
Nová Kia XCeed



Život je takový, 
jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě značky Kia.

Život je úžasný. V každém ohledu je intenzivní, 

nepředvídatelný a vzrušující. Ať se stane cokoli, ať se 

vydáte kamkoli a ať budete objevovat cokoli, Kia bude 

s Vámi. 

Ve společnosti Kia zasvěcujeme své životy snaze o vytváření 

lepší budoucnosti. Proto vyvíjíme a vyrábíme automobily, 

které Vám pomohou objevovat a užívat si nové horizonty. 

Automobily s ohromujícím designem, vyspělou technikou 

a chytrými řešeními. Automobily s naší pozoruhodnou 

7letou zárukou, která dokládá naši výjimečnou kvalitu. 

Ve všem, co děláme, sledujeme jeden cíl: vždy chceme 

překonávat Vaše očekávání. Říkáme tomu 
”
The Power 

to Surprise“, síla překvapovat.

Nyní Vás zveme k podrobnější prohlídce, během níž bychom 

Vás rádi překvapili.



Vzrušení…
 je tím, co vyhledáváte

Inspirují Vás nové výzvy? Vítáte nejnovější plody technického pokroku s otevřenou náručí? Vzrušuje Vás předsta-
va elektrické jízdy? Odpovídáte-li ano, pak bychom Vám rádi představili novou rodinu modelů Kia XCeed a XCeed 
Plug-In Hybrid. Stačí jeden pohled na jejich odvážné sportovní tvary s ohromující maskou chladiče ve stylu SUV, 
vyzývavým spodním otvorem pro přívod vzduchu na přídi, decentním spodním ochranným krytem se saténově 
chromovanou povrchovou úpravou i prostorným a ušlechtilým interiérem, a hned Vám bude jasné, že tyto dva 
crossovery jsou opravdu zajímavé. Pokračujte v průzkumu a žasněte nad ekologickou verzí XCeed Plug-In Hybrid 
s vyspělým elektrifikovaným pohonem Kia, který snižuje emise plynulými přechody mezi používáním zážehové 
jednotky a elektromotoru. A náhle si uvědomíte, že nová modelová řada Kia XCeed je opravdu stvořena pro řidiče, 
kteří žijí pro vzrušení, jež je čeká na každém dalším kroku.



Promyšlené…
 detaily

Přistupte ještě blíž a všimněte si odvážné spodní partie 
masky chladiče a spodního ochranného panelu s jem-
nou, saténově chromovanou povrchovou úpravou, která 
umocňuje vzrušující dojem. Přidejte k tomu odvážné 
tvary a hravý charakter a okamžitě je zřejmé, že nová 
Kia XCeed je navržena pro řidiče, jejichž život je naplněn 
vzrušujícími zážitky.



Zpochybňujte…
   své představy

Možnost dělat věci podle sebe přináší nesmírné uspokojení. 
Můžete prožívat radost z objevování nových věcí. Radovat 
se z hraní vlastních písní… V novém modelu Kia XCeed 
jsou možnosti v tomto ohledu nekonečné. Již na první 
pohled je zřejmé, že Kia XCeed hrdě vyčnívá z davu. Stačí 
se podívat na její siluetu crossoveru s náznaky sportovního 
kupé, umocněnou rychle klesající linií střechy i podběhy kol 
a bočními prahy ve stylu SUV, nebo na 18“ kola s odvážným, 
exkluzivním designem. Přidáte-li k tomu ještě velkorysou 
světlou výšku pro jízdu v jakémkoli terénu, vyšší a zároveň 
sportovní polohu sedadel pro maximální výhled z vozu 
a mimořádné potěšení z jízdy, získáte dokonalého partnera 
pro objevování nových obzorů, ve městě i za jeho hradbami.



Zatímco ostatní se možná obávají toho, co je čeká za dalším rohem, Vy jdete svému štěstí odvážně vstříc. 
Proto se nedivte obdivným pohledům ostatních, až kolem nich projedete v novém modelu Kia XCeed. Vaše volba 
tohoto crossoveru o Vás totiž hodně vypovídá. Možná je to ikonický design šikmo skloněné zádě s elegantními 
koncovými svítilnami, který evokuje respekt. Nebo osobité tvary zadního nárazníku, který zanechává nevšední 
dojem. Nebo dokonce dvě koncovky výfukové soustavy a nádherně stříbrný difuzor, jenž zrychlí Váš tep. Nebo 
možná je příčinou to, že nová Kia XCeed zezadu vypadá a zní v dokonalém souladu s tím, čím je… nejkrásnějším 
zážitkem z jízdy, jaký si můžete dopřát.

