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Zanechte každodenní rutiny a užívejte si života plného překvapení 

s novou generací Kia cee’d. Tento skutečně nádherný hatchback 

kombinuje sportovní vzhled inspirovaný vozy kupé s každodenní 

funkčností a spojuje pozoruhodný design s kvalitním řemeslným 

zpracováním. Jeho vyhraněný styl, inovace a prostor se hodí pro život, 

který je vším možným, jen ne rutinou. Existuje tolik neobjevených věcí, 

tak toho maximálně využijte.

Nová Kia cee’d:

Když umíte žít >>>
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Evropský půvab: 
Navržen v Německu, 
vyráběn v našem 
nejmodernějším 
výrobním závodě 
na Slovensku.

Design

Pozoruhodně promyšlený interiér 
a exteriér

Pozoruhodně promyšlený interiér a exteriér
Nová Kia cee’d je navržena tak, aby oslovila každou část Vaší 

osobnosti svým sportovním vzhledem. Kochejte se klínovitým 

profilem, výraznou linií v oblasti ramen a svalnatě tvarovanou kapotou. 

Všimněte si přikrčeného postoje, krátkých převisů a dlouhého rozvoru. 

Díky designu, s nímž se lze obvykle setkávat u sportovních kupé, 

je tento hatchback pozvánkou ke svezení, jemuž lze jen těžko odolat. 

Uvnitř pětidveřové karoserie Vás přivítá prostor a funkčnost, 

která zaujme všechny Vaše smysly. Je to skutečně ohromující celek 

navržený oceňovaným designérským týmem Kia pod vedením 

šéfdesignéra Petera Schreyera.

>
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Design

Jste připraveni na speciální efekty?

„Cit pro detail“ není u značky Kia jen prázdnou frází
Tento postoj je součástí našeho života z hlediska designu i kvality, 

protože u nás je jedno spojeno s druhým. Podívejte se jen na 

elegantní křivku střechy, charakteristickou masku chladiče, nebo na 

nové nádherné tvary předních a zadních světlometů s LED diodami. 

Každý prvek exteriéru je navržen pro potěchu oka a zároveň bere 

v úvahu i další faktory, jako je například aerodynamika. Zadní spoiler 

jsme prodloužili a na zadních svítilnách jsme vytvarovali novou linii. 

A jak dokazují stovky hodin testování v aerodynamickém tunelu, 

výrazně jsme snížili aerodynamický odpor vzduchu. Díky tomu je cee’d 

ještě hospodárnější než dříve.

>

Progresivní myšlení:
Naši designéři proměnili 

požadavky inženýrů 

na lepší aerodynamiku 

ve skutečně nádherný 

design.
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Život je plný vzrušujících zvratů a přelomů, takže nejlepší 
bude, když si vyberete vůz, na který se můžete spolehnout.
Abyste měli absolutní pocit jistoty, nabízíme Vám s hrdostí cee’d 

s naší bezkonkurenční 7letou zárukou. Tak velkorysou záruku můžeme 

poskytovat proto, že cee’d je vyráběn podle nejvyšších standardů 

kvality v našem nejmodernějším výrobním závodě na Slovensku 

a jeho spolehlivost a odolnost byla nekompromisně podrobena 

důkladným zkouškám. Je proto velmi pravděpodobné, že tuto 

mimořádnou záruku na celý vůz nebudete muset vůbec využít. 

Záruka je dokonce během celé doby platnosti plně převoditelná 

na všechny následující majitele. Díky tomu dosáhnete maximální 

zůstatkové hodnoty vozu, pokud se rozhodnete, že ho prodáte. 

Tak si představujeme vůz, který je spolehlivě vzrušující.

Kvalita

Nadšení, které přetrvá>

7letá Kia záruka
Na každý nový vůz je poskytována 

unikátní záruka 7 let nebo do ujetí 

150 000 km na celé vozidlo, z toho 

první 3 roky bez omezení ujetých 

kilometrů. Záruka proti prorezavění 

12 let bez omezení ujetých kilometrů. 

Záruka na lak 5 let / 150 000 km. 

Díky kvalitě si užijete každou jízdu
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Ergonomie

Tak začíná slibný den>

Nová Kia cee’d ví, jak Vás přivítat. 
Jakmile odemknete vůz chytrým klíčkem, automaticky  

se rozsvítí světla na spodní straně vnějších zpětných zrcátek.  

Uvnitř Vás uvítá sofistikovaná atmosféra, na níž se podílejí  

kvalitní materiály, včetně měkčeného povrchu přístrojové desky. 

Jedinečné detaily, jako jsou kliky dveří a sportovní přístroje se 

třemi tubusy, přispívají k elegantnímu vzhledu. Pro snadnou 

čitelnost je přístrojová deska navržena tak, aby obklopila řidiče. 

Rychloměr v intuitivně tvarovaném panelu přístrojů může být pro lepší 

čitelnost vybaven displejem TFT LCD s vysokým rozlišením.

