
5 ajtós cee'd és cee'd kombi 
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Az élet a számunkra legkedvezőbb döntésekről és 

lehetőségekről szól. Az izgalmas, új cee'd modellcsaláddal 

ez minden eddiginél egyszerűbbé vált.

Maximálisan divatos autót szeretne, amely tökéletes 

praktikumot kínál a mindennapokban? Válassza a 

dinamikus, kupé megjelenésű ötajtós ferdehátú modellt. 

A helykínálat és a sokoldalúság a legfontosabb az Ön 

számára? A cee'd kombi lesz az ideális partnere. 

Lenyűgöző megjelenésével, minőségi kidolgozásával és 

innovatív technológiáival a Kia cee'd készen áll a nem 

rutinszerű feladatokra.

Az új Kia cee’d 5 ajtós és kombi:

Várja a nagybetűs élet! >>>
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5 ajtós formaterv 

Lenyűgöző elgondolások  
kívül és belül

Sportos kupékat idéző formai megoldásaival az új cee’d 

ellenállhatatlanul vezetésre csábít.

A Kia díjnyertes formatervezői csapata, élén Peter Schreyer 

dizájn-igazgatóval, és a cee’d magyar formatervezőjével, 

Kovács Miklóssal ismét lélegzetelállítót alkotott.

>

Európai vonzerő:

A formaterv 

Németországban, az 

autó a Kia szlovákiai 

gyárában született.
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cee'd kombi formaterv

Készen áll az újdonságokra?

A Kia számára a "részletekig terjedő figyelem" nem pusztán üres frázis. 

Számunkra ez maga a valóság, a formaterv szempontjából éppúgy, 

mint a minőséget tekintve, hiszen a kettő szorosan összefügg. Vessen 

egy pillantást a kombi divatos tetősínekkel kihangsúlyozott, kecses 

tetőívére, a Kia jellegzetes hűtőmaszkjára vagy a szépen megformált, 

vadonatúj első és hátsó LED-es lámpatestekre (opcionális). Az optimális 

aerodinamikai teljesítmény érdekében a hátsó ajtó messze belenyúlik 

a tetőbe, így nagyobb a csomagtérnyílás, ezáltal könnyebb a rakodás, 

a hátsó légterelőt meghosszabbítottuk, míg a hátsó lámpatesteknél új 

karaktervonalat alakítottunk ki. Amint azt több száz órányi szélcsatorna-

vizsgálat is igazolta, mindezzel jelentős mértékben csökkentettük az autó 

légellenállását, így a cee’d mindkét karosszéria-változata takarékosabb, 

mint valaha.

>

Előremutató gondolkodás:
Mérnökeink tökéletesebb aerodinamikára 

vágytak, formatervezőink pedig káprázatos 

dizájnnal teljesítették kívánságukat.
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Az élet tele van kalandos fordulatokkal. Válasszon olyan autót, 

amelyre minden körülmények között számíthat.

Hogy egy percig se kelljen autója miatt aggódnia, a cee'dhez 

egyedülálló, hétéves gyári garanciát kínálunk. Nekünk sem 

kell aggódnunk a nagyvonalú ajánlat miatt, hiszen a cee'd 

a létező legszigorúbb normák szerint, modern szlovákiai 

gyárunkban készül, megbízhatóságát és tartósságát pedig 

számos vizsgálat igazolja. Így aztán várhatóan soha nem lesz 

szüksége a Kia kivételes, teljes körű garanciájára, amely - nem 

mellékesen - időtartama alatt szabadon átruházható az autó 

esetleges további tulajdonosaira, növelve a modell használtpiaci 

értékét. Ezt nevezzük mi izgalmasan megbízható autónak.

Minőség

Nyugodt pillanatok>

Hétéves garancia a Kiától:
Hétéves / 150 000 kilométeres 

újautó-garancia. Érvényes az 

EU tagállamokban (beleértve 

Norvégiát, Svájcot, Izlandot 

és Gibraltárt). Helyi feltételek 

szerint érvényes.
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Önben milyen érzést kelt a minőség? 

Készen áll arra, hogy élvezze a napot?

9



10



>
Ergonómia

Amire egy ígéretes 
naphoz szüksége lehet 

Az 5 ajtós és a kombi cee'd fedélzetén 

mindenki otthon érzi magát.  

A látványos középkonzol környezeti megvilágítása 

megteremti az utasteret uraló, kifinomult légkör 

alaphangulatát. A beltérben kiváló minőségű anyagokkal 

találkozhatunk, a műszerfal felületei puha tapintásúak. 

A stílusos környezetet olyan egyedi megoldások teszik 

még lenyűgözőbbé, mint a ’fecskefarkú’ ajtókilincsek, vagy 

a sportos, három részből álló műszeregység. A könnyű 

kezelhetőség érdekében mindent a vezető köré terveztünk. 

A műszeregység opcióként nagyfelbontású, kiválóan 

leolvasható TFT LCD kijelzővel is elérhető. 