Přijměte…
svou nekonvenčnost



  Nasměrujte si…
svůj styl

Pokud víte, co chcete, a stanovíte si vlastní standardy pro inovace, okamžitě uvidíte, že elegantní 
interiér nového modelu Kia XCeed stanovuje nová měřítka z hlediska kvality, komfortu, vyspělé techniky 
a konektivity. Od okamžiku, kdy usednete za volant, budete objevovat úžasné kombinace stylu a kvalitní 
konstrukce, od elegantní přístrojové desky až po sofistikovaná sedadla, od výborně čitelného digitálního 
panelu přístrojů s 12,3“ displejem až po navigační systém s 10,25“ displejem. Ještě více radosti Vám 
přinese žlutý barevný paket pro interiér se žlutými ozdobnými prvky na přístrojové desce, žlutým 
prošíváním na výplních dveří a sedadlech s jedinečným voštinovým motivem.



Dopřávejte si…
 svou svobodu
Nová Kia XCeed je ideálním partnerem pro cestování díky své naprosté otevřenosti – 
vůči městu, dobrodružství i nekonečným možnostem. Její karoserie, koncipovaná ve 
zcela novém pojetí, je dynamická a zároveň prostorná, takže nikdy nebudete muset 
činit kompromisy, ať jde o styl, nebo praktičnost. Až spatříte zadní sedadla, dělená 
a sklopná v poměru 40:20:40, zavazadlový prostor o objemu 426 litrů, bezpočet 
odkládacích schránek a chytré elektrické ovládání zadního výklopného víka, okamžitě 
Vám bude jasné, že toto je crossover, který bude pro Vás pracovat a zároveň i potěší 
a překvapí všechny Vaše spolucestující.
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svou nezávislost
Otevřenost vůči velkoměstu, dobrodružství a nekonečným možnostem znamená, že nová 
Kia XCeed Plug-in Hybrid nabízí to nejlepší ze všech světů. XCeed Plug-in Hybrid maximál-
ně využívá hybridní techniku ke snižování emisí a ekologickou jízdu s vyspělým elektri-
fikovaným pohonem kombinuje s přitažlivým designem. Díky jeho sportovně tvarované 
a současně prostorné karoserii s integrovanou nabíjecí zásuvkou se navíc nebudete muset 
vzdávat vytříbeného stylu, ani praktičnosti. Ustupte dál a kochejte se designem světlo-
metů LED ve tvaru Z s motivem ledových kostek, mřížkou masky chladiče s diamantovou 
strukturou, sportovními dvoubarevnými 18“ koly z lehké slitiny a ušlechtilým, mimořádně 
prostorným interiérem vysoké kvality. Tento crossover Vás ohromí, ale také překvapí 
i potěší všechny Vaše spolucestující.



Ukazatel stavu nabíjení
Ukazatel se 3 diodami LED je elegantně začleněn do krytu 

reproduktoru uprostřed přístrojové desky. Po připojení vozidla 

k elektrické síti Vás bude ukazatel informovat o průběhu nabíjení 

a stavu nabití akumulátorů. Ukazatel je viditelný i zvenku, takže 

úroveň nabití sady akumulátorů snadno zjistíte jedním letmým 

pohledem.

Zcela digitální panel přístrojů na 12,3“ displeji
Zcela digitální panel přístrojů je vybaven 12,3“ displejem s vysokým 

rozlišením. Specifická grafická zobrazení pro verzi Plug-in Hybrid 

Vám umožní sledovat aktuální informace, jakými jsou například 

momentálně aktivovaný jízdní režim, stav nabití akumulátorů 

a zbývající dojezd.
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Nový XCeed Plug-in Hybrid posouvá zážitky z elektrické jízdy na novou úroveň. Díky našemu nejvy-
spělejšímu systému pohonu dokonale snoubí hospodárnost s dynamickou jízdou a umožňuje rychlé 
a plynulé přechody z elektrického na hybridní pohon (elektrická energie/benzin). Se zcela nabitou 
sadou akumulátorů ujedete s výhradně elektrickým pohonem více než 50 km. Můžete si být jisti, že 
každá Vaše jízda bude v rámci možností maximálně ekologická a velmi hospodárná. Ve výbavě navíc 
naleznete řadu vyspělých technologií, které Vám usnadní a zpříjemní elektrickou jízdu přesně podle 
Vašich představ.

