


Je to tak, nová Kia cee’d chce len to jediné. Očariť vás svojimi dynamickými líniami. To však nie je 

všetko. Za dokonale tvarovaným exteriérom skrýva Kia cee’d množstvo moderných technológií, 

efektívnejšie motory a doposiaľ najvyššiu úroveň pohodlia. Preto keď si už raz sadnete za volant, 

nebudete sa jej môcť nabažiť. Je to ako nikdy nekončiaca zamilovanosť, stále dostávate to 

najlepšie, čo vám Kia môže ponúknuť. Chcete ešte viac? Vyberte si štýlový Sportswagon s väčším 

priestorom a praktickými riešeniami, z ktorých budete nadšení.

Okamžitá príťažlivosť, nekonečná vášeň 
Nová Kia cee’d. 

Nová Kia cee’d v 5-dverovej verzii a verzii Sportswagon:

Dve odlišné vozidlá, jedna krásna rodina cee’d.
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Ergonómia v priestore vodiča

A predstavenie 
sa môže začať
Kabína v novom modeli cee’d je navrhnutá tak, aby vás 

oslnila. A to nielen množstvom chrómových detailov 

v štýlovom interiéri. Vo verzii hatchback aj Sportswagon 

sa budete okamžite cítiť ako doma. Privítajú vás štedrou 

kombináciou pohodlia, vyspelých technológií a štýlu. 

Útulnosť prostredia umocní náladové osvetlenie na 

výraznej stredovej konzole a na konektoroch USB a AUX. 

Mäkké povrchy na palubnej doske, atraktívne detaily, 

ako napríklad kľučka na dverách v tvare plutvy, a športová 

prístrojová doska s tromi ciferníkmi vytvárajú prostredie 

vysokej kvality. 

Všetko je navrhnuté s ohľadom na vodiča. Nástroje 

a technické prvky ovládate bez akejkoľvek námahy: 

intuitívne tvarovaný blok prístrojov môžete skombinovať 

s tachometrom s TFT LCD displejom s vysokým rozlíšením. 

Ľahko z neho odčítate hodnoty a vozidlu dodá dojem luxusu. 

Stredová lakťová opierka sa dá nastaviť a asymetrická 

stredová konzola je natočená k vodičovi. Venujeme týmto 

detailom veľkú pozornosť, aby ste mohli jazdiť pohodlne 

a štýlovo.

Tlačidlo na spustenie/
vypnutie motora 
a inteligentný kľúč: 
Zabudnite na hľadanie 
kľúčov. Stačí nosiť 
inteligentný kľúč 
vo vrecku alebo 
v taške. Priblížite 
sa k svojmu vozidlu 
a ono kľúč rozpozná. 
Dvere odomknete 
jednoduchým stlačením 
tlačidla na kľučke dverí. 
Vozidlo naštartujete 
stlačením štartovacie 
tlačidla.Náladové osvetlenie: 

Vytvára tú správnu 
atmosféru pre jazdu.
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Technológie pre vodiča

Všetko pod kontrolou, 
bez zbytočného stresu

Päťdverová verzia aj verzia Sportswagon ponúkajú množstvo 

technologicky vyspelých asistenčných systémov, aby ste si 

mohli vychutnať každý kilometer jazdy:

Blok prístrojov s farebnou TFT LCD obrazovkou: je to váš 

kapitánsky mostík s mnohými inteligentnými funkciami 

od palubného počítača po navádzanie krok za krokom, 

ktoré je súčasťou navigačného systému. Okrem toho sa tu 

tiež zobrazuje inteligentný parkovací asistent, ktorý vozidlo 

zaparkuje za vás. Pomocou 12 senzorov umiestnených po 

obvode vozidla vám pomôže nájsť to správne parkovacie 

miesto pri pozdĺžnom aj kolmom parkovaní. Systém spraví 

všetky manévre za vás, stačí podľa pokynov regulovať 

rýchlosť a preraďovať. Systém dokonca dokáže vyjsť 

z pozdĺžneho parkovacieho miesta

1. Elektronická parkovacia brzda:
  Užite si viac pohodlia - stlačte  

tlačidlo namiesto potiahnutia páky.

