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Zažite viac

Preprogramujte svoje zmýšľanie. Zbavte sa starých 

názorov. Zoznámte sa s hatchbackom, ktorý sa uberá 

úplne novým smerom: Kia pro_cee’d je oslavou dizajnu, 

jasný člen rodiny cee’d, no zároveň skutočný individualista. 

S týmto trojdverovým majstrovským dielom si užijete 

každý deň naplno. Ponúka množstvo inteligentných 

technológií a každý detail vyžaruje športového ducha. 

Skráťme dlhý príbeh plný vzrušujúcich odbočiek: 

tento dizajn je iba začiatkom úžasnej cesty.

Nová Kia pro_cee’d:
prepracovaný dizajn  
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Dizajn

Dizajn, ktorý vás zelektrizuje 
už pri prvom pohľade 

Nový dizajn uchváti vaše zmysly a vy zatúžite sadnúť 

si za volant – práve taká je nová Kia pro_cee’d.

Zamilujte sa do dynamickej siluety s typicky zúženými 

bočnými oknami aj do výrazných zadných LeD svetiel, 

ktoré spájajú mohutnú zadnú časť vozidla s elegantnou 

bočnou líniou. Kia pro_cee’d spĺňa všetky predpoklady stať 

sa miláčikom každého vodiča, alebo ako to výstižne zhrnul 

hlavný dizajnér spoločnosti Kia Motors Peter Schreyer: 

”
Je to automobil, na ktorom chcete jazdiť, nielen ho vlastniť.“

Samozrejme, majitelia automobilov Kia majú veľkú 

výhodu. Nádherný dizajn je stelesnením špičkovej kvality. 

všetky modely značky Kia sú vyrobené s takou  

precíznosťou, že na každý jeden kus poskytujeme  

najlepšiu záruku na trhu – až na 7 rokov.  

Počas trvania platnosti je táto všeobecná záruka  

dokonca plne prenosná na ďalších majiteľov,  

čo v prípade opätovného predaja maximalizuje  

zostatkovú hodnotu vozidla.

7-ročná záruka od spoločnosti Kia Motors

Prenosná záruka Kia na 7 rokov,  

alebo 150 000 km platí pre nové vozidlá  

vo všetkých členských štátoch eÚ  

(vrátane Nórska, Švajčiarska, islandu  

a Gibraltáru) v súlade s miestnymi 

podmienkami.
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Hra sa môže začať

Nová Kia pro_cee’d sa nevie dočkať, 

kedy vám ukáže, čo sa v nej skrýva.
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Ak hľadáte svojrázny charakter, alebo spôsob, ako zanechať 

dojem, nová Kia pro_cee’d je pre vás ideálnym partnerom.

Od impozantnej prednej mriežky chladiča v tvare tigrieho 

nosa, ktorá je orámovaná dynamickými svetlami na denné 

svietenie s technológiou LeD, až po zadné LeD svetlomety 

– z každého centimetra vyžaruje dôraz na detail a dokonalá 

elegancia, hodná vozidla typu hatchback.

Dizajn

Vychutnajte si každý detail

Moderný pro_cee’d:

Nová tvár v meste - dynamická 

od prednej masky až po výfuk
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Pohodlne sa usaďte na sedadle vodiča a nechajte sa očariť 

luxusným prostredím, plným prepracovaných detailov 

a povrchov.

ergonomické tvarovanie oboch predných sedadiel je zárukou 

vášho pohodlia. Okrem toho ich môžete jednoducho odsunúť, 

keď potrebujete získať prístup k zadným sedadlám. 

Sedadlo vodiča aj spolujazdca môže byť vybavené funkciou 

vyhrievania s troma úrovňami, pomocou ktorých si nastavíte 

požadovanú teplotu.

Počas horúcich mesiacov prichádza na scénu manuálna, 

alebo voliteľná dvojzónová automatická klimatizácia. 

a ak sa neviete nabažiť čerstvého vzduchu, objednajte 

si strešné okno, ktoré rozjasní celú kabínu.

