


Viața este așa cum o trăiești.
           Bun venit în lumea KIA.

Viața este spectaculoasă. Este palpitantă, neașteptată și emoținantă. Kia 
este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde vei merge și în toate descoperirile
tale.

Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și aduce contribuția la
construirea unui viitor mai bun. De aceea dezvoltam și construim vehicule
care să te ajute să descoperi noi orizonturi și să te bucuri de viață.
Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate și soluții inteligente. 
Vehicule cu remarcabila noastra garanție de 5 ani, drept dovadă a calității
excepționale. În orice facem, nu avem decât o singură misiune: să depășim
întotdeauna așteptările tale. Numim acest lucru ”The Power to Surprise”.

Acum, te invităm să privești mai atent și să ne permiți să te surprindem.



Noua familie KIA Ceed.
Viața ta. Alegerea ta. 

Genul tău de distracție.

EXTERIOR DESIGN

Un lucrul excepțional despre viață este faptul că sunt atât de multe modalități de a te bucura de ea. Și aici vine noua 
familie Kia Ceed. Este proiectată să se potrivească perfect cu propria ta viziune a plăcerii de a conduce  cu un stil de-
osebit, tehnologii inovatoare și un confort excepțional. Atât îndrăznețul hatchback cât și spațiosul Sportswagon sunt 
disponibile cu un stil dinamic îmbunătățit în versiunea GT Line. Iar dacă dorești o performanță și mai mare -optează 
pentru Hatchback-ul GT. Oricare Ceed îl vei alege, ești cât pe ce să începi o călătorie de neuitat.
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Dacă vrei să te bucuri de fiecare călătorie, urcă la bord. Dacă vrei să te distrezi
de minune, acesta este vehiculul potrivit. Și dacă te gânești că stilul dinamic trebuie
să fie completat de rularea dinamică, ai găsit mașina potrivită. Kia Ceed atrage
instantaneu atenția: design-ul îndrazneț dezvăluie o grilă față cu dublu finisaj,
încadrată de faruri full LED și de luminile impresionante de zi „Ice-Cube” LED, o
linie cromată care încadrează geamurile și pneurile sport Michelin montate pe jante
din aliaj de 17", în două tonuri. Pe scurt, Ceed are tot ce îi trebuie ca să ofere o rulare
placută și distractivă.

Kia Ceed.
Locul potrivit, momentul potrivit.
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DESIGN EXTERIOR

Mai multă libertate.

Ai nevoie de mai mult spațiu în fiecare zi? Iată Kia Ceed Sportswagon. 
Acesta combină alura atletică și sigura cu spațiu din
plin și rulare dinamică. În față, are aceleași trăsături de design cu
modelul hatchback, în timp ce profilul coborât și aerodinamic, cu
geamurile încadrate de ornamente cromate, se extinde mai mult ca
înainte. În plus, șinele de acoperiș elegante îți oferă posibilitatea să
adaugi tot de ce ai nevoie. Așadar, nu lăsa nimic să te oprească.
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Alege combinaţia de vis.
Rafinat şi intuitiv în egală măsură, în habitaclul lui Ceed totul este proiectat în jurul
şoferului: așezarea ergonomică, orizontală, a panoului de bord creează o atmosferă
luminoasă și aerisită. Sentimentul de spațiu este marcat de suprafețe tactile care
accentuează calitatea înaltă a interiorului. Eleganța excepțională se îmbină cu
tehnologiile inovatoare: acestea includ un touch screen de 8" cu sistem de navigare
și controlul automat al climei. Așadar, alege una din zecile opțiuni suplimentare sau 
lasăle doar pe cele strict necesare.
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Linia GT îți vă atrage imediat atenția cu grila sa frontală în două straturi și farurile 
anticeață de tip air-blade, amplasate într-un mod special în bara de protecție din 
față. Moulding-urile laterale, argintii, cu un accent sportiv dar și jantele din aliaj de 
18", subliniază și ele aspectul agresiv al mașinii. Și ca un accent final, partea din spate 
posedă o țeavă dublă de eșapament.

EXTERIORUL GT LINE

Răsfață-te în atenție
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Fii pregătit să impresionezi.
Interiorul GT Line este evidențiat de un caracter dinamic cu un volan întretăiat în 
formă de D și o combinație elegantă de tapiţerii. Volanul este disponibil într-o com-
binație de piele intoarsă cu piele neagră și cusături gri, în partea de jos fiind plasat 
logo-ul GT Line. Plafonul de culoare neagră subliniază și el atmosfera sportivă din 
interior.
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Ceed GT este o forță care trebuie luată în considerare. 
Caracteristicilele distinctive? Inconfundabila siglă GT 
pe grila întunecată, cu crom negru și gri, cu accente de 
culoare roșie.