Elektrifikujte  …
svou jízdu

Nabíjecí zásuvka
Užívejte si praktické a snadné nabíjení z domácí elektrické zásuvky 

nebo na veřejné nabíjecí stanici. Sada akumulátorů nového modelu 

Kia XCeed Plug-in Hybrid se nabije na 100 % kapacity na veřejné 

nabíjecí stanici za cca 2 hodiny a 15 minut.

Navigační systém s 10,25“ displejem
Nejnovější navigační systém Kia posouvá možnosti individualizace 

na novou úroveň. Vyspělá funkce děleného zobrazování umožňuje 

využívat až 3 různé aplikace současně. Můžete si nechat zobra-

zovat také toky energií v rámci poháněcího ústrojí modelu XCeed, 

úroveň nabití sady akumulátorů a ostatní informace týkající se 

externě nabíjitelného hybridního pohonu.



Nová Kia XCeed Vás vždy naplní radostí již v okamžiku, kdy k ní budete 
přicházet. Už při pohledu na ni se budete těšit na to, co Vás čeká za jejím 
volantem. Toto je totiž crossover, který kombinuje odvážný design pro odvážné 
myslitele, prostorný interiér pro neohrožené dobrodruhy, výjimečný komfort 
pro cestovatele, oceňující luxus, a úroveň praktičnosti, jež Vás vždy potěší. 
Odemkněte dveře chytrým klíčkem Kia, snadno naložte všechna zavazadla 
s využitím chytrého elektricky ovládaného zadního výklopného víka, spusťte 
motor příslušným tlačítkem a vydejte se na vzrušující jízdu.

Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
Kia XCeed je připravena na jakékoli výkyvy počasí. Sedadla vpředu a vzadu mohou být za chladného počasí 

vyhřívaná. Díky třem úrovním výkonu se rychle zahřejí. Po dosažení příjemné teploty se výkon sníží.

Opěradla sedadel dělená a sklopná v poměru 
40:20:40
XCeed se přizpůsobí Vašim požadavkům díky zadním sedadlům, 

jejichž opěradla jsou dělená a sklopná. Je to skvělé řešení, pokud 

chcete převážet spolucestující i s velkým množstvím zavazadel, 

nebo přepravovat velmi rozměrné předměty, sportovní vybavení, 

lyže a podobné věci.

Digitální panel přístrojů s 12,3“ displejem
Na přání dodávaný digitální panel přístrojů je vybaven 12,3“ 

displejem s vysokým rozlišením, který na jeden pohled poskytne 

všechny důležité provozní informace.
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Bezdrátové nabíjení smartphonu
Zapomeňte na kabely, jednoduše odložte chytrý telefon 

s technologií Qi do praktické přihrádky s funkcí bezdrátového 

nabíjení.

Prémiový audiosystém JBL
V novém modelu Kia XCeed vytváří skvělý zvuk velmi výkonný 

prémiový audiosystém JBL s osmi reproduktory a vyspělou 

technologií obnovy zvukového záznamu Clari-Fi, která zvyšuje 

kvalitu reprodukce souborů MP3 a umožňuje poslech s vysokým 

rozlišením.
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Nová Kia XCeed Vám za jízdy zajistí snadné 
připojení přenosných zařízení kompatibilních 
s technologiemi Android Auto a Apple CarPlay, 
jejichž možnosti neznají žádných hranic. Vyberte 
si cíl pro prémiový navigační systém na dokonale 
integrovaném 10,25“ dotykovém displeji. Mobilní 
telefon můžete nechat nabíjet bez připojovacího 
kabelu. A pro poslech hudby a vyřizování 
telefonních hovorů používejte Bluetooth® 
s hlasovým ovládáním. Ať Vás na cestách potká 
cokoli, budete vždy připojeni a na všechno 
připraveni.

Propojte se…
 se svým světem

V rámci našeho rozsáhlého zaměření 

na kvalitu má každé nové vozidlo Kia, 

vybavené navigačním systémem LG přímo 

z výroby, právo na šest každoročních 

aktualizací mapových podkladů zdarma. 

Díky této jedinečné nabídce budete mít 

navigační systém vždy naprosto aktuální.

