De Ceed

Het leven is wat je ervan maakt.
Welkom in de wereld van Kia.
Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en boeiend in al zijn facetten. Wat er ook
gebeurt, waar u ook naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij.
Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van een betere toekomst. Daarom ontwikkelen
en bouwen we wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en hiervan kunt gaan
genieten. Wagens met een schitterend design, geavanceerde technologie en intelligente
oplossingen. Wagens met onze opmerkelijke garantie van 7 jaar, het bewijs van onze uitstekende
kwaliteit. In alles wat we doen, staat één ding centraal: altijd uw verwachtingen overtreffen.
Wij noemen het “The Power to Surprise”.
We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te laten verrassen.
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EXTERIEURDESIGN

De nieuwe Kia Ceed-familie.
Uw leven. Uw keuze.
Uw soort plezier.

Het geweldige aan het leven is dat er zoveel manieren zijn om ervan te genieten.
Bijvoorbeeld met de nieuwe Kia Ceed-familie, zo ontworpen dat hij precies past
binnen uw persoonlijke idee van rijplezier, met een gewaagde stijl, innovatieve
technologie en uitzonderlijk comfort. Zowel de opvallende hatchback als de
ruime Sportswagon zijn verkrijgbaar met een nog verbeterde dynamische styling,
dankzij de GT Line. En als u op zoek bent naar nog betere prestaties, kies dan
voor de Hatchback GT. Welke Ceed u ook kiest, u bent goed op weg naar een
opwindende rit.

4

5

EXTERIEURDESIGN

6

De nieuwe Kia Sportswagon
met Plug-in Hybride.

Ruimte. Avontuur.
Energie.

Ben u op zoek naar een ruime wagen met een sportief design? Of overweegt u een elektrisch model?
Dan zijn de Kia Ceed Sportswagon en de GTL u op het lijf geschreven. De Sportswagon Plug-in Hybride
van Kia is uitgerust met de nieuwste elektrische aandrijving voor hoge prestaties en een lage uitstoot.

Alle Ceed Sportswagons zijn ontworpen volgens het typische design van de hatchback,
waarbij ruimte en veelzijdigheid centraal staan. Het lage, strakke profiel met in chroom
omrande ruiten en elegante dakrails zorgen voor een extra sportieve look.
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EXTERIEURDESIGN

De nieuwe Kia Ceed.
De juiste plaats, het juiste moment.
Vindt u ook dat u van élke rit moet kunnen genieten? Lees dan verder. Als u plezier wil
beleven én tegelijk goed voor de dag wil komen, dan zullen we elkaar goed verstaan.
En als u gelooft dat bij een dynamisch ontwerp ook een dynamische rijervaring hoort,
dan hebt u uw match gevonden. De nieuwe Kia Ceed trekt meteen de aandacht: het
krachtig design valt op door zijn dubbel gelaagd rooster vooraan met full-led koplampen
aan weerszijden (beschikbaar in het Design Pack voor de versie More en standaard bij
de versies GT Line & GT) en de oogverblindende ‘Ice-Cube’ led Daytime Running Lights,
een verchroomde raamlijn en 17” tweekleurige lichtmetalen velgen (beschikbaar in het
Design Pack voor de versie More en standaard bij de versie GT Line).
Kortom, hij heeft alles voor een rijervaring waar u PLEZIER aan beleeft!
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EXTERIEURDESIGN

Meer vrijheid.

Meer ruimte nodig om comfortabel door de dag te komen? Ontdek dan de
nieuwe Kia Ceed Sportswagon. Hij combineert een zelfzeker, atletisch design met
gigantisch veel ruimte en een dynamische aandrijving. Vooraan ziet het design er
net uit als de vijfdeurs, terwijl het lage, gestroomlijnde profiel met verchroomde
raamlijsten verder reikt dan ooit tevoren. Bovendien bieden de dynamische rails
op het dak u een zee van bagagevrijheid. Niets kan u nu nog stoppen.
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INTERIEURDESIGN

Kies
uw dreamteam.
In de Ceed draait het hele ontwerp, dat al even verfijnd als intuïtief
is, rond de bestuurder: de naadloze, horizontale indeling van de
boordcomputer creëert een lichte en luchtige sfeer. Dit gevoel van
ruimte wordt gecombineerd met zachte oppervlakken die het hoge
kwaliteitsgevoel van het interieur benadrukken. De uitzonderlijke stijl
wordt gecombineerd met innovatieve technologie: onder andere een
naadloos 10,25” touchscreen met navigatiesysteem (standaard bij
Navi Edition en optioneel met het Navi Pack vanaf de More versie)
en automatische klimaatregeling (standaard vanaf de More versie).
Dus kies uw ploegmaten... of trek er alleen op uit!
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GT LINE EXTERIEUR
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GT LINE INTERIEUR

Geniet van de aandacht.

Klaar om indruk te maken.

De GT Line trekt meteen de aandacht dankzij zijn dubbelgelaagde
voorgrille en mistlampen in ‘air blade’-stijl, die op een bijzondere
manier in de voorbumper zijn geïntegreerd. De sportieve zijstootlijsten
met zilverkleurige accenten benadrukken deze krachtige look nog
meer. En om in schoonheid te eindigen, is de achterkant uitgerust met
een dubbele uitlaat.