Az ergonómia az állítható középső könyöklőnél folytatódik: és 

a vezető felé forduló kartámasz is azt igazolja, hogy a cee'dben 

tökéletes harmóniát alkot egymással forma és funkció. 

Középkonzol megvilágítás:
Az 5 ajtós és a kombi cee'd fedélzetén uralkodó, 

különleges hangulatért felelős, innovatív megoldások egyike.

Nyomógombos motorindítás 
és  intelligens kulcs:
Soha többé nem kell a kulcs után 

kutatnia: elég, ha zsebében vagy 

táskájában van az intelligens 

kulcs. Az autó felismeri a jeladót, 

amint Ön közel lép járművéhez. 

Elég megnyomnia a kilincsen 

elhelyezett gombot, és máris 

nyílik az ajtó. A motor 

indításához vagy leállításához 

nyomja meg a Start/Stop 

gombot.
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Vezetőtámogató technológia

Bitek és bájtok az egyszerűbb életért

Az 5 ajtós és a kombi cee'd ultramodern megoldások hosszú 

sorával teszi még élvezetesebbé az utazást: 

Vegyük például a műszeregységbe illesztett, színes TFT 

LCD képernyőt, amelyen a fedélzeti számítógép adatai is 

megjelennek. Vagy a vadonatúj, kényelmes elektromos 

rögzítőféket, amely hagyományos kézifékkar helyett egyszerű 

gombnyomással aktiválható.

Az ötletes technológiai megoldások között feltétlenül említést 

érdemel az intelligens parkolássegítő rendszer, amely a kormányzást 

átvállalva segít leparkolni az autót, akár a járműnél csupán 100 cm-

rel hosszabb helyre is. A rendszer felismeri a megfelelő, párhuzamos 

parkolóhelyeket, automatikusan kormányozza az autót, és 

folyamatosan ellenőrzi a jármű előtti és mögötti szabad helyet – 

Önnek nincs más dolga, mint a sebességet szabályozni, illetve a 

rendszer utasításait követve kezelni a sebességváltót.

1. Az elektromos rögzítőfék:
 Fokozott kényelem: kézifékkar helyett 

 gombnyomással rögzíthető az autó.

2. Intelligens parkolássegítő rendszer:
  Soha nem volt még ilyen egyszerű a parkolás. 

A rendszer működését tíz érzékelő (hat elöl, négy 

hátul) segíti; ezek a hagyományos manőverezés 

során is megkönnyítik a vezető dolgát.

3. Fedélzeti számítógép:
  Minden, amit tudni szeretne: a fedélzeti 

számítógép számtalan adatot közöl a 

vezetővel, többek között a tankolásig 

megtehető távolságot, a megtett utat, a 

felhasznált üzemanyag mennyiségét, vagy 

a sebességet. A berendezés megjeleníti a 

sávelhagyásra figyelmeztető rendszer adatait, 

és – ahogy itt is látható – a tolatóradartól 

kapott jeleket.

4. Fedélzeti számítógép/Kormánymű üzemmód:
  Komfort, normál vagy sport: a külön 

megrendelhető "Flexsteer” kormányrásegítési 

rendszer aktuális beállítása szintén leolvasható 

a műszerfalon.

5. Fedélzeti számítógép/Optimális 
 sebességfokozat kijelzés:
  A fedélzeti számítógép megsúgja a vezetőnek, 

hogy aktuálisan melyik sebességfokozatban 

érheti el a legnagyobb mértékű üzemanyag-

megtakarítást és emisszió-csökkentést.

  

6. Fedélzeti számítógép/Betűméret:
  A kijelző betűmérete a mindenkori 

könnyebb leolvashatóság 

érdekében módosítható.
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KME want this image 
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1. Műholdas navigációs rendszer:
  A fejlett, 7 colos érintőképernyős, teljes térképes navigációs 

rendszer az érdeklődésre számot tartó helyszíneket (POI) is 

képes megjeleníteni.

2. Audio távvezérlő: 
 Figyeljen az útra: szabályozza a hangerőt anélkül, 

 hogy levenné a kezét a kormányról.

3. Aux/IPod/USB:
 Csatlakoztassa hordozható lejátszóját, 

 és hallgassa kedvenc zenéit.

4. Bluetooth kapcsolódás:
 Kezelje hívásait egyszerűen a vezeték 

 nélküli kihangosítón keresztül.

Mosolyogva eljutni A-ból B-be? Az új Kia cee'ddel ez természetes. 