7 let aktualizací
mapových podkladů



Kde? Kdy? Jak?
       odpověď je zde

Náš nový navigační systém propojený se službami Kia Live, posouvá spolehlivé 
navigování do cíle na novou úroveň přesnosti a dokonalosti. Zajistí Vám nepřetržité 
spojení s okolním světema nabízí ještě více užitečných informací než dosud. Srdcem 
systému je jednotka Wi-Fi, která umožňuje připojení navigačního systému modelu 
Ceed k internetu prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.*

*K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.  **V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.
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Doprava v reálném čase**
Navigační systém poskytuje velmi přesné 

dopravní informace v reálném čase, které 

jsou aktualizovány v dvouminutovém 

intervalu. Díky tomu budete vědět, kde 

je doprava plynulá a kterým oblastem se 

raději vyhnout. Vznikne-li na Vaší trase 

dopravní kolona, systém Vás upozorní 

a navrhne alternativní trasy.

Předpověď počasí
Bude Váš víkend slunečný, nebo 

zamračený? Raději si zkontrolujte 

předpověď počasí. Zadejte pouze 

Vaši destinaci a získáte souhrnnou 

čtyřdenní předpověď včetně nejnižších 

a nejvyšších teplot, rychlosti větru 

a pravděpodobnosti slunečního svitu 

nebo deště.

Informace o palivu
Dochází-li Vám palivo, zobrazí Vám 

systém nejbližší čerpací stanice a ceny 

pomocí internetové databáze TomTom, 

abyste si mohli patřičně naplánovat své 

zastávky pro doplnění paliva.

Měření rychlosti**

Budete také upozorňováni na rozmanité 

druhy měření rychlosti včetně 

stacionárních radarů a kamer, jakož i na 

zóny s omezeným vjezdem. Systém může 

zohledňovat také oblasti, v nichž dochází 

mimořádně často k dopravním nehodám, 

a upozorňovat Vás na ně. 

Místní vyhledávání
Hledáte-li restauraci, čerpací stanici, 

supermarket nebo konkrétní místo 

setkání, jednoduše využijte funkcí 

místního vyhledávání. Databáze obsahuje 

500 kategorií pro vyhledávání, 25 000 

klíčových slov a 250 000 lokalit. Díky 

tomu naleznete přesně to, co hledáte. 

Systém Vám navíc umožní vyhledávání 

v deseti jazycích, a to i v zahraničí.

Informace o možnosti 
parkování
Systém Vám pomůže rychle zaparkovat 

zobrazením vhodných parkovacích 

míst před příjezdem do cíle. Ukáže Vám 

potenciální parkovací místa na ulici na 

základě historických dat a možnosti 

parkování na parkovištích s barevně 

odlišenou dostupností.

Android AutoTM Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje rozptylování, aby byla zachována bezpečnost 
jízdy. Jednoduché, intuitivní rozhraní Vám umožní používat různé funkce, například Google Maps, aplikace, přehrávání hudby a hlasové 
ovládání. Informace jsou automaticky zpracovávány do jednoduchých přehledů, které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.

Apple CarPlayTM je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za jízdy. Systém přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho 
chytrého telefonu na displej Vašeho vozu Optima. Díky tomu budete dostávat navigační pokyny, telefonovat a poslouchat hudbu 
a zároveň se můžete zcela soustředit na řízení.
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 Chraňte si…
       svou nezávislost

Je dobré vědět, že jste nepřetržitě chráněni, přestože Vás právě naplňuje 
radost z řízení a vzrušení z nových zážitků. Nová Kia XCeed je proto vybavena 
vyspělými asistenčními systémy Kia ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems). Tento soubor inovativních funkcí a sofistikovaných technologií 
zajistí Vám i Vašim spolucestujícím nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti.

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) s funkcí 
stop & go
Pokročilý adaptivní tempomat SCC používá kombinaci kamery 

a radarového senzoru pro regulaci rychlosti jízdy modelu 

XCeed a jeho vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Systém 

udržuje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla automatickým 

přizpůsobováním rychlosti jízdy Vašeho vozu. Jestliže vpředu jedoucí 

vůz zrychlí, akceleruje XCeed až k nastavené rychlosti jízdy. Pokud 

vozidlo vpředu zpomalí, sníží systém rychlost jízdy nebo dokonce 

zastaví, aby zachoval nastavenou bezpečnou vzdálenost od vozidla 

vpředu. Tuto užitečnou funkci oceníte zejména v husté dopravě.