Klimatizácia:

automatická dvojzónová klimatizácia ešte zvyšuje vaše pohodlie.

Komfort a kvalita

Automobil šitý na mieru
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Ergonómia vodiča

Keď je šoférovanie 
zážitkom

inteligentné technológie uľahčujú vodičovi prácu. 

Súčasťou elegantného bloku prístrojov je praktický 

palubný počítač. Zobrazuje vzdialenosť, na ktorú 

vystačí palivo, precestovaný čas, spotrebu paliva 

a rýchlosť. Okrem toho monitoruje tlak v pneumatikách, 

uvádza najoptimálnejší prevodový stupeň a zobrazuje 

aktívny režim funkcie Flex Steer.

Vyhrievanie volantu: volant môže byť vybavený funkciou 

vyhrievania, čo oceníte najmä počas chladných zimných nocí. 

Okrem toho sa dá výškovo aj pozdĺžne nastavovať.

Interiérové osvetlenie s postupne klesajúcou intenzitou: 

Osvetlenie umiestnené na neprehliadnuteľnej stredovej 

konzole dokáže v interiéri vozidla navodiť príjemnú 

atmosféru.
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Pohonná jednotka a prevodovka

Zdokonalený výkon

1,6-litrový štvorvalec s turbodúchadlom 

s variabilnou geometriou (VGT) 

má výkon 109 koní. tento vznetový model je 

jednotkou v oblasti znižovania emisií a produkuje 

110 g / km emisií cO2, čo je jedna z najnižších úrovní 

pre tradičný spaľovací motor v tomto segmente. 

Dosahuje krútiaci moment 260 Nm pri 1 900 

až 2 750 ot. / min. spotrebuje v priemere 4,1 litra paliva 

na 100 km.

Prevodovky:

Máte na výber medzi sofistikovanou 6-stupňovou manuálnou 

prevodovkou a 6-stupňovou automatickou prevodovkou. 

Prvýkrát v histórii značky Kia Motors je k dispozícii aj dvojspojková 

prevodovka, ktorá ponúka to najlepšie z oboch typov prevodoviek 

(dostupná iba s 1,6-litrovým zážihovým motorom s priamym 

vstrekovaním). Spája aktívnejší štýl jazdy s vyššou úsporou 

paliva. automatickú aj dvojspojkovú prevodovku je možné ovládať 

pomocou šikovných páčok integrovaných pod volantom.

Výber z našich štyroch sofistikovaných motorov poskytuje 

požadovaný výkon

Dva špičkové vznetové motory a najnovšie zážihové motory 

ponúkajú výkon od 90 do 135 koní. inovatívne opatrenia 

na zníženie hmotnosti pomáhajú zvýšiť úsporu paliva.

Dva zážihové motory:

Rozsiahle využitie hliníka pomáha znížiť hmotnosť 

a šetriť palivo.

1,4-litrový štvorvalec s viacbodovým vstrekovaním (MPI)

a výkonom 100 koní ponúka krútiaci moment 137 Nm 

pri 4 200 ot. / min a spotrebuje 6,0 litra paliva na 100 km.

1,6-litrový štvorvalec s priamym vstrekovaním (GDI) 

a výkonom 135 koní disponuje variabilným časovaním ventilov 

pre ešte lepší výkon pri akejkoľvek rýchlosti. Dosahuje 

krútiaci moment 164 Nm pri 4 850 ot. / min, spotrebuje 

5,9 litra paliva na 100 km a s balíkom technológií ecoDynamics 

je úroveň emisií cO2 131 g / km.

Dva vznetové motory:

Naše najnovšie vznetové motory sa pýšia vyšším krútiacim 

momentom, nižšou hmotnosťou a spotrebou paliva.