Het interieur van de GT Line zet een dynamisch statement neer met
het D-cut stuurwiel en de stijlvolle bekledingsopties. U kunt kiezen uit
een combinatie van half leder/half stof in het zwart of de optionele
volledig lederen combinatie met grijze stiksels en het logo van de
GT Line. De zwarte dakbekleding maakt de sportieve sfeer binnenin
helemaal af.
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GT INTERIEUR

GT EXTERIEUR

Maak het verschil.
Niemand loopt de Ceed GT zomaar voorbij. Zijn opvallende
kenmerken? Het onmiskenbare GT-logo op de donkere, met chroom
omlijste grille in high-gloss zwart met honinggraatmotief en rode
accenten. Ook de zijstootlijsten en 18” lichtmetalen, diamantgeslepen
velgen werden voorzien van opvallende rode accenten. En last but
not least: de prestatiegerichte dubbele uitlaat laat het geluid van de
krachtige 1.6 T-GDi-motor duidelijk horen.

Zoom in op stijl.
Bij de Kia Ceed GT staat de rode kleur voor sportiviteit: u vindt er overal opvallende kleuraccenten
terug, gaande van de contrasterende stiksels op de lederen en suède bekleding tot het GT-logo op
de stoelen en het D-cut stuurwiel.
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PLUG-IN HYBRIDE EXTERIEUR

Plug in op de toekomst.
De Ceed Sportswagon Plug-in Hybride (PHEV) brengt het beste van twee werelden samen.
De milieuvriendelijke elektrische aandrijving gaat hand in hand met het dynamische, opvallende
design en de ruime, praktische binnenkant van de wagen. Van het oogstrelende radiatorrooster
onderaan het strakke koetswerk tot het stoere design van de achterbumper met led achterlichten.
Deze wagen wil gezien worden. Dankzij de geavanceerde elektrische aandrijving van Kia, die vlot
overschakelt van brandstof naar elektriciteit, geniet u bovendien van een ‘groene’ rit in alle comfort.
Opladen kan thuis of in een openbaar oplaadstation. Sluit de geïntegreerde lader aan de linkerkant
van de wagen eenvoudig aan zodat u 2 uur en 15 minuten later weer op weg kan met een volledig
opgeladen batterij.
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PLUG-IN HYBRIDE INTERIEUR

Vol energie op weg.
De nieuwe Ceed SW Plug-in Hybride tilt elektrisch rijden naar nieuwe hoogten. Onze meest
geavanceerde aandrijving zorgt voor een perfecte balans tussen efficiëntie en dynamiek, alsook voor
een snelle, vlotte overgang van elektrisch naar hybride (benzine/elektriciteit) rijden. Daarnaast bent
u met een 100% opgeladen batterij met een rijbereik van meer dan 50 km zeker dat elke rit in het
teken van milieuvriendelijkheid staat. Bovendien is het comfortabele, praktische en verfijnde interieur
voorzien van heel wat technologische functies om uw elektrische rijervaring zo gemakkelijk mogelijk te
maken zodat u tevreden de baan op gaat.
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Lader

Volledig digitaal instrumentenbord van 12,3”

Geniet van vlotte laadbeurten thuis of in een openbaar
laadstation. Aan een openbare laadpaal laadt de batterij van de
nieuwe Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybride zich in zo'n 2 uur
en 15 minuten volledig op.

(Sense)

Navigatiesysteem van 10,25” (Navi Pack)

Laadindicator

Het nieuwe navigatiesysteem van Kia biedt een ongekende
personalisering: dankzij de geavanceerde split-screenfunctie kan
u tot drie verschillende applicaties tegelijk zien. Het systeem
geeft niet alleen de energiestroom en batterijstatus weer, maar
ook andere interessante gegevens over uw Plug-in Hybride.

Tijdens het opladen geven drie ledlampjes de laadstatus
en het batterijniveau weer. De lampjes zijn slim
geïntegreerd in het luidsprekerrooster in het midden
van het dashboard. Omdat de indicator van buiten
gemakkelijk zichtbaar is, ziet u in één oogopslag de
laadstatus van uw batterij wanneer u in de auto stapt.

Het volledig digitale instrumentenbord beschikt over
een 12,3" scherm met hoge resolutie en speciale Plug-in
Hybride graphics. Hier ziet u belangrijke informatie die
elke minuut wordt bijgewerkt, zoals rijmodus,
batterijlading en resterend rijbereik.
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DYNAMISCH RIJDEN

Nog meer kracht.

De Ceed GT staat te popelen om te onthullen wat er zich onder
zijn gestroomlijnde motorkap bevindt: een responsieve 1.6 T-GDiaandrijflijn. De 150 kW/204 pk viercilinder benzinemotor kan
worden gekoppeld aan een transmissie met dubbele koppeling en
zeven versnellingen, waarmee u soepel en wendbaar kunt
schakelen voor een echt dynamische, maar toch efficiënte rit.
Ideaal voor bochten en voor uw portemonnee.

