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Nová Kia pro_cee’d k vám prichádza s vynoveným zovňajškom 
a dopĺňa tak rodinu cee´d. Ani teraz nestráca na svojej elegan-
cii a štýlovosti. Predĺžené dvere a výrazná bočná línia vyzdvi-
hujú jej dynamický profi l a vďaka nízko položenému ťažisku 
a  karosérii typu kupé spĺňa pro_cee’d všetky požiadavky na 
dizajn športového vozidla.

Ako vodič určite oceníte ergonomický kokpit, v ktorom náj-
dete na dosah ruky všetko potrebné. Pomocou tlačidiel na 
4-ramennom volante môžete ovládať audio systém, palubný 
počítač, tempomat, či Bluetooth sadu. Kruhové budíky majú 
žiarivo červené podsvietenie a ponúkajú vodičovi prehľadné 
informácie o aktuálnom stave vozidla.

Svoje obľúbené skladby môžete počúvať vďaka modernému 
audio systému s centrálnym otočným ovládačom a okrem 
AM / FM rádio staníc prehráva aj CD disky, či dokonca skladby 
z iPod alebo MP3 prehrávača. Nechýba ani USB / AUX výstup.

Ak si zvolíte navigačný systém so zobrazením mapy na celej 
ploche displeja, všetky funkcie audio systému budete môcť 
ľahko obsluhovať cez dotykovú obrazovku. Súčasťou navigá-
cie je aj cúvacia kamera, ktorá na displeji navigácie zobrazu-
je priestor za vozidlom a výrazne vám pomôže pri parkovaní 
bez jediného škrabanca. Automatická, či manuálna klimatizá-
cia Vám umožní jednoducho si nastaviť požadovanú teplotu 
vo vnútri vozidla. Štandardne sa ponúka vo verzii EX (v LX za 

príplatok).

Nová Kia pro_cee’d dáva svojmu majiteľovi 
všetky potrebné dôvody byť sebaistým, 

pretože je to vozidlo nielen krásne, ale aj 
bohato vybavené bezpečnostnými prv-

kami zaručujúcimi neustálu ochranu. 
Pevná konštrukcia karosérie dáva 
vozidlu vyššiu tuhosť. Štandardne 
je Kia pro_cee’d vybavená šiestimi 
airbagmi (od verzie LX) a to dvomi 
prednými airbagmi, prednými boč-
nými airbagmi a celoplošnými hlavo-
vými airbagmi, ktoré chránia aj zad-

ných cestujúcich. Predné sedadlá sú 
vybavené aktívnymi opierkami hlavy. 

Protiblokovací brzdový systém (ABS) 
s elektronickým rozdeľovačom brzdnej 

sily (EBD) zabezpečuje vynikajúcu stabili-
tu a skvelý pocit z jazdy. Kvalitu jazdy ďalej 

zvyšuje príplatkový elektronický stabilizač-
ný systém (ESC) s  brzdovým asistentom (BAS) 

a funkciou HAC, uľahčujúcou rozjazd do kopca.

03



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.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333, Fax: 02 / 32 421 301
info@kmss.sk, www.kia.sk
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Váš predajca Kia:

7-ROČNÁ KIA ZÁRUKA
Každé nové vozidlo pro_cee’d je dodávané s jedinečnou 
7-ročnou zárukou. Na celé vozidlo Kia pro_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 
(alebo do 150 000 km).

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 potrebovať 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 zážitok z  jazdy. 
Dokazujú to aj naše nové motory, ktoré neuberajú na skvelých jazdných 
vlastiach novej Kia pro_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 produkovaných 
emisií. Vozidlá vybavené týmto systémom sú označené logom EcoDynamics 
a oproti štandardným verziám môžu mať spotrebu nižšiu až o 15 %.

 

Vozidlo pro_cee’d je poháňané mo-
tormi s  tými najnovšími technológia-

mi, ktoré dokonale sadnú vášmu štýlu 
jazdy. Ak ste zástanca benzínu, určite vás 

nadchne ponuka zážihových motorov s ob-
jemom 1,4 litra (105 k) a 1,6 litra (126 k). Ak si 

vyberiete niektorý z dvoch ponúkaných vzneto-
vých motorov, budete sa v rovnakej miere tešiť 
z nízkej spotreby paliva, ako aj z  vysokého vý-
konu. Vznetový 1,6-litrový motor CRDi sa vyrá-
ba v dvoch variantoch s maximálnym výkonom 
90 a 115 koní.

Oba vznetové motory a motor 1,6 CVVT sa 
štandardne dodávajú so 6-stupňovou manuál-
nou prevodovkou; modely so zážihovým moto-
rom 1,4 CVVT je vybavený 5-stupňovou manu-
álnou prevodovkou. Ak by ste chceli, aby za vás 
pro_cee’d prevzal časť vodičských činností, mô-
žete si vybrať vozidlo s kultivovanou 4-stupňo-
vou automatickou prevodovkou, ktorá sa mon-
tuje za príplatok v určitých stupňoch výbavy.


