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Zabudnite na každodennú rutinu a vychutnávajte si 

život plný prekvapení s novou generáciou Kia cee’d 

v oboch karosárskych verziách. Tento fantastický 

automobil v sebe spája športový vzhľad v štýle kupé 

s každodennou funkčnosťou a kombinuje vzrušujúci 

dizajn s kvalitným spracovaním. Vďaka svojmu 

postoju, inovatívnosti a priestoru sa dokonale 

hodí do života, ktorý nemá s rutinou nič spoločné. 

Je tu čo objavovať, preto neváhajte a pustite 

sa do objavovania naplno.

Nová Kia cee’d hatchback  
a Kia cee’d Sportswagon:

Zažite viac >>>
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Dizajn

Dokonale premyslená zvnútra 
aj zvonku

Nová Kia cee’d svojím dizajnom osloví každú bunku vášho tela

Potešte sa pohľadom na klinovitý profil, výraznú bočnú 

líniu a mohutnú kapotu. Zamilujte sa do jej nízkeho postoja, 

krátkych previsov a dlhého rázvoru náprav.

Vo chvíli, keď nastúpite do novej Kia cee’d, privíta vás 

priestrannosť a funkčnosť, ktoré zahrajú na vašu 

citlivú strunu. Ide o skutočne jedinečný produkt z dielne 

oceneného dizajnérskeho tímu spoločnosti Kia Motors, 

na čele ktorého stojí hlavný dizajnér Peter Schreyer.

Príťažlivosť z Európy: 

navrhnutá v Nemecku, 

vyrobená v špičkovej 

továrni na Slovensku.
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Dizajn

Ste pripravení na špeciálne detaily?

Dôraz na detail nie sú pre spoločnosť Kia Motors 

iba prázdne slová

Tento princíp je pre nás prvoradý, čo sa týka dizajnu aj kvality, 

pretože podľa nás ide jedno s druhým ruka v ruke. Pozrite 

sa na elegantnú líniu strechy, masku chladiča typickú pre 

značku Kia, alebo na nové, nádherne tvarované predné a zadné 

svetlá s technológiou LED. Každý jeden prvok exteriéru svojím 

dizajnom ulahodí vášmu oku a zároveň dbá aj o aerodynamiku. 

Rozšírili sme zadný spojler a zadným svetlám sme pridali novú 

charakteristickú líniu. A keďže sme obe karosárske verzie 

Kia cee’d podrobili dlhým hodinám testovania v aerodynamickom 

tuneli, do značnej miery sa nám podarilo znížiť odpor vzduchu, 

vďaka čomu je Kia cee’d výkonnejšia než kedykoľvek predtým.

Myslíme dopredu:
Naši dizajnéri si zobrali k srdcu požiadavku 

konštruktérov o lepšie aerodynamické vlastnosti 

a vytvorili skutočne výnimočný dizajnérsky kúsok.
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Život je plný vzrušujúcich zvratov a zmien, preto je najlepšie 

vybrať si auto, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

S hrdosťou vám pre väčší pokoj mysle ponúkame modely 

Kia cee’d so 7-ročnou zárukou, jedinečnou v oblasti 

automobilového priemyslu. Túto vynikajúcu záruku vám 

môžeme poskytnúť vďaka tomu, že obe karosárske verzie 

Kia cee’d sú vyrobené podľa najvyšších štandardov v našej 

špičkovej továrni na Slovensku a podstúpili náročné testy, 

ktoré potvrdili ich spoľahlivosť a odolnosť. Existuje preto 

veľká šanca, že túto jedinečnú záruku na celé vozidlo vôbec 

nebudete musieť využiť. Záruka je dokonca počas celého 

trvania plne prenosná na ďalšieho majiteľa.

Kvalita

Vzrušenie, ktoré nekončí
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Každodenné starosti zvládnete vďaka 

vysokej kvalite
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Jazdné vlastnosti

Detaily pre  
vzrušujúcu jazdu

Nová Kia cee’d a Kia cee’d Sportswagon  

- obe vám zaručia príjemný zážitok z jazdy. 

Začína svetlami pod vonkajšími spätnými  

zrkadlami, ktoré sa výstižne nazývajú  

privítavacie. Automaticky sa rozsvietia vo chvíli,  

keď vozidlo odomknete inteligentným kľúčom.  

Vnútri vás osloví sofistikovaná atmosféra kabíny,  

ktorá je plná kvalitných materiálov, vrátane na dotyk 

príjemných povrchov na prístrojovej doske.  

Štýlový charakter vozidla ešte umocňujú jedinečné  

detaily, ako kvalitne opracované kľučky na dverách a tiež 

športové prístroje s tromi ciferníkmi. Kokpit je navrhnutý tak, 

aby sa vodič nachádzal v jeho strede a mal všetko na dosah 

ruky. Intuitívne tvarovaný blok prístrojov je ešte presnejší 

a prehľadnejší vďaka TFT LCD displeju tachometra s vysokým 

rozlíšením. 