DCT met 7 versnellingen

Manuele transmissie

(dubbelekoppelingversnellingsbak)
De nieuwe generatie dubbelekoppelingversnellingsbak met
7 snelheden staat garant voor een sportieve rijervaring en een
uitstekend brandstofverbruik.

De manuele transmissie combineert snel en soepel
schakelen en schakelratio’s die afgestemd zijn op de
koppelcurves van de motor. Het resultaat? Een perfect
evenwicht tussen kracht en doeltreffendheid.

Drive Mode Selection (DMS)*

Schakelpaddles*

De Drive Mode Selection werd ontworpen om uw rijplezier naar
een hoger niveau te tillen en kan ingeschakeld worden via een
knop vlak naast de versnellingspook. De DCT verhoogt de
rijdynamiek met een verbeterde gaspedaalreactie en versnelling
vanuit stilstand en geoptimaliseerde inhaalprestaties. DMS zorgt
ook voor een betere stuurreactie.

(niet beschikbaar met het Adas Pack)
Met de schakelpaddles kunt u snel tussen de
versnellingen schakelen zonder uw handen van het
stuurwiel te halen. Ook maken ze het rijden
dynamischer en intuïtiever, terwijl u de volledige
controle behoudt/krijgt.

* Alleen beschikbaar voor de modellen met een dubbelekoppelingversnellingsbak (DCT).
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GEMAK EN COMFORT

Laat u betoveren.

Verwarmde en geventileerde voorstoelen + verwarmde zetels achterin
Wat het weer ook in petto heeft, u bent er klaar voor. Op koude dagen kunnen zowel de voor- als achterstoelen worden
verwarmd (als optie bij het Leder Pack op de GT Line en bij het Comfort Pack op GT-versies). Dankzij de drie verstelbare
standen warmen ze snel op en stabiliseren vervolgens wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Zowel de Ceed GT Line
met Leder Pack als de GT met Comfort Pack zijn eveneens uitgerust met een verwarmd stuurwiel, en in de voorruit zitten zo
goed als onzichtbare verwarmingsdraden die het mogelijk maken om de ruit in een paar seconden te ontdooien (Comfort
Pack bij GT-versie). Op warme zomerdagen kunnen de voorstoelen bovendien geventileerd worden om u koel te houden
(enkel voor de GT Line met Leder Pack).

Geïntegreerd geheugensysteem (IMS)

Smart key

(Leder Pack en Comfort Pack)

(beschikbaar met Navi Pack bij More 5d, met Smart
Pack bij More SW en standaard bij GT Line en GT)

De nieuwe Kia Ceed is uitgerust met een geïntegreerd
geheugensysteem dat uw favoriete instellingen voor de
bestuurdersstoel opslaat, zodat u meteen gemakkelijk zit.

Een reden nodig om een ritje te maken? Hier vindt u er. Iedere reis begint
in stijl en met alle comfort dat u zich maar kunt wensen. Het uitnodigende
interieur is volledig voorzien van zwart lederen bekleding, met inbegrip van
een uitschuifbare zwart lederen armleuning.
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Rijplezier was nog nooit zo eenvoudig: dankzij de smart
key hebt u geen sleutel meer nodig om uw auto te
openen en met de start/stop knop start en stopt u de
motor met één simpele druk op de knop. De Remote
Window Control is een handige functie wanneer u wel
eens de autoramen vergeet omhoog te doen: druk en
houd de vergrendelknop van de smart key even in om
de ramen vanop afstand te sluiten.
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CONNECTIVITEIT

Altijd
up-to-date.

7 Year Map Update

Ook onderweg bent u nu altijd verbonden. In de nieuwe Kia Ceed kost
technologie gewoon geen moeite. Kies uw bestemming via het naadloze
8” touchscreen met navigatiesysteem, inclusief zeven jaar lang een update
van de kaart zodat u altijd goed zit. Bestuur de functies met de geïntegreerde
stemherkenning en gebruik Bluetooth voor al uw muziek en oproepen
(optioneel bij de versie Must en standaard bij de andere versies).

JBL premium audiosysteem*
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Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper
van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia
Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem,
gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse
navigatiekaart-actualisatie.

Draadloze telefoonoplader

(Navi Pack bij GT Line & GT)

(standaard vanaf More versie)

Voor een fantastisch geluid werd de Kia Ceed uitgerust
met een JBL premium audiosysteem met acht
luidsprekers en geavanceerde Clari-FiTM music
restoration-technologie, die de kwaliteit van MP3's
verbetert en high-definition audio biedt.

Geen vervelende kabels meer. Plaats uw smartphone met
Qi-technologie gewoon op de handige draadloze
telefoonoplader.
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Gebruik uw expertise
UVO CONNECT is exclusief door Kia ontwikkeld en verenigt autorijden en het
digitale tijdperk op twee manieren. Ten eerste geeft onze nieuwe Kia Live-service
realtime informatie over uw rit aan uw navigatiesysteem. Ten tweede levert
onze nieuwe UVO-app allerlei gegevens en informatie over uw voertuig aan uw
Androidof Apple-smartphone. Bovendien voldoet deze nieuwe technologie aan de
recentste Europese richtlijn inzake gegevensbescherming, waardoor u verzekerd
bent van de hoogste mate van privacy, transparantie en beveiliging.