Ergonomické uspořádání pokračuje nastavitelnou středovou loketní 

opěrkou a asymetricky řešenou středovou konzolou, která je mírně 

natočena k řidiči. Uvidíte, že cee’d krásně prolíná tvar s funkcí.

Decentní osvětlení:
Jedna z mnoha drobností, které vytváří příjemnou atmosféru. 

Inteligentní klíč Smart key 
a startovací tlačítko:
Zapomeňte na hledání klíčů po 

kapsách či v kabelce. Stačí jen mít 

při sobě inteligentní klíč. Vůz jej 

ihned rozpozná, jakmile se k němu 

přiblížíte. Chcete-li odemknout 

dveře, jednoduše stiskněte tlačítko 

na klice dveří. Motor pak spustíte 

stisknutím startovacího tlačítka.
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Technika pro řidiče

Vymoženosti pro snadnější život

Abyste si užili každý ujetý kilometr, nabízí Kia cee’d velký 
počet technicky vyspělých pomocníků: 
Kia cee’d nabízí velký počet technicky vyspělých pomocníků: 

např. přístrojový panel Supervison s barevným TFT displejem, 

který zobrazuje praktické údaje palubního počítače. Nebo zcela 

novou praktickou elektronickou parkovací brzdu. Místo zatažení 

páky aktivujete brzdu tlačítkem. Dalším příkladem důmyslné 

techniky je inteligentní parkovací systém SPAS, který za Vás 

zaparkuje vůz na volné místo, které může být jen o 100 cm delší 

než Váš vůz. Systém rozpozná vhodné podélně situované parkovací 

místo, převezme řízení a sleduje vzdálenost od vozidel vpředu 

a vzadu – vše, co musíte udělat, je jen příslušně regulovat rychlost, 

řadit a brzdit.

>

1. Elektronická parkovací brzda:
  Místo zatažení páky stačí jen pohodlná aktivace 

tlačítka.

2. Inteligentní parkovací systém SPAS:
  Parkování ještě nikdy nebylo tak snadné: 

Systém pracuje s 10 parkovacími senzory 

(6 vpředu a 4 vzadu). Můžete je využívat 

také během manuálního parkování.

3. Palubní počítač:
  Všechno, co potřebujete vědět: Palubní počítač Vám 

ukáže velké množství informací včetně dojezdu 

na zbývající palivo v nádrži, doby jízdy, spotřeby 

paliva a průměrné rychlosti. Sleduje také tlak 

vzduchu v pneumatikách, zobrazuje upozornění 

asistenčního systému pro sledování jízdy v jízdním 

pruhu a informace od parkovacích senzorů 

(na snímku / pokud je jím vůz vybaven).

4.  Palubní počítač / režim posilovače řízení 
s funkcí Flex:

  Posilovač řízení s funkcí Flex umožňuje nastavit 

intenzitu posilovače řízení ve třech stupních.

5. Palubní počítač / ukazatel vhodného řazení: 
  Palubní počítač doporučuje optimální okamžik 

řazení převodových stupňů pro snížení 

spotřeby paliva a emisí.

6. Palubní počítač / velikost písma:
  Informační displej Vám dokonce  

umožňuje změnit velikost písma  

pro lepší čitelnost.
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1. Navigační systém:
  7palcový navigační systém Vám pomůže najít 

tu správnou trasu a ukáže Vám tipy na spoustu 

zajímavých míst v okolí. 

2. Dálkové ovládání audiosystému:
  Zůstaňte soustředěni na jízdu: nastavte hlasitost, 

aniž byste museli pouštět volant z rukou.

3. AUX / iPod / USB:
  Jednoduše si připojte Váš oblíbený přístroj 

a poslouchejte svoji oblíbenou hudbu.

4. Připojení Bluetooth:
  Telefonování prostřednictvím handsfree 

už nemůže být jednodušší.

Dostat se z bodu A do bodu B s úsměvem je pro nový model 
Kia cee’d typické. 
Nabízí širokou paletu chytrých technologií, které byste normálně 

v automobilu této třídy neočekávali. Například audiosystém 

s přehrávačem CD / MP3 a 6 reproduktory, který je standardně 

vybaven vstupy AUX / USB pro Váš iPod nebo jiné přehrávače (MP3). 

Audiosystém s dotykovým displejem TFT LCD a úhlopříčkou 4,3palce 

se dodává jako výbava na přání. Chcete-li být zcela bez námahy 

dovedeni do svého cíle, můžete si zvolit náš nejnovější navigační 

systém se 7palcovým dotykovým displejem a komunikací v českém 

jazyce. Displej může zobrazovat pohled ze zadní kamery, což Vám 

usnadní parkování. A jestli rádi děláte hodně věcí najednou, pak 

Vám vyjdou vstříc ovládací prvky na volantu. Přestože budete stále 

sledovat dění na silnici, můžete jimi měnit hlasitost audiosystému, 

telefonovat prostřednictvím technologie Bluetooth, nastavit 

tempomat, popřípadě u automatické nebo dvouspojkové převodovky 

zařadit jiný převodový stupeň prostřednictvím pádel pod volantem.

Konektivita

Bavič, navigátor, operátor: 
zkrátka skvělý hatchback

>
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Komfort a kvalita 

Kvalita pro všechny Vaše smysly

Design přední části interiéru předčí všechna 
Vaše očekávání. 
Vysoce kvalitní materiály a zvláštní pozornost věnovaná ergonomii 

jsou zárukou, že se na silnici budete cítit jako doma. Jestli jste příznivci 

moderních pomocníků, nový cee’d Vám jich nabízí plnou náruč. 

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče si pamatuje 2 nastavení a volant 

lze seřizovat výškově a podélně. Jak volant, tak i přední sedadla 

řidiče a spolujezdce mohou být vyhřívané, což je perfektní řešení 

pro studená zimní rána. U sedadel si jednoduše zvolíte preferovanou 

teplotu ze tří nabízených úrovní. Máte na výběr také mezi manuální 

nebo automatickou dvouzónovou klimatizací. Oba systémy zajišťují 

vynikající hospodárnost díky nejmodernější ventilační  

a klimatizační technice.

>

Klimatizace:
Každý máme jiné požadavky: můžete si vybrat buď 

manuální nebo automatickou dvouzónovou klimatizaci, 

u níž si můžete individuálně nastavit teplotu na straně 

řidiče a spolujezdce. Za zmínku stojí také možnost 

výběru dvou režimů chlazení – soft a fast, díky kterým 

si jednoduše vyberete, jak rychle má dojít ke snížení 

teploty ve vozidle.
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Komfort a kvalita

Více prostoru pro nejrůznější  
potřeby

Dynamický zvenku, prostorný uvnitř: Hatchback cee’d 
skvěle kombinuje obě vlastnosti. 
Důmyslně využitý prostor vytváří velkorysé místo pro nohy 

a hlavy všech cestujících, a přispívá tak ke komfortnímu cestování. 

Dokonce i zavazadlový prostor o objemu 380 litrů je jedním 

z největších ve své třídě. A jestliže vyžadujete více prostoru pro 

přepravu větších nebo delších předmětů, můžete sklopit zadní sedadla 

dělená v poměru 60 : 40 jednotlivě nebo kompletně, čímž vznikne 

rovná ložná plocha (paket Traveller nebo výbava Exclusive) 

a zavazadlový prostor o objemu až 1 318 litrů.

Navíc máte k dispozici celou řadu dalších možností pro bezpečné 

uložení Vašich věcí. Praktické háčky a sítě, nebo dvojité dno 

zavazadelníku (paket Traveller). V interiéru naleznete také držáky 

nápojů, odkládací schránku pod loketní opěrkou a prostornou 

chlazenou odkládací schránku před sedadlem spolujezdce 

(pokud je vozidlo vybaveno klimatizací).

>
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Druhá řada, nikdy však až druhá 
nejlepší: 
Sedadla byla ergonomicky navržena 
tak, aby bylo zajištěno pohodlí pro 
všechny cestující, včetně velkorysého 
prostoru pro hlavu a nohy.
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Verze interiéru cee’d

Módní interiér přesně podle 
Vašeho vkusu

Když naši designéři navrhovali nový cee’d, čerpali inspiraci ze všech 

možných zdrojů od cestování po Evropě, přes módu, design až po 

architekturu. Výsledkem je interiér, který spojuje sofistikovanost 

s jednoduchostí a zároveň Vám ponechává velký prostor k tomu, 

abyste projevili Váš osobitý styl.

Na výběr jsou tři stupně výbavy, každý s nabídkou 
individuálních stylů a prvků interiéru:

Výbava Active a Comfort
Výbava Active a Comfort je standardně nabízena v černém provedení 

Mercury. Pro výbavu Comfort lze na přání zvolit interiér Mercury 

se sedadly v béžové barvě a přístrojovou deskou v černé barvě.

Výbava Exclusive
Výbava Exclusive je standardně nabízena v černém provedení Saturn. 

Na přání lze také zvolit béžovou barvu tohoto interiéru. Za příplatek 

si lze objednat interiér v provedení Jupiter, kde můžete vybírat 

ze 3 barevných kombinací. V neposlední řadě, i pro Váš maximální 

komfort a styl, si můžete zvolit kožená sedadla, která jsou součástí 

interiéru Venus.

>
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Tato verze interiéru zahrnuje:
– černou přístrojovou desku
– čalounění sedadel černou látkou
–  obložení středové konzoly ve stříbrném 

metalickém laku
–  dveřní lištu ve stříbrném metalickém laku

INTERIÉR MERCURY  
– ACTIVE / COMFORT (ČERNÁ) 
cee’d ve standardním „oblečení“: 
vkusný, elegantní a sofistikovaný.

VERZE INTERIéRU ACTIVE / COMFORT
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Tato verze interiéru zahrnuje:
– černou přístrojovou desku
– čalounění sedadel černo / šedou látkou
–  obložení středové konzoly ve stříbrném 

metalickém laku
–  kliky dveří v chromovém provedení
–  dveřní lištu ve stříbrném metalickém laku

INTERIÉR SATURN  
– EXCLUSIVE (ČERNÁ) 
V této standardní verzi Exclusive interiéru 
převažuje černá barva, doplněná prvky 
v šedé barvě na jedinečném čalounění 
sedadel.

VERZE INTERIéRU EXCLUSIVE
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VERZE INTERIéRU COMFORT 

INTERIÉR MERCURY  
– COMFORT (BÉŽOVÁ) 
Pro výbavu COMFORT je variabilně dodávaný 
interiér MERCURY v béžovém čalounění 
s černou přístrojovou deskou.

Tato verze interiéru zahrnuje:
– černou přístrojovou desku
– čalounění sedadel béžovou látkou
–  obložení středové konzoly ve stříbrném 

metalickém laku
–  dveřní lištu ve stříbrném metalickém laku

INTERIÉR SATURN  
– EXCLUSIVE (BÉŽOVÁ) 
V této Exclusive verzi interiéru vytvářejí 
světlejší barvy elegantní atmosféru, 
zdůrazněnou stříbrnými ozdobnými prvky 
s metalickým efektem v celém interiéru.

Tato verze interiéru zahrnuje:
– šedou přístrojovou desku
– čalounění sedadel béžovou látkou
–  obložení středové konzoly ve stříbrném 

metalickém laku
–  kliky dveří v chromovém provedení
–  dveřní lištu ve stříbrném metalickém laku

VERZE INTERIéRU EXCLUSIVE
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VERZE INTERIéRU EXCLUSIVE, DODÁVANÁ NA PŘÁNÍ

NA PŘÁNÍ DODÁVANÝ INTERIÉR 
JUPITER – EXCLUSIVE (ČERNÁ)
Všechny na přání dodávané verze interiéru 
Exclusive sdílejí okouzlující leskle černé 
ozdobné prvky. Zde jsou kombinovány 
s čalouněním nádhernou černošedou 
tkaninou v rámci Color A paketu.

Tato verze interiéru zahrnuje:
– černou přístrojovou desku
– čalounění sedadel černošedou látkou
–  leskle černé ozdobné obložení středové 

konzoly
– černou lesklou dveřní lištu

NA PŘÁNÍ DODÁVANÝ INTERIÉR 
JUPITER – EXCLUSIVE (BÉŽOVÁ)
V tomto případě vytváří elegantní atmosféru 
šedá přístrojová deska a béžové čalounění 
sedadel, které jsou součástí Color B paketu.

Tato verze interiéru zahrnuje:
– šedou přístrojovou desku
– čalounění sedadel béžovou látkou
–  leskle černé ozdobné obložení středové 

konzoly
– černou lesklou dveřní lištu
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VERZE INTERIéRU EXCLUSIVE, DODÁVANÁ NA PŘÁNÍ 

NA PŘÁNÍ DODÁVANÝ INTERIÉR 
JUPITER – EXCLUSIVE (HNěDÁ)
Tento barevný Color C paket má čalounění 
v elegantních hnědých odstínech 
v kombinaci s černou barvou, které 
perfektně ladí s lesklým ozdobným 
obložením interiéru.

Tato verze interiéru zahrnuje:
– černou přístrojovou desku
–  čalounění sedadel v kombinaci 

černo / hnědá látka
–  leskle černé obložení středové konzoly
– černou lesklou dveřní lištu

NA PŘÁNÍ DODÁVANÝ INTERIÉR VENUS 
– EXCLUSIVE (ČERNÁ)
Kůže vždy pozvedne styl a sportovní 
vlastnosti, které jsou zde zdůrazněny navíc 
jedinečným designem čalounění sedadel.

Tato verze interiéru zahrnuje:
– černou přístrojovou desku
– čalounění sedadel černou kůží s šedými 

doplňky
– leskle černé obložení v kombinaci s šedými 

doplňky středové konzoly
– černou lesklou dveřní lištu
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Jízdní dynamika

Více potěšení v každé zatáčce

Aby zážitky z jízdy odpovídaly přitažlivému designu, 
pracovali naši inženýři mimořádně tvrdě.
U podvozku došlo k výrazným změnám v nastavení a je tvořen 

vylepšenou přední nápravou typu McPherson a víceprvkovou 

zadní nápravou. V tomto důsledku nabízí cee’d opravdu vynikající 

ovladatelnost a jízdní komfort i na nerovných vozovkách. 

Přenos hluku a vibrací z podvozku minimalizuje zesílená struktura 

karoserie, doplněná o akusticky izolační materiály a vylepšené 

zavěšení kol. Tato opatření jdou ruku v ruce s řadou sofistikovaných 

asistenčních systémů, které Vám pomohou udržet kontrolu nad 

vozidlem a ještě víc si užívat své cesty.

VSM (Vehicle Stability Management)
Systém řízení jízdní stability VSM spolupracuje s elektrickým 

posilovačem řízení tak, aby byla zajištěna stabilita vozu při brzdění 

v zatáčkách, zejména na mokré, kluzké a nerovné vozovce.

EBD (Electronic Brake Force Distribution)  
+ BAS (Brake Assist System)
Elektronické rozdělování brzdné síly EBD přispívá k optimálnímu 

brzdění změnou rozdělení brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravu 

při odlišném zatížení vozidla. Brzdový asistent BAS detekuje brzdění 

v nouzové situaci na základě rychlosti, s níž sešlápnete pedál brzdy, 

a okamžitě zvýší brzdnou sílu na maximum a tím se zkrátí celková 

brzdná dráha.

HAC (Hill start Assist control)
Asistent rozjezdu do kopce HAC je dokonalým pomocníkem, 

který zabrání zpětnému pohybu vozidla při rozjezdu v prudkém 

svahu. Brzdná síla je udržována po dobu dvou sekund, dokud nezačne 

vůz akcelerovat.

>

1.  POSILOVAČ ŘÍZENÍ S FUNKCÍ FLEX je součástí 
výbavy Comfort s paketem Plus a Exclusive

  Posilovač řízení s funkcí Flex Vám umožní přizpůsobit 

charakteristiku řízení Vašemu osobnímu jízdnímu stylu. 

Režim Comfort usnadňuje parkování a jízdu po městě, 

další volbou je režim Normal, zatímco režim Sport je 

určen spíše pro jízdu po dálnici.

2. Vynikající ovladatelnost a komfort 
  Jsou dílem vyspělé přední nápravy typu McPherson 

a víceprvkové zadní nápravy.

3. ESC (Electronic Stability Control)
  Stabilizační systém ESC pomáhá předcházet 

smyku vozidla výpočtem správného brzdného 

tlaku pro každé jednotlivé kolo. Také snižuje výkon 

motoru, abyste si zachovali kontrolu nad vozem 

a mohli pokračovat ve zvoleném směru jízdy.
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VÝBěR Z PěTI SOFISTIKOVANÝCH MOTORů JE ZDROJEM 
POŽADOVANÉHO ELÁNU: 
Dva benzínové a tři dieselové motory s výkony od 66 kW (90 k) 

do 99 kW (135 k). Inovativní opatření pro snížení hmotnosti pomáhají 

zvýšit hospodárnost provozu. K tomu mohou být vybrané modely 

vybaveny technologií Start / Stop (ISG). 

2 benzínové motory:
Rozsáhlé využití hliníku v jejich konstrukci snižuje hmotnost 

a šetří palivo.

Čtyřválec 1,4 MPI (73,2 kW / 100 k)
nabízí maximální točivý moment 137 N.m  

při 4 200 min-1 a spotřebu 6,0 l / 100 km. Emise CO2 139 g / km.

Čtyřválec 1,6 GDI (99 kW / 135 k)
je vybaven proměnným časováním ventilů, které zlepšuje výkonové 

parametry a snižuje emise ve všech otáčkách. Poskytuje maximální 

točivý moment 164 N.m při 4 850 min-1, spotřebu 5,8 l / 100 km 

a emise CO2 pouhých 135 g / km.

3 dieselové motory: 
Naše nejnovější dieselové motory těží ze zvýšeného točivého 

momentu, nižší hmotnosti a snížené spotřeby paliva. 

Čtyřválec 1,4 WGT (66 kW / 90 k)
umožňuje dosahovat nízkou spotřebu paliva 4,1 l / 100 km 

a poskytuje točivý moment 220 N.m v rozmezí 1 500 až 2 750 min-1. 

Emisní hodnoty se podařilo udržet na 109 g / km CO2.

Čtyřválec 1,6 VGT (81 kW / 110 k, resp. 94 kW / 128 k)
je příkladným dieselovým motorem v oblasti snižování 

emisí, jak ukazuje hodnota emisí CO2 pouhých 109 g / km. 

Kombinovaná spotřeba paliva 4,0 l / 100 km. 

Motory a převodovky

Všechno pro kultivovaný výkon>

PŘEVODOVKY MODELU CEE’D:
Na výběr jsou sofistikované 6stupňové mechanické a 6stupňové 

automatické převodovky. A jako úplná novinka v automobilu značky 

Kia bude také dvouspojková převodovka (dodávaná výhradně pro 

benzinový motor 1,6 s přímým vstřikováním benzinu), která nabízí 

to nejlepší z obou světů, neboť kombinuje agilnější jízdní styl s vyšší 

hospodárností. Jak samočinnou, tak i dvouspojkovou převodovku 

lze ovládat prostřednictvím praktických pádel pro manuální řazení 

pod volantem. 

ECO DYNAMICS

Systém Start / Stop (ISG)
Zastavíte-li na semaforu a uvolníte pedál spojky, motor cee’du se 

automaticky vypne. Jakmile chcete pokračovat v jízdě, motor opět 

naskočí. Je to skvělý způsob, jak ušetřit palivo. Systém zároveň zvyšuje 

úroveň komfortu při jízdě ve městě.

LOW FUEL CONSUMPTION PAKET
Tato technologie zahrnuje celou řadu opatření pro zvýšení 

hospodárnosti: Systém ISG, pneumatiky s nižším valivým odporem, 

které snižují spotřebu paliva, odlišné převodové poměry a sníženou 

výšku vozidla.

1.  Dvouspojková převodovka:
 Díky dvouspojkové převodovce se budete cítit jako řidič závodního vozu.

2. Mechanická převodovka: 
 Nabízí rychlé a plynulé řazení díky nejmodernější konstrukci převodovek Kia. 

3. ECO Drive:
  Ukazatel vhodného řazení Vám pomůže snížit spotřebu paliva. Je to jen jedno 

z mnoha inteligentních řešení značky Kia pro hospodárnější jízdu s nižšími emisemi.
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Bezpečnostní výbava

Jen druhý pár očí by byl lepší

Pokud jde o Vaši bezpečnost, nenechali jsme nic náhodě.
Z toho důvodu strávil cee’d stovky hodin při náročných testech. 

To je zárukou, že je připraven na každou situaci. Ale to není všechno. 

Nový cee’d přichází s mnoha chytrými technologiemi, které Vám 

především pomohou vyhnout se jakémukoli nebezpečí.

Náš vyspělý systém sledování jízdy v jízdním pruhu zabraňuje 

tomu, abyste opustili svůj jízdní pruh například v situaci, kdy jste 

unaveni a ztratíte na chvilku koncentraci. Kamera sleduje polohu 

vozidla ve vztahu k podélným liniím vymezujícím jízdní pruh 

a v případě potřeby Vás upozorní výstražným zvukovým znamením. 

Systém pracuje od rychlosti jízdy 60 km / h.

1.  Xenonové světlomety a adaptivní natáčecí světlomety AFLS  
(Adaptive Front Lighting System):

  Pro ještě lepší viditelnost za tmy může být cee’d vybaven xenonovými světlomety 

s adaptivní natáčecí funkcí. Díky této prémiové technologii si dřív všimnete 

případných překážek. Natáčecí světlomety se přizpůsobují úhlu natočení 

volantu, zatížení vozidla a rychlosti jízdy, aby ještě účinněji osvětlovaly vozovku 

i v zatáčkách. 

2.  Systém sledování jízdy v jízdním pruhu LDWS  
(Lane Departure Warning System):

   Není to alternativa přestávky k odpočinku nad šálkem kávy. Ale pokud se únava 

přece jen dostaví, pomůže Vám tento inteligentní asistent zůstat na silnici  

ve svém jízdním pruhu. Vozidlo Vás upozorní, pokud začnete  

nechtěně opouštět svůj jízdní pruh.

>
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Struktura karoserie: 
Vaše bezpečnost je vždy na prvním místě. 

Vyztužené panely karoserie byly připevněny 

k již tak velmi tuhé struktuře. Klíčové nosníky 

karoserie byly ještě více posíleny a střešní B 

sloupek je vyroben z oceli s nejvyšším 

stupněm pevnosti.

Pasivní bezpečnost

Ochrana, na kterou se můžete 
spolehnout

Ať míříte kamkoli, nová Kia cee’d Vás tam bezpečně 
dopraví.
Aby byla zajištěna maximální stabilita a pohlcování rázů od nerovností, 

je velmi tuhá struktura karoserie tvořena soustavou vzájemně 

propojených komponentů. Nejvyšší úroveň ochrany cestujících 

zajišťuje 8 airbagů – dva čelní airbagy, dva boční a okenní  

airbagy pro přední a zadní řadu sedadel. Všechna bezpečnostní 

opatření byla nekompromisně testována, aby vyhověla  

nejpřísnějším evropským bezpečnostním předpisům.

>

Airbagy:
Na strategických místech po celém interiéru 

je rozmístěno 8 airbagů, které ochrání Vás  

i Vaše spolucestující v situacích,  

kdy dojde k nejhoršímu.
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Výbava na přání

Malé věci vedoucí k podstatnému 
zlepšení

Ať jste aktivním nebo dobrodružným, praktickým nebo 

sportovním typem, nový cee’d Vám nabídne všechno, co odpovídá 

Vašim potřebám.

1. Chromovaná koncovka výfuku: 
 pro elegantní vzhled

2. Ostřikovače světlometů: 
 vidět a být viděn

3. Ozdobné lišty a kliky dveří: 
 každý detail, kterého se dotknete, Vás ohromí

4. Vyhřívaný volant:
 perfektní pro studené rozjezdy

5.  Pádla pro manuální řazení: 
 řaďte, aniž byste museli pouštět volant z rukou

6. Výdechy ventilační soustavy (vpředu): 
 pro nejlepší klima v přední části interiéru

7.  Výdechy ventilační soustavy (vzadu): 
 nastavitelné výdechy pro cestující vzadu

8.  Hliníkové pedály: 
 nutnost pro sportovně zaměřené řidiče

9. Přístrojová deska Supervision s TFT displejem: 
  elegantní, ergonomická, se všemi důležitými  

informacemi

>

10.  Odkládací schránka: 
 prostorná a chlazená

11.  Zadní kamera: 
 pomůže Vám cee’d snadněji zaparkovat 

12.  Automatická klimatizace: 
 nastavte teplotu přesně podle Vašeho přání

13.  Vnější zpětná zrcátka s ukazateli směru: 
 vypadají skvěle a zvyšují bezpečnost

14.  Elegantní osvětlení:
 vytváří prostředí pro příjemnou jízdu

15.  Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách: 
  na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka, 

pokud tlak v pneumatikách klesne 

pod předepsanou hodnotu
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Druhý pohled se vždy vyplatí. 
Na každém detailu naleznete 
v cee’du kvalitní prvky 
výbavy.
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Lak, kola a technické údaje