1,4-litrový štvorvalec vybavený turbodúchadlom  

s obmedzením tlaku (WGT) 

ponúka výkon 90 koní a nízku spotrebu paliva – 4,1 l / 

100 km. Dosahuje krútiaci moment 220 Nm na intervale 

1 500 až 2 750 ot. / min a produkuje iba 109 g emisií 

na kilometer.
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Consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua

Consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua
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Donekonečna a ešte ďalej! Nový pro_cee’d vám ponúka 

množstvo elektronických asistenčných systémov, 

s ktorými nestratíte kontrolu nad vozidlom.

vylepšené zavesenie kolies, ktoré tvorí predná náprava 

so vzperami MacPherson a zadná viacprvková náprava, 

zaručuje špičkové ovládanie a vynikajúci jazdný komfort. 

Zosilnený podvozok aj nápravy sú vyrobené zo špeciálnych 

materiálov, ktoré minimalizujú úroveň hluku a vibrácií. 

Systém ovládania stability vozidla (VSM)

Systém vSM spolupracuje s elektrickým posilňovačom 

riadenia na zaistení stability vozidla pri súčasnom brzdení 

a odbočovaní, a to najmä na mokrých, klzkých a nerovných 

vozovkách.

Elektronický systém rozdeľovania brzdnej sily (EBD)  

a brzdový asistent (BAS)

Systém eBD pomáha pri zmene rozloženia zaťaženia 

a hmotnosti vozidla udržať plynulé brzdenie. Dokáže to 

vďaka vytvoreniu rovnováhy brzdného tlaku medzi prednou 

a zadnou nápravou. Brzdový asistent rozpozná núdzové 

brzdenie podľa rýchlosti, ktorou zošliapnete brzdový pedál. 

Okamžite vyvinie maximálnu brzdnú silu a výsledkom 

je kratšia brzdná dráha. 

Jazdná dynamika

Pretože nie všetky zákruty  
sú rovnaké...

1. Flexibilné riadenie Flex Steer

  voliteľná funkcia Flex Steer vám  

umožňuje zvoliť štýl riadenia, ktorý  

vám najviac vyhovuje. Ponúka komfortný 

režim, určený na jednoduché parkovanie 

a jazdu v meste, ďalej normálny režim, 

a tiež športový režim, ideálny počas jazdy 

na diaľnici.

2. Vylepšená priľnavosť k vozovke

  Bonus od moderného predného odpruženia 

so vzperami MacPherson a zadného 

viacprvkového odpruženia.

3. Elektronický stabilizačný systém (ESC)

  ak musíte náhle zabrzdiť, systém eSc 

aplikuje zodpovedajúce množstvo  

brzdného tlaku na každé koleso.  

Okrem toho zníži výkon motora,  

aby vám pomohol udržať  

kontrolu nad vozidlom  

a obnoviť pôvodný  

smer jazdy.

2 3
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1. Satelitný navigačný systém:

  Moderný navigačný systém vždy nájde správnu cestu a navyše ponúka 

tipy na rôzne zaujímavé miesta v okolí.

2. Diaľkové ovládanie audiosystému:

  Sústreďte sa na cestu: nastavte hlasitosť a nespúšťajte pritom ruky 

z volantu. 

3. AUX / iPod / USB:

 Jednoducho pripojte svoj obľúbený prehrávač a užívajte si hudbu.

4. Pripojenie cez Bluetooth:

  telefonujte bez použitia rúk (hands-free): už to nemôže byť 

jednoduchšie.

vaša Kia pro_cee’d sa môže jednoducho zmeniť  

na pojazdný hudobný klub, alebo osobný navigačný  

systém. Stačí zapnúť audiosystém s cD prehrávačom  

a šiestimi reproduktormi. Pripojte doň vlastné zariadenie 

iPod, alebo MP3 prehrávač pomocou aUX / USB výstupov,  

alebo si vyberte voliteľný audiosystém s 4,3-palcovou tFt 

LcD obrazovkou. Poskytuje vám aj obraz voliteľnej zadnej 

kamery, vďaka ktorej jednoduchšie manuálne zaparkujete. 