UVO-app

Kia Live

De UVO-app is ontwikkeld voor zowel Android- als Apple-

Bij inschakeling maakt Kia Live gebruik van de simkaart in het

smartphones en biedt u totale gemoedsrust dankzij tal van functies

infotainmentsysteem om livegegevens voor services op te

voor diagnosegegevens over de status van uw wagen en uw ritten.

halen en bij te werken. Zo ziet u al deze informatie rechtstreeks

Via de app kunt u ook een aantal functies op afstand inschakelen

op het navigatiescherm.

Live verkeersinformatie

Points of Interest

Het navigatiesysteem geeft zeer nauwkeurige live

Zoekt u een restaurant, een bedrijf of een

verkeersinformatie van TomTom die om de twee

bezienswaardigheid? Al deze informatie en nog veel

minuten bijgewerkt wordt. Zo weet u precies waar

meer is gemakkelijk terug te vinden in het live POI-

het verkeer vlot verloopt of welke plaatsen u beter

adressenbestand, dat regelmatig wordt bijgewerkt.

vermijdt. Het systeem houdt u op de hoogte van
files en stelt alternatieve routes voor.

Parkeren
Kia Live toont u de beschikbare

Camera / gevarenzones

parkeermogelijkheden nog voordat u op de

U wordt gewaarschuwd voor een groot aantal

plaats van bestemming aankomt. Het geeft de

flitspalen en voor zones met beperkte toegang.

mogelijke parkeerplaatsen langs de straat en

Het systeem waarschuwt u bovendien voor

parkings weer, met de locaties, details, prijzen en

plaatsen waar er vaak ongevallen gebeuren.

beschikbaarheid.

Weersvoorspelling

Brandstof

Voer uw bestemming in en u krijgt de

Wanneer de tank van uw auto bijna leeg is, toont

weersvoorspelling van de volgende vier dagen met

het systeem u de dichtstbijzijnde tankstations en

minimum- en maximumtemperaturen, windsnelheid

hun prijzen aan de hand van de online database

en kans op zon of regen.

van TomTom.

wanneer u zich niet in de buurt van de wagen bevindt.

Voertuiginformatie

Service op afstand

Zoek mijn wagen

Naar voertuig verzenden

vertelt u de laatst gekende locatie van uw voertuig

plan uw rit op voorhand via de app en

ideaal als u op een grote parking staat geparkeerd.

verzend de gegevens heel eenvoudig naar het

Voertuigstatus

navigatiesysteem.

toont belangrijke gegevens over de status van uw
wagen: deurvergrendeling, ontsteking, batterij en
laadniveau.

Mijn ritten
geeft een overzicht van uw vorige ritten, met de

Meldingen

gemiddelde snelheid, afgelegde afstand en rijtijd.
Meldingen verwittigen u wanneer het
voertuigalarm afgaat; delen diagnosemeldingen
over de huidige voertuigstatus en geven u een
maandelijks voertuigrapport met een overzicht
van uw voertuiggebruik.

Laadstations
Het online adressenbestand toont de locatie van
de laadstations, met aanvullende gegevens zoals
betaalmethoden, beschikbaarheid van de laadpalen
en compatibele connectortypes.
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Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).
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KIA’S CONNECTED SERVICES

Waar? Wanneer? Hoe?
Hier komt het antwoord.
Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services powered by TomTom Live
Services maakt betrouwbare routeinformatie nog accurater en preciezer. Je blijft
verbonden met de buitenwereld en beschikt over meer handige informatie dan ooit.
Het hart van het systeem is een wifi-unit die ervoor zorgt dat het navigatiesysteem
van de Ceed in verbinding staat met het internet, via jouw smartphone.*

Live verkeersinfo**

Flitscamera’s**

Het navigatiesysteem levert zeer nauwkeurige, live
verkeersinformatie die om de twee minuten bijgewerkt
wordt. Zo weet je precies waar het verkeer vlot doorstroomt
en welke zones je best vermijdt. Als de drukte toeneemt, laat
het systeem dat weten en stelt het alternatieve routes voor.

Je krijgt ook waarschuwingen voor diverse
snelheidscamera’s, zowel vaste als mobiele, en voor zones
waar niet alle verkeer toegelaten is. Het systeem kan zelfs
rekening houden met zones waar vaak ongevallen gebeuren
en je waarschuwen voor die gevaarlijke punten.

Lokaal zoeken

Weerbericht

Zoek je een sushibar, supermarkt of specifiek trefpunt, dan
kan dat eenvoudig met Local Search. De databank bevat
500 zoekcategorieën, 25.000 sleutelwoorden en
250.000 locaties om te vinden wat je nodig hebt. Je kunt
bovendien zoeken in tien talen, zelfs in het buitenland.

Wordt het een zonnig of regenachtig weekendje weg? Best
even het weerbericht checken. Tik gewoon je bestemming in
en je ziet de 4-daagse voorspelling, compleet met minima en
maxima, de windsnelheid en kans op zon of regen.

Parkeerinformatie

Tankstations

Het systeem zal tonen waar u kan parkeren voordat u op uw
bestemming aankomt. Parkeerplaats vinden was nog nooit
zo eenvoudig! Het geeft de potentiële parkeerplaatsen op
straat aan gebaseerd op archiefgegevens en
parkeergarages waarvan de beschikbaarheid met
kleurcodes wordt aangeduid.

Wanneer de tank van uw auto bijna leeg is, zal het systeem u
de dichtstbijzijnde tankstations en hun prijzen tonen aan de
hand van de TomTom online database.

Via Android AutoTM staat u perfect in verbinding met uw telefoon, zonder dat uw aandacht al te veel wordt afgeleid. Zo houdt u het veilig op de
weg. De eenvoudige, intuïtieve interface biedt toegang tot functies als Google Maps, apps, muziek en voice control. Hij deelt ook info
automatisch in eenvoudige kaarten in die enkel verschijnen als ze nodig zijn.

Laadstations
Het online adressenbestand toont de locatie van de
laadstations, met aanvullende gegevens zoals
betaalmethoden, beschikbaarheid van de laadpalen
en compatibele connectortypes.
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Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om je iPhone te gebruiken tijdens het rijden. Alle functies die je eventueel nodig hebt, komen op
het scherm van je Ceed: je krijgt rijaanwijzingen, telefoneert en luistert naar muziek en blijft ondertussen toch op de weg gefocust.

* Smartphone met data-abonnement nodig om diensten te activeren. ** Afhankelijk van het land waar deze diensten worden gebruikt, kunnen wettelijke beperkingen gelden.
*** Belgische en Luxemburgse App Android Auto nog niet beschikbaar in Google Play Store.
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VEILIGHEID EN BIJSTAND

Veilig onderweg dankzij de
geavanceerde functionaliteiten.
Gemoedsrust is dé sleutel tot rijgenot. Daarom is de nieuwe Kia
Ceed uitgerust met innovatieve functionaliteiten en gesofisticeerde
technologie, om u en uw passagiers zo veilig mogelijk op uw
bestemming te brengen.

Blind-Spot Collision Warning (BCW) en Lane

Smart Cruise Control (SCC)* met Stop and Go

Change Assist (LCA)

(beschikbaar met het Adas Pack bij More en GT Lineversies,
standaard bij GT met DCT)

(beschikbaar met het Adas Pack bij More, met het
Premium Pack bij GT Line en standaard bij GT)
Dankzij de radarsensoren detecteert het
dodehoekwaarschuwingssysteem naderende
voertuigen en waarschuwt het u via een symbool op de
zijspiegel. Het Lane Change Assist-systeem helpt u
veilig van rijstrook te veranderen. Als u voorafgaand
aan het veranderen van rijstrook uw richtingaanwijzer
aanzet en het systeem naderende auto‘s in de parallelle
rijstroken detecteert, activeert het een knipperlicht in
de zijspiegel om u te waarschuwen.

De Smart Cruise Control regelt dankzij een camera en radar
zowel de snelheid van de Ceed als de afstand tot de auto vóór u.
Het systeem behoudt de afstand tot het voorliggend voertuig
door automatisch de snelheid van uw auto hierop af te stemmen.
Wanneer het voertuig vóór u een versnelling hoger schakelt, dan
zal de Ceed versnellen tot de ingestelde snelheid. Als het voertuig
vóór u vaart mindert en de vooraf bepaalde veilige afstand niet
behouden kan blijven, dan zal het systeem de snelheid
verminderen of zelfs de auto laten stoppen. Een nuttige functie,
vooral bij stapvoets verkeer.
* Smart Cruise Control (SCC) is alleen beschikbaar voor de modellen met
een dubbelekoppelingversnellingsbak (DCT).
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Lane Keeping Assist (LKAS)

Driver Attention Warning (DAW)

U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u van het rijvak zou
kunnen afwijken. De Lane Keeping Assist gebruikt de camera
bovenop de voorruit om lijnmarkeringen te monitoren. Mocht u
per ongeluk toch van uw rijvak afwijken, dan zal het systeem u
waarschuwen en de auto zelfs terug de juiste richting in sturen.

Het systeem detecteert of u uw concentratie verliest
door het patroon van het stuur, de richtingaanwijzer en
de snelheid te controleren, alsook de volledige duur van
de rit. Als u tekenen van vermoeidheid of
onoplettendheid vertoont, waarschuwt de DAW u met
een geluidssignaal en licht het symbool van een
koffiekopje op in de boordcomputer.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)

Intelligent Speed Limit Warning (SLIF)

Het FCA-systeem kan standaard voorliggende voertuigen
herkennen en optioneel (via het Adas Pack bij de versies More,
GT Line en GT) voetgangers die de straat oversteken. Met de
camera- en radarsensoren controleert het systeem de snelheid
en afstand tussen voertuigen en waarschuwt het de bestuurder
bij risico op botsing door middel van een visuele melding. In
combinatie met de optionele functie om voetgangers te
detecteren, geeft het stuur een haptische reactie. Als de
bestuurder niet reageert, remt de auto automatisch om een
ongeval te voorkomen of te beperken.