Culoarea roșie accentueaza și moulding-urile later-
ale dar și jantele din aliaj de 18". Și nu în ultimul rând, 
țeava dublă de eșapament de înaltă performanță emite 
sunetul puternicului motor 1.6 T-GDi.

Pune-ți amprenta.
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INTERIORUL GT

Accentuează-ți stilul.

În Kia Ceed GT, roșu înseamnă sportivitate: veți descoperi accente de 
culoare de la cusătura de contrast pe tapițeria din piele și piele intoarsă 
până la logo-ul GT pe scaun și pe volanul tăiat sub formă de D.
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Volan cu Padele*

Concepute pentru mai multă distracție la volan, Padelele vă permit 

să schimbați vitezele cu ajutorul unei mișcări de deget, pentru un 

răspuns mai direct și dynamic.

DCT cu 7 trepte
(transmisie cu dublu ambreiaj)

Ultima generație de transmisii cu dublu ambreiaj cu 7 trepte

asigură o rulare sportivă și o economie excelentă de combustibil.

Selectare mod de condus - Drive Mode Selection (DMS)*

Proiectat pentru a duce plăcerea de a conduce la un nivel superior, selectarea modului Drive poate fi acționată de la

un buton de lângă maneta de schimbare a treptelor. Funcționând împreună cu transmisia DCT, sporește dinamica de

condus, oferind un răspuns îmbunătățit la accelerare, precum și performanțe optimizate la depașire. De asemenea, DMS

oferă un răspuns mai bun al direcției și este completat perfect de pneurile 17" Michelin Pilot Sport 4, pentru o rulare cu

adevărat dinamică.

* DMS și Padelele  sunt disponibile doar la modelele echipate cu transmisie cu dublu ambreiaj - DCT.

DINAMICA CONDUCERII

Adăugă mai multă putere.

Ceed GT arde de nerăbdare să dezvăluie ce se află sub capota sa. Mai 
exact - un sistem de propulsie 1.6 T-GDi reactiv. Motorul pe benzină 
cu 4 cilindri de 150 kW / 204 PS poate fi însoțit de o transmisie cu 
dublu ambreiaj cu 7 trepte, care asigură o schimbare lină și rapidă a 
treptelor pentru o călătorie pe cât de dinamică, pe atât de eficientă. 
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Ai nevoie de o scuză ca să pornești la drum? Iat-o! Fiecare călătorie
începe cu eleganță și cu tot confortul pe care îl dorești. Interiorul
primitor este îmbracat complet în piele neagră, inclusiv pe cotiera
glisantă.

Pregătește-te să fii uimit.

UTILITATE ȘI CONFORT

Sistem de memorie integrată (IMS)

Kia Ceed este echipat cu un sistem de memorie integrată

(Integrated Memory System), care memorează setările pe

care le-ai efectuat pentru scaunului șoferului, astfel încât

să beneficiezi instantaneu de confort.

Scaune față încălzite și ventilate + scaune spate încălzite.

Ești pregătit pentru orice anotimp! Scaunele față și spate pot fi încălzite în zilele reci. Dispunând de trei niveluri de reglare, acestea se

încălzesc repede și apoi mențin constantă temperatura dorită. Ceed este echipat, de asemenea, cu volan încălzit, în timp ce rețeaua

invizibilă pentru încalzirea parbrizului ajută la degivrare în câteva secunde. În plus, în zilele fierbinți de vară, scaunele față pot fi ventilate

pentru confort total.

Smart key

Începutul unei calatorii distractive nu poate fi mai ușor:

bucură-te de acces fără cheie în vehicul cu Smart Key și cu butonul

Engine Start/Stop care permite pornirea și oprirea motorului cu o

simplă atingere.

Controlul din telecomandă al geamurilor este o funcție utilă

când uiți să închizi geamurile: apasă și menține butonul

de închidere de pe Smart Key pentru închiderea geamurilor din

telecomandă.
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În mișcare, dar mereu conectat. În Kia Ceed, tehnologia nu necesită efort.
Selectează destinația pe sistemul de navigație cu touch screen de 8", cu
actualizare gratuită a harților timp de 5 ani. Accesează funcțiile cu ajutorul
recunoașterii vocale integrate și utilizează Bluetooth pentru muzica și apeluri.