Potrebujete usmernenie? Rozhodnite sa pre voliteľný 

navigačný systém so 7-palcovou dotykovou obrazovkou 

s plnou podporou máp. Disponuje funkciou rozpoznávania 

hlasu až v 10 jazykoch a funkciou čítania textu, ktorá vás 

počas jazdy oboznamuje s názvami ulíc.

aj volant má pre vás v talóne niekoľko trikov: umožňuje 

regulovať hlasitosť rádioprijímača, telefonovať 

prostredníctvom rozhrania Bluetooth a nastaviť tempomat 

– a pritom nemusíte spustiť oči z cesty, ani pustiť volant.

Možnosti pripojenia

Nenaťahujte uši,  
zvýšte hlasitosť

Dokonalý zvuk 

na každej ceste: 

pro_cee’d 

vám ponúka 

audiosystém 

s množstvom 

funkcií.
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ŠTANDArDNý – čIErNy
Pri tomto štandardnom interiéri stupňa výbavy eX 
je čierna hlavnou témou s kontrastnými farebnými 
detailami na jedinečnom čalúnení sedadiel.

Výbava zahŕňa:
– jednofarebnú čiernu prístrojovú dosku,
– čierne látkové poťahy sedadiel,
–  stred prístrojovej dosky v efektnej 

striebornej metalíze,
–  kľučky na dverách v efektnej striebornej metalíze.

StUPeň výBavy SiLveR a GOLD – iNteRiéR

Stupne výbavy interiéru pro_cee’d

Interiér, ktorý si vytvoríte sami

Keď naši dizajnéri vytvárali novú Kia pro_cee’d, inšpirovali 
sa najrôznejšími zdrojmi: cestami po európe, módou, dizajnom, 
architektúrou. výsledkom je interiér, v ktorom sa spája 
sofistikovanosť s jednoduchosťou, pričom necháva obrovský 
priestor pre váš osobný štýl.

K dispozícii sú tri hlavné stupne výbavy, z ktorých si môžete vybrať, 
každý v ponuke s výberom individuálnych štýlov interiéru: 

Interiér pre stupne výbavy Silver a Gold
v základnej výbave ponúka čierny interiér.

Interiér pre stupeň výbavy Platinum 
Platinum má dve štandardné možnosti (čierna alebo béžová)



VolITEľNý – BéžoVý
v tomto prípade sivá prístrojová doska a béžové 
čalúnenie sedadiel, ktoré sú súčasťou balíka color 
1, vytvárajú štýlovú atmosféru.

Výbava zahŕňa:
– jednofarebnú béžovú prístrojovú dosku,
– béžové látkové poťahy sedadiel,
–  stred prístrojovej dosky vo vysoko lesklej čiernej 

farbe,
–  kľučky na dverách v efektnej striebornej 

metalíze.

ŠTANDArDNý – čIErNy 
všetky detaily balíka color 1 sú v pôsobivej vysoko 
lesklej čiernej farbe a doplnené o originálne utkanú 
látku čalúnenia. 

Výbava zahŕňa:
– jednofarebnú čiernu prístrojovú dosku,
– čierne látkové poťahy sedadiel,
–  stred prístrojovej dosky vo vysoko lesklej čiernej 

farbe,
–  kľučky na dverách v efektnej striebornej 

metalíze.

StUPeň výBavy PLatiNUM – iNteRiéR 

StUPeň výBavy PLatiNUM – iNteRiéR 
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Consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua

Consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua
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V novom modeli pro_cee’d nie je istota iba otázkou vzhľadu.

Úžasný exteriér skrýva robustnú karosériu a komplexnú 

škálu bezpečnostných systémov, ktoré zabezpečujú vašu 

ochranu. ako člen rodiny cee’d zdedil tento trojdverový 

model vysoké bezpečnostné štandardy svojho 5-dverového 

súrodenca, ktorý získal maximálne hodnotenie 5 hviezdičiek 

v bezpečnostných testoch euro NcaP.