2. Inteligentný parkovací asistent:
  Jednoduché parkovanie: systém nájde  

vhodné miesto a vmanévruje doň vozidlo.

3. Palubný počítač:
  Dôležité údaje: počítač zobrazí zostávajúcu 

vzdialenosť do vyprázdnenia nádrže, čas cesty, 
spotrebu paliva a rýchlosť. Okrem toho monitoruje 
tlak vzduchu v pneumatikách, zobrazuje systém 
varovania pri vybočení z jazdného pruhu a, 
ako vidíme nižšie, aj zadné parkovacie senzory.

4. Palubný počítač/režim riadenia:
  komfortný, normálny či športový: keď zvolíte 

systém Flex Steer, na bloku prístrojov sa zobrazí, 
ktorý režim riadenia je aktivovaný.

5. Palubný počítač/ukazovateľ radenia:
  Palubný počítač vám poradí, aký prevodový stupeň 

zaradiť, aby ste ušetrili palivo a znížili emisie.

6. Palubný počítač/pokyny krok za krokom:
  Na informačnom bloku prístrojov sa dokonca 

zobrazujú aj navigačné pokyny.

7.  Palubný počítač/funkcia informácií o maximálnej 
povolenej rýchlosti:

  Funkciu vykonáva kamera na čelnom skle,  
ktorá rozpoznáva dopravné značky  
maximálnej povolenej rýchlosti a zobrazuje 
túto informáciu na bloku prístrojov tak,  
ako je znázornené na obrázku.  
Rýchlostný limit sa zobrazí  
aj na obrazovke navigácie.

1
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Praktickosť a všestrannosť verzie Sportswagon

Neutíchajúca túžba

Priestranný štýlový Sportswagon

Chcete viac dôvodov, prečo sa zaľúbiť do modelu Kia cee’d? 

Tu je zopár praktických: batožinový priestor s objemom 528 litrov 

vám poskytne množstvo priestoru na prepravu batožiny. 

Zadné sedadlá sa dajú rozdeliť v pomere 60/40 či všetky sklopiť, 

čím vytvoríte priestor s objemom 1 642 litrov. Navyše máte na 

výber veľa voliteľných prvkov, ktoré vám pomôžu uložiť a zaistiť 

prepravované predmety. Napríklad praktické háky či rozdeľovacie 

siete, ktoré sa dajú upevniť za predné či zadné sedadlá, 

ako aj bočnú otvorenú priehradku, vysúvací kryt batožinového 

priestoru a úložný box pod podlahou. Sportswagon je jednoducho 

expert na rozumné využitie priestoru.

1. Veľké aj malé priestory:
  5-dverová verzia aj verzia Sportswagon 

majú držiaky na poháre, úložné priestory 
v lakťových opierkach a priestrannú 
klimatizovanú odkladaciu priehradku 
pred sedadlom spolujazdca.

2. Hojný batožinový priestor: 
  So zloženými zadnými sedadlami ponúka 

Sportswagon 1 642 litrov batožinového 
priestoru. To už stačí na hocijaké 
dobrodružstvo. A vďaka plochému prahu 
batožinového priestoru je nakladanie hračkou.

3.  Dôvtipný systém koľajničiek na upevnenie 
batožiny vo verzii Sportswagon:

  Do vertikálnych koľajničiek sa dajú vsunúť 
flexibilné hliníkové tyče, ktorých polohu 
môžete prispôsobiť podľa nákladu a vašich 
požiadaviek. Na upevnenie okrúhlych 
predmetov sú k dispozícii šikovné popruhy, 

pričom upevňovacie háky na batožinu 
môžete podľa potreby posúvať v rámci 
koľajničiek.