Ergonomické vlastnosti ďalej dopĺňa nastaviteľná lakťová 

opierka (platí iba pre výbavu TX) a asymetrická stredová 

konzola natočená k vodičovi. Presvedčte sa o spôsobe,  

akým spoločnosť Kia Motors spojila formu  

s funkčnosťou.

Osvetlenie interiéru:

Jeden z mnohých detailov, ktoré vytvárajú príjemnú  

atmosféru interiéru.

Systém Štart-stop  

a inteligentný kľúč:

Zabudnite na hľadanie kľúčov. 

Stačí, ak máte inteligentný kľúč vo 

vrecku, alebo taške. Automobil kľúč 

rozozná, keď sa k vozidlu priblížite. 

Dvere odomknete jednoduchým 

stlačením tlačidla na kľučke dverí. 

Vozidlo naštartujete stlačením 

tlačidla na spúšťanie a vypínanie 

motora (START / STOP).
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Technológia pre vodiča

Veci a vecičky, ktoré vám  
uľahčia život

Päťdverová i verzia kombi modelu Kia cee’d vám ponúkajú 

množstvo špičkových pomocníkov, vďaka ktorým si užijete 

každý kilometer. 

Všimnite si napríklad blok prístrojov s farebnou obrazovkou 

TFT, ktorý obsahuje praktické počítadlo najazdených 

kilometrov. Alebo najnovšiu pohodlnú elektronickú parkovaciu 

brzdu, ktorú už nemusíte ovládať zatiahnutím páky, 

ale stlačením tlačidla. 

Ďalšia ukážka vyspelej technológie: inteligentný parkovací 

asistent. Zaparkuje za vás, dokonca aj vtedy, keď je parkovací 

priestor iba o 100 cm dlhší než vaše auto. Systém nájde 

vhodné miesto na pozdĺžne parkovanie, ovláda riadenie 

a odhaduje vzdialenosť od auta vpredu a vzadu – stačí 

prispôsobiť rýchlosť a zaradiť správny prevodový stupeň.

1. Elektronická parkovacia brzda:

  Pre ešte pohodlnejšiu jazdu  

namiesto zatiahnutia páky stlačte  

tlačidlo.

2. Inteligentný parkovací asistent:

  Parkovanie nikdy nebolo také ľahké.  

Systém využíva 10 parkovacích senzorov  

(6 vpredu a 4 vzadu). Môžete ich využiť  

aj pri manuálnom parkovaní.

3. Palubný počítač:

  Všetko, čo potrebujete vedieť: počítač vám 

ukazuje množstvo informácií, vrátane vzdialenosti,  

ktorá ostáva do vyprázdnenia palivovej nádrže, 

času jazdy, spotreby paliva a ukazovateľa rýchlosti. 

Taktiež sleduje tlak v pneumatikách, zobrazuje 

informácie systému varovania pred opustením 

jazdného pruhu a, ako vidíte na fotografii, 

aj výstrahy zadných parkovacích senzorov.

4. Palubný počítač / režim riadenia:

  Comfort (komfortný), Normal (normálny) 

alebo Sport (športový): ak si vyberiete možnosť 

Flexsteer (flexibilné riadenie), palubný počítač vám 

ukáže, ktorý režim je aktívny.

5.  Palubný počítač / ukazovateľ prevodových stupňov: 

  Ukazovateľ prevodových stupňov vám poradí, 

ktorý prevodový stupeň máte zaradiť, aby boli  

hodnoty spotreby paliva a emisií čo najnižšie.

6. Palubný počítač / veľkosť znakov:

  Blok prístrojov vám dokonca umožňuje  

zmeniť veľkosť písma pre  

jednoduchšiu čitateľnosť.

2

1

3



13

4 5 6



31 2 3 4

14



1. Navigačný systém:

  Navigačný systém vždy nájde správnu cestu 

a navyše ponúka tipy na rôzne zaujímavé miesta 

v okolí. 

2. Diaľkové ovládanie audiosystému:

  Neprestávajte sa sústrediť na cestu a nastavujte  

si hlasitosť bez toho, aby ste pustili volant.

3. Pomocný vstup (AUX) / iPod / USB:

  Jednoducho zapojte obľúbené zariadenie  

a počúvajte hudbu.

4. Možnosť pripojenia cez rozhranie Bluetooth:

  Telefonujte a prijímajte hovory pomocou  

funkcie hlasitého telefonovania  

(hands-free) – nikdy to nebolo  

jednoduchšie.

Či už hatchback, alebo kombi, nová Kia cee’d vás vždy dopraví 

z bodu A do bodu B s úsmevom na tvári. 

Ponúka široké spektrum inteligentných technológií, ktoré by ste 

vo vozidle tejto kategórie bežne neočakávali. Napríklad taký 

audiosystém s CD a MP3 prehrávačom a systémom šiestich 

reproduktorov. Prichádza so štandardnými výstupmi AUX / USB 

pre zariadenia iPod, alebo iné prehrávače. Audiosystém 

so 4,3-palcovým displejom TFT LCD je súčasťou voliteľnej 

výbavy*. Ak sa chcete jednoducho dostať do cieľa, môžete sa 

rozhodnúť pre náš najnovší navigačný systém s plnou podporou 

máp a 7-palcovou dotykovou obrazovkou. Disponuje funkciou 

rozoznania hlasu až v 10 jazykoch a taktiež funkciou 

prerozprávania textu, ktorá vás oboznamuje s názvami ulíc, 

ktorými práve prechádzate. Obrazovka taktiež zobrazuje záznam 

zadnej kamery, čo vám pomôže pri manuálnom parkovaní. 