Rămâi conectat la lumea ta.

CONECTIVITATE

Sistem de sunet premium JBL

Pentru sunet de înaltă calitate, Kia Ceed este echipat cu

sistem de sunet premium JBL. Sistemul are opt difuzoare și

tehnologie avansata de restaurare a melodiilor Clari-Fi  , pentru

îmbunătățirea calității MP3 și oferirea sunetului de înaltă calitate.

TM

Încărcător Wireless

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

încarcatorul wireless extrem de util.

Ca parte a calității extinse, toate vehiculele

noi Kia echipate din fabricație cu dispozitiv

de navigație LG, dispun de 6 actualizări

anuale gratuite ale harților la orice dealer

autorizat Kia. Acest program unic te asigură

că ai un sistem de navigație actualizat la zi.

5 ANI Update harți

5
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* Este necesar un smartphone cu abonament de date pentru activarea serviciilor. ** Restricții legale la aceste servicii pot fi aplicate în funcție de țara în care te afli.

Unde? Când? Cum?
Raspunsul este aici.

KIA CONNECTED SERVICES

1. Live traffic**
(Trafic în timp real)

Sistemul de navigație oferă informații 

de înaltă precizie Live Traffic, actual-

izate la fiecare două minute, asadar știi 

exact unde este traficul lejer sau zonele 

care trebuie evitate. Când traficul este 

aglomerat, sistemul te anunță și 

sugerează rute alternative.

4. Weather forecast
(Prognoza meteo)

Weekend-ul următor va fi însorit sau

ploios? Mai bine verifică prognoza meteo. 

Trebuie doar să introduci destinația 

pentru a vedea prognoza urmatoarelor 

patru zile, completată cu temperaturile 

minime și maxime, viteza vântului și 

șansele de vreme însorită sau ploioasă.

6. Fuel info
(Informații stații PECO) 

Când cantitatea de combustibil din

rezervor este mică, sistemul va arăta

cele mai apropiate stații de alimentare 

și prețurile combustibilului, folosind 

baza de date online TomTom, astfel 

încât să poți planifica din timp opririle 

pentru alimentare.

2. Speed cameras** 
(Camere de tip radar)

De asemenea, vei fi avertizat de 

prezența camerelor de tip radar și a

zonelor cu acces interzis. Sistemul poate

să ia în considerare chiar și zonele unde

accidentele sunt deosebit de frecvente

și să te avertizeze în legatură cu aceste

puncte negre.

3. Local Search
(Căutare locală)

Dacă ești în căutarea unui restaurant,

unui supermarket sau a unui loc anume

de întâlnire, selectează pur și simplu Lo-

cal Search. Baza de date conține 500 de

categorii de căutare, 25.000 de cuvinte 

și 250.000 de locuri pentru a te asigura 

că găsești tot de ce ai nevoie.

5. Parking information
(Informații parcare)

Pentru a te ajuta să parchezi rapid,

sistemul va indica zonele de parcare

înainte să ajungi la destinație. Vor fi

arătate locurile posibile de parcare în

spațiile de pe stradă, pe baza istoricului

de parcare și locurile amenajate pentru

parcare, cu codurile de culori specifice.

Android AutoTM este proiectat să te mențină conectat perfect cu telefonul personal – în timp ce minimizează distragerea atenției, 
ca să fii în siguranță pe drum. Interfața simplă, intuitivă, permite acces la Google Maps, aplicații, muzica și control vocal, organizând 
automat informațiile în carduri simple, care sunt afișate după necesitate.

Apple CarPlayTM este o modalitate inteligentă și sigură de folosire iPhone în timpul rulării. Preia toate aplicațiile pe care le utilizezi și 
le afișează pe ecranul lui Ceed, astfel încât să poți obține indicații, efectua apeluri și ascultă muzica – toate acestea în timp ce rămâi 
atent la drum.

Noul nostru sistem de navigație, cu Kia Connected Services oferit de TomTom, afișează 
indicații privind rutele sigure la un nivel înalt de acuratețe și excelență. Te menține în 
contact cu lumea și îți oferă mai multe informații utile ca până acum. Inima sistemului 
este o unitate Wi-Fi care permite sistemului de navigație al mașinii să se conecteze la 
internet prin smartphone.*
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Asistență păstrare bandă de rulare (LKAS)

Nu trebuie sa îți faci griji că părăsești banda de rulare. Asistența 

pentru păstrarea benzii (Lane Keeping Assist) folosește o cameră 

video montată în partea superioară a parbrizului pentru monitoriza-

rea marcajelor benzii și, dacă părăsești banda fără semnalizare, sis-

temul te va avertiza și chiar va direcționa vehiculul înapoi pe bandă.

Smart Cruise Control (SCC)*
cu Stop and Go

Folosind o cameră video și radarul, Smart Cruise Control poate

regla viteza mașinii și distanța până la vehiculul din față. Sistemul

menține distanța pâna la vehiculul din față prin adaptarea

automată a vitezei vehiculului tau. Dacă vehiculul din față marește

viteza de rulare, Ceed accelerează până la viteza setată. Dacă

vehiculul din față încetinește și distanța de siguranță prestabilită

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

vehiculul. O funcție utilă, mai ales în condiții de trafic cu opriri și

porniri repetate.

* Smart Cruise Control (SCC) este disponibil numai la modelele echipate cu 

transmisie cu dublu ambreiaj - DCT.

Avertizare atenție șofer (DAW)

Sistemul detectează pierderea atenției la rulare prin monitorizarea

tiparului direcției, semnalizării, accelerării și a duratei călătoriei.

Dacă există semne de oboseală sau neatenție, Driver Attention

Warning - DAW te avertizează sonor și pe panoul de bord este

afișat simbolul unei cești de cafea.

Funcție informare limită de viteză (SLIF)

Funcția informare limită de viteză (Speed Limit Information

Function) își oferă informațiile necesare pentru a te ajuta să

menții limitele legale de viteză. Folosind camera video de pe

parbriz, citește limitele de viteză și restricțiile de trafic, afișând

clar informațiile pe ecranul navigației și pe panoul de instrumente.

Avertizare coliziune punct mort (BCW)
si asistență schimbare banda (LCA)

Sistemul de avertizare coliziune unghi mort (Blind-Spot Collision 

Warning) are senzori radar care monitorizează unghiurile moarte și 

te avertizează la apropierea unui vehicul, prin afișarea unui simbol 

pe oglinda retrovizoare. Sistemul de asistență schimbare bandă 

(Lane Change Assist) te ajută să schimbi benzile în siguranță. 

Dacă activezi semnalizarea pentru schimbarea benzii și sistemul 

detectează vehicule care se apropie pe benzile paralele, sistemul 

activează o lumină intermitentă în oglinda retrovizoare ca să te 

avertizeze.

Asistență evitare coloziune față (FCA) 

Sistemul FCA poate detecta standard vehiculele din față și, 

opțional, pietonii care traversează carosabilul. Folosind o camera 

video și senzori radar pentru monitorizarea vitezei și a distanței 

dintre vehicule, sistemul avertizează șoferul asupra riscului de 

coliziune prin activarea unei alerte vizuale. În concordanță cu 

detectarea opțională a pietonilor, volanul oferă un raspuns tactil. 

Daca nu există o reacție din partea șoferului, vehiculul frânează 

automat pentru evitarea sau atenuarea coliziunii.

SIGURANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ

Liniștea sufletească este cheia unei călătorii plăcute. De aceea, Kia Ceed 
are caracteristici inovatoare și tehnologii sofisticate pentru a menține toți 
pasagerii în siguranță.

Ești protejat de 
tehnologiile avansate.
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Kia Ceed îți oferă linște sufletească. Te asistă cu funcțiile sale inovatoare care
permit o rulare mult mai sigură. Negociază blocajele din trafic, te ajută la parcare 
sau iluminează virajele la rularea pe timp de noapte. Ceed are grijă sa eviți
posibilele pericole din trafic.

Rămâi în siguranță cu asistenți inteligenți.

SIGURANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ

Asistență fază lungă (HBA)

Când camera video din parbriz detectează luminile de la farurile

unui vehicul care se apropie din sens opus, la rularea pe timp de

noapte, sistemul de asistență fază lungă (High Beam Assist) 

comută automat în fază scurtă, pentru evitarea orbirii celorlalți 

 șoferi. Dupa depășirea vehiculului, faza lunga este aprinsa automat.

Avertizare coliziune trafic în spate (RCCW)

La rularea în mar șarier pentru ieș irea de pe un loc de parcare

sau de pe o stradă, sistemul de avertizare pe baza de radar (Rear

Cross Traffic Collision Warning) te avertizează asupra traficulului

existent în spate, din lateralele vehiculului.

Asistență pastrare bandă (LFA)*

Sistemul face un salt uria ș spre conducerea semi-autonoma. LFA (Line Following Assist) controlează accelerarea, frânarea ș i direcția, în funcție de

vehiculul din față. Acest lucru face rularea în blocajele din trafic mult mai u șoară ș i mai sigură. Sistemul foloseș te camera ș i senzorii radar pentru

menținerea unei distanțe sigure până la vehiculul din față ș i monitorizează marcajele de pe carosabil pentru a menține vehiculul pe centrul benzii de

rulare. LFA funcționează la viteze între 0  și 130 km/h.

* Lane Following Assist (LFA) este disponibil numai la modelele echipate cu transmisie cu dublu ambreiaj - DCT.

Asistența la parcare Smart

Asistența inteligentă la parcare (Smart Parking Assist) te ajută să

parchezi extrem de u șor. Folosind senzorii față, laterali ș i spate te

asistă la parcarea paralelă, diagonală sau perpendiculară. Nu

trebuie decât sa ape și pedala de frână, accelerația  și să schimbi

treptele de viteză, în timp ce sistemul are grijă de direcție. Poate

chiar să te ajute la ieș irea dintr-un loc de parcare paralel.

Camera video spate

Camera video spate (Rear-view camera) oferă o imagine

completă când te deplasezi în marș arier la intrarea pe un loc

de parcare ș i afi șează linii de ghidare pe ecranul sistemului de

navigație pentru a te ajuta la parcare.
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DCT cu 7 trepte
(transmisie cu dublu ambreiaj)

Ultima generație de transmisii cu dublu ambreiaj cu 7 trepte

asigură o rulare sportivă  și o economie excelentă de combustibil.

Transmisie manuală

Transmisia manuală combină schimbările rapide ș i line cu rapoarte de 

transmisie adaptate curbelor de cuplu ale motoarelor. Rezultatul? Un echilibru 

perfect între putere și eficiență.

Caracteristici

Motor 1.4-litre MPi 1.6 GDI 1.4-litre T-GDi - GPF 1.6-litre CRDi – SCR

Transmisie MT în 6 trepte MT în 6 trepte AT în 6 trepte MT în 6 trepte DCT, 7 trepte 6-speed MT DCT, 7 trepte

Tracțiune FWD FWD FWD FWD

Combustibil Benzină                Benzină cu Filtru de particule benzină (GPF) Diesel cu reducere catalitică selectivă (SCR)

Supape 16 (patru pe cilindru) 16 (patru pe cilindru) 16 (patru pe cilindru) 16 (patru pe cilindru) 

Cilindre (cmc) 1,368 1591 1,353 1,598

Putere maximă (CP/rpm) 100 128 140 115

Cuplu maxim (Nm/rpm) 134 165 155 242 280 300

Viteză maximă (kpm) 183 195 192 210 206 192 192

Consum combustibil (urban) (l/100 km) 7.9

(SW: 8.2)

8.5 

(SW: 8.7)

9.5 

(SW: 9.8)

7.1

(SW: 7.7)

6.6

(SW: 7.7)

4.4

(SW: 4.7)

4.3

(SW: 4.6)

Consum combustibil (extra-urban) (l/100 
km)*

5.3

(SW: 5.5)

5.2 

(SW: 5.6)

5.2 

(SW: 5.8)

4.9

(SW: 5.2)

4.8

(SW: 5.2)

3.6

(SW: 3.9)

3.8

(SW: 3.8)

Consum combustibil (mixt) (l/100 km) 6.2

(SW: 6.5)

6.4 

(SW: 6.8)

6.8 

(SW: 7.3)

5.7

(SW: 6.1)

5.5

(SW: 6.1)

3.9

(SW: 3.9)

4.0

(SW: 4.4)

Greutate proprie (kg) (max.) 1,325

(SW: 1,325)

1,204  

(SW: 1,372) 

1,232  

(SW: 1,407)

1,380 

(SW: 1,408)

1,412

( SW: 1,439)

1,449

(SW: 1,481)

1,477  

(SW: 1,508)

Greutatea totală a vehiculului (kg) 1,760  

(SW: 1,800)

1,780 

(SW: 1,820)

1,800 

(SW: 1,850)

1,820  

(SW: 1,407)

1,850

(SW: 1880)

1,880 

(SW: 1,920)

1,900

(SW: 1,940)

Capacitate tractare (kg) cu frânare 1,200 1200 1,000 1,200 

Capacitate tractare (kg) fără frânare 600 600 450 600

Așteptări mari. 
Satisfacții pe măsură.
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Kia Ceed Sportswagon nu oferă numai spațiu mai mare pentru toți pasagerii din vehicul – de fapt
capacitatea portbagajului său este printre cele mai bune din segment – dar este ș i un expert în
oferirea de spațiu pentru toți. Fie ca este vorba de plierea spătarelor banchetei spate la o simpla
atingere, de compartimentele de depozitare bine plasate sau de hayon-ul care se deschide fără
atingere – acest Ceed oferă idei pentru tot confortul de care ai nevoie.

Hayon inteligent (Smart Power Tailgate)
O funcție foarte utilă, mai ales când aveți mâinile ocupate. Nu trebuie decât să te apropii de spatele 
mâ inii cu Smart Key în buzunar sau în geantă  și portiera portbagajului se va deschide automat.

Mai mult spațiu
pentru tot ce este necesar.

FLEXIBILITATE

Spațiu de încărcare

Cu spatarele scaunelor spate pliate, te vei bucura de o capacitate de încărcare de 625 litri. De asemenea, există două 

compartimente de depozitare sub podeaua portbagajului pentru maximizarea capacității de încărcare. O gamă largă de 

cârlige, plase pentru bagaje ș i sistemul de  șine reglabile din portbagaj te ajută să menții bagajele organizate, în siguranță. 

În plus, o zonă de depozitare sub capacul portbagajului poate păstra obiectele mici departe de privirile indiscrete.

Pliere spatare scaune 40:20:40

Datorită spatarelor scaunelor spate cu pliere fracționabilă,

Sportswagon se adaptează necesităților pe care le aveți – este 

excelent pentru transportul echipamentului sportiv sau al

obiectelor lungi. 

Pliere de la distanță

Ceed Sportswagon oferă posibilitate de încărcare rapidă ș i ușoară,

fără pliere manuală: foloșe te pur  și simplu clapeta din portbagaj

pentru plierea automată a spătarelor scaunelor spate.
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Accente strălucitoare

Partea frontală a lui Kia Ceed îmbină tehnologiile avansate cu

design-ul uimitor pentru un efect impresionant. Este echipat cu

faruri full LED  și lumini de zi “Ice-Cube” LED, lumini de ceață ș i

jante din aliaj de 17" în două tonuri de culoare.

ECHIPĂRI OPȚIONALE

Confortul și flexibilitatea sunt primordiale la Kia Ceed. O gamă întreagă de echipări
utile, de la volan încălzit la ecranul de 7" al sistemului audio, se asigură că vei avea o
călătorie relaxată și inspirată.

Ceed are grija de tot.

Frână de parcare electronică

În Kia Ceed, confortul  și siguranța oferă combinația perfectă:

nu este nevoie să tragi levierul pentru activarea frânei de parcare

– trebuie doar să atingi un buton.

Volan încălzit

Vei descoperi multe funcții premium la Kia Ceed: în zilele reci,

volanul încalzit îți permite să porne ști la drum în confort deplin.

Sistem audio cu ecran de 7" 

Display-ul de 7" color TFT LCD touch-screen al sistemului audio,

ușor de utilizat, include funcții utile, cum ar fi Digital Audio

Broadcast (DAB), conectivitate smartphone cu Android Auto® ș i

Apple CarPlay®, precum  și ecran pentru camera video spate.

Mufe USB și AUX

Ramâi conectat oriunde te afli: mufele USB ș i AUX situate

pe consola centrală, permit conectarea dispozitivelor pentru

ascultarea melodiilor favorite  și încărcarea telefonului sau a

tabletei cu încărcătorul USB.
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GT/GT LINE

GT 

Modelul GT este o combinație a designe-ului 

„atletic” și a celui mai puternic motor din familia 

Ceed. Cu accente roșii în interior și exterior, 

tapițerie din piele și piele întoarsă și țeavă de 

eșapament dublă, acest Ceed este pregătit chiar 

și pentru cele mai îndrăznețe aventuri. 

GT Line 

GT Line este despre stil sportiv – de la accentele 

„atletice” din exterior până la interiorul creat din 

materiale de calitate înaltă – completat opțional 

cu tapițerie din piele și piele întoarsă și cu un 

volan întretăiat în formă de D. 

Alege CEED-ul care îți va face inima 
                     să bată mai repede.
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Portbagaj exterior 330

Când pleci în vacanțe, probabil că ai nevoie de mai mult spațiu pentru bagaje decât în mod obiș nuit. Înainte să

înghesui lucrurile în interior, bucură-te de confortul acestui portbagaj exterior rezistent ș i elegant. Este uș or de

instalat ș i are deschidere pe ambele laturi pentru acces extrem de facil. Instalează portbagajul exterior pe  inele

longitudinale la modelul cu 5 u și ș i pe barele transversale la Sportswagon.

Covor reversibil în portbagaj

La  școală, la supermarket, în vacanță: ai necesități diferite la

folosirea portbagajului. Acest covor pentru portbagaj cu funcție

dublă oferă protecție versatilă - cu textură moale a velurului de

înaltă calitate pe o parte și o suprafață rezistentă la murdărie pe

cealaltă parte.

Capace oglinzi laterale

Atenția la detalii poate face diferența. Măriți impactul vizual al

lui Ceed prin completarea eleganței exterioare cu aceste capace

din oțel inoxidabil lucios. Sunt disponibile ș i cu textură finisată

mecanic.

Covorașe rezistente, cu accente colorate

Oricare ar fi aventura în care pornești, nu îți face griji cu privire

la umezeală, noroi sau nisip când revenii în vehicul. Aceste

covorașe rezistente și usor de curățat protejează toată podeaua

habitaclului. Cu o forma optimizată, cu logo-ul Ceed în culoarea

roșie, au o culoare gri și dispun de puncte de fixare care le mențin

ferm pe poziție.

Protecție cromată bară spate

Un detaliu discret, dar care oferă o notă sofisticată. Această

suprafață rafinată îmbracă bara spate într-o finisare din oțel

inoxidabil lucios  și pentru accent distinct de-a lungul hayon-ului.

Este disponibila  și cu textură finisată mecanic.

ACCESORII ORIGINALE

Dacă dorești ca vehiculul tău să fie echipat complet pentru aventuri, atunci 
accesoriile originale Kia sunt ceea de ce ai nevoie. De la călătoriile de weekend, 
până la aventurile sportive sau excursiile la shopping, gama acoperă toate 
necesitățile, cu funcții utile care să-ți personalizeze vehiculul. Includ, de aseme-
nea, multe soluții elegante care accentuează aspectul dinamic al mașinii.

Experiența Ceed amplificată.
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ECHIPĂRI INTERIOR

Distracția începe aici: cu opțiuni elegante pentru interior, materiale selectate cu atenție și finisaje
îndraznețe, vei dori să urci imediat la volan. Alege între cele patru echipări care includ standard 
diferite tipuri de tapițerie, sau alege opțional altă tapițerie, pentru a îți personaliza automobilul. 
Pentru cel mai rafinat Kia Ceed, interiorul poate fi îmbrăcat complet în piele neagră.

Alege-i ambiana,
rafinează detaliile.

Echipare cu piele neagra de calitate superioara

Scaune moi, cu sprijin lateral, îmbrăcate complet în piele neagră oferă confort de lungă durată.

Combinația perfectă pentru finisarea high-gloss cu accente din crom satinat a bordului.

Pachet de culoare gri

Tapițerie din stofă în două tonuri de gri ș i piele artificială, cu

finisaje negre high-gloss  și accente impresionante din crom satinat

ale bordului.

Pachet de culoare neagră

Acest pachet de culoare neagră are scaune îmbrăcate în tapițerie

din stofă neagră  și piele artificială, cu finisaje negre high-gloss  și

accente impresionante din crom satinat ale bordului.

Echipare standard Best în culoarea neagră

Echiparea standard oferă tapițerie din stofă neagra pentru scaune  și accente impresionante din vopsea metalizata închisă la

culoare pe bord.
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GT

Cu adevărat atrăgător: tapițerie din piele întoarsă neagră și din 

piele ce are cusături roșii.

Standard pentru GT Line

Această tapițerie frumoasă în două tonuri combină țesătura cu 

piele artificială.

Opțional pentru GT Line 

Scaunele moi, cu piele neagră originală, oferă confort de lungă 

durată.