4. Dômyselný úložný priestor pod podlahou:
  Sportswagon má dva úložné priestory pod 

podlahou: vpredu jeden hlbší a v strede 
väčší box s priehradkami, do ktorých 
môžete uložiť predmety rôznych 
veľkostí. Dokonca aj v okolí oblúkov 
kolies sa na každej strane 
nachádzajú praktické úložné 
priehradky.

8 9



ŠTANDARDNÝ STUPEŇ VÝBAVY PLATINUM

Nový štandardný stupeň výbavy 

SILVER, GOLD s horizontálnymi prvkami 

v kontrastných farbách

Táto výbava zahŕňa:

– jednofarebnú čiernu palubnú dosku,

– čierne látkové čalúnenie sedadiel,

–  stred palubnej dosky v efektnej 

striebornej metalíze,

–  kľučky dverí v efektnej striebornej 

metalíze

ŠTANDARDNÝ STUPEŇ VÝBAVY SILVER, GOLD

Štandardná výbava AMBER modelu cee’d:  

Štýl, kultivovanosť, sebaistota.

Táto výbava zahŕňa:

– jednofarebnú čiernu palubnú dosku,

– čierne látkové čalúnenie sedadiel,

–  stred palubnej dosky v efektnej  

striebornej metalíze,

–  kľučky dverí v efektnej striebornej metalíze.

ŠTANDARDNÝ STUPEŇ VÝBAVY AMBER
stupne výbavy interiéru cee’d

Mnoho tvárí  
príťažlivosti 

Kia cee’d je príťažlivá vnútri aj zvonka: 

v interiéri si môžete vybrať z ponuky štýlového 

čalúnenia a obloženia, vyhotoveného v súlade 

s najvyššími štandardmi.

Na výber sú tri verzie: štandardný stupeň 

výbavy AMBER, SILVER a GOLD, PLATINUM.

Táto výbava zahŕňa:

– jednofarebnú čiernu palubnú dosku,

– čierne látkové čalúnenie sedadiel,

–  stred palubnej dosky s vysoko 

lesklým čiernym povrchom,

–  obloženie kľučiek dverí a volantu 

s vysoko lesklým čiernym povrchom,

– čierne čalúnenie stropu.

Tento štandardný stupeň výbavy 

PLATINUM obsahuje lesklé čierne 

obloženie a atraktívne tkané čalúnenie.
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POHONNÉ SÚSTAVY MODELOV CEE’D:

Vyšší výkon a krútiaci moment vo všetkých verziách, ako aj 

nižšie emisie CO2 – kultivované motory posilnia vašu chuť 

šoférovať. Teraz sa k radu benzínových motorov pridáva 

pôsobivo citlivý 1,0-litrový motor T-GDI (100 k) a špičkový 

rad naftových motorov dopĺňa vysokovýkonný 1,6-litrový 

motor CRDi (136 k). V kombinácii s našou najnovšou 

7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DCT si môžete 

vychutnať športovú a pritom úspornú jazdu. Všetkých 

5 motorov v 5-dverovej verzii a vo verzii Sportswagon sa 

pýši inovačnými opatreniami zameranými na znižovanie 

hmotnosti, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby paliva. 

V jednotlivých modeloch je tiež dostupná technológia 

Štart/Stop (ISG).

3 BENZÍNOVÉ MOTORY

Trojvalcový 1,0-litrový motor T-GDI (100/120 k)

Tento úplne nový benzínový motor je kompaktný, úsporný 

a napriek tomu dostatočne výkonný, pričom prináša 

maximálny krútiaci moment 172 Nm.

Štvorvalcový 1,4-litrový motor MPI (100 k)

Ponúka krútiaci moment 135 Nm pri 4 000 otáčkach za 

minútu, spotrebuje 5,6 l (hatchback a SW) paliva na 100 km. 

Emisie CO2 je možné znížiť na 129 g/km (vďaka systému ISG 

a balíku výbavy EcoDynamics).