Krása podle Vás

Naši designéři odvedli svůj kus práce 
a nyní je řada na Vás.
Vyberte si svou oblíbenou barvu, kola a typ 

motoru, a vytvořte si cee’d přesně podle 

Vašich představ.

>

195 / 65R 15palcová ocelová kola

205 / 55R 16palcová kola  

z lehkých slitin

225 / 45R 17palcová kola  

z lehkých slitin – Typ B

225 / 45R 17palcová kola  

z lehkých slitin – Typ A

36

Rozměry (mm)

1 571 – 15" kola900 7602 650

4 310

1 563 – 15" kola

1 780

1 
47
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Stříbrná Sirius (AA3)

Písková Track (D5U)

Modrá Space (J3U)

Červená Infra (AA1)

* nemetalická barva

Hnědá Matrix (J5N)

Tmavě šedá Dark Gun (E5B)

Stříbrná Machine (9S)

Bílá Cassa* (WD)

Modrá Planet (D7U)

Černá Pearl (1K)
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7letá záruka na vůz

Pro všechny vozy Kia platí 7letá záruka na nový vůz s omezením na 

150 000 km (3 roky bez omezení; od 4. roku omezení na 150 000 km). 

Záruka na celý vůz je zdarma a převoditelná na následující majitele 

za předpokladu pravidelné údržby vozidla v souladu s předepsaným 

servisním plánem.

5letá záruka na lak a 12letá záruka proti prorezavění

Vysoce kvalitní lak karoserie zajišťuje dlouhotrvající ochranu 

a lesk Vašeho nového vozu Kia opatřeného také vynikající ochranou 

proti korozi, jejíž kvalitu potvrzujeme 12letou zárukou proti 

prorezavění zevnitř ven (omezeno 150 000 km).

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia

Nejnovější zprávy naleznete na internetových stránkách www.kia.cz 

včetně podrobných informací o značce Kia a naší pozoruhodné  

nabídce nových vozů.

Podporujeme rovněž významné sportovní akce. Kia je oficiálním 

partnerem evropské a světové fotbalové federace UEFA  

a FIFA. Sponzorujeme Mistrovství Evropy ve fotbale  

2012, tenisový turnaj Australian Open nebo tenisovou  

hvězdu Rafaela Nadala.

Financování

Váš nejbližší prodejce Kia vám může pomoci  

s financováním sestaveným přesně na míru  

podle Vašich potřeb a ochotně Vám  

podá podrobnější informace.

>
Pocit jistoty

Nová Kia cee’d – mnohem  
víc než jen skvělá jízda
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cee'd 5D – Ecodynamics technické informace

1,4 CVVT 1,6 GDI 1,4 CRDi 1,6 CRDi 1,6 CRDi

Převodovka Manuál. 6st. Manuál. 6st. Manuál. 6st. Manuál. 6st. Manuál. 6st.

MOTOR Low Fuel Consumption Paket

Typ paliva Benzín Benzín Nafta Nafta Nafta

Typ motoru Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec

Zdvihový objem (ccm) 1 396 1 591 1 396 1 582 1 582

Rozvod DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC

Max. výkon (kW / ot. za min.) 73,2 / 5 500 99,0 / 6 300 66,0 / 4 000 81,0 / 4 000 94,0 / 4 000

Max. točivý moment (Nm / ot. za min) 137 / 4 200 164 / 4 850 220 / 1 500 – 2 750 260 / 1 900 – 2 750 260 / 1 900 – 2 750

Kompresní poměr 10,5 : 1 11,0 : 1 17,0 : 1 17,3 : 1 17,3 : 1

Vrtání × zdvih / mm 77,0 × 74,99 77,0 × 85,44 75,0 × 79,0 77,2 × 84,5 77,2 × 84,5

Plnění emisních limitů EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V

MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA

Maximální rychlost (km / hod.) 182 195 170 185 197

Zrychlení 0-100 km / h (s) 12,8 10,2 13,5 12,5 11,9

Spotřeba paliva město (l / 100 km) 7,2 6,6 4,7 4,1 4,1

Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km) 4,6 4,4 3,6 3,5 3,5

Komb. spotřeba (l / 100 km) 5,6 5,2 4,0 3,7 3,7

Emise CO2 při kombinované spotřebě (g / km) 130 119 105 97 97

HMOTNOST (v kg)

Provozní hmotnost minimální / maximální 1 258 – 1 382 1 268 – 1 354 1 365 – 1 489 1 375 – 1 454 1 375 – 1 454

Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 1 820 1 720 1 910 1 810 1 810

Užitečná hmotnost 438 – 562 366 – 452 421 – 545 356 – 435 356 – 435

Max. hmotnost brzděného přívěsu 1 200 1 400 1 500 1 500 1 500

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu 600 600 650 650 650

ROZMěRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)

Délka / Šířka / Výška (mm) 4 310 / 1 780 / 1 465

Rozvor náprav (mm) 2 650

Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) 1 563 / 1 571 – 15palcová kola, 1 555 / 1 563 – 16palcová kola

Přední / zadní převis (mm) 900 / 760

Minimální světlá výška (mm) 135

Poloměr otáčení (m) 5,3

Maximální zatížení střechy (kg) 80

Objem zav. prostoru min / max VDA 380 / 1 318

Objem palivové nádrže (l) 53

Podvozek Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem

Řízení Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem

Brzdy Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové

Pneumatiky Pneumatiky 195 / 65 R15, 205 / 55 R16, v závislosti na výbavě

- Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 692 / 2008
- Výše uvedené údaje o spotřebě platí pro vozidla s 15palcovými koly
- Objem zavazadelníku dle VDA 211 / 214
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění
- LFC (Low Fuel Consumption Paket)



Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.cz

K12.01100

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Obraťte se prosím na svého nejbližšího prodejce KIA, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi a skutečností.

Váš prodejce Kia:

cee'd 5D – technické informace

1,4 CVVT 1,6 GDI 1,6 GDI 1,4 CRDi 1,6 CRDi 1,6 CRDi 1,6 CRDi

Převodovka Manuál. 6st. Manuál. 6st. DCT 6st. Manuál. 6st. Manuál. 6st. Manuál. 6st. Automat. 6st.

MOTOR

Typ paliva Benzín Benzín Benzín Nafta Nafta Nafta Nafta

Typ motoru Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec

Zdvihový objem (ccm) 1 396 1 591 1 591 1 396 1 582 1 582 1 582

Rozvod DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC

Max. výkon (kW / ot. za min.) 73,2 / 5 500 99,0 / 6 300 99,0 / 6 300 66,0 / 4 000 81,0 / 4 000 94,0 / 4 000 94,0 / 4 000

Max. točivý moment (Nm / ot. za min) 137 / 4 200 164 / 4 850 164 / 4 850 220 /  
1 500 – 2 750

260 /  
1 900 – 2 750

260 /  
1 900 – 2 750

260 /  
1 900 – 2 750

Kompresní poměr 10,5 : 1 11,0 : 1 11,0 : 1 17,0 : 1 17,3 : 1 17,3 : 1 17,3 : 1

Vrtání × zdvih / mm 77,0 × 74,99 77,0 × 85,44 77,0 × 85,44 75,0 × 79,0 77,2 × 84,5 77,2 × 84,5 77,2 × 84,5

Plnění emisních limitů EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V

MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA

Maximální rychlost (km / hod.) 182 195 195 170 185 197 186

Zrychlení 0 – 100 km / h (s) 12,8 9,9 10,8 13,5 12,7 10,9 11,7

Spotřeba paliva město (l / 100 km) 7,9 7,8 7,8 5,3 4,7 4,9 7,2

Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km) 4,9 4,7 4,8 3,5 3,6 3,7 4,5

Komb. spotřeba (l / 100 km) 6,0 5,8 6,0 4,1 4,0 4,1 5,5

Emise CO2 při kombinované spotřebě (g / km) 139 135 137 109 104 109 145

HMOTNOST (v kg)

Provozní hmotnost minimální / maximální 1 258 – 1 382 1 268 – 1 392 1 301 – 1 421 1 365 – 1 489 1 375 – 1 499 1 375 – 1 499 1 385 – 1 509

Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 1 820 1 820 1 840 1 910 1 920 1 920 1 940

Užitečná hmotnost 438 – 562 428 – 552 419 – 539 421 – 545 421 – 545 421 – 545 431 – 555

Max. hmotnost brzděného přívěsu 1 200 1 400 1 300 1 500 1 500 1 500 1 300

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu 600 600 600 650 650 650 650

ROZMěRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)

Délka / Šířka / Výška (mm) 4 310 / 1 780 / 1 470

Rozvor náprav (mm) 2 650

Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) 1 563 / 1 571 – 15palcová kola, 1 555 / 1 563 – 16palcová kola, 1 549 / 1 557 – 17palcová kola

Přední / zadní převis (mm) 900 / 760

Minimální světlá výška (mm) 140

Poloměr otáčení (m) 5,3

Maximální zatížení střechy (kg) 80

Objem zav. prostoru min / max VDA 380 / 1 318

Objem palivové nádrže (l) 53

Podvozek Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem

Řízení Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem

Brzdy Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové

Pneumatiky Pneumatiky 195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17

-  Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 692 / 2008
-  Výše uvedené údaje o spotřebě platí pro vozidla s 15palcovými koly
-  Objem zavazadelníku dle VDA 211 / 214
-  Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické 

údaje bez předchozího upozornění
-  DCT: dvouspojková automatická převodovka