(beschikbaar met het Navi Pack bij More, GT Line
en GT-versies)
De Intelligent Speed Limit Warning geeft u alle nodige
informatie om u te helpen binnen de
snelheidsbeperkingen te blijven. Het systeem maakt
gebruik van de camera op de voorruit, leest
snelheidslimieten en inhaalverboden, en geeft deze
informatie duidelijk weer op het navigatiescherm en de
console.
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VEILIGHEID EN BIJSTAND

Dankzij de slimme assistenten
was u nooit zo veilig.
Met de nieuwe Kia Ceed valt er een gewicht van uw schouders. Want
dankzij zijn innovatieve functionaliteiten gaat u veiliger door het verkeer.
Files doorstaan, parkeerbijstand of hoeken beter verlichten ‘s avonds?
De Ceed heeft het voor elkaar en vermijdt potentieel gevaar.

High Beam Assist (HBA)

Achteruitrijcamera

Wanneer de camera in de voorruit 's avonds de koplampen van
een aankomend voertuig detecteert, schakelt het High Beam
Assist systeem automatisch op dimlichten om andere
bestuurders niet te verblinden. Zodra de tegenligger voorbij is,
wordt het grootlicht automatisch weer ingeschakeld.

(voor versies uitgerust met een navigatiesysteem)
Wanneer u achteruit een parkeerplaats inrijdt, geeft de
achteruitrijcamera u een volledig beeld en dynamische
richtlijnen op het scherm van het navigatiesysteem en
helpt het u zo om veilig de parkeerplaats in te rijden.

Achteralarm voor kruisend verkeer (RCCW)

Smart Parking Assist (SPA)

(optioneel met het Adas Pack bij More, met het Premium
Pack bij GT Line en standaard bij GT)

(beschikbaar met het Adas Pack bij GT Line en
standaard bij GT)

Geen onaangename verrassingen meer bij het achteruitrijden uit
een parkeerplaats of oprit. Het achteralarm voor kruisend
verkeer waarschuwt voor naderend verkeer als je achterwaarts
uit een parkeerplaats rijdt.

De Smart Parking Assist maakt van parkeren
kinderspel. Het systeem gebruikt de sensoren aan de
voor-, zij- en achterkant om u te helpen parallel, in een
hoek of loodrecht te parkeren. Het enige wat u moet
doen, is remmen, gas geven en de auto in de juiste
versnelling plaatsen - het sturen kan u aan de Smart
Parking Assist overlaten. Het systeem helpt u zelfs om
uit parallelle parkeerplaatsen te rijden.

Lane Following Assist (LFA)*
(beschikbaar met het Adas Pack bij More en GT Line, standaard bij GT met DCT)
Dit systeem is een gigantische stap in de richting van semi-automatisch rijden. LFA controleert het versnellen, remmen en sturen in functie van
de voertuigen vóór u. Dit maakt rijden in files makkelijker en veiliger. Het systeem gebruikt camera- en radarsensoren om een veilige afstand te
bewaren ten opzichte van het voertuig vóór u en monitort de wegmarkeringen om uw auto in het midden van het rijvak te houden. LFA is actief
tussen 0 en 130 km/u.
* De Lane Following Assist (LFA) is alleen beschikbaar voor de modellen met een dubbelekoppelingversnellingsbak (DCT).
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PLUG-IN HYBRIDE

AANDRIJVING

MILD HYBRID

Verander uw denken.
De nieuwe Ceed Sportswagon biedt een EcoDynamics+ Mild-Hybrid aandrijving, die
garant staat voor alledaags rijgemak met een lage uitstoot zonder laadbeurten via
het stopcontact. Door de slimme combinatie van de nieuwste 1.6 CRDi dieselmotor en
een lithium-ionbatterij van 48 volt worden het brandstofverbruik en de uitstootcijfers
aanzienlijk teruggebracht. Meer nog, het geïntegreerde ‘e-systeem’ recupereert
kinetische energie tijdens het remmen en levert extra koppel bij het optrekken.

Foto is louter als illustratie bedoeld.

Slimme technologie
Met een druk op de Hybrid/Electric (HEV/EV) knop naast de versnellingspook kiest u tussen de elektrische
en hybride modus. In de elektrische modus – ideaal voor in de stad – gebruikt het systeem in de eerste
plaats alleen elektrische energie voor emissievrij rijden zonder brandstofverbruik. Hiermee kan u rekenen
op een rijbereik van liefst 50 km* binnen de stad. Is het batterijniveau te laag, dan schakelt het systeem
automatisch over naar de hybride modus. Deze modus werkt op beide energiebronnen: de benzine- en
elektromotor worden dus tegelijk ingeschakeld.