Štvorvalcový 1,6-litrový motor GDI (135 k)

Disponuje funkciou variabilného časovania ventilov, ktorá 

zvyšuje výkon pri všetkých rýchlostiach. Benzínový motor 

s priamym vstrekovaním produkuje krútiaci moment 

165 Nm pri 4 850 otáčkach za minútu, spotrebuje len 5,2 l 

(hatchback)/5,9 l (SW) paliva na 100 km a emisie CO2 sú 

len 119 g/km (hatchback)/131 g/km (SW) (s balíkom výbavy 

EcoDynamics).

Pohonná sústava a prevodovka

Všetko, čo potrebujete pre kultivovaný výkon

2 NAFTOVÉ MOTORY

Štvorvalcový 1,4-litrový  

motor WFT (90 k)

Teraz prináša krútiaci  

moment 240 Nm v rozsahu  

od 1 500 do 2 500 otáčok  

za minútu. Spotreba paliva  

zostáva nízka: len 4,2 l/100 km  

(hatchback a SW). Navyše má  

emisie CO2 len 109 g/km.

Štvorvalcový 1,6-litrový motor CRDi  

(110/136 k)

Tento nový, pohotový naftový agregát  

prináša fantastický výkon aj pri nižších  

otáčkach s maximálnym krútiacim momentom  

300 Nm. Popredné miesto zastáva aj v oblasti  

znižovania emisií: len 94 g/km, čo je jedna z najnižších 

hodnôt emisií CO2 produkovaných klasickým spaľovacím 

motorom v tejto triede vozidiel. Potrebuje len 3,6 l 

(hatchback)/3,9 l (SW) paliva na 100 km. To všetko vďaka 

balíku výbavy EcoDynamics.

PREVODOVKY MODELOV CEE’D:

Na výber je dômyselná šesťstupňová manuálna 

prevodovka, šesťstupňová dvojspojková prevodovka DCT 

(dostupná výhradne s 1,6-litrovým benzínovým motorom 

s priamym vstrekovaním) a ak chcete preraďovať ešte 

rýchlejšie, je tu sedemstupňová dvojspojková prevodovka 

DCT (len s 1,6-litrovým motorom CRDI). Dvojspojková 

prevodovka ponúka to najlepšie z oboch strán, spája svižný 

a pohodlný štýl šoférovania s nižšou spotrebou paliva. 

Obidve sa dajú ovládať praktickými páčkami na volante.

1.  Dvojspojková prevodovka DCT  
(6-stupňová a 7-stupňová):

  S dvojspojkovou prevodovkou si užijete 
šmrnc automobilového pretekára. Najnovšia 
dvojspojková prevodovka spája ľahkosť 
športovej jazdy s vysokou úsporou paliva. 

2. Manuálna prevodovka:
  Vďaka najnovšej technológií prevodoviek Kia 

je preraďovanie rýchle a hladké.

1 2
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Bezpečnostné technológie

Prevencia ako záruka maximálnej bezpečnosti 
na cestách

Model cee’d prináša viac inteligentných bezpečnostných technológií než kedykoľvek predtým

Obidva modely cee’d sme podrobili stovkám hodín starostlivých testov, aby sme si boli istí, že sú  

pripravené na každú situáciu. To však nie je všetko. V modeli cee’d sa nachádza množstvo inteligentných 

technológií, ktoré vám pomôžu predísť nebezpečenstvu. Ak ste unavení a chvíľkovo niečo odpúta vašu 

pozornosť, náš pokročilý systém varovania pri vybočení z jazdného pruhu vám pomôže zachovať správny smer 

jazdy. Kamera systému monitoruje polohu vozidla v jazdnom pruhu a v prípade potreby vás upozorní pomocou 

výstražného zvukového signálu. Systém sa zapína pri rýchlosti 60 km/h. Kia cee’d kontroluje aj vaše pneumatiky. 

Ak tlak klesne pod určitú hranicu, na palubnej doske sa rozsvieti príslušný symbol. Systém monitorovania tlaku 

v pneumatikách je šikovným pomocníkom, ktorý vás ochráni a pomôže vám jazdiť efektívnejšie.

