
De nieuwe  
Ceed-familie. 



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze 
comfortzone verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer 
we de wereld met een frisse blik en vanuit nieuwe perspectieven 
bekijken. We vinden ze wanneer we in beweging zijn. Kia wil u 
laten kennismaken met de inspirerende kracht van beweging 
zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom 
bieden we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te 
vinden en de tijd om uw ideeën tot leven te brengen. Stap met 
ons mee in dit spannende avontuur en ontdek samen met Kia 
hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek het nieuwe Kia.



Waarom we de Kia Ceed-familie hebben ontworpen? Omdat we vinden dat een wagen meer 
hoort te bieden dan puur rijplezier. Hij zou ons moeten meevoeren naar een plek waar we 
anders kunnen denken, waar onze creatieve geest wordt geprikkeld en waar we nieuwe 
connecties kunnen verkennen. Precies wat u zoekt? Dan bent u bij ons helemaal aan het 
juiste adres. Kijk naar de opvallende Ceed met zijn strakke, moderne ontwerp; of naar de 
schitterende ProCeed die kracht en performance uitstraalt; of wat denkt u van de Ceed 
Sportswagon die is ontworpen voor veelzijdigheid en avontuur? Welke Ceed u ook kiest, u 
kunt altijd rekenen op een gewaagd design, innovatieve technologie en uitzonderlijk comfort. 

De nieuwe Kia Ceed-familie. 
Connectiviteit die inspireert.



Maakt de belofte van een oogstrelend ontwerp in combinatie met dynamische prestaties 
iets in u los? Dan zal de nieuwe Ceed GT Line meteen uw volle aandacht trekken.  
De voorkant verrast met een sportief radiatorrooster dat aan de neus van een tijger doet 
denken. Het opvallende design is afgewerkt met details in satijnchroom. De pijlvormige 
led-dagrijlichten en de led-mistlamp zijn op een slimme manier in de koplampen 
geïntegreerd. Aan de achterkant ziet u de achterlichten met leds in honingraatmotief  
en een glimmend zwarte diffusor. Ook hier ontbreken de details in satijnchroom niet.  
De led-lichten achteraan hebben ook sequentiële richtingaanwijzers. Ten slotte zorgen  
de 17" lichtmetalen velgen voor een op-en-top sportieve look.

Verken nieuwe wegen.



Bent u op zoek naar een wagen waarvan 
de binnenkant net zo verbonden is met de 
buitenwereld als u dat bent? Bij Kia weten 
we hoe belangrijk dat is. Daarom hebben we 
bij het ontwerpen van het interieur van onze 
Ceed GT Line de bestuurder steeds centraal 
geplaatst. Neem plaats en bewonder de naadloze, 
zacht aanvoelende cockpit die volledig op de 
bestuurder gericht is. Ontdek hoe technologie 
en innovatie u verbinden met de auto en met 
buitenwereld dankzij het navigatiesysteem 

met een 10,25" aanraakscherm. Maak het u 
comfortabel in de zetels van zwart suède en 
leder met grijze contrasterende stiksels. Voel 
hoe het sportieve stuur in uw handen rust. Het 
speciale GT Line logo en de versnellingspook 
van geperforeerd leder maken de look helemaal 
compleet. Uw smartphone draadloos opladen? 
Ook daaraan hebben we gedacht. Plots komen 
al uw zintuigen tot leven. Klaar voor een 
onvergetelijke rit?

Ontworpen voor de toekomst.

De afgebeelde interieur is niet verkrijgbaar in de Belux.



Is het leven niet avontuurlijker als we anders durven denken? De Kia ProCeed GT helpt  
u grenzen te verleggen. Het opvallende design, het slim vormgegeven koetswerk en  
het sportieve karakter laten een blijvende indruk na. Zeker als u de achterkant bekijkt.  
De opvallende lichtsignatuur van de led-achterlichten is meteen herkenbaar. Onderaan  
is de glimmend zwarte sportieve diffusor met rode accenten een echte eyecatcher.  
De dubbele uitlaatpijp met satijnchromen rand straalt elegantie uit. Ook de nieuw 
ontworpen 18" lichtmetalen velgen met rode wieldoppen en rode remklauwen blijven 
niet onopgemerkt. Kortom, de ProCeed GT combineert een geweldige look met een 
uitstekende rijervaring.

Klaar om grenzen te verleggen.