A ak radi robíte viacero vecí naraz, ovládače na volante vám 

to umožnia: očami sledujete cestu a zároveň nastavujete 

hlasitosť audio systému, telefonujete prostredníctvom 

rozhrania Bluetooth, nastavujete tempomat, alebo prevodový 

stupeň pomocou páčok na volante (v kombináci s automatickou 

prevodovkou alebo dvojspojkovou prevodovkou).

Pripojiteľnosť

Skvelý spoločník, navigátor, operátor: 
alebo jednoducho úžasná Kia cee’d

Zadná kamera

Voliteľný audiosystém 

so 4,3-palcovou LCD 

obrazovkou dokáže 

preniesť obraz zadnej 

kamery a pomôže vám 

zaparkovať vaše vozidlo
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Pohodlie a kvalita

Kvalita pre všetky vaše zmysly

Predná časť kabíny je navrhnutá tak, aby prekonala 

vaše očakávania 

Vďaka špičkovým materiálom a špeciálnej pozornosti venovanej 

ergonómii sa na ceste budete cítiť ako doma. Obe karosárske 

verzie Kia cee’d navyše ponúkajú množstvo ďalších výhod: 

elektrické sedadlo vodiča si zapamätá až dve polohy a volant 

disponuje nastaviteľnou výškou a sklonom. Volant a sedadlo 

vodiča i spolujazdca môžu byť vyhrievané – ideálne pre chladné 

zimné rána. Jednoducho si spomedzi troch úrovní zvoľte 

teplotu, ktorá vám najviac vyhovuje. Taktiež máte na výber 

medzi manuálnou a automatickou dvojzónovou klimatizáciou. 

Vďaka najnovšej technológii regulácie ovzdušia oba systémy 

zaisťujú vynikajúcu úsporu paliva.

Klimatizácia:

Lebo každý z nás je iný: vyberte si štandardnú 

manuálnu klimatizáciu alebo, ak chcete regulovať 

vlastnosti vzduchu samostatne pre stranu vodiča 

a spolujazdca, zvoľte dvojzónovú automatickú 

klimatizáciu.

16



17



18



Pohodlie a kvalita 

Čerstvý vzduch v kabíne

Či už hatchback, alebo kombi, Kia cee’d vie, 

ako rozjasniť váš deň.

Ak by ste chceli vpustiť viac svetla a čerstvého 

vzduchu, rozhodnite sa pre panoramatické strešné okno, 

ktoré je k dispozícii za príplatok. V okamihu dokáže rozjasniť 

celú kabínu a vytvoriť dojem priestrannosti s úžasným 

výhľadom na svet nad vami. Dvojdielne okno s plynulým 

ovládaním môžete úplne otvoriť a zavrieť jedným dotykom 

tlačidla, zastaviť ho v akejkoľvek polohe, alebo vyklopiť. 

Nastavením vnútornej rolety sa môžete chrániť pred slnkom 

počas horúcich dní.

Slnko a svetlo:

Dvojdielne panoramatické 

strešné okno.
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Kia cee’d Sportswagon

Viac využiteľného  
priestoru

Dynamický zvonka, priestranný zvnútra 

Model cee’d Sportswagon obe hodnoty nádherne zlučuje.  

Vďaka dômyselnému využitiu priestoru majú cestujúci viac  

než dostatok miesta pre nohy aj hlavy, takže môžu cestovať  

v maximálnom pohodlí. Batožinový priestor s objemom 510 litrov  

je jedným z najveľkorysejších vo svojej triede. Ak potrebujete ešte  

väčší priestor na prepravu rozmernejších, alebo dlhších predmetov,  

zadné sedadlo možno rozdeliť v pomere 60/40, alebo jednoducho sklopiť  

obe jeho časti a získať tak rovnú úložnú plochu, pričom objem batožinového 

priestoru vzrastie na 1 642 litrov.

Navyše je k dispozícii rozsiahla voliteľná výbava, ktorá vám zjednoduší  

ukladanie a zabezpečovanie prevážaných predmetov: praktické háčiky a siete, 

bočná priehradka, mriežka pre bezpečné oddelenie batožinového priestoru 

a takisto odkladací priestor pod podlahou. Model Kia cee’d Sportswagon 

je jednoducho odborník v oblasti premysleného využitia priestoru.

1. Druhý rad, avšak žiadne béčko:

  Sedadlá boli ergonomicky navrhnuté tak, aby poskytli pohodlie všetkým cestujúcim, 

vrátane veľkorysého priestoru pre hlavu a nohy. 