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA)
Systém FCA standardně detekuje vozidla, jedoucí před Vámi, a na 

přání i chodce, kteří jsou na vozovce. Pomocí kamery a radarových 

senzorů určuje vzdálenost a rychlost vozidel a vizuálně upozorní 

řidiče na potenciální riziko kolize. Ve spojení s funkcí detekce 

chodců, dodávanou na přání, začne také vibrovat volant. Pokud 

nebude řidič reagovat, systém začne automaticky brzdit, aby 

zabránil nehodě nebo zmírnil její následky.

Systém sledování mrtvého úhlu (BCW)
Systém sledování mrtvého úhlu má radarové senzory, které sledují 

zóny tzv. „mrtvého úhlu“, a symbolem ve vnějším zpětném zrcátku 

Vás upozorní na přibližující se vozidla.

Zadní parkovací kamera s dynamickým 
naváděním pro parkování
Zadní kamera, dodávaná ve spojení s 8“ nebo 10,25“ displejem 

multimediálního a navigačního systému, Vám poskytne kompletní 

obraz o situaci za vozidlem při couvání na parkovací místo. 

Zobrazování dynamických naváděcích linií na displeji navigačního 

systému Vám usnadní řízení v těsných prostorách.

Systém sledování únavy řidiče (DAW)
Systém detekuje ztrátu Vaší koncentrace sledováním Vašich aktivit, 

ať se jedná o ovládání volantu a ukazatelů směru, nebo plynulost 

jízdy, ale také o celkovou dobu řízení. Pokud budete vykazovat znaky 

únavy či nepozornosti, DAW Vás upozorní a doporučí Vám přestávku 

k načerpání nových sil.

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)
Neobávejte se, že nechtěně vyjedete z jízdního pruhu. Aktivní 

systém pro jízdu v pruzích LKA využívá kameru v horní části 

čelního okna ke sledování podélného značení, vymezujícího jízdní 

pruh. Systém Vás upozorní, jakmile vůz bez zapnutého ukazatele 

směru začne vyjíždět z jízdního pruhu. A v případě potřeby 

dokonce zasáhne do řízení, aby vůz zůstal ve svém jízdním pruhu.
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Systém následování v jízdním pruhu (LFA)
Systém Kia pro autonomní jízdu úrovně 2 činí obrovský krok směrem k poloautomatizované jízdě. LFA ovládá 

zrychlení, brzdění a řízení v závislosti na vpředu jedoucích vozidlech. Díky tomu je jízda v dopravní koloně snadnější 

a bezpečnější. Systém používá kameru a radarové senzory k zachování bezpečné vzdálenosti od vozidla vpředu 

a sleduje značení na vozovce, aby udržel Váš automobil uprostřed jízdního pruhu. LFA je funkční v rozsahu rychlostí 

od 0 do 180 km/h.

Rozšiřte si …
 své možnosti

Nová Kia XCeed Vám poskytuje svobodu pro nečekané zážitky, ale také bezproblémový každodenní provoz díky 
inovativním funkcím, které Vám umožní řídit ještě bezpečněji. Potřebujete zvládnout jízdu v dopravní koloně, pomoci 
s parkováním nebo více světla v zatáčkách při jízdě za tmy? XCeed se o všechno postará, abyste se mohli vyhnout 
potenciálnímu nebezpečí. Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném 

směru při couvání (RCCW)
Při couvání z parkovacího místa nebo příjezdové cesty Vás 

radarový systém RCCW upozorní na vozidla, která se k Vám 

přibližují ze stran.

Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)
Ukazatel rychlostních limitů Vám poskytne veškeré nezbytné 

informace k tomu, abyste mohli dodržovat předepsanou rychlost 

jízdy. Kamera na čelním okně rozpoznává dopravní značky 

omezující rychlost jízdy i zákazy předjíždění. Tyto informace jsou 

zobrazovány na dobře viditelném místě displeje navigačního 

systému a na panelu přístrojů.

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)
Pokud to podmínky umožní, bude XCeed automaticky zapínat 

dálkové světlomety. Jakmile kamera na čelním okně detekuje za 

tmy světlomety protijedoucích či před Vámi jedoucích vozidel, 

systém HBA automaticky přepne na tlumená světla, aby zabránil 

oslňování ostatních řidičů.