Op naar nieuwe horizonten.
Bij Kia zijn we ervan overtuigd dat echte kracht vanbinnen zit. Dat is ook 
zo bij de Kia ProCeed GT. Het hoogwaardige interieur heeft speciale zetels 
in zwart suède en leder met een contrasterende profiellijn van suède in het 
midden. Het GT-model heeft bovendien rode stiksels met prachtige insignes. 
Boven uw hoofd ziet u de superieure zwarte dakbekleding. Bestuurders zullen 
het sportieve stuur in D-vorm zeker waarderen: de handige schakelpaddles 
en de versnellingspook in geperforeerd leder maken het u gemakkelijk. Het 
dashboard op ooghoogte bestaat uit een 12,3" digitaal instrumentenbord en 
een multimediasysteem met een naadloos 10,25" aanraaknavigatiescherm.  
Het eersteklas JBL-geluidssysteem zorgt samen met de USB-laadpoort vooraan 
voor nog meer connectiviteit. Allemaal troeven waardoor de binnenruimte van 
de ProCeed GT een gesofisticeerde en hoogtechnologische rijervaring biedt 
terwijl u voortdurend verbonden blijft met de wereld rondom u.



Geïnspireerd door de toekomst. De wereld verandert nu. Anders leven. Anders rijden. Met al deze veranderingen in het achterhoofd 
ontwikkelde Kia de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid. Zo tillen we elektrisch rijden naar een hoger 
niveau. Dankzij onze meest geavanceerde aandrijving heerst er een perfecte balans tussen efficiëntie 
en dynamiek. Het resultaat? Een snelle, vlotte overgang van een elektrische naar een hybride werking 
(benzine/elektriciteit). Deze hybride maakt een echt statement met zijn opvallende radiatorrooster, 
laadklep vooraan, dynamische wielbogen vooraan, grafische details aan de zijkant, Full-led-koplampen met 
geïntegreerde led-mistlampen en 17" lichtmetalen velgen. Met een 100% opgeladen batterij rijdt u altijd zo 
milieuvriendelijk mogelijk. In en buiten de stad.



Nieuwe avonturen tegemoet.
De nieuwe Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid is  
niet alleen milieuvriendelijk, maar heeft ook een 
bijzonder veelzijdige binnenkant. Het comfortabele, 
praktische en verfijnde interieur is voorzien van 
zetels in kunstleder en textiel. Het lederen stuur 
staat garant voor een dynamische rijervaring.  
Het naadloze 12,3" instrumentenbord op ooghoogte 
heeft een 10,25" aanraaknavigatiescherm en het 

dashboard omvat een handige laadindicator.  
Het brede glazen dak zorgt voor een aangenaam 
gevoel van ruimte, er is een volledig automatische 
klimaatregeling met twee zones en een ‘Driver  
only’ AC-modus. Autorijden was nog nooit zo 
gemakkelijk.



Eersteklas JBL-geluidssysteem. Voor een fantastische 
geluidservaring is de nieuwe Kia Ceed-familie uitgerust met 
een eersteklas JBL-geluidssysteem waarmee al uw favoriete 
nummers tot leven komen. De acht hoogwaardige luidsprekers 
staan volledig in het teken van het unieke design en de 
akoestische eigenschappen van Kia. Dankzij de geavanceerde 
Clari-FiTM-muziektechnologie die de kwaliteit van MP3's 
verbetert en een high-definition geluid levert, wordt elke rit 
bijzondere ervaring met een zeer hoog entertainmentgehalte.

Draadloze smartphonelader. Als u onderweg bent en 
verbonden wilt blijven, is een opgeladen telefoonbatterij 
geen overbodige luxe. Daarom biedt de Kia Ceed-familie een 
draadloze lader voor uw smartphone. Gedaan met vervelende 
kabels en adapters! Leg uw smartphone met Qi-technologie 
gewoon op de handige draadloze telefoonlader en uw batterij 
blijft altijd opgeladen.

12,3" digitaal instrumentenbord voor bestuurder. Het 
volledig digitale instrumentenbord heeft een 12,3" scherm met 
hoge resolutie, vier verschillende thema’s en speciale Plug-in 
Hybrid graphics. Hier ziet u belangrijke gegevens over het 
voertuig en de rit – die elke minuut worden bijgewerkt – zoals 
het brandstofpeil en de bandendruk. Bij de Ceed Sportswagon 
PHEV ziet u de huidige rijmodus, de batterijlading en het 
resterende bereik.

10,25" multimedia-infotainmentsysteem met navigatie. 
Het nieuwste navigatiesysteem van Kia maakt een ongekende 
personalisering mogelijk. Kies uw bestemming in het 
navigatiesysteem met 10,25" aanraakscherm. Bovendien geniet 
u gedurende 7 jaar van automatische kaartupdates. Bedien de 
verschillende functies met de geïntegreerde spraakherkenning 
en gebruik Bluetooth voor al uw muziek en telefoongesprekken. 
Dankzij de geavanceerde split-screenfunctie kan u twee 
infotainmentschermen tegelijk weergeven: bijvoorbeeld de 
navigatie en uw persoonlijke agenda, het kompas of het weer.

Altijd in verbinding.
Bij Kia hechten we veel belang aan ruimte.  
Ruimte om uw creatieve kant te verkennen.  
Ruimte voor entertainment. Ruimte om met uw 
omgeving en met anderen in verbinding te staan. 
Daarom zijn de Kia Ceed en de Kia ProCeed 
uitgerust met een naadloze, gebruiksvriendelijke 
technologie waardoor u altijd verbonden blijft met 
het leven en met iedereen die voor u belangrijk is. 
Ook onderweg.

7 Year Map Update

Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 
01.03.2013 door Kia 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.



Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden 
scheppen om grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar 
u ook bent en wat u ook zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia 
Connect (UVO)-app en de on-board Kia Connect (UVO) services. Die houden 
uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos informatie over uw reis. 
Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en realtime 
info over het verkeer maar ook over laadstations, parkings, het weer en 
points of interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via 
de Kia Connect (UVO)-app krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile 
navigatie, valet parkeermodus, find my car, deurbediening en vele andere 
functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit een beter moment om 
van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Blijf verbonden. 
Laat u inspireren.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto  
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app  
op uw smartphone een simpele en handige manier om tijd  
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my  
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus  
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en 
controleer de status van uw voertuig voordat u vertrekt.  
Met deurbediening vergrendelt en ontgrendelt u deuren op 
afstand. En onder my trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO)  
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en 
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste  
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo,  
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd  
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect 
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare 
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en oplaadstations  
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien alles 
handsfree. Wijzig of herstel uw voertuiginstellingen via 
user profile transfer. Open uw smartphoneagenda op uw 
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Alles binnen handbereik. Wanneer u met een elektrische Kia 
rijdt, houden de Kia Connect (UVO)-app en de Kia Connect 
(UVO) on-board services u op de hoogte en in controle. Met de 
Kia Connect (UVO)-app kunt u het opladen op afstand starten, 
stoppen en plannen via battery charging. Met de Kia Connect 
(UVO) on-board services vindt u een oplaadpunt onder live  
EV stations. En via de gegevens van het up-to-date realtime 
netwerk kunt u gemakkelijk oplaadpunten zoeken en andere 
info zoals de beschikbaarheid van stekkers en compatibele 
connectortypes raadplegen.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven  
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende  
meldingen op afstand. Voertuigstatus biedt een uitgebreid 
overzicht van uw auto, zoals raamvergrendeling, batterijniveau 
en andere belangrijke diagnose-informatie. Kia Connect (UVO) 
stuurt u ook belangrijke alarmmeldingen. Het anti-theft alarm 
waarschuwt u voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm 
verwittigt als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de 
parkeerstand staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services. Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  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).



Neerklapbare zetels 40:20:40. Dankzij de zetels die u in één beweging neerklapt, passen de 
Kia ProCeed en de Kia Ceed Sportswagon zich moeiteloos aan uw veranderende behoeften aan. 
Ideaal om sportmateriaal of andere lange voorwerpen te vervoeren. 

Neerklappen vanop afstand. Laad uw spullen snel en eenvoudig in zonder zware inspanningen. 
Gebruik de hendel in de bagageruimte om de zetels vanop afstand neer te klappen.

Bagageruimte. Met neergeklapte achterzetels hebt u meer dan voldoende bagageruimte. 
De Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid biedt u dan een koffervolume van 1506 liter. Dankzij de 
twee opbergcompartimenten onder de vloer geniet u van nog meer opberggemak. Handige 
haakjes, bagagenetten en een verstelbaar bagagerailsysteem helpen u om uw spullen veilig en 
georganiseerd te vervoeren. Bovendien kan u kleinere spullen slim verbergen in de opbergruimte 
onder in de kofferruimte. 

Gebouwd voor verandering.

We leven in een wereld die voortdurend verandert. Flexibiliteit 
en veelzijdigheid zijn enorm belangrijk. Dus waarom zou uw 
wagen hier niet aan voldoen? Bij de Kia ProCeed en de Kia Ceed 
Sportswagon blijven dit geen loze woorden, maar worden het 
tastbare functies en voordelen. We creëerden een maximale 
passagiersruimte en laadcapaciteit zodat u voldoende ruimte 
hebt om in alle vrijheid te reizen.



Smart key. Hoe gemakkelijk kan het zijn? Met de smart key 
hebt u meteen toegang tot uw auto. Dankzij de Start/Stop-
knop schakelt u de motor in en uit met één druk op de knop.

Zetelverwarming en ventilatiefunctie vooraan. Wat het weer 
ook in petto heeft, u bent er klaar voor. Op koude dagen kan 
u zowel de voor- als achterzetels verwarmen. Dankzij de drie 
instellingen warmen ze snel op tot een stabiele temperatuur. 
Een warme zomerdag? Gebruik de handige ventilatiefunctie 
van de voorste zetels om het hoofd (en de rest van uw lichaam) 
koel te houden.

Stuurverwarming. De Kia Ceed-familie verwent u met tal van 
eersteklas functies. Bij koud weer zorgt het verwarmde stuur 
ervoor dat u uiterst comfortabel aan uw rit kan beginnen.

Ontwikkeld  
voor slimmere 
oplossingen.
Als we slimme koppen bij elkaar steken, komen 
we met nog slimmere ideeën. Dat is de kracht van 
Kia. Hoe kunnen we uw rijervaring zo gemakkelijk 
en comfortabel mogelijk maken? En dan gaan we 
ervoor! Het resultaat? Slimme oplossingen die stuk 
voor stuk op u zijn gericht. 

Slimme elektrische kofferklep. Bijzonder handig, zeker 
wanneer u uw handen vol hebt. Als u in de buurt van de 
achterkant van uw Kia ProCeed komt met de smart key in  
uw zak of tas, gaat de koffer automatisch open.

Geïntegreerd geheugensysteem (IMS). De nieuwe Kia Ceed 
heeft een geïntegreerd geheugensysteem dat uw favoriete 
instelling van de bestuurderszetel onthoudt. Optimaal comfort 
verzekerd dus.



Lane Following Assist (LFA) + Lane Keeping Assist (LKA). 
De Lane Following Assist helpt uw auto in het midden van de 
rijstrook te rijden aan de hand van een camera. Deze functie 
werkt bij snelheden tussen 0 en 130 km/u. LFA is beschikbaar 
bij modellen met een handmatige versnellingsbak en een 
versnellingsbak met dubbele koppeling. Dankzij de Lane 
Keeping Assist moet u zich geen zorgen maken dat u van uw 
rijstrook zou afwijken. Via een camera bovenaan de voorruit 
monitort het systeem de rijstrookmarkeringen. Wijkt u toch 
onbedoeld af, dan waarschuwt het systeem u en stuurt het de 
auto zelfs terug in de juiste richting.

High Beam Assist (HBA) Wanneer het donker is en de camera 
in de voorruit de koplampen van een tegenligger detecteert, 
schakelt het High Beam Assist-systeem automatisch naar de 
dimlichten om andere bestuurders niet te verblinden. Zodra de 
tegenligger voorbij is, worden de grootlichten automatisch weer 
ingeschakeld. 

Navigation-assisted SCC Curve (NSCC-C). In combinatie 
met de HDA herkent de NSCC-C-functie een bocht op basis 
van navigatiegegevens. Het systeem vermindert geleidelijk uw 
snelheid. Bij het uitrijden van de bocht versnelt het opnieuw tot 
de ingestelde snelheid indien de omstandigheden dit toelaten. 

Highway Drive Assist (HDA). De Highway Drive Assist is 
bedoeld om rijden op de snelweg zo gemakkelijk mogelijk te 
maken. Deze functie houdt automatisch de afstand tot het 
voorliggende voertuig aan en zorgt ervoor dat uw auto in 
het midden van de rijstrook blijft rijden. Tegelijkertijd stuurt, 
versnelt en vertraagt het systeem terwijl u op uw rijstrook 
rijdt. In bepaalde omstandigheden past het systeem de 
snelheid automatisch aan de snelheidslimiet aan op basis van 
navigatiegegevens. 

Veiliger rijden.

Smart Cruise Control (SCC) met Stop and Go. De Smart Cruise 
Control regelt dankzij een camera en radar zowel de snelheid 
als de afstand tot de auto die voor u rijdt. Het systeem behoudt 
de afstand tot het voorliggend voertuig door de snelheid van uw 
auto hier automatisch op af te stemmen. Wanneer het voertuig 
voor u een versnelling hoger schakelt, dan versnelt de Kia Ceed 
tot de ingestelde snelheid. Als het voertuig voor u vaart mindert 
en de vooraf bepaalde veilige afstand niet behouden kan blijven, 
dan vermindert het systeem de snelheid of laat het de auto zelfs 
stoppen. Een nuttige functie, vooral bij files.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Dit systeem 
houdt uw dode hoeken in het oog met een camera aan 
de voorkant en een radarsensor aan de achterkant. Als 
er een voertuig in uw dode hoek nadert, gaat er een 
waarschuwingssymbool in de zijspiegel aan. Met het Lane 
Change Assist-systeem verandert u in alle veiligheid van 
rijstrook. Als u uw richtingaanwijzer inschakelt en het systeem 
detecteert naderende voertuigen op de rijstrook naast u, gaat 
er een lampje in de zijspiegel knipperen. Als u van rijstrook 
verandert terwijl er zich een auto in uw dode hoek bevindt, 
remt het systeem automatisch om een aanrijding te vermijden.

Vindt u veiligheid net zo belangrijk als rijplezier? Bij Kia zijn we het zonder twijfel met u eens. De nieuwe 
Kia Ceed is uitgerust met innovatieve functies en een gesofisticeerde technologie om u en uw passagiers 
optimaal te beschermen tegen onverwachte wendingen. Zo kan u altijd rekenen op een wagen die uw 
veiligheid en die van uw passagiers op de eerste plaats zet. 

*  Smart Cruise Control (SCC) is enkel beschikbaar voor de modellen met  
een versnellingsbak met dubbele koppeling.



Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA). 
Wanneer u parallel parkeert of achteruitrijdt uit een 
parkeerplaats of van een oprijlaan, waarschuwt het Rear Cross 
Traffic Collision Warning-radarsysteem u voor aankomend 
verkeer. Eventueel drukt het de remmen in om een aanrijding 
te voorkomen.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Het FCA-systeem 
detecteert voorliggende voertuigen, voetgangers die de straat 
oversteken, en fietsers. Met de camera controleert het systeem 
de snelheid en afstand tussen voertuigen. U krijgt een visuele 
waarschuwing bij een risico op een aanrijding. Samen met de 
optionele radarsensor die voetgangers en fietsers detecteert, 
geeft het stuur ook haptische feedback. Als u niet reageert, 
remt de auto automatisch om een ongeval te voorkomen of de 
impact ervan te verzachten.

Driver Attention Warning (DAW+). Het systeem detecteert 
of u uw concentratie verliest door het patroon van het stuur, 
de richtingaanwijzer en de snelheid te monitoren, alsook de 
volledige duur van de rit. Als u tekenen van vermoeidheid 
vertoont, moedigt DAW+ u aan de hand van een geluidssignaal 
aan om even een pauze te nemen. Ook verschijnt er een 
symbool met een koffiekopje op het instrumentenbord.  
DAW+ geeft ook een waarschuwing wanneer het voertuig  
voor u vertrekt. Als een voorligger bijvoorbeeld vooruitrijdt  
en u niet reageert, verschijnt er een pop-upbericht en klinkt  
er een geluidssignaal. 

Safe Exit Warning. Het systeem detecteert mogelijke gevaren 
bij het uitstappen. In dit geval geeft het systeem een hoorbare 
en visuele waarschuwing.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW). De Intelligent 
Speed Limit Warning geeft u alle nodige informatie zodat u 
de snelheidslimiet niet overschrijdt. De camera in de voorruit 
detecteert de toegestane snelheid en borden met een 
inhaalverbod. Vervolgens geeft het de informatie duidelijk weer 
op het navigatiescherm en het instrumentenbord.

Smart Parking Assist (SPA). Met de Smart Parking Assist 
wordt 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. U moet alleen maar de remmen, 
het gaspedaal en de versnellingen te bedienen. Het systeem 
stuurt in uw plaats. Het helpt u zelfs om uit een parallelle 
parkeerplaats te rijden.

Hoe blijft u geconcentreerd met zo veel afleidingen rondom u? Hoe kan u zo veilig mogelijk 
rijden? Met de nieuwe Kia Ceed hebben we ons op alle mogelijke gebeurtenissen voorbereid. 
Onze innovatieve functies staan garant voor veiliger rijden. De Kia Ceed helpt u mogelijke 
gevaren op te sporen of helpt u met parkeren. Hij blijft waakzaam en beschermt u, maar ook 
andere weggebruikers. Kortom, u kan op uw Ceed rekenen.

Goed voorbereid op weg.



HEV/EV-schakelaar. Met een druk op de knop Hybrid/Electric 
(HEV/EV) op de middenconsole stelt u de hybride of elektrische 
modus in. In de EV-modus – ideaal voor de stad – gebruikt 
de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid uitsluitend elektrische 
energie en rijdt u dus volledig emissievrij.* In de HEV-modus 
doet de wagen een beroep op beide energiebronnen en wisselt 
hij af tussen enkel de benzinemotor, enkel de elektrische motor 
of beide tegelijk naargelang de rijsomstandigheden.

Driver only-knop. Deze knop schakelt het individuele 
aircosysteem voor de bestuurder in om energie te besparen. 
Door individuele zones te selecteren, kan u de airconditioning tot 
de bestuurderszone beperken. Zo daalt het energieverbruik voor 
de niet-gebruikte zones en heeft uw Kia een groter rijbereik.

De Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid kan rekenen op onze 
meest geavanceerde aandrijving en biedt een perfect evenwicht 
tussen efficiëntie en dynamisch rijden. Het resultaat? Een snelle, 
vlotte overgang van een elektrische naar een hybride werking 
(benzine/elektriciteit). Dit levert een indrukwekkend rijbereik van 
meer dan 50 km** op in de stad. Is het batterijniveau te laag, dan 
schakelt het systeem automatisch over naar de hybride modus.

Sailing. De Mild Hybrid met iMT is voorzien van een 'sailing’-
functie. Als u uw voet van het gaspedaal haalt en de wagen laat 
uitrollen zonder te versnellen, schakelt de motor naadloos en 
vlot uit om brandstof te besparen. Zodra u 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. 

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

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

Drive Mode Select (DMS). De Drive Mode Select is speciaal 
ontworpen om u nog meer rijplezier te bieden. Schakel deze 
functie in via een knop vlak naast de versnellingspook. DMS 
verzekert dynamischer rijgedrag door een betere respons 
van het gaspedaal, een betere versnelling vanuit stilstand en 
geoptimaliseerde inhaalmanoeuvres. DMS biedt ook een betere 
stuurreactie en is perfect afgestemd op de banden. De ideale 
match voor wie graag sportief rijdt.

Schakelpaddles. Met de schakelpaddles schakelt u snel tussen 
de versnellingen zonder uw handen van het stuur te moeten 
halen. U kan dynamischer en intuïtiever rijden, terwijl u de 
volledige controle behoudt.

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

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

Cruising. Als u aan een 
constante snelheid rijdt, laadt 
de verbrandingsmotor de 
batterij deels op in geval van 
een laag laadniveau.

Klaar voor een nieuwe start. Bij Kia ziet de toekomst van het autorijden er boeiend uit. De nieuwe Ceed-familie met het Mild-Hybrid 
Powertrain System geeft u alvast een voorsmaakje van deze spannende toekomst. Geniet van dagelijks 
rijgemak met een lage uitstoot zonder dat u uw wagen aan het stopcontact moet opladen. De slimme 
combinatie van de nieuwste dieselmotor en een lithium-ionbatterij van 48 volt zorgt voor een veel lager 
brandstofverbruik en minder uitstoot. Meer nog, het geïntegreerde 'e-systeem' recupereert kinetische 
energie tijdens het remmen en levert extra koppel bij het optrekken.

*  In bepaalde omstandigheden wordt de benzinemotor toch automatisch ingeschakeld, zelfs als de wagen zich in de EV-modus bevindt. Dit kan gebeuren wanneer het batter-
ijniveau tot een bepaald niveau daalt, wanneer de wagen snel optrekt en/of wanneer dit nodig is voor de verwarming.

** In WLTP-cyclus.



Led-achterlichten. De achterkant van de Ceed PULSE 
Hatchback wordt gekenmerkt door een led-clusterset in de 
voorgevormde achterklep.

PACE/PULSE-voorbumper. De PACE/PULSE-voorbumper 
is opnieuw ontworpen om een grootse indruk te maken. 
De luchtgeleider snijdt visueel door de bumper en creëert 
dynamische lijnen aan de voorkant.

USB-laadpoort achteraan. In de middenconsole achteraan is 
er een USB-laadpoort geïntegreerd, zodat ook uw passagiers 
achterin altijd verbonden blijven.

8" aanraakkleurenscherm. Het gebruiksvriendelijke 8" TFT-LCD 
kleurenscherm van het geluidssysteem omvat allerlei spannende 
kenmerken. Het Digital Audio Broadcast (DAB) systeem geeft 
de namen van artiesten en nummers weer. Daarnaast kan u er 
ook uw smartphone mee verbinden via Android Auto® en Apple 
CarPlay®, en het beeld van de achteruitrijcamera weergeven.

Achteruitrijcamera. De werking van de achteruitrijcamera is 
verbeterd, zodat u veiliger achteruit een parkeerplaats kan inrijden. U 
hebt de keuze uit verschillende cameraweergaven met dynamische 
geleidingslijnen op het scherm die u helpen bij het parkeren. 
Bovendien is het voortaan mogelijk om het scherm ook tijdens het 
rijden weer te geven zodat u het naderende verkeer kan zien.

PURE-achterbumper. De achterbumper van de Sportswagon 
PURE heeft een nieuw, opvallender ontwerp, waardoor de 
achterkant van de PURE er nog nooit zo indrukwekkend uitzag.

Supervisiecluster van 4,2". Een personaliseerbaar en 
slim ontworpen supervisiecluster met lcd-scherm geeft de 
buitentemperatuur en voertuiggegevens weer. Uiteraard kan  
u de instellingen naar wens aanpassen.

Uitgerust voor nieuwe ontmoetingen.

De nieuwe Ceed PURE komt met een hele reeks indrukwekkende nieuwe functies die van elke rit een 
plezier maken: van de dynamische voorbumper met nieuwe mistlampen en halogene koplampen met 
dagrijlichten tot het nieuw ontworpen radiatorrooster dat aan de neus van een tijger doet denken. 
Lane Keeping Assist en Forward Collision-Avoidance Assist zijn standaard voorzien. De koplampen zijn 
ook uitgerust met een praktische High Beam Assist, zodat u ook in het donker altijd veilig rijdt. Dankzij 
Bluetooth en het zwevende 8" lcd-scherm geniet u van een uitzonderlijke multimedia-ervaring. Voor 
een optimaal comfort zijn ook de functies Keyless Entry, Auto Light Control, Driver Attention Warning en 
elektrische achterruiten standaard bij het PURE-uitrustingsniveau.

Komen stijl en comfort voor u op de eerste plaats? Dan is de PULSE precies wat u zoekt! Zijn achterkant laat 
een blijvende indruk na dankzij het lagere bumperontwerp en de led-achterlichten. Aan de voorkant ziet 
u een sportief radiatorrooster dat doet denken aan de neus van een tijger, maar ook nieuwe dynamische 
luchtgeleiders én innovatieve Full-ledkoplampen. Binnenin geniet u van de handmatige airconditioning, een 
uniek PULSE-zetelmotief en een lederen stuur en versnellingspook. Hier vindt u trouwens ook alle exclusieve 
kenmerken van de PURE. Bovendien zijn er elektrische voorruiten met Auto Down-functie. 



Ceed GT. Klaar voor een sportief statement van formaat? De Ceed Hatchback GT klaart de klus. Aan de buitenkant trekt het 
nieuwe sportieve radiatorrooster met GT-logo en opvallende rode accenten meteen alle aandacht. Daaronder pronkt de nieuwe 
voorbumper met rode afwerking onderaan. De zijdrempels in koetswerkkleur met accenten in glanzend zwart en rood, alsook 
de zijspiegels in glanzend zwart leggen de nadruk op de atletische look. Uiteraard heeft hij een innovatieve led-cluster met 
geïntegreerde koplampen, mistlampen en richtingaanwijzers. Achteraan zorgen de nieuwe achterlichten met honingraatmotief 
voor een supersportieve uitstraling. Ook de sequentiële richtingaanwijzers dragen hieraan bij. Tot slot voegden we een nieuwe 
achterdiffusor, rode GT-accenten, een dubbele uitlaatpijp in roestvrij staal en 18" lichtmetalen velgen toe. Om zijn agressieve look 
nog wat kracht bij te zetten, wordt de GT exclusief gecombineerd met de 1.6 T-GDi 204 PK motor van Kia, een transmissie met 
dubbele koppeling en 7 versnellingen. De Sport-rijmodus zal het hart van elke avonturier moeiteloos veroveren. Kiest u voor de 
Ceed GT? Zet u dan schrap voor een gloednieuwe rijervaring!

Klaar om een statement te maken.

ProCeed GT Line. Combineer het stoere, sportieve design en de strakke vormgeving van de GT Line met de ruimte, veelzijdigheid 
en veiligheid van een Sportwagon. Voeg vervolgens een mooi, aflopend silhouet van een break toe. Maak nu kennis met 
de ProCeed GT Line: een wagen voor creatieve denkers en bestuurders. Binnenin vindt u een verfijnd interieur boordevol 
technologie, met grote schermen, een stuur in D-vorm met schakelpaddles en ergonomische zetels met geborduurd GT Line logo. 
Vanzelfsprekend is er voor elke trip voldoende ruimte voor passagiers en bagage. Voeg daarbij als finishing touch 17" (standaard) 
of 18" (optioneel) lichtmetalen velgen! Zo wordt elke rit een avontuur. 

Ceed Sportswagon GT Line. Bent u op zoek naar krachtige rijprestaties, de een sportieve look van een GT Line en veel ruimte 
voor nieuwe avonturen? Dan is de Ceed Sportswagon GT Line echt iets voor u. De achterbumper kreeg een sportiever design  
en ook het radiatorrooster met details in satijnchroom is atletisch gebouwd. De Full-ledkoplampen hebben geïntegreerde  
led-mistlampen. Neem plaats en ervaar dit indrukwekkende interieur boordevol technologie, met een sportief stuur in D-vorm  
met schakelpaddles en ergonomische zetels met geborduurd GT Line logo. De 17" of 18" lichtmetalen velgen zijn een lust voor  
het oog en al uw andere zintuigen. 

Voelt u de spanning toenemen? U verwacht iets nieuws. U kijkt uit naar het 
onverwachte. Bij Kia combineren we beide, want precies dankzij deze spanning 
zijn onze auto’s zo anders. 



Toon uw unieke karakter in uw persoonlijke selectie van originele 
Kia-accessoires. Het expressieve design van uw Ceed laat al 
zien dat u een echte autoliefhebber bent. Met onze Genuine-
accessoires wordt uw auto helemaal uniek voor u. Een stijlvol 
accent, extra comfort en gebruiksgemak voor alle inzittenden of 
praktische oplossingen die uw Ceed nog duurzamer of veelzijdiger 
maken. Omdat ze speciaal zijn ontworpen en gemaakt volgens 
dezelfde strenge standaarden als elke nieuwe Kia, passen al onze 
Genuine accessoires perfect.

Uw Ceed.  
Altijd even uniek als u.

Maak het u gemakkelijk. Wie houdt er niet van een 
beetje extra comfort? Een iPad-houder en kleerhanger 
zijn inderdaad erg handig, terwijl onze perfect passende 
voorruitbeschermers tegen vrieskou en zon uw leven het hele 
jaar door een pak gemakkelijker maken. Voortaan geniet u 
ook van zeer efficiënte snellaadkabels waarmee de wereld van 
elektrisch rijden voor u al snel geen geheimen meer kent.  

Bescherm uw investering. Hoe voorzichtig u of uw 
passagiers ook zijn, de hoogwaardige materialen in uw 
Ceed kunnen slijten door het veelvuldig in- en uitladen. Wilt 
u uw auto in topvorm houden? Maak dan uw keuze uit ons 
uitgebreide aanbod vloermatten, kofferbeschermingen, 
koffermatten en beschermfolies voor de achterbumper. 

Kies uw stijl. Subtiel of gedurfd? Dankzij onze 
stijlaccessoires weerspiegelt uw Ceed uw persoonlijkheid. 
Koetswerkstickers, chroomdetails of afwerkingen in 
geborsteld staal, led-sfeerverlichting voor het interieur ...  
elk detail draagt bij tot de unieke sfeer die u wenst. 

Verruim uw wereld. Elk Ceed-model biedt is nog veel 
veelzijdiger dan u zich kan voorstellen. Laat u verrassen 
door de uitgebreide mogelijkheden. Speciaal ontworpen 
dakkoffers of trekhaakdragers helpen u om alle uitrusting 
voor uw outdooractiviteiten te vervoeren.



Onafhankelijk. Vooruitstrevend. Inspirerend. Zelfzeker.  
Vier sleutelwoorden die bij Kia vooropstaan voor al onze wagens.  
Zeker binnenin. Door de stijlvolle interieuropties, zorgvuldig uitgekozen 
materialen en gedurfde uitrustingen zult u haast niet kunnen wachten om 
achter het stuur plaats te nemen. 

Gericht op individuele 
persoonlijkheid.

Zwarte zetelbekleding half stof / half leder  
(standaard op Pulse)

Zetelbekleding in leder / Alcantara met rode stiksels  
(standaard op Ceed en ProCeed GT)

‘GT Line’ zetelbekleding half stof / half leder  
(standaard op GT Line)

Zwarte stoffen zetelbekleding (standaard op Pure) Zetelbekleding in leder (via Pack Lounge op GT Line)

Zwarte zetelbekleding half stof / half leder  
(standaard op Ceed SW Business Line)

Zetelbekleding in leder  
(via Pack Lounge op Ceed SW Business Line)



Kleur uw wereld met creativiteit. Kies voor een horizon met persoonlijkheid. Laat Kia u inspireren.  
Wij bieden u 13 koetswerkkleuren en 6 opvallende velgen. Nu alleen nog kiezen welke uw favoriet is.

Uw persoonlijke favoriet.

Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

Cassa White (WD)* 
(Pas disponible en GT)

Infra Red (AA9) Orange Fusion (RNG) 
(enkel beschikbaar op  
GT Line en GT)

Blue Flame (B3L)

Splash Lemon (G2Y) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CSS)

Experience Green (EXG)

Machined Bronze (M6Y) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

Yucca Steel Grey (USG) 
(enkel beschikbaar op Pure 
en Pulse)

16" Stalen velgen  
205/55 banden en wieldeksels 

(standaard op Pure)

16" lichtmetalen velgen 
met 205/60 banden 

(standaard op Ceed SW Business Line)

17" lichtmetalen velgen 
met 225/45 banden 

(standaard op GT line)

16" lichtmetalen velgen 
met 205/55 banden 
(standaard op Pulse)

17" lichtmetalen velgen 
met 225/45 banden 

(via Design Pack op Pulse,  
optie op Ceed SW Business Line)

18" lichtmetalen velgen 
met 225/40 banden 

(standaard op Ceed en ProCeed GT)* Niet-metaalkleuren



Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen 
vandaag maar ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia exclusieve uitgebreide 
garanties. 

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.

Gerust onderweg.

Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een garantie 
van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 4 jaar 
150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is gratis en 
overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto 
regelmatig wordt onderhouden volgens het onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) of 
Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat onze 
batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom bieden we 
u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving of 150.000 km, 
afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor batterijen met een 
laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride elektrische Kia-wagens 

(MHEV) geldt de Kia-garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de 
eerste inschrijving, ongeacht het aantal kilometers op de teller. Dit 
betekent dat u jarenlang kunt genieten van ons milieuvriendelijk 
assortiment, elke dag opnieuw. 

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.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), hybride 
elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens (PHEV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van 
een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, 
wat er ook eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en 
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht het 
aantal kilometers op de teller. Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een 
batterijcapaciteit van 70%. Een vermindering van de batterijcapaciteit 
in HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om een 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.
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Kia 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.

1) 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 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.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.

Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