2. Viac než veľkorysý priestor pre batožinu:

  Po sklopení zadných sedadiel do rovnej polohy ponúka model Kia cee’d Sportswagon priestor 

pre batožinu s objemom 1 642 litrov. To znamená dostatok miesta pre akékoľvek dobrodružstvo.

3. Dôvtipný systém koľajníc pre zabezpečenie batožiny:

  Tento flexibilný systém umožňuje bezpečné zaistenie prevážaných predmetov. Vzpery možno 

individuálne prispôsobovať rôznym veľkostiam a požiadavkám. Pomocou praktických popruhov 

sa napríklad dajú zaisťovať predmety okrúhleho tvaru, zatiaľ čo háčiky pre zaistenie batožiny 

možno pozdĺž koľajníc presúvať do požadovanej polohy.

4.  Odkladacia priehradka pod podlahou batožinového priestoru:

  Priestorná priehradka pod podlahou batožinového priestoru skrýva prevážané predmety 

pred zvedavými pohľadmi. Je rozdelená pomocou priečok, čím dokonale udržuje  

prehľadnosť a usporadanie prevážaných predmetov rôznych veľkostí. 
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Stupne výbavy interiéru

Interiér, ktorý si vytvoríte sami

Keď naši dizajnéri vytvárali novú Kia 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 stupeň výbavy LX 

LX v základnej výbave ponúka čierny interiér.

Interiér pre stupeň výbavy EX

EX ponúka možnosť výberu medzi čiernym a béžovým 

interiérom.

Interiér pre stupeň výbavy TX 

TX má dve štandardné možnosti (čierna alebo béžová) 

a množstvo voliteľných prvkov s rôznymi štýlmi čalúnenia 

a farieb, ktoré ulahodia vášmu osobnému vkusu. 

Ak chcete získať maximálne pohodlie a prvotriedny štýl, 

rozhodnite sa pre voliteľné kožené sedadlá, ktoré sú 

súčasťou výbavy balíka Lux.
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Výbava zahŕňa:

–  jednofarebnú čiernu prístrojovú 

dosku,

– čierne látkové poťahy sedadiel,

–  stred prístrojovej dosky v efektnej 

striebornej metalíze,

–  čierne interiérové kľučky dverí.

ŠTANDArDNý – ČIErNy

Kia cee’d_sw už v základnej výbave: 

inteligentná, štýlová a sofistikovaná.

STUPEň VýBAVy LX – INTERIéR 



STUPEň VýBAVy EX – INTERIéR 

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.

VOLITEľNý – BéŽOVý 
Pri tomto voliteľnom interiéri stupňa 
výbavy EX vytvárajú svetlé farby 
elegantnú atmosféru, ktorú ešte viac 
umocňujú detaily kabíny v striebornej 
metalíze.

Výbava zahŕňa:
–  jednofarebnú béžovú prístrojovú 

dosku,
–  béžové látkové poťahy sedadiel,
–  stred prístrojovej dosky v efektnej 

striebornej metalíze,
–  kľučky na dverách v efektnej 

striebornej metalíze.
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STUPEň VýBAVy TX – INTERIéR 

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.

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.



Výbava zahŕňa:

–  jednofarebnú čiernu prístrojovú 

dosku,

– hnedé látkové poťahy sedadiel,

–  stred prístrojovej dosky vo vysoko 

lesklej čiernej farbe,

–  kľučky na dverách v efektnej 

striebornej metalíze.

VOLITEľNý – hNEDý

Tento balík Color 2 sa vyznačuje 

čalúnením v elegantných hnedých 

odtieňoch, ktoré sa dokonale hodia 

k vysokolesklým materiálom. 

STUPEň VýBAVy TX – INTERIéR 
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STUPEň VýBAVy EX – INTERIéR 
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Výbava zahŕňa:

– jednofarebnú čiernu prístrojovú 

dosku,

– čierne kožené sedadlá,

– stred prístrojovej dosky vo vysoko 

lesklej čiernej farbe,

–  kľučky na dverách v efektnej 

striebornej metalíze.

VOLITEľNÁ VýBAVA TX – LUX BALÍK 

(ČIErNy)

Koža vždy vylepší štýl a športový 

dojem – pri tomto balíku ho ešte viac 

zvýrazňuje jedinečný dizajn čalúnenia 

sedadiel.

STUPEň VýBAVy TX – INTERIéR 
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Jazdné vlastnosti

Ešte viac radosti v každej zákrute

Pôsobivý dizajn nastavil latku naozaj vysoko a naši 

konštruktéri mimoriadne tvrdo pracovali na tom, 

aby sa mu vyrovnala aj radosť z jazdy

Veľkú pozornosť venovali precíznemu doladeniu systému 

odpruženia – priniesli mnohé vylepšenia do predného 

odpruženia MacPherson a viacprvkového odpruženia 

zadnej nápravy. Vďaka tomu sa Kia cee’d vynikajúco ovláda 

a má výborné jazdné vlastnosti aj na hrboľatých cestách. 