Zosilnená karoséria disponuje dokonale prepojenými 

torznými časťami, vďaka ktorým zaručuje absolútnu stabilitu 

a absorpciu otrasov. O bezpečnosť všetkých pasažierov 

modelu pro_cee’d sa stará šesť airbagov – dva predné, 

dva bočné a dva hlavové airbagy.

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Systém Hac zabraňuje samovoľnému pohybu dolu kopcom, 

preto je to ideálny pomocník pri rozjazde do strmého kopca. 

Zachová brzdný účinok počas dvoch počas dvoch sekúnd, 

kým sa nerozbehnete.

Inteligentné svetlá:

Súčasťou štandardnej výbavy modelov Silver, Gold a Platinum 

sú statické svetlomety na osvetlenie zákrut. automaticky 

sa zapnú pri odbočovaní, aby v noci nevznikali slepé uhly. 

ak máte záujem viditeľnosť ešte vylepšiť, môžete vybaviť 

svoj pro_cee’d xenónovými prednými svetlometmi s vysokou 

svietivosťou (HiD) a adaptívnym predným osvetlením, 

ktoré je súčasťou štandardnej výbavy verzie Platinum. 

S touto špičkovou technológiou zbadáte prekážky oveľa skôr. 

Dokonalejšie osvetlenie zákrut zabezpečia aj inteligentné 

predné svetlomety, ktoré sa prispôsobia uhlu riadenia, 

hmotnosti a rýchlosti vozidla.

Bezpečnostné technológie

Pomoc pri udržiavaní kontroly  
nad vozidlom

1.  Systém adaptívneho predného  

osvetlenia (AFlS):

  Prispôsobí svetlá uhlu riadenia, hmotnosti 

a rýchlosti vozidla, výsledkom čoho je lepšia 

viditeľnosť v noci.

2. Karoséria:

  Zosilnené panely karosérie sú precízne 

zostavené z dokonale prepojených torzných 

častí. Hlavné diely sú ešte silnejšie a stredný 

stĺpik je vyrobený z ultrapevnej ocele.



 

Voliteľné prvky výbavy

Viac možností, viac štýlu,  
viac pro_cee’d

aj keď je štandardná výbava modelu pro_cee’d naozaj veľmi bohatá, 

vždy si ju môžete rozšíriť o ďalšie nadštandardné prvky, ktoré dokonale 

vyhovejú vášmu osobnému vkusu a potrebám.

8. Zadná kamera: 

 pomôže zaparkovať vaše auto 

9.  ostrekovač svetlometov: 

  aby ste videli ostatných a ostatní 

videli vás

10.   Bočné zrkadlá so smerovým 

svetlom: 

  vyzerajú úžasne a chránia vás

11.   osvetlenie pre bezpečné 

nastupovanie a vystupovanie: 

  Svetlo osvetľujúce vonkajší priestor 

pod otvorom dverí (umiestnené 

na spodnej strane vonkajšieho 

spätného zrkadla) a zapustené 

svetlo (vo vnútri kľučky dverí) 

sú k dispozícii iba v kombinácii 

s inteligentným kľúčom.

12.   Systém monitorovania tlaku 

v pneumatikách: 

  ak tlak v pneumatikách 

klesne pod prípustnú úroveň, 

na prístrojovej doske sa rozsvieti 

výstražný symbol

13.  Pochrómovaný výfuk: 

 pre štýlový vzhľad
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1. Manuálna klimatizácia: 

  nastavte teplotu tak, ako vám 

to vyhovuje 

2.  Povrch dverí a kľučka: 

   každý detail, ktorého sa dotknete, 

vás zaujme.

3. Vyhrievaný volant: 

 ideálny pre zimné obdobie

4.  radiace páčky pre vozidlá 

s automatickou prevodovkou: 

  preraďujte prevodové stupne 

čo najpohodlnejšie

5. Vetracie otvory (predné):

  pre najkvalitnejšie ovzdušie 

v prednej časti kabíny

6. Ukazovatele prístrojového panelu: 

  štýlové a ergonomické, poskytujú 

všetky nevyhnutné informácie

7.  odkladacia skrinka v prístrojovej 

doske: 

  priestranná a klimatizovaná, 

aby vaše nápoje ostali chladené
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Cassa White (WD)*

Techno orange (D2A)

Fuerto red (FrD)*

Machine Silver (9S)

Infra red (AA1)

Planet Blue (D7U)

Black Pearl (1K)*nemetalická farba
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205 / 55r 16-palcové kolesá 
z ľahkých zliatin

205 / 55r 16-palcové 
oceľové disky

pro_cee’d rozmery (mm)

1 571 / 1 561 / 1 563 / 1 557900 7602 650

4 310

1 563 / 1 553 / 1 555 / 1 549

1 780

1 
4

30

Lak, kolesá a technické špecifikácie

rafinované detaily 

Čo sa skrýva pod kapotou v odtieni cassa White? alebo by to 

mal byť Black Pearl? Zistite si všetky potrebné informácie 

a vyberte si svoj obľúbený pro_cee’d.
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7-ročná záruka na vozidlo

Keďže model Kia pro_cee’d prešiel náročným testovaním 

spoľahlivosti a odolnosti, s hrdosťou vám naň ponúkame 

najlepšiu záruku na trhu. Na všetky nové vozidlá značky Kia 

sa vzťahuje záruka na 7 rokov, alebo 150 000 km (do 3 rokov 

neobmedzená, od 4 rokov vyššie obmedzená na 150 000 km). 

táto všeobecná záruka je bezplatná a prenosná na ďalších 

majiteľov, ak je vozidlo udržiavané v súlade so servisnými 

podmienkami.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie

vysoko kvalitný lak karosérie zaručuje vášmu novému vozidlu 

Kia dlhotrvajúcu ochranu a lesk. Okrem toho získavate 

vynikajúcu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku 

na prehrdzavenie celého vozidla.

ostaňte v spojení so spoločnosťou Kia Motors

aktuálne novinky nájdete na internetovej stránke 

www.kia.com. Zistite viac o spoločnosti Kia Motors 

a našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. 

informujte sa o pokrokoch v oblasti vývoja alternatívnych 

palív, ako je napríklad skvapalnený plyn, hybridný pohon 

a technológia palivových článkov. Prípadne odhaľte, na čom 

pracuje naše výskumné centrum pre životné prostredie.

Podieľame sa aj na najvýznamnejších športových podujatiach. 

Spoločnosť Kia Motors je oficiálnym partnerom súťaží UeFa 

a FiFa. Okrem toho sponzorujeme šampionát australian 

Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala. Kia Motors Sales 

Slovensko je partnerom Slovenskej futbalovej reprezentácie 

a Ligy proti rakovine.

Financovanie

váš najbližší predajca značky Kia vám pomôže vytvoriť 

finančný plán, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. 

Neváhajte požiadať o podrobnejšie informácie.

Servis a záruka spoločnosti Kia Motors

Vyrobený podľa vysokých  
nárokov

7-ročná záruka  
od spoločnosti KIA

Záruka Kia na 7 rokov, 

alebo 150 000 km platí 

pre nové vozidlá vo všetkých 

členských štátoch eÚ 

(vrátane Nórska, Švajčiarska, 

islandu a Gibraltáru) v súlade 

s miestnymi podmienkami.
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váš predajca Kia:

všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných 
v čase vydania tejto publikácie a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Modely a vyhotovenie vozidiel 
i príslušenstva zobrazené v katalógu môžu byť odlišné od modelov 
dostupných na vašom trhu. Z dôvodu obmedzení procesu tlače 
sa farebné vyhotovenie katalógu môže mierne odlišovať od 
skutočných farieb. aktuálne informácie získate u svojho predajcu. 
výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v ponuke produktov.

www.kia.com

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK13.01501




