji. Niezwykle wygodny i łatwy w użyciu. Umożliwia przewóz
2 rowerów. Elegancki i wytrzymały bagażnik dachowy znacząco zwiększy dostępną przestrzeń
bagażową i sprawi, że przewożenie rzeczy w kabinie nie będzie już konieczne. Jest łatwy w montażu,
a funkcja obustronnego otwierania zapewnia do niego szybki dostęp.

Poprzeczne belki dachowe ze stopu lekkiego.
Lekkie i łatwe w montażu. Umożliwiają transport
niezbędnych rzeczy podczas kolejnej wyprawy.

Diodowe oświetlenie pokrywy i wnętrza
bagażnika. Ułatwia załadunek i rozładunek
w ciemnościach. Włącza się natychmiast po
podniesieniu pokrywy bagażnika. Oświetla
wnętrze bagażnika i przestrzeń bezpośrednio
przy nim.

Rozkoszuj się elegancją.
Starannie dobrane materiały i charakterystyczne detale przyciągają wzrok
i zachęcają, by zająć miejsce za kierownicą. Można wybrać standardową
czarną tapicerkę z tkaniny z elementami deski rozdzielczej i nawiewami
powietrza wykonanymi z satynowego chromu lub opcjonalną elegancką
tapicerkę materiałową połączoną ze skórą ekologiczną. Duże wrażenie
wywołuje pakiet wykończenia wnętrza, który obejmuje tapicerkę z żółtymi
przeszyciami, przyciągające wzrok żółte wstawki w desce rozdzielczej
i czarną podsufitkę. Dostępna jest również wersja z elegancką czarną tapicerką
skórzaną oraz połączenie skóry i zamszu.

Wersja wyposażenia L - Pakiet wykończenia „Yellow Splash”.
Czarna tapicerka materiałowa połączona ze skórą ekologiczną z żółtymi przeszyciami i wzorem plastra miodu.
Całość uzupełnia konsola centralna o wysokim połysku i efektowne żółte elementy deski rozdzielczej.

Wersja wyposażenia M.
Czarna tapicerka materiałowa i stylowe elementy wykończenia
z satynowego chromu.

Wersja wyposażenia L.
Czarna tapicerka materiałowa połączona ze skórą ekologiczną,
konsola centralna o wysokim połysku i efektowne elementy deski
rozdzielczej z satynowego chromu.

Wersja wyposażenia Business Line Plus, XL PHEV.
Wygodne, ergonomiczne fotele obszyte czarną skórą,
wykończenie o wysokim połysku i efektowne elementy deski
rozdzielczej z satynowego chromu.

Wersja wyposażenia Prestige Line.
Tapicerka skórzano-zamszowa z indywidualnym wzorem.
Czarna podsufitka. Wykończenie o wysokim połysku i efektowne
elementy deski rozdzielczej z satynowego chromu.

Wyraź siebie.

Obręcze kół

Kia XCeed dostępna jest w 10 kolorach lakieru nadwozia
oraz z obręczami kół w rozmiarze 16 lub 18 cali.
Kolory nadwozia

16” obręcze ze stopu metali lekkich
(PHEV)

Cassa White (WD)

16” obręcze ze stopu metali lekkich
(silniki spalinowe)

Deluxe White Pearl (HW2)

18” obręcze ze stopu metali lekkich

Lunar Silver (CCS)

Penta Metal (H8G)

Machined Bronze (M6Y)

Black Pearl (1K)

Infra Red (AA9)

Orange Fusion (RNG)

18” obręcze ze stopu metali lekkich
(wersja Prestige Line)

Wymiary nadwozia (mm)

Szczegółowe dane techniczne oraz informacje na temat wersji wyposażenia dostępnych na rynku polskim znajdują się w cenniku.

Blue Flame (B3L)

Quantum Yellow (YQM)

Informacje na temat zużycia energii i innych parametrów w zależności od opon zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/740 są dostępne
na stronie internetowej www.kia.com. Informacje na temat opon są wyłącznie poglądowe.

7 lat spokoju.

7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego
napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV.
Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego
napięcia marki Kia w pojazdach elektrycznych (EV),
pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu
plug-in (PHEV) zaprojektowano z myślą o dużej
trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją
Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji
pojazdu lub przez 150 000 km przebiegu,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W przypadku akumulatorów niskiego napięcia

(48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid
(MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od
daty pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów.
W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70%
pojemności akumulatorów. Utrata pojemności
akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV
nie jest objęta gwarancją.
Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności,
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji
Kia znajduje się na stronie www.kia.com.

W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów napędowych. Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności akumulatorów
pojazdów typu HEV i MHEV. Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kia.com.

7-letnia gwarancja Kia.
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń
przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był
regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna
i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje
w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według
stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane
przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego
z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na
fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest
prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych
pojazdów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com/pl oraz uzyskają
w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia +48 801 542 542
www.kia.com