Zosilnený podvozok aj systém odpruženia sú vybavené 

zvukovo izolačnými materiálmi, aby sa minimalizoval hluk 

z cesty a otrasy. Tieto opatrenia idú ruka v ruke s celou 

škálou sofistikovaných asistenčných systémov, ktoré vám 

pomáhajú udržať kontrolu nad vozidlom a vychutnať si jazdu 

ešte o niečo viac.

Stabillizačný systém vozidla (VSM)

V spolupráci s elektrickým posilňovačom riadenia poháňaným 

motorom udržiava stabilitu vozidla pri súčasnom brzdení 

a zatáčaní, najmä na mokrej, klzkej a nerovnej vozovke. 

Systém elektronickej distribúcie brzdnej sily (EBD)  

+ brzdový asistenčný systém (BAS)

Systém EBD pomáha udržať stabilné brzdenie pri 

zmenách zaťaženia vozidla a rozdelenia hmotnosti tým, 

že prispôsobí tlak bŕzd medzi prednou a zadnou časťou 

vozidla. Systém BAS identifikuje núdzové brzdenie na 

základe rýchlosti, ktorou zošliapnete brzdový pedál. 

Okamžite aplikuje maximálnu brzdnú silu, čím pomôže skrátiť 

celkovú brzdnú dráhu.

Asistent rozjazdu do kopca (hAC)

Systém HAC zabraňuje samovoľnému pohybu vozidla dolu 

kopcom, preto je to ideálny pomocník pri rozjazde do strmého 

kopca. Zachová brzdný účinok počas dvoch sekúnd, kým sa 

vozidlo nerozbehne.

1.  režim flexibilného riadenia FLEXSTEEr

  Voliteľná funkcia Flexsteer vám umožňuje  

nastaviť spôsob riadenia, ktorý najviac 

vyhovuje vášmu osobnému štýlu jazdenia: 

zahŕňa režim Comfort pre jednoduché 

parkovanie a jazdu v meste, režim Normal 

a režim Sport pre jazdu na diaľnici.

2. Vynikajúce ovládanie a pohodlie 

  Zaisťuje ich pokrokové predné odpruženie 

MacPherson a zadné viacprvkové 

odpruženie.

3. Elektronická regulácia stability vozidla ESC

  Ak potrebuje náhle zabrzdiť, systém ESC 

prenesie presné množstvo brzdového tlaku 

na každé koleso, čím pomáha udržiavať 

kontrolu nad vozidlom a jeho stabilitu.
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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, pričom 

modely s motormi 1,6 GDI a 1,6 CRDi s manuálnou prevodovkou 

a pneumatikami 16", resp. 17", je možné vybaviť technológiou 

automatického spúšťania a vypínania motora (ISG).

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.

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.

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. 

Dosahuje krútiaci moment 220 Nm na intervale 

1 500 až 2 750 ot. / min.

1,6-litrový štvorvalec s turbodúchadlom s variabilnou 

geometriou (VGT) 

má výkon 128 koní. Dosahuje krútiaci moment 260 Nm 

pri 1 900 až 2 750 ot. / min.  

PrEVODOVKy Kia cee’d:

Máte na výber medzi sofistikovanou 6-stupňovou manuálnou 

prevodovkou a 6-stupňovou automatickou prevodovkou. 

Prvýkrát v histórii značky Kia Motors je k dispozícii 

Pohonná jednotka a prevodovka

Zdokonalený výkon

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.

Systém Štart-stop (ISG)

Zastavíte na semaforoch a ak uvoľníte pedál spojky,  

motor sa automaticky vypne. Vo chvíli, keď sa znova  

vydáte na cestu, sa motor opätovne spustí.  

Ideálna technológia na úsporu paliva, výhodná počas  

jazdy v meste.

Balík Eco

Táto technológia zahŕňa celú škálu úsporných opatrení: 

inteligentný systém Štart-stop, ukazovateľ prevodového 

stupňa pre ešte úspornejšiu jazdu a energeticky úsporné 

pneumatiky, ktoré znižujú spotrebu paliva vďaka nižšiemu 

odporu vozovky.

1.  Dvojspojková prevodovka:

  Vyskúšajte si pretekársku eleganciu a precíznu prácu dvojspojkovej 

prevodovky.

2. Manuálna prevodovka: 

  Najnovšia technológia prevodovky ponúka rýchle a plynulé radenie 

prevodových stupňov.

3. ECO jazda:

  Ukazovateľ radenia prevodových stupňov vám pomáha úspornejšie radiť 

stupne. Je to iba jedno z mnohých inteligentných riešení značky Kia 

pre úspornejšiu jazdu s nižšími emisiami.
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Bezpečnostné technológie

Takmer rovnako dobré  
ako ďalší pár očí

Keď ide o vašu bezpečnosť, ideme ešte o niečo ďalej

Práve preto podstúpili oba modely stovky hodín náročného 

testovania, aby sme si boli istí, že sú pripravené na všetky 

situácie. To však nie je všetko. Prinášajú množstvo inteligentných 

technológií, ktoré vás majú v prvom rade ochrániť pred 

akýmkoľvek nebezpečenstvom.