1.  Xenónové svetlá HID a systém adaptívneho predného 
osvetlenia (AFLS):

  V záujme ešte lepšej viditeľnosti v noci si do modelu cee’d 
môžete objednať xenónové predné svetlomety a systém 
adaptívneho predného osvetlenia. Táto prvotriedna technológia 
vám pomáha všimnúť si prekážky o niečo skôr. Efektívnejšie 
svieti do zákruty, pričom otočné svetlomety sa prispôsobujú 
uhlu natočenia volantu, ako aj hmotnosti a rýchlosti vozidla. 
Asistent diaľkových svetiel automaticky zapne diaľkové svetlá, 
ak si to svetelné podmienky vyžadujú, a navyše ich aj sám 
skloní, ak oproti vám idú iné vozidlá.

2. Systém varovania pri vybočení z jazdného pruhu (LDWS):
   Nenahradí prestávku na odpočinok. Keď na vás však padne 

únava, tento inteligentný asistent vám pomôže zostať na 
ceste vo svojom jazdnom pruhu. Blok prístrojov vás upozorní, 
keď začnete neúmyselne vybočovať z jazdného pruhu.

1 2 3
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Technológia airbagov:
V kabíne 5-dverovej 
verzie aj verzie 
Sportswagon vás 
a vašich pasažierov 
chráni 6 airbagov.

Bezpečnostné technológie

Obklopení silným tímom

Nech idete kamkoľvek, nová Kia cee’d vás tam bezpečne dopraví.

V záujme čo najvyššej stability a pohlcovania otrasov sa zosilnená karoséria v oboch verziách 

modelu cee’d vyznačuje vzájomne pospájanými prvkami na zvýšenie torznej tuhosti. Okrem toho 

je vozidlo vybavené 6 airbagmi – dvojitými prednými, dvomi bočnými a dvomi hlavovými airbagmi. 

Všetky bezpečnostné opatrenia boli nekompromisne testované, aby vyhoveli aj tým najprísnejším 

európskym bezpečnostným nariadeniam.

Karoséria:
Vaša bezpečnosť je vždy prioritou. Vystužené panely 
karosérie sú navrhnuté s plne prepojenými časťami 
s vysokou torznou tuhosťou. Kľúčové prvky boli ešte 
viac posilnené a stredný stĺpik je vyrobený z ocele 
s ultravysokou pevnosťou v ťahu.

Hviezdny výkon:
Hatchback aj Sportswagon získali najvyššie hodnotenie 
5 hviezdičiek v hodnotení bezpečnosti Euro NCAP.

Tento odznak dáva na známosť, 
že šetríte palivo a znižujete emisie 
so systémom Štart/Stop.

Ekotechnológia

Trvalý prísľub planéte

Riešenia šetrné k životnému prostrediu a peňaženke

V jednotlivých motoroch modelu cee’d je dostupná úsporná technológia Štart/Stop (ISG), ktorá znižuje spotrebu paliva 

a tvorbu emisií CO2 tým, že pri státí automaticky vypne motor. Táto voliteľná funkcia tiež zahŕňa ekologický systém 

rekuperácie energie. Aktivuje sa, keď zložíte nohu z plynového pedála. Systém rekuperácie energie využíva na dobíjanie 

akumulátora kinetickú energiu, ktorá by sa inak stratila. Vďaka tomu šetrí palivo a životné prostredie.

1. Systém rekuperácie energie:
Keď zložíte nohu z plynového pedála, 
systém využije kinetickú energiu na 
dobitie akumulátora modelu cee’d. 

2. Systém Štart/Stop (ISG):
Zastavte na svetelnej križovatke a motor 
modelu cee’d sa automaticky vypne, 
keď uvoľníte pedál spojky. Stačí pridať 
plyn a motor sa znovu naštartuje. 
Je to skvelý spôsob, ako ušetriť palivo, 
ktorý je užitočný pri jazde v meste.

Zobrazenie režimu Active ECO:
Ďalšia inteligentná pomôcka efektívneho 
vodiča – systém Active ECO – riadi 
kompresor klimatizácie a alternátor, 
aby ste šetrili energiu, kedy len môžete.

Balík výbavy ECO:
Táto technológia obsahuje celú škálu 
efektívnych opatrení: inteligentný 
systém Stop-and-Go, ukazovateľ 
preraďovania, ktorý vám pomôže 
jazdiť hospodárnejšie, ako aj úsporné 
pneumatiky, ktoré vďaka menšiemu 
treniu o vozovku znižujú spotrebu paliva.

2

1

1716



6 stupňov

-

TECHNICKÉ ÚDAJE - Kia cee’d

4-valec

1,368

100 / 6,000

134 / 4,000

183

181

1.4 MPI benzín 100kMotor

Počet valcov

Objem (cc)

Max. výkon (k / ot. min.)

Max. krútiaci moment (Nm / ot. min.)

Max. rýchlosť 5dr (km / h)

Max. rýchlosť SW (km / h)

Prevodovka
Manuálna prevodovka
Automatická prevodovka (DCT)

Lak, disky kolies a technické špecifikácie

Vaša jedinečná Kia cee’d

Naši dizajnéri si svoju prácu splnili. Teraz je rad na vás.

Zvoľte si pre svoj cee’d obľúbenú farbu, disky kolies a typ motora.

Rozchod predných kolies

Rozchod zadných kolies

Predný previs

Zadný previs

140

380 / 1,318

53

1,553

1,561

900

760

Rozchod predných kolies

Rozchod zadných kolies

Predný previs

Zadný previs

1,553

1,561

900

955

Dĺžka

Šírka

Výška

Rázvor

Dĺžka

Šírka

Výška

Rázvor

4,310

1,780

1,470

2,650

4,505

1,780

1,485

2,650

Svetlá výška

Batožinový priestor

Objem palivovej nádrže (l)

Svetlá výška

Batožinový priestor

Objem palivovej nádrže (l)

(mm)Rozmery - Hatchback (5dr)

(mm)Rozmery - Sportswagon (SW)

140

528 / 1,642

53

6 stupňov

6 stupňov

6 stupňov

-

6 stupňov

7 stupňov

4-valec

1,591

135 / 6,300

164 / 4,850

195

192

1.6 GDi benzín 135k

4-valec

1,396

90 / 4,000

240 / 1,500 ~ 2,500

173

172

1.4 CRDi diesel 90k

4-valec

1,582

136 / 4,000

280 / 1,500 ~ 3,000

197

194

1.6 CRDi diesel 136k

195 / 65R  
15-palcové  

oceľové disky

225 / 45R  
17-palcové kolesá
z ľahkých zliatin

rozmery (mm)

1571 / 1561 / 1563 / 15572650

4505

900 955

14
85

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035

205 / 55R  
16-palcové kolesá
z ľahkých zliatin  

(typ B)

195 / 65R  
16-palcové  

oceľové disky

205 / 55R  
16-palcové kolesá  
z ľahkých zliatin  

(typ C)

18 19

Cassa White (WD) Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) Sirius Silver (AA3)

Sand Track (D5U)Track Red (FRD) Infra Red (AA1)

Planet Blue (D7U) Dark Gun Metal (E5B) Black Pearl (1K)

Bronze Metal (MY3)

rozmery (mm)

1571 / 1561 / 1563 / 1557

14
70

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035

2650

4310

900 760

ksku0005
Lístok s poznámkou
nedala by sa tam doplnit este ciara pod hodnotami?
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Všetky údaje, ilustrácie a technické údaje v tejto publikácii sú 
platné v čase zadávania do tlače a podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia. Modely a špecifikácie uvedené 
v tejto publikácii sa môžu líšiť od modelov dostupných na 
našom trhu. Vzhľadom k obmedzeniam v procese výroby 
sa farby karosérie môžu od skutočných farieb mierne líšiť. 
Aktuálne informácie získate u najbližšieho predajcu Kia.

Váš predajca Kia:




