De ProCeed

Prijzen en specificaties vanaf 15/12/2020

Prijzen - opties - packs
Cilinder
aantal/inhoud

Uitrusting
Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld verbruik
( /100km) WLTP*

CO2-uitstoot
€ exBTW
(g/km) WLTP*)

€ BTWi

GT LINE
1.0 T-GDi 120 ISG

3 / 998

88 / 6 / 120

5,7

130

23.215     28.090    

1.5 T-GDi 160 ISG

4 / 1.482

117 / 8 / 160

5,8

132

24.289    

1.5 T-GDi 160 DCT ISG

4 / 1.482

117 / 8 / 160

6,0

138

25.364     30.690    

4 / 1.591

150 / 9 / 204

7,2

163

28.917     34.990    

29.390    

GT
1.6 T-GDi 204 DCT ISG

Opties

GT Line

€ exBTW

€ BTWi

Metaalkleur

455

550

Elektrisch open dak

702

850

€ exBTW

€ BTWi

1.149

1.390

Packs

GT Line

GT

GT

Navigatie Pack :
 avigatiesysteem met 10.25“ scherm en UVO-Connect
N
(Infotainmentsysteem)
 erkenningssysteem snelheidsborden
H
J BL premium audiosysteem met 10 luidsprekers
ADAS Pack (enkel voor DCT) :
 mart cruise control (SCC)
S
 utomatische noodrem met voetgangers- en fietsersdetectie
A
 ile-assistant
F
 ctief parkeerhulpsysteem (SPAS)
A

−

818

990

Leder Pack :
 ederen zetelbekleding
L
 erwarmbare zetels voor- en achteraan
V
 eventileerde zetels vooraan
G
 lektrisch verstelbare bestuurderszetel met geheugenfunctie
E
 erwarmbaar stuurwiel en achterzetels neerklapbaar 40/20/40
V

−

1.479

1.790

Premium Pack :
 aarschuwing van dode hoek (BWC)
W
 ED koplampen
L
 olledig digitale  12.3“ wijzerplaten en elektrisch bedienbare
V
kofferklep

S

1.314

1.590

529

640

Comfort Pack :
 lektrisch verstelbare bestuurderszetel met geheugenfunctie
E
 erwarmbare zetels voor- en achteraan
V
 erwarmbaar stuurwiel en verwarmde voorruit
V

Bekom een Fleet
offerte op maat via
uw erkende
Kia-verdeler!

Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op
www.accessoires-kia.be

−

Voor authentieke
klantbeoordelingen,
surf naar
www.kia.com

GT LINE
6 airbags
Uitschakelbare passagiersairbag vooraan
Antiblokkeersysteem (ABS)
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
Hill start assist (HAC)
Bandenspanningssensoren (TPMS)
Isofixverankeringspunten voor kinderzitjes achteraan
(2de rij)
Hulp om rijstrook aan te houden (LKA)
Waakzaamheidsassistent voor de bestuurder (DAA)
Automatische noodrem (wagen)
Parkeersensoren achteraan
Achteruitrijcamera
Automatische bi-zone airconditioning
Cruise control (CC)
In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
In de hoogte regelbare passagierszetel
Stuurbekrachtiging (MDPS)
In de hoogte en de diepte regelbaar stuurwiel
In de hoogte regelbare hoofdsteunen voor- en achteraan
Centrale armleuning vooraan met opbergvak
Verschuifbare centrale armsteun vooraan
Centrale armleuning achteraan
Automatische koplamp-activering/uitschakeling
LED dagrijlichten
Intelligent beheersysteem voor grootlicht (HBA)
Mistlampen vooraan
Mistlamp achteraan
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Smart key
Elektronische handrem
Elektrisch regelbare en verwarmbare buitenspiegels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Elektrochromatische binnenspiegel

Ruitenwissers vooraan met regensensor
Ruitenwisserontdooiing
12V-aansluitpunt in de centrale console
Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan
Leeslampjes en (zonne)brilopbergvak
Make-upspiegels vooraan	 
Verlichting make-upspiegels
Opbergtassen op rugleuning voorzetels
Bagagenet in de koffer
Neerklapbare achterzetels in 60/40 verhouding
Radio-RDS DAB+ met 8” scherm en 6 luidsprekers
Apple Carplay & Android Auto
AUX & USB aansluiting
Bluetooth met spraakherkenning
Audiobediening op het stuurwiel
Draadloze oplader smartphone
Boordcomputer
17” lichtmetalen velgen
Tijdelijk reservewiel
Verdonkerde ruiten achteraan
Bumpers in koetswerkkleur
Buitenspiegels in zwarte hoogglans
Zijdelingse richtingaanwijzers in de buitenpiegels
Achterlichten met LED look
Gesatineerd chroom grille met zwarte hoogglans
Halflederen / halfstoffen zetelbekleding GT-Line
zetelbekleding
Zwarte hoogglans inlegwerk
Met leder beklede stuurwiel en versnellingspook
Stuurwiel in D-vorm
Supervision wijzerplaat met 4.2” scherm
Aluminium pedalen
Aluminium deurdrempels

Uitrusting

Zetelbekleding

GT

(Extra uitrusting t.o.v. GT Line)
 olledig digitale 12.3” wijzerplaten
V
Autonoom noodremsysteem met herkenning van
voertuig / voetganger / fietser (FCA)
Smart cruise control (SCC) (enkel op DCT)
File-assistent (enkel op DCT)
LED Koplampen
Waarschuwing van dode hoek (BWC)
Achterzijde kruisend verkeer waarschuwing (RCTA)
Parkeersensoren vooraan
Actief parkeerhulpsysteem (SPAS)
Intelligente elektrisch bediende achterklep
Neerklapbare achterzetels in 40/20/40 verhouding
18” lichtmetalen velgen
Bandenherstelkit
Grille vooraan in zwart en chroom
Zetelbekleding in leder/suede met rood borduurwerk
GEEN mistlampen vooraan

Halflederen / halfstoffen zetelbekleding (standaard op GT Line)

Lederen zetelbekleding met grijs borduurwerk (optie op GT Line)

Zetelbekleding in leder / suède met rood borduurwerk (standaard op GT)

Velgen

17” lichtmetalen velgen
met 225/45 banden
(standaard op GT line)

18” lichtmetalen velgen
met 225/40 banden
(standaard op GT)

Koetswerkkleuren

Technische specificaties
Benzine
Motor
Type
Cilinderinhoud (cc)

Casa White (WD)**
(Niet beschikbaar op GT)

Deluxe White Pearl (HW2)

1.0 T

1.5 T

1.5 T DCT

1.6 T DCT

3 cilinders met
directe injectie
Turbocompressor
12 kleppen

4 cilinders in lijn met directe injectie
16 kleppen

4 cilinders in lijn
met directe injectie
16 kleppen

998

1.482

1.591

Max. vermogen kW (pk) / t/min

88,3 (120) / 6.000

117 (160) / 5.500

150 (204) / 6.000

Max. koppel (Nm / t/min)

172 / 1.500~4.000

253 / 1.500~3.500

265 / 1.500~4.500

71 x 84

71,6 x 92

77 x 85,44

Boring x slag (mm)
Versnellingsbak
Type

6 MT

6 MT

7 DCT

7 DCT

Ophanging
Vooraan
Sparkling Silver (KCS)

Onafhankelijk, met Mc Pherson veerpoot

Achteraan

Black Pearl (1K)

Onafhankelijk, met compacte multilink ophanging

Stuurinrichting

Elektrisch

Remmen vooraan / achteraan

Schijfremmen

Afmetingen
Totale lengte / breedte / hoogte (mm)

4.605 / 1.800 / 1.422

Wielbasis (mm)
Infra Red (AA9)
(Niet beschikbaar op GT)

Dark Penta Metal (H8G)

2.650

Spoor vooraan (mm)

1.559 (225/45R-17“ alu velgen) / 1.555 (225/40R-18“ alu velgen)

Spoor achteraan (mm)

1.567 (225/45R-17“ alu velgen) / 1.563 (225/40R-18“ alu velgen)

Interieur lengte / breedte / hoogte (mm)

1.826 / 1.511 / 1.163

Grondspeling (mm)

135

Draaicirkel (m)

5,3

Inhoud koffer ( ) (VDA methode) (alle zetels
rechtop / tweede rij plat)

594 / 1.545

Inhoud brandstoftank ( )
Lunar Silver (CSS)

50

Gewicht

Blue Flame (B3L)

Leeggewicht mini / maxi (kg)
Max. gewicht (kg)
Sleepvermogen (geremd - niet geremd) (kg)

1.285 / 1.391

1.323 / 1.424

1.350 / 1.451

1.363 / 1.465

1.820

1.850

1.880

1.900

1.200 - 600

1.410 - 600

1.410 - 600

1.410 - 600

6

7,2

138

163

Max. dakbelasting (kg)

80

Brandstofverbruik (WLTP)

Orange Fusion (RNG)

Afmetingen (mm)

** Niet-metaalkleur

Gemengd ( / 100 km)

5,7

5,8

CO2 emissies gecombineerd (g/km)

130

132

Emissieniveau

Euro 6d Final

Brandstofverbruik (NEDC)
Gemengd ( / 100 km)

-

-

-

-

CO2 emissies gecombineerd (g/km)

-

-

-

-

Emissieniveau

Euro 6d Final

Prestaties
Topsnelheid (km/u)

190

210

210

225

Acceleratie 0 - 100 km/u (s)

11,3

8,6

8,8

7,5

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 (maximaal om de twaalf maand) bij
elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
Prijzen geldig op 15.12.2020 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische
Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Motors Belgium behoudt zich
het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto’s.

Kia Motors Belgium SA
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 December 2020 (CD2-MY21)

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen
verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van
onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van
de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie
van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben
op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen
volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en
van de CO2-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik
en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto’s is beschikbaar op de website
energievreters, www.schoneauto.be
Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.