Energietoevoer

Rijsituatie

Start

Start

De motor wordt door het
‘e-systeem’ ingeschakeld
voor een snelle en vlotte
start.

Torque assist

Cruising

Coasting

Extra koppel

Cruising

Vrijloop*

Bij acceleraties of
bergopwaarts rijden levert
het ‘e-systeem’’ extra koppel
door energie uit de batterij te
halen om de motor te
ondersteunen.

Als u aan een
constante snelheid
rijdt, herlaadt de
verbrandingsmotor
deels de batterij bij
een laag laadniveau.

De Mild Hybrid met iMT is
voorzien van een ‘vrijloopfunctie’.
Als de bestuurder zijn voet van
het gaspedaal haalt en de wagen
in vrijloop laat zonder te
versnellen, schakelt de motor
naadloos en vlot uit om brandstof
te besparen. Zodra hij het
gaspedaal weer indrukt, neemt
de motor het meteen weer over.
De afstand die met een
uitgeschakelde motor wordt
afgelegd, is afhankelijk van de
rijomstandigheden en de
snelheid van de wagen.

Energy recuperation
Energierecuperatie

Tijdens het vertragen of
remmen wordt de energie
die door de beweging van
het voertuig wordt
gegenereerd, omgezet in
elektrische energie voor het
opladen van de batterij.

Moving stop & start
Stop & Start

Als u de wagen langzaam laat
uitrollen tot stilstand, schakelt de
verbrandingsmotor automatisch
uit tijdens vertragen en remmen in
een versnelling om brandstof te
besparen.

* De vrijloopfunctie met uitgeschakelde motor is alleen beschikbaar bij voertuigen met iMT.
Deze vrijloopfunctie is afhankelijk van de werkelijke rijomstandigheden
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VEELZIJDIGHEID

Ruimte voor meer.

40:20:40 plat neerklapbare zetels

Neerklappen vanop afstand

(versie More en beschikbaar met het Leder Pack bij GT Line)

(versie More en beschikbaar met het Leder Pack bij
GT Line)

Dankzij de individueel neerklapbare zetels past de Sportswagon
zich aan uw noden aan - perfect om sportuitrustingen of andere
lange spullen in te vervoeren.

Met de Ceed Sportswagon kan u snel en moeiteloos
inladen: gebruik gewoon de hendel in de bagageruimte
om de zetels vanop afstand neer te klappen.

Bagageruimte

De nieuwe Kia Ceed Sportswagon biedt niet alleen meer plaats aan de passagiers
(zijn bagagecapaciteit behoort tot de ruimste in zijn segment) maar laat de ruimte ook voor u werken!
De achterbank die u met één druk op de knop opvouwt, de handig geplaatste bagagecompartimenten
of de achterklep die handenvrij opent ... de Ceed zit vol ideeën die je steeds verder zullen leiden.

Wanneer de achterbank is neergeklapt, geniet u van 625 liter bagageruimte. Er zijn ook twee opbergcompartimenten in de
bodemruimte om uw bagageruimte te maximaliseren. Handige haakjes, bagagenetjes en een verstelbaar bagagerailsysteem
helpen u om uw spullen veilig en georganiseerd te vervoeren. Bovendien is er nog een opbergruimte onder de kofferbak waar
kleinere spullen uit het zicht in opgeborgen kunnen worden.

Smart Power Tailgate
(beschikbaar met het Smart Pack bij More en met het Premium Pack bij GT Line)
Een functie die meer dan welkom is, zeker wanneer u uw handen vol heeft. Ga dichtbij de achterkant van de Kia Ceed staan
met de smart key in uw broekzak of tas en de kofferbak zal automatisch opengaan.
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FUNCTIONALITEIT

De Ceed doet al het werk.
Comfort en gemak staan centraal in de Kia Ceed. Een heleboel ideeën garanderen dat
uw reis zo ontspannend en inspirerend mogelijk is.

USB- poort
Altijd verbonden waar u ook heen gaat: Dankzij de USB- en
AUXpoorten voorin in het centrale paneel sluit u uw toestellen
aan om naar muziek te luisteren en uw telefoon of tablet op te
laden met de USB-lader.
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Elektronische handrem

Stuurwielverwarming

(beschikbaar in het Adas Pack bij de versie More en
standaard bij versies GT Line en GT)

(beschikbaar met het Leder Pack bij GT Line en het
Comfort Pack bij GT)

In de Kia Ceed gaan comfort en veiligheid hand in hand: de
handrem optrekken hoeft niet meer - één druk op de knop
volstaat.

Haal het scherpe kantje van koude winterdagen met de
stuurwielverwarming.
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AFWERKINGEN

Kies je favoriete Ceed.

INTERIEURINRICHTING

Bepaal de stemming en
de kleinste details.
De fun begint hier, met stijlvolle keuzes voor het interieur, zorgvuldig geselecteerde
materialen en krachtige accessoires. U zal meteen achter het stuur willen kruipen! Maak
een keuze tussen de standaard zwarte afwerking (versie Must) of het zwarte kleurenpack
met stof en kunstleder (versie More).

Must / More
Als stijl en comfort voor u op de eerste plaats komen, dan is de nieuwe Ceed echt iets voor u. Aan de binnenkant kan u
genieten van manuele of automatische airconditioning, een uniek zetelpatroon, een lederen stuurwiel en lederen
versnellingspook. De buitenkant valt op door een dubbel gelaagd rooster vooraan, mistlampen en hoekige lampen aan
de voorkant, en door de ledlampen achteraan en elektrische ramen met Auto Down vooraan.

Must
De versie Must heeft zwarte stoffen zetelbekleding en opvallende donkere metaalgekleurde accenten op het
dashboard.

More
Het zwarte kleurenpack van de versie More bestaat uit zwarte stoffen en kunstlederen zetels, zwarte
hoogglansaccessoires en opvallende glanzende verchroomde accenten op het dashboard.
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GT & GT LINE AFWERKINGEN

Kies de Ceed die uw hart sneller
doet slaan.
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GT

GT Line

De GT combineert een atletische look met de krachtigste motor in het Ceed-gamma. Met zijn rode accenten
vanbinnen en vanbuiten, gladde suède en lederen bekleding, en dubbele uitlaat staat de Ceed klaar voor de
meest opwindende rijavonturen.

De GT Line staat voor sportieve referenties van de atletische accenten aan de buitenkant tot het interieur van
hoge kwaliteit – met als optie een lederen bekleding en D-cut stuurwiel.
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GT & GT LINE INTERIEURINRICHTING

Sportiviteit opnieuw definiëren.
De Ceed GT Line en de Ceed GT zetten in gelijke mate kwaliteitsmaterialen in
de verf. De zachte oppervlakken en de zorgvuldig op de stoelen gestikte details
creëren een chique en gestroomlijnde look. Kies tussen geweven stof en kunstleder
als standaard en de volledig lederen bekleding met geventileerde stoelen en
geheugenfunctie als optie voor de GT Line. De GT is daarentegen standaard
uitgerust met suède en lederen bekleding en rode stiksels.

GT Line standaard
Deze prachtige tweekleurige bekleding combineert stof en kunstleder.

46

GT

GT Line optie

De blikvanger? De rode stiksels van de zwarte suède en
lederen bekleding.

De zachte en versterkte stoelen, volledig uit echt zwart leder, bieden langdurig comfort.
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SPECIFICATIES EN KLEUREN

Velgen

Beleef plezier in kleur.
Met een keuze uit 11 dekkleuren en 6 opvallende wielen is er een Kia Ceed
voorbestemd om uw persoonlijke favoriet te worden.
Must

More

16" stalen velgen

16" lichtmetalen velgen

16'' lichtmetalen
velgen (enkel PHEV)

Koetswerkkleuren

Casa White (WD)*

Deluxe White (HW2)

Sparkling Silver (KCS)

(Niet beschikbaar bij GT)

Optie bij More (Design Pack)

GT Line

GT

17" lichtmetalen velgen

17" lichtmetalen velgen

18" lichtmetalen velgen

met ‘diamond-cut’-afwerking (tweekleurig)

Afmetingen (mm)

1,447

Must / More

Lunar Silver (CSS)

Dark Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)
880

2,650

780

1,559 / 1,565

4,310

1,567 / 1,573

1,465

1,800

880

2,650

1,559 / 1,565

1,070

Cosmo Blue (CB7)

Copper Stone (L2B)

(Niet beschikbaar bij GT Line en GT)

(Niet beschikbaar bij Line en GT)

Afmetingen (mm)

GT Line / GT

1,442

Blue Flame (B3L)

1,567 / 1,573

1,800

4,600

885

2,650

790

1,555*/1,559

1,563*/1,567

1,800

4,325

Infra Red (AA9)

Orange Fusion (RNG)

(Niet beschikbaar bij GT)

(Enkel beschikbaar bij GT Line en GT)

1,460

* 18“ velgen

885

* Niet-metaalkleur

48

2,650
4,605

1,070

1,559/1,555

1,567/1,563

(17“)

(17“)

1,800

49

SERENITEIT

Gerust
onderweg.
7 jaar fabrieksgarantie
Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/150.000 km
(tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 150.000 km vanaf het 4de jaar).
De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en is overdraagbaar naar volgende
eigenaars, op voorwaarde dat de auto correct wordt onderhouden volgens het
onderhoudsschema.
5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige bescherming en
blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende bescherming tegen corrosie en
een garantie van 12 jaar tegen roesten van binnenuit.
Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia en onze
nieuwe modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op
het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas, en de hybride en
brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum
momenteel werkt.
Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële
partner van zowel de UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en
tennisvedette Rafael Nadal.
Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die
optimaal is afgestemd op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.

De 7 jaar fabrieksgarantie van Kia
De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst
bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de
eerste 3 jaar).
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Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land.
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht
bij uw lokale Kia-dealer.

Verantwoordelijke uitgever: Kia Motors Belgium - Kolonel Bourgstraat 109 - 1140 Evere (BE 0477.443.106)    dut-be Januari 2021 (CD2-MY21)

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende
de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door
Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met
een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering
van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