A cee'd olyan intelligens technológiai megoldásokat vonultat 

fel, amelyekre egyáltalán nem számítanánk ebben a 

kategóriában. Ilyen az MP3-kompatibilis, hathangszórós CD-

lejátszó, amelyen keresztül az alapfelszereltségben kínált 

AUX/USB csatlakozók segítségével akár az iPodon vagy 

egyéb hordozható zenei lejátszókon tárolt zeneszámait is 

meghallgathatja. Opcióként 4,3 colos TFT LCD képernyővel 

felszerelt audiorendszer is megrendelhető*. A könnyű célba 

érést a Kia legújabb, 7 colos érintőképernyővel felszerelt, 

teljes térképes navigációs rendszere segíti. A berendezés 

akár tíz nyelven alkalmas a hangfelismerésre, valamint a 

szöveges üzenetek felolvasására. A rendszer menet közben 

tájékoztat az aktuális utcanevekről és megjeleníthető rajta a 

manőverezést segítő tolatókamera képe.

Szeret egyszerre több dologgal foglalkozni? A kormánykeréken 

elhelyezett távvezérlőkkel erre is lehetősége nyílik: hangosítsa 

fel vagy halkítsa le a rádiót, kezdeményezzen telefonhívást a 

Bluetooth kihangosítón keresztül, és szabályozza a sebességtartó 

automatikát, miközben mindvégig az úton tartja a szemét.

Csatlakoztathatóság

Szórakoztató, navigátor, operátor – vagy 
egyszerűen egy kiváló Kia

Tolatókamera
Az opciós, 4,3 colos 

TFT LCD képernyővel 

szerelt audiorendszer* 

kijelzőjén megjeleníthető 

a tolatókamera által 

közvetített kép, ami 

nagyban megkönnyíti a 

parkolást.

*Rendelhető

 2012 őszétől
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Komfort és minőség

Minőség minden érzékszervnek

Az első üléssori környezet minden várakozást felülmúl.

Minőségi anyagok és kiválóan eltalált ergonómia gondoskodik 

arról, hogy Ön út közben is otthon érezze magát. Ha rajong a 

modern kényelmi funkciókért, az 5 ajtós cee'dben és a kombiban 

mindet megtalálja: az elektromosan állítható vezetőülés akár két 

személyes beállítást is képes megjegyezni, a kormánykerék négy 

irányban mozgatható. Nemcsak a vezető- és utasülés, hanem a 

kormány is fűthető – nincs is ennél jobb hír a hűvös téli reggeleken! 

A kívánt hőmérséklet három fokozatban szabályozható. Válasszon 

a kézi vezérlésű vagy az automata, kétzónás klímaberendezés 

között. A legújabb légkondicionáló technológiák alkalmazásának 

köszönhetően mindkét rendszer rendkívül takarékos.

Légkondicionáló:
Mert mind mások vagyunk: válassza az alapkivitelű 

manuális légkondicionálót vagy szabályozza külön-

külön a vezető- és utasoldali hőmérsékletet a 

kétzónás klímaberendezés segítségével.
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Komfort és minőség

Friss levegő

A második sor sem másodrangú.

A cee'd minden kivitelében ergonomikus kialakítású ülésekkel 

találkozhatunk, amelyek kényelmesek mindenki számára; 

a fej- és a lábtér igazán bőséges. A ferdehátú modell 380 

literes csomagtartója az egyik legtágasabb a kategóriában. 

Ha pedig még több helyre volna szüksége terebélyes vagy 

hosszú tárgyak szállításához, a hátsó üléssor 60/40 arányban 

osztottan ledönthető, így sík rakodópadlót és akár 1318 literes 

csomagtartót kapunk.

>

Nap és fény:

A megrendelhető pa-

noráma napfénytető 

(a képen a kombiban) 

még jobb térérzetet 

varázsol az utastérbe. 

A finoman műkö-

dő, két részből álló 

napfénytető egyet-

len gombnyomással 

teljesen kinyitható 

vagy bezárható, tet-

szőleges pozícióban 

megállítható, vagy 

kibillenthető.
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cee'd kombi helykínálat és sokoldalúság

Nagyobb játéktér

Kívül dinamikus, belül tágas.

A cee’d kombi mindkét téren kiválóan teljesít. Az 528 literes 

csomagtartó bőséges helyet kínál a csomagoknak. Ráadásul a 

hátsó üléssor 60/40 arányban osztottan ledönthető, ilyenkor sík 

rakodópadlót és akár 1642 literes csomagtartót kapunk.

A szállított csomagok és tárgyak rendezett tárolását praktikus fülek, 

az első és a hátsó ülés mögött egyaránt rögzíthető csomagtér-

elválasztó háló, oldalsó tároló tálca, kihúzható csomagtértakaró, 

valamint a csomagtér padlója alatti üreg is segíti. A cee'd kombi 

túlzás nélkül az intelligens helykihasználás mestere.

>

1. Nagy helyek, kis helyek: 

 Az 5 ajtós és a kombi cee'd ergonomikusan 

kialakított utasterében pohártartók, a könyök-

lőben kialakított tárolórekesz, valamint tágas, 

hűthető kesztyűtartó segíti a pakolást. 

2. Tágas csomagtartó: 

 A hátsó üléseket lehajtva 1642 literes csomag-

tartót kínál a cee'd kombi. Ez a legizgalmasabb 

kalandhoz is bőségesen elegendő. A csomagok 

be- és kirakodását alacsony küszöb teszi még 

egyszerűbbé.

3. A cee'd kombi ötletes rugalmas  

csomagrögzítő rendszere:

 A sokoldalú rendszer hosszirányú sínjeibe 

rugalmas alumínium rudak illeszthetők, 

amelyeket egyenként, az aktuális csomagok 

méretétől és jellegétől függően állíthatunk be. 

A kerek tárgyak rögzítését praktikus szíjakkal 

oldhatjuk meg, a sínekbe elcsúsztatható 

akasztó fülek is rögzíthetők.

4. Zseniális tárolás a padló alatt:

 A cee'd kombi nem egy, hanem rögtön két 

padló alatti tárolórekeszt kínál: egy mélyet elöl, 

és egy nagyobb alapterületű, rekeszekre 

osztott mélyedést középen. Így Ön könnyen 

és biztonságosan elrendezheti a 

legkülönfélébb méretű tárgyakat. Még a 

két kerékdob körüli területeken is 

praktikus tároló megoldásokat  

alakítottunk ki.
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cee’d belső tér kiviteli opciók

Személyre szabott belső tér

Amikor tervezőink megálmodták az új cee'det, számtalan 

forrásban kerestek és találtak ihletet, az európai utazásoktól 

a divat világáig, a dizájntól az építészetig. Így született meg 

az a belső tér, amely egyszerre kifinomult és egyszerű, és így 

engedi érvényesülni az Ön személyes stílusát.

A cee'd két alapvető felszereltségi szinten választható; 

mindkettő egy sor egyedi beltéri kidolgozással: 

LX beltéri kiviteli szintek 

Az LX szint fekete belső teret kínál, opciós fekete-bézs 

kombinációval. 

EX beltéri kiviteli szintek 

Az EX szint szabadon választható fekete vagy bézs kivitelben; 

az opciós lehetőségek hosszú sorában különféle kárpit- és 

színvariációkat találunk, amelyek valamelyike bizonyosan 

igazodik az Ön egyéni ízléséhez. A tökéletesen kényelmes és 

divatos megjelenés érdekében válassza a sportcsomag részét 

képező bőr üléskárpitozást.
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LX BELTÉRI KIVITELI SZINTEK

LX ALAPSZINT (FEKETE) 

A cee’d alapkivitele: divatos, 

stílusos, kifinomult.

A felszereltségi szint jellemzői:

– Fekete egytónusú műszerfal
- Fekete szövet üléskárpit
- Ezüstmetál fényű középkonzol 
- Ezüstmetál fényű ajtókilincs

LX OPCIÓS SZINT (BÉZS) 

A feláras LX felszereltségi szint 

ugyanazt a kárpit-stílust kínálja, 

divatos bézs árnyalatban.

A felszereltségi szint jellemzői:

– Fekete egytónusú műszerfal
- Bézs szövet üléskárpit
- Ezüstmetál fényű középkonzol 
- Ezüstmetál fényű ajtókilincs
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EX ALAPKIVITELŰ BELTÉRI SZINTEK

EX ALAPSZINT (FEKETE) 

Az EX alapkivitelében a fekete a 

vezérmotívum, az egyedi üléskárpitokon 

kontrasztos színbetéteket találunk.

A felszereltségi szint jellemzői:

– Fekete egytónusú műszerfal
- Fekete szövet üléskárpit
- Ezüstmetál fényű középkonzol 
- Ezüstmetál fényű ajtókilincs 

EX ALAPSZINT (BÉZS) 

Az EX alapkivitelen alkalmazott, világosabb 

árnyalatok elegáns környezetet 

teremtenek; az utastér több pontján 

ezüstmetál hatású részleteket találunk.

A felszereltségi szint jellemzői:

– Szürke egytónusú műszerfal
- Bézs szövet üléskárpit
- Ezüstmetál fényű középkonzol 
- Ezüstmetál fényű ajtókilincs
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A felszereltségi szint jellemzői:

– Fekete egytónusú műszerfal
- Barna szövet üléskárpit 
- Fekete, magas fényű középkonzol
- Fekete, magas fényű ajtókilincs-díszítés

EX OPCIÓS BARNA CSOMAG

A 2. számú színcsomag elegáns barna 

részletekkel gazdagított kárpitozása 

tökéletesen harmonizál a mindenütt 

alkalmazott, magas fényű felületekkel.

EX OPCIÓS BELTÉRI SZINTEK
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A felszereltségi szint jellemzői:

– Fekete egytónusú műszerfal
- Fekete bőr üléskárpit
- Fekete, magas fényű középkonzol
- Fekete, magas fényű ajtókilincs- és  
 kormánykerék-díszítés 

EX OPCIÓS SPORTCSOMAG (FEKETE)

A bőr mindig is divatosabb, sportosabb 

megjelenést eredményezett. Itt egyedi 

kialakítású üléskárpit emeli ki 

különlegességét.
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EX OPCIÓS BELTÉRI CSOMAGOK

EX OPCIÓ FEKETE CSOMAG

Az EX szinthez rendelhető összes opciós 

kivitelen lenyűgöző, fényes fekete felületekkel 

találkozunk. Ezen a képen látványos, fekete, 

szőtt kárpittal (1. színcsomag) társítva láthatók.

A felszereltségi szint jellemzői:

– Fekete egytónusú műszerfal
- Fekete szövet üléskárpit
- Fekete, magas fényű középkonzol
- Fekete, magas fényű ajtókilincs- és  
  kormánykerék-díszítés

EX OPCIÓ BÉZS CSOMAG

Az 1. színcsomaghoz tartozó bézs 

műszerfal és üléskárpitozás divatos 

légkört teremt.

A felszereltségi szint jellemzői:

– Bézs egytónusú műszerfal
- Bézs szövet üléskárpit
- Fekete, magas fényű középkonzol
- Fekete, magas fényű ajtókilincs-díszítés
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Menetdinamika

Kanyarról kanyarra

A cee'd formatervéhez igazodva mérnökeink különösen 

keményen dolgoztak azon, hogy a dizájnhoz illő vezetési 

élményt alkossanak.

A felfüggesztést alaposan áthangolták. Tovább finomították 

az első MacPherson rugóstagokat, valamint a hátsó 

többlengőkaros felfüggesztést, így az új cee'd mindkét 

kivitele kiváló vezethetőséget és menetkomfortot kínál. 

A megerősített futóművet és a felfüggesztést egyaránt 

hangszigeteléssel látták el, így az útzaj és a rezgések 

minimális mértékben jutnak csak be az utastérbe. Mindezen 

megoldások hatékonyan működnek együtt azokkal a 

kifinomult vezetéstámogató rendszerekkel, amelyek révén a 

vezető megőrizheti uralmát autója felett, és egy kicsit még 

jobban élvezheti az utazást.

Járműstabilitási ellenőrző program (VSM) 

A VSM az elektromos szervokormánnyal együttműködve segít 

stabilizálni az autót, ha vezetője kanyarodás közben kénytelen 

fékezni, különösen nedves, csúszós és egyenetlen útfelületen.

Elektromos fékerőelosztó (EBD) + vészfékrásegítő rendszer 

(Brake Assist System) 

Az EBD változó terhelés és tömegelosztás mellett is állandó 

fékteljesítményt garantál azáltal, hogy szabályozza a féknyomás 

első és hátsó tengely közötti megoszlását. A BAS a fékpedál 

lenyomásának sebessége alapján felismeri, ha a vezető 

vészfékezést hajt végre, és ilyenkor haladéktalanul maximálisra 

növeli a fékerőt, ezzel lerövidítve a teljes féktávolságot.

Visszagurulás-gátló (HAC)

Ha meredek emelkedőn kell elindulnia, a HAC megakadályozza 

az autó hátragurulását. A rendszer a pedál felengedését 

követően a gázadásig, de maximum két másodpercig 

fenntartja a féknyomást.

1. FLEXSTEER
  Az opciós Flexsteer rendszer lehetővé 

teszi, hogy a vezető saját személyes 

vezetési stílusához igazítsa a 

kormányrásegítés karakterisztikáját. A rendszer 

három üzemmódja (komfort, normál, sport) 

közül  az első a könnyű parkolást és a városi 

vezetést támogatja, a sport üzemmód pedig 

autópályán ideális.

2. Kiemelkedő vezethetőség és komfort 
  A fejlett MacPherson első és többlengőkaros 

hátsó futómű.

3. Menetstabilizáló elektronika (ESC)
  Ha kanyarodás közben járművének viselkedése 

eltér az Ön által meghatározottól, az ESC 

optimális erővel fékezi az egyes kerekeket, 

valamint mérsékli a motorteljesítményt, 

ezzel fenntartva az irányíthatóságot 

és a stabilitást.
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CEE’D ERŐFORRÁSOK

Az 5 ajtós és kombi cee'd modellek hajtásáról négyféle, 

kifinomult motor gondoskodik: két dízel, valamint a Kia 

legmodernebb benzinmotorjai; 90-135 LE teljesítménnyel. 

A motoroknál alkalmazott, innovatív tömegcsökkentési 

megoldások tovább mérséklik az üzemanyag-fogyasztást; 

bármelyik hajtáslánc felszerelhető ISG start-stop technológiával.

2 BENZINMOTOR

Az alumínium széles körű alkalmazásával csökkent a motorok 

tömege és üzemanyag-fogyasztása.

Négyhengeres 1.4 MPI (100 LE)

137 Nm forgatónyomaték 4200/perc fordulatszámnál; 5,6 

liter/100 km (5 ajtós) 6.1 liter/100 km (kombi) fogyasztás. A CO2-

kibocsátás akár 130 g/km (ISG alkalmazásával, 5 ajtós) 136 g/km 

(kombi).CO2-kibocsátás akár 130 g/km (ISG alkalmazásával).

Négyhengeres 1.6 GDI (135 LE)

Változó szelepvezérlés a minden fordulatszám tartományban 

mutatott jobb motorteljesítményért. A közvetlen benzin-

befecskendezéses motor legnagyobb forgatónyomatéka 164 Nm 

4850/perc fordulatszámnál; átlagos fogyasztása mindössze 

5,2 liter/100 km (5 ajtós) 5.9 liter/100km (kombi). A CO2-

kibocsátás EcoDynamics csomag alkalmazásával csupán 119 g/km 

(5 ajtós) 131 g/km (kombi).

2 DÍZELMOTOR

Legújabb dízelmotorjaink nyomatékosabbak, könnyebbek és 

takarékosabbak.

Négyhengeres 1.4 WGT (90 LE)

Szintén igen alacsony, csupán 4,0 l/100 km (ötajtós) 4.2 

l/100km (cee'd kombi) fogyasztás; 220 Nm forgatónyomaték 

az 1500-2750/perc fordulatszám-tartományban.

Erőforrás és sebességváltó

Minden, ami a kifinomult teljesítményhez szükséges 

Négyhengeres 1.6 VGT (110/128 LE)

Élvonalbeli emisszió-csökkentés: ez a dízelmotor mindössze 97 gramm 

(5 ajtós) 110 gramm (kombi) CO2-t bocsát ki kilométerenként, azaz a 

kategória egyik legtisztább üzemű belső égésű erőforrása. Az átlagos 

üzemanyag-fogyasztás csupán 3,7 l/100 km (5 ajtós); 4,2 l/100 km 

(kombi), az EcoDynamics csomagnak köszönhetően.

CEE’D SEBESSÉGVÁLTÓK

Válassza a kifinomult, hatfokozatú kéziváltót, a hatfokozatú 

automatikus sebességváltót, vagy a Kiánál első ízben 

alkalmazott (kizárólag az 1,6 literes, közvetlen befecskendezéses 

benzinmotorhoz rendelhető) duplakuplungos egységet. Ez utóbbi 

mindenből a legjobbat nyújtja: agilisabb vezethetőséget társít kisebb 

fogyasztással. Az automatikus és a dupla kuplungos sebességváltók 

a kormányon elhelyezett, kézre álló váltófülekkel is kapcsolhatók.

ECO csomag

Ez a technológia egy sor fogyasztás-csökkentő megoldást foglal 

magában, az intelligens ISG start-stop rendszertől a takarékosabb 

vezetést lehetővé tevő optimális sebességfokozat kijelzésén át 

az energiatakarékos gumiabroncsokig, amelyek kisebb gördülési 

ellenállásuk révén kevesebb üzemanyagot fogyasztanak.

1.  Duplakuplungos sebességváltó (DCT):
 Élvezze az autóversenyek hangulatát a duplakuplungos sebességváltóval.

2. Kézi kapcsolású sebességváltó:
 A Kia legmodernebb sebességváltó-technológiái gyors és finom kapcsolást 

 tesznek lehetővé.

3. Active Eco kijelző:
  A takarékosabb vezetést támogató, intelligens megoldás: az Active Eco 

rendszer a légkondicionáló kompresszorát és a generátort szabályozva 

ahol csak lehet, további energiát takarít meg.
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Biztonsági technológiák

Ha már nem lehet két 
szeme…

Ami utasaink biztonságát illeti, soha nem érjük be az átlagossal.

Mindkét cee'd modell több száz órányi, szigorú vizsgálat során 

igazolta, hogy bármilyen vészhelyzetre készen áll. Ez azonban 

még nem minden: az új modellek egy sor intelligens 

technológiát felvonultatva segítenek elkerülni a veszélyes 

szituációkat.

A Kia fejlett, sávelhagyásra figyelmeztető rendszere 

megakadályozza, hogy az autó a vezető fáradtsága 

és átmeneti figyelemkiesése miatt eltérjen a helyes 

iránytól. A rendszerhez tartozó kamera felügyeli az autó 

forgalmi sávon belül elfoglalt helyzetét, és szükség esetén 

hangjelzéssel figyelmezteti a sofőrt. A berendezés 60 km/óra 

felett aktiválható. 

1. HID Xenon fényszórók és adaptív kanyarkövető világítás (AFLS):
Az éjszakai vezetést segíti a cee’dhez megrendelhető xenon fényszóró, 

illetve adaptív kanyarkövető világítás. E prémium technológia révén a vezető 

korábban felismerheti az útjában lévő akadályokat: az AFLS fényszórók a 

kormányzási szögtől valamint a jármű tömegétől és sebességétől függően 

elfordulnak, így hatékonyabban világítják be a kanyarokat. 

2. Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS):
Nem helyettesíti a pihenést, ám ha a vezetőre rátör a fáradtság, 

az intelligens rendszer segít a forgalmi sávban tartani az autót. 

A műszerfalon jelzés figyelmezteti a vezetőt, ha járműve akaratlanul 

készül elhagyni a sávot..

32



33



34



>

Karosszéria: 
A biztonságnál semmi sem 

fontosabb. A megerősített 

karosszéria folytonossá 

összekapcsolt energiaelnyelő 

elemekből áll. A fő szerkezeti 

elemek még szilárdabbak, 

a B-oszlop ultra nagy 

szakítószilárdságú 

acélból készült.

Biztonsági technológiák

Védelem, amire számíthat

Bármerre tart is, az új Kia cee’d segít biztonságosan célba érni. 

A maximális stabilitás és ütközési ellenállás érdekében 

mindkét modell megerősített karosszériáját folytonossá 

összekapcsolt energiaelnyelő elemekkel szereltük fel. 

A tökéletes utasvédelmet szolgálja a hat légzsák 

(kétoldali első-, oldalsó- és függönylégzsák). 

A cee'd biztonsági teljesítményét messzemenőkig 

ellenőriztük, hogy az autó a legszigorúbb európai 

előírásoknak is megfeleljen.

Légzsákok:
Az 5 ajtós és a kombi cee'd utasterének stratégiai 

pontjain elhelyezett, hat darab 

légzsák a kritikus pillanatban optimális 

védelmet nyújt Ön és utasai számára.
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Akár a csillogást vagy a kalandokat keresi, akár praktikus 

vagy sportos vezető, az új cee'd kínálatában mindenképpen 

megtalálja az igényeinek megfelelő felszereléseket.

Opciós felszereltség

A különbség a részletekben rejlik>

10. Sport pedálszett:
 kihagyhatatlan tartozék  

 sportos vezetőknek

11.  Alapkivitelű műszeregység:
 a leglényegesebb információk  

 divatos és ergonomikus tálalásban

12.  Kesztyűtartó: 

 tágas és hűthető 

13. Tolatókamera:

 segít a parkolásban 

14.  Kézi vezérlésű légkondicionáló:

 szabályozza a hőfokot kedve szerint

15. Külső tükörházba illesztett irányjelző: 

 remek megjelenés, fokozott biztonság

16. Beszállófény:
  a külső tükrök alatt elhelyezett 

talajmegvilágító fényforrások és 

a megvilágított külső kilincsek 

kizárólag intelligens kulccsal 

együtt rendelhetők 

17. Krómozott kipufogó:
 a stílusos megjelenés érdekében  

 (csak 5 ajtós)

4

1 2

7 8

13 14

1. Tárolórekeszek a csomagtartó padlója alatt:
 eltérő méretű rekeszek, valamint 

a két kerékdob mellett kialakított, 

külön nyitható fedéllel felszerelt üreg 

(csak cee'd kombi)

 

2. Rugalmas csomagrögzítő rendszer:
 a sínekben elcsúsztatható, rugalmas 

rudak segítségével könnyen rögzíthetők a 

legkülönfélébb méretű és alakú tárgyak. 

A kerek csomagok szíjakkal biztosíthatók. 

(csak cee’d kombi)

 

3. Fényszórómosó:
 látni és látszani

4. ’Fecskefarok’ alakú kilincs és kapaszkodó:
 lenyűgöző megjelenés, tökéletes funkcionalitás

5.  Fűthető kormány:
 fokozott kényelem a hűvös reggeleken

6. Váltófülek: 

 váltson sebességet anélkül, hogy 

elengedné a kormányt 

7.  Pohártartók a hátsó könyöklőben:

 egy a kombi utasterében kialakított szá-

mos, praktikus tárolóhely közül

8.  Szellőzők (elöl):
 tökéletes klímaviszonyok az  

első üléssoron 

9. Szellőzők (hátul): 

állítható szellőzőrostélyok a hátsó 

utasok számára
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5 ajtós cee'd külső méretek (mm)

900 7602650

4310

1563/1553/1555/1549

1780

14
70

Sirius Silver (AA3)Machine Silver (9S)Cassa White (WD)

Infra Red (AA1)Matrix Brown (J5N)Sand Track (D5U)

Dark Gun Metal (E5B)Planet Blue (D7U)Space Blue (J3U)

Black Pearl (1K)
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5 ajtós cee'd külső méretek (mm)

1571/1561/1563/1557

14
8

5

kombi cee'd külső méretek (mm)

900 9552650

4505

1563/1553/1555/1549

1780

1571/1561/1563/1557

205/55R  16" Könnyűfém 
keréktárcsa

225/45R  17" Könnyűfém 
keréktárcsa

225/45R  17" Könnyűfém 
keréktárcsa

205/55R  16" 
Dísztárcsa

195/65R  15" 
Dísztárcsa

Karosszériaszínek, kerekek és műszaki adatok 

A tökéletes autó

Tervezőink elvégezték a maguk feladatát, most Önön a sor.