Náš pokrokový systém varovania pred opustením jazdného pruhu 

vás chráni pred tým, aby ste vybočili zo smeru jazdy kvôli únave 

a chvíľkovej strate pozornosti. Kamera sleduje polohu vozidla 

vzhľadom na jazdný pruh a v prípade potreby vás upozorní 

zvukovým výstražným signálom. Systém funguje od rýchlosti 

60 km / h.

1.  Xenónové predné svetlomety s vysokou svietivosťou (hID)  

a systém adaptívneho predného osvetlenia (AFLS):

  V záujme lepšej viditeľnosti počas jazdy v noci môže byť nová Kia cee’d 

vybavená xenónovými prednými svetlometmi a adaptívnym predným 

osvetlením. Táto špičková technológia pomáha skoršiemu identifikovaniu 

prekážok. Keďže predné svetlomety sa natočia a prispôsobia uhlu jazdy, 

hmotnosti a rýchlosti vozidla, dokážu jasnejšie osvetliť zákruty. 

2. Systém varovania pred opustením jazdného pruhu (LDWS):

   Prestávku nenahradí. Keď však príde únava, tento inteligentný  

systém vás upozorní, ak začnete neúmyselne opúšťať  

jazdný pruh. 

1 2
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Bodyshell detail image:
This is a screen grab image 
used for positional purposes 
only. A high resolution 
version needs to be sourced 
and placed to the exact same 
size, scale and position.
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Karoséria: 

Bezpečnosť je prvoradá. 

Posilnené panely 

karosérie sú vyrobené 

s plne prepojenými 

torznými časťami. 

Hlavné nosné časti 

sme ešte viac posilnili 

a pri výrobe stredného 

stĺpika použili extra 

vysokopevnostnú oceľ.

Pasívna bezpečnosť

Ochrana, na ktorú sa môžete 
spoľahnúť

Kamkoľvek smerujete, dôjdete do cieľa bezpečne
Posilnená karoséria disponuje plne prepojenými torznými  

časťami, čo zaisťuje najvyššiu stabilitu a absorpciu nárazu.  

Šesť airbagov – dvojité predné airbagy, dva bočné a dva  

hlavové airbagy – poskytujú ochranu všetkým cestujúcim.  

Všetky bezpečnostné opatrenia sme podrobili  

dôkladným testom, aby vyhoveli aj tým najprísnejším  

európskym bezpečnostným predpisom.

Airbagy:

V kabíne je strategicky rozmiestnených  

6 airbagov, ktoré ochránia vás a vašich  

spolucestujúcich, keď to budete  

naozaj potrebovať.

Hviezdne ocenenie:
Obe karosárske verzie modelu Kia cee’d získali  
ocenenie 5 hviezdičiek Euro NCAP za bezpečnosť.
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Voliteľné prvky výbavy

Drobnosti, v ktorých spočíva  
celý rozdiel

Či už ste dobrodruh alebo uprednostňujete komfort, praktický 

alebo športový typ, rodina karosárskych verzií modelu Kia cee’d 

ponúka všetko, aby vyhoveli vašim nárokom.

1. Pochrómovaný výfuk: 

 pre štýlový vzhľad

2. Ostrekovač svetlometov: 

 aby ste videli ostatných a ostatní videli vás

3. Povrch dverí a kľučka: 

  každý detail, ktorého sa dotknete,  

vás zaujme.

4. Vyhrievaný volant:

 ideálny pre zimné obdobie

5.   radiace páčky pre vozidlá  

s automatickou prevodovkou: 

  preraďte prevodový stupeň bez toho,  

aby ste pustili volant

6. Vetracie otvory (predné): 

  pre najkvalitnejšie ovzdušie v prednej časti  

kabíny 

7.  Vetracie otvory (zadné): 

  nastaviteľné vetracie otvory pre cestujúcich  

vzadu

8.  Zliatinové pedále: 

 nevyhnutnosť pre športovú jazdu

9. Ukazovatele prístrojového panelu: 

  štýlové a ergonomické, poskytujú všetky  

nevyhnutné informácie

10.  Odkladacia skrinka v prístrojovej doske: 

  priestranná a klimatizovaná, aby vaše  

nápoje ostali chladené

>

11.  Zadná kamera: 

 pomôže zaparkovať vaše auto

12.  Manuálna klimatizácia: 

 nastavte teplotu tak, ako vám to vyhovuje

13.  Bočné zrkadlá so smerovým svetlom: 

 vyzerajú úžasne a chránia vás

14.   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.

15.   Systém monitorovania tlaku v pneumatikách: 

  ak tlak v pneumatikách klesne  

pod prípustnú úroveň, na prístrojovej  

doske sa rozsvieti výstražný symbol

16.   Zadný držiak na nápoje: 

  jeden z mnohých  

užitočných detailov
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205 / 55R 16-palcové kolesá  

z ľahkých zliatin

225 / 45R 17-palcové kolesá  

z ľahkých zliatin (A – typ)

205 / 55R 16-palcové oceľové disky195 / 65R 15-palcové oceľové disky

225 / 45R 17-palcové kolesá  

z ľahkých zliatin (B – typ)

Lak, kolesá a technické údaje

Krása podľa vášho vkusu

Naši dizajnéri odviedli svoj kus práce, teraz je to na vás

Vyberte si obľúbenú farbu, kolesá a typ motora a vytvorte 

si svoj model Kia cee’d Sportswagon, presne šitý na mieru.