 Uspokojujte…
své touhy

Nová Kia XCeed se odlišuje od záplavy ostatních crossoverů mimořádnou jízdní dynamikou, agilitou 
a pohotovými reakcemi. Poháněcí ústrojí modelu XCeed si můžete nakonfigurovat pro maximální 
výkony s šestistupňovou mechanickou nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Díky tomu 
budete prožívat okamžité reakce při každé jízdě. Zdrojem nesmírného potěšení z jízdy jsou pádla pro 
manuální řazení na volantu, které Vám umožní rychle a hladce přeřadit, aniž byste museli dávat ruku 
z volantu. Každá jízda se stane nezapomenutelným zážitkem také díky výběru různých nastavení 
vozidla prostřednictvím voliče jízdních režimů.

Výkonné motory
Nová Kia XCeed je nabízena se 

čtyřmi výkonnými motory v pěti 

výkonových verzích od 115 k do 204 k, 

vyladěných pro dynamickou jízdu ve 

městě i na dálnici. Všechna poháněcí 

ústrojí s vyspělou konstrukcí splňují 

nejpřísnější evropské emisní normy.

7stupňová dvouspojková převodovka DCT
Nejnovější generace 7stupňové dvouspojkové převodovky zajišťuje 

sportovní jízdu a vynikající hospodárnost.

Volič jízdních režimů (DMS)*
Volič jízdních režimů posune Vaše potěšení z jízdy na ještě vyšší 

úroveň. Systém se ovládá tlačítkem Sport vedle páky voliče. 

Ve spolupráci s převodovkou DCT zvýší jízdní dynamiku rychlejší 

reakce motoru na pohyby pedálu plynu, svižnější zrychlení z klidu, 

jakož i optimalizace výkonu při předjíždění. DMS také nabízí lepší 

reakce řízení a dokonale doplňuje 18“ kola z lehké slitiny pro 

maximálně dynamickou jízdu.
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Pádla pro manuální řazení* 
Pádla pro manuální řazení Vám umožní rychle řadit, aniž byste 

museli pouštět volant. Díky nim je jízda ještě dynamičtější 

a intuitivnější při zachování naprosté kontroly nad vozem.

* DMS a pádla pro manuální řazení jsou k dispozici pouze pro verze 

s převodovkou DCT.
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Manuální převodovka 
Manuální převodovka nabízí rychlé a plynulé řazení. Převodové 

poměry navíc odpovídají průběhu točivého momentu motoru. 

Výsledek? Perfektní rovnováha mezi výkonem a účinností.
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Toky energie

Jízdní
situace

Podpora akcelerace
V průběhu zrychlování nebo jízdy 

ve stoupání zajišťuje elektromo-

tor zvýšení točivého momentu 

odběrem elektrické energie 

z akumulátorů, a tím podporuje 

spalovací motor.

Rozjezd
Účinnější aktivaci spalovacího mo-

toru pro rychlý a plynulý rozjezd 

zajistí „e-system“.

Jízda ustálenou 
rychlostí
Při jízdě konstantní rychlostí, 

pokud je úroveň nabití nízká, 

probíhá nabíjení akumulátorů 

spalovacím motorem.

Setrvačná jízda*
Verze Mild Hybrid s převodovkou iMT je 

navíc vybavena „funkcí setrvačné jízdy“. 

Pokud řidič uvolní pedál plynu, vůz jede 

setrvačností bez odporu spalovacího mo-

toru, který se hladce vypne, aby ušetřil 

palivo. Jakmile řidič sešlápne pedál plynu, 

spalovací motor se ihned spustí a zajišťuje 

pohon vozidla. Vzdálenost, kterou lze ujet 

s vypnutým motorem, závisí na provoz-

ních podmínkách a rychlosti jízdy.

Rekuperace kinetické 
energie
Při zpomalování nebo brzdění 

je kinetická energie vozidla 

automaticky přeměňována na 

elektrickou energii, která slouží 

k nabíjení sady akumulátorů.

Funkce Stop & Start 
za jízdy
Spalovací motor se 

automaticky vypne již 

ve fázi zpomalování před 

zastavením, čímž se ušetří 

ještě více paliva.

Přetvořte…
své myšlení

Pro novou modelovou řadu XCeed je nyní k dispozici také náš systém částečně hybridního pohonu 
EcoDynamics+, který nabízí nízké emise v každodenním provozu bez nutnosti externího nabíjení.
Chytrá kombinace nejmodernějšího vznětového motoru 1.6 CRDi a sady lithium-iontových akumulátorů 
s napětím 48 V snižuje spotřebu paliva i emise. Integrovaný „e-system“ navíc získává zpět kinetickou 
energii při zpomalování a zvyšuje točivý moment během zrychlování.