Válassza ki kedvenc színárnyalatát, keréktárcsáját valamint motorját, 

és alkossa meg az igényeinek tökéletesen megfelelő cee'd modellt.

>

6 sebességes
-

6 sebességes
6 sebességes

(duplakuplungos)

6 sebességes 
-

5 ajtós és kombi cee'd műszaki adatok

MPI 4 hengeres, 
DOHC 16-szelepes

1,396
 100/5,500

137/4,200

182
180

Gamma 1.4L 
Benzines 100 LE

GDI 4 hengeres,
DOHC 16-szelepes

1,591
 135/6,300

164/4850

195
192

Gamma 1.6L 
Benzines 135 LE

VGT 4 hengeres,
DOHC 16-szelepes

1,396
 90/4,000

220/1,500-2,750

170
170

UII 1.4L 
dízel 90 LE

VGT 4 hengeres, 
DOHC 16-szelepes

1,582
 110/128 / 4000

260/1,900-2,750

185/197
185/193

Ull 1.6l dízel 
110/128 LE

Motorok

Motor típus

Hengerűrtartalom (ccm)
Max. teljesítmény
(LE / fordulat/perc)
Max. nyomaték
(Nm / fordulat/perc)
Max. sebesség (km/h) - 5 ajtós
Max. sebesség (km/h) - kombi

6 sebességes
6 sebességes

Sebességváltó (5 ajtós és kombi)

Túlnyúlás elöl/hátul (mm)

Hasmagasság (mm)

Csomagtér kapacitás 

(hátsó ülések előrehajtva) (l)

Üzemanyagtank (l)

900/760

140

1318

53

Teljes hossz (mm)

Teljes szélesség 

(külső tükrök nélkül) (mm)

Teljes magasság (mm)

Tengelytáv (mm) 

Nyomtáv elöl/hátul (mm)

4310

1780

1470

2650

1563/1576

5 ajtós cee'd műszaki adatok

Kombi cee'd műszaki adatok

Kézi
Automata

Túlnyúlás elöl/hátul (mm)

Hasmagasság (mm)

Csomagtér kapacitás 

(hátsó ülések előrehajtva) (l)

Csomagtér kapacitás (l)

Üzemanyagtank (l)

900/955

140

1642

528

53

Teljes hossz (mm)

Teljes szélesség 

(külső tükrök nélkül) (mm)

Teljes magasság (mm)

Tengelytáv (mm) 

Nyomtáv elöl/hátul (mm)

4505

1780

1485

2650

1563/1571
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Nyugalom

Az új Kia cee’d – több egy 
nagyszerűen vezethető autónál

Hétéves újautó-garancia

Minden Kia modellt 7 éves / 150 000 kilométeres újautó-

garanciával értékesítünk (melyből az első 3 év km-korlátozás 

nélküli). A teljes körű garancia ingyenes és a későbbi 

tulajdonosokra átruházható, feltételezve, hogy a 

karbantartási munkákat megfelelően elvégezték a gépkocsin.

Ötéves garancia a fényezésre és 12 éves átrozsdásodás elleni garancia          

A kiváló minőségű fényezés hosszú távon is tartós védelmet 

és ragyogó megjelenést biztosít új Kia járművének, amely 

kiemelkedő korrózióvédelemmel, továbbá 12 éves 

átrozsdásodás elleni garanciával rendelkezik.

Tartsa velünk a kapcsolatot

A legújabb hírekkel kapcsolatban tájékozódjon a 

 www.kiamotors.hu internetes oldalon. Ismerje meg jobban a 

Kiát és a márka izgalmas, új modellválasztékát. 

A Kia számos fontos sporteseményen is részt vesz, mint az 

UEFA és a FIFA hivatalos partnere. Mi támogatjuk az Ausztrál 

Nyílt Teniszbajnokságot, valamint Rafael Nadal teniszcsillagot.

Finanszírozás

Kia márkakereskedője készséggel segít Önnek egy olyan 

finanszírozási konstrukció kialakításában, amely a leginkább 

megfelel az Ön igényeinek. A részletekről érdeklődjön 

a kereskedésekben.

>

A Kia hétéves garanciája

A Kia hétéves / 150 000 kilométeres 

újautó-garanciája. Érvényes az 

EU tagállamokban (beleértve 

Norvégiát, Svájcot, Izlandot és 

Gibraltárt). Helyi feltételek 

szerint érvényes. 
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Információs telefonszám: 06-40-KIA-KIA (06-40-542-542)
Minden információ és illusztráció a kiadás idején rendelkezésre álló adatokon nyugszik, azok előzetes értesítés 
nélkül változhatnak. Kérjük, a legfrissebb információkért érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél. A képen  látható 
autók illusztrációk. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével 
összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti összehasonlítás céljából. 
A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását illetően. 

www.kiamotors.hu

Official Partner Official Partner
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