ECHIPĂRI INTERIOR

Atât Ceed GT Line cât și Ceed GT utilizează în egală măsură materialele de calitate. Suprafețele 
Softtouch și detaliile cu atenție cusute pe scaune creează o atmosferă elegantă și sofisticată. 
Alegeți între tapițeria de țesătură standard și cea din piele artificială, opțional, tapițerie din piele 
întoarsă neagră combinată cu piele sau scaune îmbrăcate complet în tapițerie din piele cu scaune 
ventilate și funcție de memorie pentru GT Line. Între timp, GT vine cu tapițerie din piele întoarsă și 
piele asortată cu cusături roșii.

Redefinește sportivitatea.

Opțional pentru GT Line

Combinația de piele întoarsă și piele neagră este împodobită cu cusături gri contrastante.
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Distracție în culori deosebite. 

SPECIFICAȚII ȘI CULORI

Cu o gamă de 12 culori a caroseriei și 7 modele extraordinare de jante Kia Ceed 
e destinat să devină favoritul tău.

2,650

4,325

885 790

1,
44

2

1,555*/1,559

1,800 

1,563*/1,567

* with 18” alloy wheel

2,650

4,310

880 780

1,
44

7

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800

1,567 / 1,573 / 1,581

2,650

4,605

885 1,070

1,
46

0

1,559/1,555 
(17“ / 18“)

1,800 

1,567/1,563 
(17“ / 18“)

2,650

4,600

880 1,070

1,
46

5

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800 

1,567 / 1,573 / 1,581

Culori Exterior

Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm) 
GTL

Jante

GTL  
17" Aliaj ușor

GTL  
18" Aliaj ușor

GT
18" Aliaj ușor

15" Oțel 16" Oțel 16" Aliaj ușor 17" Aliaj ușor, în 
două culori

Cosmo Blue (CB7) 
(Disponibil doar pentru linia 

de bază)

Copper Stone (L2B)
(Disponibil doar pentru linia 

de bază)

Lunar Silver (CSS)Blue Flame (B3L)

Sparkling Silver (KCS) Infra Red (AA9)
(Nu este disponibil pentru GT)

Track Red (FRD)Penta Metal (H8G)

Cassa White (WD)
(Nu este disponibil pentru GT)

Deluxe White (HW2) Orange Fusion (RNG) 
(Disponibil doar pentru GTL + GT)

Black Pearl (1K)
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LINIȘTE SUFLETEASCA

5 ANI garanție

Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanție de 5 ani/150.000 Km. Această 

garanție este gratuită și transferabilă următorilor proprietari, în condițiile în 

care vehiculul este întreținut regulat, conform cu programul de întreținere 

periodică ș i este supusă unor termeni  și condiții.

5 ani garanție vopsea/150.000 Km și 10 ani garanție antiperforare.

Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură protecție îndelungată și 

strălucire noului dvs. Kia. Există și o protecție superioară contra coroziunii și o 

garanție de 10 ani pentru ruginirea din interior către exterior.

Rămâi conectat cu Kia

Vizitează www.kia-moldova.md pentru ultimele noutăți. Descoperă totul 

despre Kia  și noua noastră gamă de vehicule. Obține informații de actualitate 

privind realizările în dezvoltarea tehnologiei hibrid ș i a celulelor de combustibil.

De asemenea, suntem implicați în sponsorizarea evenimentelor sportive 

deosebit de importante: Kia este partener oficial al UEFA și FIFA. Sponsorizăm 

Australian Open și pe jucatorul de tenis de talie mondiala Rafael Nadal.

Finanțare

Distribuitorul Kia te poate ajuta cu un plan de finanțare care să se potrivească

întocmai necesităților tale. Te rugăm să soliciți detalii.

Toată liniștea sufletească 
         de care ai nevoie.

Kia 5 Ani garanție

5 Ani/150.000 km garanție pentru toate vehiculele noi.
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Toate informațiile, ilustrațiile și caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi și pot fi schimbate fără notificare. 
Modelele și caracteristicile prezentate în această broșură pot fi diferite la modelele disponibile în Moldova. Din cauza 
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi ușor diferită față de culoarea reală. Te rugăm 
să contactezi dealerul local Kia pentru cele mai recente informații.

Kia Motors Moldova
Socoleni,18, Chișinău 2020 
Moldova

www.kia-moldova.md

KIA Motors Moldova
Chișinău, str. Socoleni 18
Bălți, str. Nicolae Iorga 6/2
Salon  022 811 888 Email sales@autoframe.md
Service  022 811 888 Email service@autoframe.md
Garanție 022 460 781 Email warranty@autoframe.md