PLUG-IN HYBRIDČÁSTEČNÝ HYBRID

Chytrá technika
Stisknutím tlačítka Hybrid/Electric (HEV/EV) vedle páky voliče převodovky můžete přepínat mezi režimy 
elektrického nebo hybridního pohonu. V režimu EV, který je ideální pro jízdu ve městě, je prioritou systému 
využívat pouze elektrickou energii pro jízdu s nulovou spotřebou paliva a nulovými emisemi. K dispozici budete 
mít pozoruhodný dojezd více než 50 km pro cestování po městě. Při nedostačující úrovni nabití sady akumulátorů 
systém automaticky přejde do hybridního režimu. Tento režim využívá oba zdroje hnací síly, zážehový motor 
i elektromotor.

*Funkce setrvačné jízdy s vypnutým motorem je k dispozici pouze pro vozidla vybavená pře-
vodovkou iMT. Funkce setrvačné jízdy je závislá na aktuálních provozních podmínkách.

Pouze k ilustračním účelům.



Nosič jízdních kol na tažná zařízení a střešní 
box
Nosič jízdních kol na všechna tažná zařízení je ideálním řešením 

pro cyklistické výpravy i jednodenní výlety. Zajistí maximální 

potěšení bez jakýchkoli problémů. Nosič je určen pro dvě jízdní kola. 

Určitě budete potřebovat i více místa v zavazadlovém prostoru 

než obvykle. Necpěte své věci do interiéru. Místo toho si užívejte 

komfortu, který Vám poskytne praktický, elegantní a odolný 

střešní box se snadnou montáží a díky oboustrannému otvírání 

i velmi rychlým přístupem.

Hliníkové příčníky
Tyto odolné hliníkové příčníky, vyrobené přesně na míru, jsou 

lehké a snadno se montují. Díky nim přepravíte všechno, co budete 

potřebovat při svých dobrodružstvích.
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Každý okamžik je příležitostí k nevšednímu dobrodružství. Proto Vám pro nový model 
Kia XCeed nabízíme sortiment příslušenství, s nímž budete připraveni na cokoli. Naše 
nabídka uspokojí všechny Vaše požadavky, ať se jedná o víkend v přírodě, sportovní 
dobrodružství nebo velké nákupy. S praktickými doplňky si tak můžete zpříjemnit 
a usnadnit své zážitky. Příslušenství zahrnuje také mnoho elegantních doplňků, které 
umocní dynamický vzhled Vašeho nového modelu XCeed. Ať hledáte cokoli, u nás to 
naleznete.

Odměňte se …
 buďte originální

Ochranná lišta zadního nárazníku, chromovaný 
vzhled
Je to malý, ale sofistikovaný detail. Opatřete zadní nárazník 

Vašeho vozu ochrannou lištou z tmavé ušlechtilé oceli s vytříbenou 

povrchovou úpravou, která umocní eleganci zádě. Lišta je 

k dispozici také v matné broušené nerezové oceli.

Osvětlení LED v zavazadlovém prostoru 
a na pátých dveřích
Propadáte pocitům bezmoci při hledání důležitých věcí ve tmě, 

nebo když nevidíte, kam šlapete? Osvětlení LED v zavazadlovém 

prostoru a na pátých dveřích se zapne, jakmile je otevřete. Užívejte 

si vynikající viditelnosti v zavazadlovém prostoru i v jeho okolí!

Ochranná lišta zavazadlového prostoru, 
chromovaný vzhled
Lesklé, horizontální ochranné lišty z ušlechtilé oceli ideálním 

způsobem umocní vytříbený styl Vašeho vozu XCeed v oblasti 

prahu zavazadlového prostoru a zadního nárazníku. Lišty jsou 

k dispozici také v matné broušené nerezové oceli.

Kryty vnějších zpětných zrcátek, chromovaný 
vzhled
Rozhodující jsou detaily. Váš XCeed zanechá ještě hlubší celkový 

vizuální dojem, pokud jeho vnější design doplníte těmito lesklými 

kryty z ušlechtilé oceli. Kryty jsou k dispozici také v matné verzi.



Žlutý barevný paket
Tento žlutý barevný paket zahrnuje čalounění sedadel kombinací černé tkaniny a umělé kůže se 

žlutým prošíváním a voštinovým motivem, lesklé ozdobné obložení středové konzoly a přitažlivé 

žluté kovové doplňky na přístrojové desce.
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Potěšte …
   své smysly

Tady začíná zábava. Díky elegantním variantám interiéru, pečlivě vybraným materiálům 
a odvážným ozdobným obložením budete chtít okamžitě usednout za volant. Na výběr 
máte elegantní standardní černé čalounění tkaninou se saténově chromovanými 
ozdobnými prvky na přístrojové desce a výdeších ventilační soustavy. Alternativou 
je černé čalounění kombinací umělé kůže a tkaniny, které vytvoří v interiéru opravdu 
výjimečnou atmosféru. Chcete-li vyjádřit svůj styl zaměřte svou pozornost na žlutý 
barevný paket. Jeho součástí jsou žlutá prošívání, čalounění sedadel s motivem voštinové 
struktury i přitažlivé žluté ozdobné prvky na přístrojové desce a černém čalounění stropu.

Standardní interiér Smart a Top
Standardní interiér Smart a Top disponuje čalouněním sedadel umělou kůží a tkaninou 

a přitažlivým lesklým ozdobným obložením středové konzoly a saténově chromovanými doplňky.

Standardní interiér Comfort
Standardní interiér Comfort nabízí čalounění sedadel černou tkaninou a přitažlivé saténově 

chromované doplňky.



Barvy karoserie

Bílá Cassa (WD)

Červená Infra (AA9)

Modrá Flame (B3L)

Bílá Deluxe, perleťový lak (HW2)

Šedá Penta Metal (H8G)

Modrá Cosmos (CB7)

Stříbrná Sparkling (KCS)

Měděná Stone (L2B)

Oranžová Fusion (RNG) Žlutá Quantum (YQM)

Černá Pearl (1K)

Stříbrná Lunar (CCS)
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Díky výběru 12 osobitých barev karoserie a 16“ nebo 18“ 
kol z lehké slitiny si můžete sestavit crossover Kia XCeed 
přesně podle svých představ.

Dejte najevo…
     svůj postoj

Exteriér

Rozměry

18“ kola z lehké slitiny

Kola

Celková délka (mm) 4 395 Celková šířka (mm) 1 826

Celková výška (mm) 16" / 1 483 18" / 1 495 Rozvor (mm) 2 650

Převis vpředu (mm) 905 Převis vzadu (mm) 840

Objem nádrže (l) 50 (PHEV: 37)

Zavazadlový prostor (l) 426/1 378 (PHEV: 291/1 243)

Vpředu Vzadu

Výška stropu nad sedákem (mm) 987 953

Prostor pro nohy (mm) 1 073 883

Šířka v úrovni ramen (mm) 1 428 1 406

Interiér

16“ kola z lehké slitiny16“ kola z lehké slitiny

(pouze PHEV)



7letá záruka na celý vůz
U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový vůz s omezením na 
150 000 km (bez omezení až 3 roky; 150 000 km od čtvrtého roku). Tato záruka na 
celý vůz je zdarma a je přenositelná na následující majitele za předpokladu pravidelné 
údržby v souladu s doporučeným plánem údržby.

5letou záruku na lak a 12letou záruku proti prorezavění
Velmi kvalitní lak karoserie zajistí Vašemu novému vozu Kia dlouhodobou ochranu 
a lesk. K tomu poskytujeme vynikající protikorozní ochranu a 12letou záruku proti 
prorezavění zevnitř ven.

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia 
Nejnovější zprávy naleznete na www.kia.com. Získejte více informací o značce 
Kia a naší atraktivní paletě nových modelů. Přečtěte si aktuální zprávy o pokroku 
ve vývoji pohonů na alternativní paliva, například o LPG, hybridních systémech 
a palivových článcích.

Nebo objevte, na čem pracuje naše ekologické výzkumné středisko.
Podporujeme také významné sportovní akce: Kia je oficiálním partnerem UEFA 
a FIFA. Sponzorujeme Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

Financování
Váš nejbližší prodejce Kia Vám pomůže sestavit plán financování, který nejlépe vyhoví 
Vašim potřebám. Požádejte ho o podrobné informace.

7letá záruka Kia

7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km. 

Platí ve všech členských státech EU (plus Norsko, Švýcarsko, Island a Gibraltar), 

v souladu s místní legislativou.

Veškerá jistota,
   kterou potřebujete



Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit bez 
předchozího upozornění. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy 
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého 
nejbližšího prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi a skutečností.

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K20.01207

www.kia.com

Váš prodejce Kia:


