


ZARUČENE SLOVENSKÁ
Nová Kia cee’d sa zrodila a vyrástla v Európe. Koncept vznikol v našom európskom dizajnér-
skom centre v Nemecku, výroba prebieha v najmodernejšom závode v Žiline na Slovensku.



QUALITY, QUALITÉ, QUALITÄT, QUALITÁ, KVALITA 
– VŠETCI HOVORÍME ROVNAKÝM JAZYKOM
Kvalita je pre nás tá najprirodzenejšia vec na svete, preto vyrábame autá, ktoré vám umožnia sústrediť sa na tie príjemnej-
šie veci, ako je napríklad aj nový dizajn automobilu Kia cee’d. Keď si vyberiete hatchback s novým vzhľadom, získate 
model, ktorý je vybavený množstvom vzrušujúcich prekvapení. Budete sa tak môcť jednoducho uvoľniť a užívať si skutoč-
nosť, že ste si výborne vybrali. 



ÚŽASNÝ ZÁŽITOK PRE ZMYSLY
Nová Kia cee’d pôsobí sviežejšie než kedykoľvek predtým. Nový model sa vyznačuje individuálnym štýlom, pričom je zreteľne vidieť prepojenie s rodinou 
vozidiel Kia. Novú dynamickú „tvár Kia“ tvorí novo navrhnutá predná maska vozidla: nárazník, mriežka a predné svetlomety. Okrem zmeneného dizajnu 
kapoty sme vynovili aj línie zadnej časti vozidla a koncových svetiel. Nový tvar dostali aj vonkajšie spätné zrkadlá, do ktorých boli integrované ukazovatele 
zmeny smeru jazdy (verzia EX a TX). Novinkou, ktorá zvyšuje komfort vodiča, sú jednodotykové trojsignálové smerovky ideálne pri preraďovaní v jazdných 
pruhoch. Zmeny prebehli nielen po dizajnovej stránke, ale aj technologickej. Predné svetlomety, projektorového typu, vďaka technológii šošovky získali 
lepšiu svietivosť do diaľky a do strán.

Z profilu disponuje nová Kia cee’d plynulými líniami, ktoré sú navrhnuté tak, aby potešili oko aj rozum. Aerodynamický dizajn novej Kia cee’d znamená väč-
šiu stabilitu, zníženie hluku vzduchu obtekajúceho okolo vozidla a nižšiu spotrebu paliva. Nový cee’d hatchback je dlhší o 25 mm. Vďaka novému predné-
mu nárazníku a maske je predná časť predĺžená o 20 mm a nový zadný nárazník predĺžil zadnú časť vozidla o 5 mm.



DÔVERA POSTAVENÁ Z OCELE, VZDUCHU A BYSTRÉHO UMU 
Nová Kia cee’d je vybavená širokou paletou aktívnych technológií pre podporu riadenia, ktoré zlepšujú manévrovateľnosť a stabilitu vozidla na vozovke. 
Ide o technológie ako napríklad protiblokovací systém bŕ zd ABS, elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD a elektronická kontrola stability ESC. Spolu vám 
tieto funkcie pomáhajú udržať si kontrolu nad riadením vozidla a zaisťujú vynikajúcu manévrovateľnosť na vozovke. Asistent pre rozjazd do kopca 
(Hill Start Assist Control) znižuje náročnosť pri rozbiehaní sa do strmého svahu. Okrem toho, karoséria je navrhnutá tak, aby bola vysoko odolná – viac než 
dve tretiny sú vyrobené z ocele s vysokou pevnosťou, čo zabezpečuje vynikajúcu ochranu pri náraze.

Kia cee’d chráni svojich pasažierov šiestimi airbagmi: dvomi prednými, dvomi bočnými a dvomi hlavovými airbagmi (bočné a hlavové od verzie LX) po celej 
dĺžke vozidla, ktoré chránia všetkých pasažierov. Predné sedadlá sú vybavené aktívnymi opierkami hlavy, ktoré pomáhajú predchádzať hyperflexii krku 
a  hlavy pri náraze zozadu. Všetkých päť sedadiel má 3-bodové bezpečnostné pásy a na zadných sedadlách sa nachádzajú aj úchyty detských seda-
čiek ISOFIX.

MOTORY A PREVODOVKA
Kia cee’d je poháňaná motormi s najnovšími technológiami, ktoré 
sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vášmu štýlu jazdy aj najprís-
nejším ekologickým normám. V ponuke je rad štyroch motorov, 
ktorý zahŕňa benzínové 1,4 a 1,6 – litrové CVVT motory a nafto-
vé 1,6 – litrové CRDi motory s výkonom 90k a 115k. Pôvodný 
1,6  – litrový dieslový motor je nahradený úplne novým, vysoko 
– efektívnym motorom rodiny „U2“, ktorý obsahuje systém vstre-
kovania paliva common rail najnovšej generácie a je vybavený 
turbokompresorom s premenlivou geometriou (VGT). Je  čistejší, 
tichší a úspornejší než jeho predchodcovia, pričom naďalej zaru-
čuje pohotový a živý výkon. Všetky dieselové motory a 1,6 – lit-
rový benzínový motor sú štandardne vybavené 6-stupňovou 
manuálnou prevodovkou, benzínový motor 1,4 CVVT má 5-stup-
ňovú manuálnu prevodovku. Ak  uprednostňujete, aby vozidlo 
radilo za vás, vyberte si príplatkovú 4-stupňovú automatickú pre-
vodovku, ktorá je dostupná s motormi 1,6 CVVT a 1,6 CRDi (115k).



VYNOVENÝ INTERIÉR
Nová Kia cee’d je expert na zjednodušenie si života. Ako vodič oceníte nádherne spracovaný ergonomický kokpit, kde je všetko poruke. Štýlová stredová 
konzola je vybavená novým vysokokvalitným audio systémom s jedným centrálnym otočným ovládačom, ktorý zvyšuje jednoduchosť ovládania. Displej 
v  novom dizajne má červené podsvietenie na čiernom pozadí a vďaka vyššiemu rozlíšeniu je oveľa čitateľnejší, pričom dokáže zobrazovať informácie 
o audio systéme, uzamknutí dverí, vonkajšej teplote, čase, dni v týždni a dátume. Kvalitný audio systém vám umožní počúvať AM/FM rádio stanice alebo 
prehrávať skladby cez CD/MP3 prehrávač. Zvuk je sprostredkovaný cez šesť reproduktorov umiestnených po celej priestrannej kabíne vozidla. Pretože Kia 
drží krok s najnovšími trendmi v oblasti automobilových audio systémov, disponuje Kia cee´d už od verzie LX konektormi USB a AUX či iPod, ktoré sú zabu-
dované v stredovej konzole.

Ak si zvolíte navigačný systém so zobrazením mapy na celej ploche displeja, všetky funkcie audio systému budete môcť ľahko obsluhovať cez 6,5 – palcovú 
dotykovú obrazovku. Súčasťou navigácie je aj cúvacia kamera, ktorá na displeji navigácie zobrazuje priestor za vozidlom a výrazne vám pomôže pri parkova-
ní bez jediného škrabanca. Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 4-ramenný volant má na svojich ramenách zabudované ovládanie audio systému, tempomatu 
(s  obmedzovačom rýchlosti), Bluetooth sady, či palubného počítača (v závislosti od stupňa výbavy). Optimálnu teplotu v kabíne vám pomôže dosiahnuť 
manuálna, či duálna automatická klimatizácia, ktorá nastaví teplotu zvlášť pre pravú a zvlášť pre ľavú stranu (štandardne vo verzii EX, v LX za príplatok).



POHODLIE DOMOVA
Nové pohodlné sedadlá sú čalúnené peknou textíliou s efektným vzorom (v rôznych farbách), alebo jemnou kožou. Kvôli väčšiemu komfortu sú predné 
sedadlá vybavené nastaviteľnou bedrovou opierkou a aktívnymi opierkami hlavy, ktoré zvyšujú bezpečnosť. Zadní pasažieri si môžu vychutnať priestrannú 
kabínu vozidla s dostatočným priestorom v oblasti hlavy a nôh. Štandardnou farebnou schémou interiéru vozidla LX je čierno – strieborná (strieborná farba sa 
objavuje na čalúnení sedadiel a strieborný je aj stredový panel palubnej dosky). Vo verzii EX je možnosť zvoliť si aj modrý odtieň interiéru. V najvyššej výba-
ve je použitý čierny dekor s vysokým leskom, tzv. „klavírový dekor“, pričom čalúnenie sedadiel je v prevedení látka-koža. Za príplatok je možné zvoliť si aj celo-
kožený poťah sedadiel, prípadne polokožený poťah so vzorom stôp pneumatík (súčasť balíka Sports Pack).

V interiéri nechýba ani množstvo praktických doplnkov, ako predná lakťová opierka umiestnená medzi prednými sedadlami, ktorá v sebe ukrýva pomerne 
veľký úložný priestor a dva predné a dva zadné držiaky na nápoje, klimatizovaná odkladacia priehradka o objeme 6,5 litra, či zadná stredová opierka rúk.

Vo vozidle Kia cee’d sa každý cíti pohodlne. Rovnako si však môžete byť istí, že Kia je všestranná a prispôsobivá. 5-dverová Kia cee’d má priestranný 340-lit-
rový batožinový priestor. Ak potrebujete viac priestoru alebo chcete prepravovať väčšie predmety, môžete úložný priestor ešte zväčšiť jednoduchým sklope-
ním operadiel zadných sedadiel, ktoré sú delené v pomere 60:40. Sklopením oboch sedadiel vytvoríte 1 300 litrový úložný priestor.



Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase vydania tejto publikácie a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.
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Váš predajca Kia:

FARBY EXTERIÉRU
Nový model cee’d je k dispozícii v dvanástich exteriérových farbách – piatich nových a siedmych, ktoré boli používané aj pri predchádzajúcej verzii 
modelu cee’d. Desať farieb je metalických, dve nemetalické*.

Machine Silver Sirius Silver

Piston Grey Byte Blue Oil Blue Clyde Blue* Black Pearl

Cassa White* Phoenix Silver Pewter Beige Dakar Yellow

Infra Red

7-ROČNÁ KIA ZÁRUKA
Každé nové vozidlo cee’d je dodávané 
s  jedinečnou 7-ročnou zárukou. Na celé 
vozidlo Kia cee’d platí 7-ročná záruka 
(alebo 150  000 kilometrov, prvé tri roky 
bez obmedzenia kilometrov). Súčasťou je 
tiež 12-ročná záruka proti prehrdzaveniu 
a 5-ročná záruka na lak.

Ako to, že sme takí veľkorysí? Je to jednoduché. Skúsenosti ukazujú, 
že vozidlá Kia sú naozaj dobre skonštruované; je pravdepodobné, že 
náš servis nebudete vôbec potrebovať. A v prípade, že ho potrebo-
vať predsa len budete, vaše vozidlo Kia bude v najlepších rukách 
našich kvalifikovaných servisných technikov. Preto môžete byť 
v každom ohľade spokojní.

MYSLÍME VIAC
ABY STAČILO MENEJ
V spoločnosti Kia neustále hľadáme nové spôsoby ako zlepšiť záži-
tok z  jazdy. Dokazujú to aj naše nové motory, ktoré neuberajú na 
skvelých jazdných vlastiach novej Kia cee’d, ale zároveň spĺňajú aj 
prísne parametre voči ochrane životného prostredia. Benzínové 
motory 1,4 a  1,6 CVVT a dieslový motor 1,6 CRDi sú dostupné 
s novým systémom Stop&Go. 

Táto technológia výrazne znižuje spotrebu paliva a úroveň produko-
vaných emisií. Vozidlá vybavené týmto systémom sú označené 
logom EcoDynamics a oproti štandardným verziám môžu mať spot-
rebu nižšiu až o 15 %.