>

rozmery (mm)

Kia cee’d 5-dv rozmery (mm)

1571/1561/1563/1557900 7602650

4310

1563/1553/1555/1549

1780

14
70



Space Blue J3U

39

Matrix Brown J5N

Sirius Silver AA3

Sand Track D5U

Infra Red AA1 * nemetalická farba

Dark Gun Metal E5B

Machine Silver 9S

Cassa White WD*

Planet Blue D7U

Black Pearl 1K

14
8

5

Kia cee’d SW rozmery (mm)

900 9552650

4505

1563/1553/1555/1549

1780

1571/1561/1563/1557



Duševný pokoj

Nová Kia cee’d – oveľa viac  
než len úžasná jazda

7-ročná záruka na vozidlo

Každá nová Kia má záruku na 7 rokov / 150 000 km  

(do 3 rokov bez obmedzenia, od 4 rokov 150 000 km).  

Ak sa vozidlo pravidelne udržiava a podrobuje servisným 

kontrolám, táto všeobecná záruka je bezplatná a prenosná na 

ďalších majiteľov.

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

Vysokokvalitný lak karosérie zaisťuje dlhotrvajúcu 

ochranu a lesk vášho nového vozidla Kia. Taktiež prichádza 

s mimoriadnou protikoróznou ochranou a 12-ročnou zárukou 

na prehrdzavenie karosérie zvnútra.

Ostaňte v spojení so značkou Kia 

Najnovšie informácie nájdete na našej internetovej stránke  

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

novej vzrušujúcej ponuke vozidiel. Dozviete sa novinky 

o pokrokoch vo vývoji alternatívneho paliva, ako napr. hybridné 

technológie a technológie palivových článkov. Alebo zistite, 

na čom pracuje naše Výskumné centrum životného prostredia.

Taktiež sa podieľame na významných športových 

udalostiach: Kia Motors je oficiálnym partnerom UEFA 

aj FIFA. Sme sponzormi Majstrovstiev Sveta FIFA 2014, 

šampionátu Australian Open a tenisovej hviezdy Rafaela 

Nadala. Kia Motors Sales Slovensko je partnerom Slovenskej 

futbalovej reprezentácie a Ligy proti rakovine.

Financovanie 

Váš najbližší predajca značky Kia vám pomôže vypracovať 

plán financovania, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. 

Neváhajte požiadať o podrobnejšie informácie.

7-ročná záruka spoločnosti  

Kia Motors:

Záruka od spoločnosti Kia Motors 

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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Kia cee’d 5-dv 1,4 CVVT 1,6 GDi 1,4 CrDi WGT 1,6 CrDi VGT
motor zážihový štvorvalec zážihový štvorvalec vznetový štvorvalec vznetový štvorvalec

prevodovka 6 st. manuálna 6 st. manuálna 6 st. automatická 6 st. manuálna 6 st. manuálna 6 st. automatická

rozmery
dĺžka (mm) 4 310
šírka (mm) 1 780
výška (mm) 1 470
rázvor (mm) 2 650
rozchod vpredu (mm) y1 563 (195 / 65R15 plech.) / 1 553 (205 / 55R16 plech.) / 1 555 (205 / 55R16 alu.) / 1 549 (225 / 45R17 alu.)
rozchod vzadu (mm) 1 571 (195 / 65R15 plech.) / 1 561 (205 / 55R16 plech.) / 1 563 (205 / 55R16 alu.) / 1 557 (225 / 45R17 alu.)
predný / zadný previs (mm) 900 / 760
svetlá výška 140
batožinový priestor (l) - min. 380
batožinový priestor (l) - sklopené 
sedadla - max.

1 318

Parametre motora
zdvihový objem (cm3) 1 396 1 591 1 396 1 582
rozvod DOHC
vŕtanie / zdvih (mm) 77 x 74,99 77 × 85,44 75 × 79 77,2 × 84,5 77,2 × 84,5
kompresný pomer 10,5 : 1 11,0 : 1 17,0 : 1 17,3 : 1
max. výkon (kW(k) / ot.min) 73 (100) / 5 500 99 (135) / 6 300 66 (90) / 4 000 94 (128) / 4 000
max. krútiaci moment (Nm) / ot. 137 / 4 200 164 / 4 850 220 / 1 500 - 2 750 260 / 1 900 - 2 750

hmotnosť
pohotovostná hmotnosť (kg) 1 258 - 1 382 1 268 - 1 392 1 301 - 1 421 1 365 - 1 489 1 375 - 1 499 1 385 - 1 509
celková hmotnosť (kg) 1 820 1 820 1 840 1 910 1 920 1 940
užitočná hmotnosť (kg) 438 - 562 428 - 552 419 - 539 421 - 545 421 - 545 431 - 555
max. prípust. zaťaženie strechy 80
príves brzdený (kg) 1 200 1 400 1 300 1 500 1 500 1 300
príves nebrzdený (kg) 600 600 600 650 650 650

Výkon a spotreba
max. rýchlosť (km / h) 182 195 195 170 197 190
zrýchlenie 0 - 100 km / h (s) 12,8 9,9 10,8 13,5 10,9 11,7
spotreba (l) (mesto / mimo 
mesta / priemer)*

7,9 / 4,9 / 6,0 7,8 / 4,7 / 5,8 7,8 / 4,8 / 6,0 5,3 / 3,5 / 4,1 4,9 / 3,7 / 4,1 7,2 / 4,5 / 5,5

spotreba (l) (mesto / mimo 
mesta / priemer) s ISG*

- 6,6 / 4,4 / 5,2 - - 4,1 / 3,5 / 3,7 -

typ paliva (min. oktánové. č.) BA 95 NM
priemer CO2 (g / km)* 139 135 137 109 109 145
priemer CO2 (g / km) s ISG* - 119 - - 97 -
objem palivovej nádrže (l) 53

CVVT - kontinuálne variabilné časovanie ventilov, CRDi - priame vysokotlakové vstrekovanie paliva common-rail, 
VGT - variabilná geometria lopatiek turbodúchadla, WGT - turbodúchadlo s obmedzením tlaku

* Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické činitele 
a aktuálny stav vozidla. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.

Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.
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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.

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.com

KSK13.01500

www.kia.com

Kia cee’d Sportswagon 1,4 CVVT 1,6 GDi 1,4 CrDi WGT 1,6 CrDi VGT
motor zážihový štvorvalec zážihový štvorvalec vznetový štvorvalec vznetový štvorvalec

prevodovka 6 st. manuálna 6 st. manuálna 6 st. automatická 6 st. manuálna 6 st. manuálna 6 st. automatická

rozmery
dĺžka (mm) 4 505
šírka (mm) 1 780
výška (mm) 1 485
rázvor (mm) 2 650
rozchod vpredu (mm) 1 563 (195 / 65R15 plech.) / 1 553 (205 / 55R16 plech.) / 1 555 (205 / 55R16 alu.) / 1 549 (225 / 45R17 alu.)
rozchod vzadu (mm) 1 571 (195 / 65R15 plech.) / 1 561 (205 / 55R16 plech.) / 1 563 (205 / 55R16 alu.) / 1 557 (225 / 45R17 alu.)
predný / zadný previs (mm) 900 / 955
svetlá výška 140
batožinový priestor (l) - min. 510
batožinový priestor (l) - sklopené 
sedadlá - max. 1 642

Parametre motora
zdvihový objem (cm3) 1 396 1 591 1 396 1 582
rozvod DOHC
vŕtanie / zdvih (mm) 77 × 74,99 77 × 85,44 75 × 79 77,2 × 84,5
kompresný pomer 10,5 : 1 11,0 : 1 17,0 : 1 17,3 : 1
max. výkon (kW(k) / ot.min) 73 (100) / 5 500 99 (135) / 6 300 66 (90) / 4 000 94 (128) / 4 000
max. krútiaci moment (Nm) / ot. 137 / 4 200 164 / 4 850 220 / 1 500 - 2 750 260 / 1 900 - 2 750

hmotnosť
pohotovostná hmotnosť (kg) 1 308 - 1 428 1 316 - 1 445 1 348 - 1 472 1 411 - 1 538 1 420 - 1 547 1 441 - 1 563
celková hmotnosť (kg) 1 820 1 850 1 910 1 920 1 940
užitočná hmotnosť (kg) 392 - 512 375 - 504 378 - 502 372 - 499 373 - 500 377 - 499
max. prípust. zaťaženie strechy 80
príves brzdený (kg) 1 200 1 400 1 300 1 500 1 300
príves nebrzdený (kg) 600 650

Výkon a spotreba
max. rýchlosť (km / h) 180 192 170 193 185
zrýchlenie 0 - 100 km / h (s) 13,5 10,2 11,1 13,9 11,2 12,1
spotreba (l) (mesto / mimo mesta / 
priemer)* 8,6 / 5,3 / 6,5 8,2 / 5,1 / 6,3 8,2 / 5,1 / 6,3 5,4 / 3,9 / 4,4 5,1 / 3,9 / 4,3 7,5 / 4,6 / 5,6

spotreba (l) (mesto / mimo mesta / 
priemer) s ISG* - 7,4 / 4,9 / 5,9 - - 5,0 / 3,8 / 4,2 -

typ paliva (min. oktánové. č.) BA 95 NM
priemer CO2 (g / km)* 145 141 141 113 113 149
priemer CO2 (g / km) s ISG* - 131 - - 110 -
objem palivovej nádrže (l) 53

CVVT - kontinuálne variabilné časovanie ventilov, CRDi - priame vysokotlakové vstrekovanie paliva common-rail,
VGT - variabilná geometria lopatiek turbodúchadla, WGT - turbodúchadlo s obmedzením tlaku

* Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické činitele  
a aktuálny stav vozidla. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.

Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.


