Животот е таков каков што ќе го
направите.
		
Добре дојдовте во светот на Kia.
Животот е прекрасен. Живописен, непредвидлив и возбудлив во сите свои
сегменти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да откриете, Kia е со вас.
Ние во Kia ги посветивме нашите животи за да создадеме подобра иднина.
Затоа развиваме и создаваме автомобили што ви помагаат да откривате и
да уживате во нови хоризонти. Автомобили со впечатлив дизајн, напредни
технологии и паметни решенија. Автомобили со нашата гаранција од
неверојатни 7 години како доказ за нашиот извонреден квалитет. Што и
да правиме, нас нѐ води една мисија: секогаш да ги надминуваме вашите
очекувања.
Тоа го нарекуваме „The Power to Surprise“. Сега, ве покануваме да се
задлабочите и да ни дозволите да ве изненадиме.

Возбуда …

за вашиот дух

Ако барањето нови предизвици ве инспирира, ако прифаќањето нови искуства ве возбудува, ако излегувањето
надвор од удобната зона ве води напред, тогаш добре дојдовте во различниот свет на новиот Kia XCeed. Веднаш
може да забележите дека се работи за кросовер со впечатлив став. Ќе ја забележите предната решетка на теренско
возило, ED со уникатни LED-светла за дневно возење во вид на коцка мраз во Z-форма со стандардни светла за
магла. Кога ќе погледнете повнимателно, ќе ја забележите предизвикувачката долна предна решетка и суптилната
плоча за лизгање со сатенско хромирање, што додава дополнителна возбуда. А кога ќе ја додадете храбрата
форма и разиграниот дух, одеднаш ќе ви стане јасно дека новиот Kia XCeed е дизајниран за возачи што живеат за
следната возбуда што ги чека.

Предизвик

за ваш

к…

шите сетила

Уживајте во возбудата да ги правите нештата на свој
начин, во радоста на индивидуалноста, во забавата на
сопствената мелодија … во новиот Kia XCeed можностите
се бескрајни. Од спортската силуета на кросовер купе,
нагласена со закосена линија на покривот и калниците на
тркалата и праговите во стилот на теренско возило, па сѐ
до храбриот дизајн на тркалата од 18", очигледно е дека
Kia XCeed гордо се истакнува од толпата. Ако го додадеме
и големото растојание од подлогата за секој терен, со
подигната, а сепак смирена спортска положба за седење
за максимална видливост како и чисто уживање во
возењето, го добивате совршениот партнер за откривање
нови хоризонти, во и надвор од градот.

Таму каде што другите не се осмелуваат да откријат што се крие зад следниот свиок … вие велите „ајде да
видиме“. Затоа кога ќе поминат покрај новиот Kia XCeed, останатите може само да се восхитуваат на вашиот
избор на кросовер и колку тоа зборува за вас. Можеби се работи за култниот заден дизајн со низок агол и со
елегантни задни светла што бараат почитување, или можеби се работи за впечатливата форма на задниот
браник што остава незаборавен впечаток, па дури и двете издувни цевки и хипер-сребрениот дифузер што го
забрзуваат пулсот. Или можеби едноставно поради тоа што погледот на задниот дел го открива тоа што новиот
Kia XCeed навистина претставува … највозбудливо доживување на возењето.

Прифатете ја …

вашата необичност

Модерен …
стил

Ако се познавате себеси и имате поставено свои стандарди за иновации, веднаш ќе знаете дека
стилската внатрешност на новиот Kia XCeed поставува нови стандарди во поглед на квалитетот,
удобноста, технологијата и поврзувањето. Од мигот кога ќе седнете внатре, ќе откриете
впечатлива комбинација на стил и префинетост, од суптилната контролна табла до удобните
седишта, од прегледниот и целосно дигитален екран од 12,3" до системот за навигација од 10,25".
А, како дополнување, вграден е UVO Connect, ексклузивниот систем за телематика на Kia, со Kia
Live што обезбедува ажурирања за навигацијата во реално време и апликацијата UVO за паметни
телефони Android и Apple со многу функции за дијагностика – сето тоа направено за да имате
целосна контрола над сите авантури што ви претстојат. За дополнителна забава, на располагање
ви стои опцијата за пакет за внатрешност во жолта боја, со жолти елементи на контролната табла,
жолто шиење на панелите на вратата и седишта со жолто шиење и уникатен дизајн во вид на саќе.

Бидете …
слободни

Отворен за возење во град, отворен за авантура и отворен за бескрајни можности
значи дека новиот Kia XCeed е совршениот сопатник за вас. Со динамичната, а
просторна каросерија, никогаш нема да имате потреба да го жртвувате стилот и
разновидноста. Штом ќе ги видите задните седишта што се преклопуваат во сооднос
40:20:40, просторниот товарен простор од 426 литри, бројните опции за багаж и
паметната електрична задна врата, ќе знаете дека ова е кросовер што е дизајниран
да одговори на сите ваши потреби, но и да ги воодушеви сите кои се со вас.

Разбудете ја …
вашата фантазија
Ако тоа што е во далечината ве возбудува повеќе од тоа што е веднаш
пред вас, тогаш секогаш ќе почувствувате возбуда кога ќе се приближите
до Kia XCeed, бидејќи ова е кросовер што комбинира смел дизајн за смели
мислители, просторна внатрешност за бестрашни авантури, исклучителна
удобност за оние што го ценат луксузот и ниво на практичност што секогаш
ќе ве восхитува. Отворете го со паметниот клуч од Kia, во комбинација
со паметната електрична задна врата, стартувајте го со копчето за
стартување/исклучување и подгответе се за возбудувањата што ви
претстојат.

Практичност и
удобност

Греење и проветрување на предните седишта + греење на задните седишта
Без оглед на временските услови, Kia XCeed е секогаш подготвен. Предните и задните седишта можат да
се загреат кога времето е ладно. Седиштата имаат три поставувања за греење и брзо се загреваат, па
температурата се израмнува кога ќе се постигне саканата температура, а во топлите летни денови, предните
седишта можат да се проветруваат за да ви биде свежо и удобно.

40:20:40 седишта со целосно преклопување
Благодарение на седишта што се делат и се преклопуваат, се

Целосно дигитален екран за групата
инструменти од 12,3"

приспособува на вашите потреби – одлично за превоз на патници

Изборниот целосно дигитален екран со висока дефиниција

и целиот нивен багаж, како и за превоз на габаритни предмети,

за групата инструменти има 12,3" и ви обезбедува основни

спортска опрема, скии и друго.

информации и сѐ што ви е потребно за да имате контрола над
возењето.

вашиот свет

Инфозабава

Поврзете го …
Ако можностите не знаат за граници, а вие
постојано сте во движење, новиот Kia XCeed ви
овозможува секогаш да бидете брзо и лесно
поврзани со технологијата преку Android Auto
и Apple CarPlay. Изберете ја дестинација преку
напредниот систем за навигација со брз екран
на допир од 10,25" или едноставно испратете ја
до автомобилот од мобилната апликација UVO
Connect, полнете го телефонот безжично или
користете Bluetooth® со препознавање говор за
музиката и повиците – на што и да наидете на
патот, секогаш ќе бидете поврзани и подготвени
за тоа.

Безжичен полнач за телефони

JBL Premium Sound System

Заборавете ги каблите, само ставете го паметниот телефон со Qi

За одличен звук, новиот Kia XCeed нуди JBL Premium Sound

технологија на практичниот безжичен полнач за телефони.

System. Има осум звучници и напредна технологија Clari-FiTM
за обновување на музиката за да го подобри квалитетот на MP3нумерите и да понуди звук со висока дефиниција.

5-годишно ажурирање
на картите

5

Како дел од нашето ветување за сеопфатен
квалитет, сите нови возила Kia со фабрички
поставен уред за навигација од LG имаат
годишни ажурирања на картите при
сервисирањето во текот на 5 години.
Оваа уникатна програма обезбедува дека
системот за навигација секогаш ги има
најновите карти.

Истражете ја ...
			вашата стручност

KIA UVO CONNECT
Целосно создадена од Kia, UVO CONNECT го внесува возењето во дигиталната ера на два начина. Прво, нашата нова услуга Kia
Live обезбедува голем број информации за вашето патување во реално време на вашиот систем за навигација,
и второ, нашата нова апликација UVO нуди голем број податоци и информации за вашето возило преку вашиот паметен телефон
Android или Apple smartphone. Исто така, оваа возбудлива нова технологија е развиена во согласност со најновата Директива на
ЕУ за заштита на податоците и обезбедува највисоки нивоа на транспарентност, заштита и приватност на податоците.

Kia Live
Откако ќе се активира, Kia Live ја користи SIM-картичката вклучена
во системот за инфозабава за да вчитува и ажурира податоци во
живо за своите услуги, за да имате пристап до информациите што
веднаш се прикажуваат директно на екранот за навигација.

Информации за сообраќајот во живо

Точки од интерес

Системот за навигација обезбедува точни информации

Барате место за јадење, локален бизнис или некоја

за сообраќајот во живо од TomTom што се ажурираат

знаменитост за да ја посетите? Сите овие информации се

на секои две минути, така што вие ќе знаете каде точно

лесно достапни со регистарот на точки од интерес што

сообраќајот се одвива без застои или кои области треба

редовно се ажурира во реално време.

да се избегнуваат. Кога некаде има метеж, системот ќе ве
извести и ќе ви предложи алтернативни маршрути.

Паркирање
Kia Live ви ги прикажува достапните места за паркирање

Камери/опасни зони

пред да пристигнете на вашата дестинација. Ќе прикаже

Ќе добиете известувања и за многу фиксни и мобилни

потенцијални места за паркирање покрај улицата или

камери за мерење брзина, како и области со ограничен

надвор од улицата, вклучувајќи ги локациите, деталните

пристап. Системот ќе ве предупреди и за областите каде

информации, цените и достапноста.

што многу често се случуваат незгоди.

Информации за гориво

Временска прогноза

Кога горивото во резервоарот ќе биде при крај, системот

Достапна е временска прогноза за четири дена. Само

ќе ви ги прикаже најблиските бензински станици и цените

внесете ја дестинацијата за да прегледате резиме заедно

преку интернет-базата на податоци на TomTom за да

со минималните и максималните температури, брзината на

можете соодветно да планирате каде да застанете за да

ветрот и шансите за сонце или дожд.

дополните гориво.

Апликација UVO
Дизајнирана за паметни телефони Android и Apple, апликацијата UVO ви
овозможува целосен спокој со целата палета функции што се посветени на
обезбедување дијагностички податоци за статусот на вашиот автомобил и вашите
патувања. Апликацијата може да активира и бројни функции и карактеристики
од далечина кога сте подалеку од автомобилот.

Информации за возилото

Услуга од далечина

Најди го автомобилот

Испрати до автомобилот

ви ја кажува последната позната локација на возилото –

ви овозможува да го планирате и да го одредите патувањето

совршено ако сте паркирани на голем паркинг.

преку апликацијата за чесно користење со системот за навигација.

Статус на возилото
овозможува преглед на клучните елементи на автомобилот,

Известувања

како што се бравите на вратите, палењето, акумулаторот и
нивото на полнење.
Мои патувања
дава преглед на претходните патувања вклучувајќи ја
просечната брзина, поминатото растојание и времето
поминато во место.

Известувањата ќе ве известат секогаш кога ќе се активира
алармот на автомобилот, споделуваат Известувања за
дијагностика со вас за постојниот статус на автомобилот и
ви доставуваат Месечен извештај за возилото што ви дава
преглед на користењето на автомобилот.

Услуга за информации и контрола за вашиот Kia; услугите ќе бидат достапни бесплатно за период од седум години што ќе започне на денот кога возилото било
продадено на првиот сопственик на возилото, т.е. точка во времето кога првичниот договор за купување стапил во сила и може да биде предмет на промена во
текот на овој период. Деталите за работата и условите за користење може да ги добиете од вашиот партнер за Kia и на kia.com. Потребен е паметен телефон со
оперативниот систем iOS или Android и договор за мобилен телефон со опција за податоци што може да предизвикаат дополнителен трошок.

Каде? Кога? Како?
Одговорот е овде.
Нашиот нов систем за навигација со Услуги за поврзување од Kia што се
обезбедуваат преку TomTom обезбедува доверливо наведување по маршрута до
следното ниво на точност и совршеност. Live Services. Ви овозможува да бидете во
допир со надворешниот свет и нуди најпрактични информации. Во срцето се наоѓа
уред со Wi-Fi што овозможува системот за навигација на XCeed да се поврзе на
интернет преку паметниот телефон.*

Услуги за поврзување од Kia

Информации за
сообраќајот во живо**

Камери за мерење
брзина**

Локално пребарување

Системот за навигација обезбедува точни

Ќе добиете известувања и за многу

или некое конкретно место за средба,

информации за сообраќајот во живо што

камери за мерење брзина, и фиксни и

едноставно изберете Local Search

се ажурираат на секои две минути, така

мобилни, како и области со ограничен

(Локално пребарување).

што вие ќе знаете каде точно сообраќајот

пристап. Системот може да ги земе

Базата на податоци содржи 500

се одвива без застои или кои области

предвид дури и областите каде што

категории за пребарување, 25.000

треба да се избегнуваат. Кога некаде има

многу често се случуваат незгоди и да ве

клучни зборови и 250.000 места за да го

метеж, системот ќе ве извести и ќе ви

предупреди за овие црни точки.

најдете тоа што ви треба.

Ако барате ресторан, супермаркет

предложи алтернативни маршрути.

Временска прогноза
Дали викендот ќе биде сончев или

Информации за
паркирање

дождлив? Подобро проверете ја

За да ви помогне полесно да се

при крај, системот ќе ви ги прикаже

временската прогноза.Само внесете

паркирате, системот ќе ги означи местата

најблиските бензински станици и цените

ја дестинацијата за да прегледате

за паркирање пред да пристигнете на

преку интернет-базата на податоци

резиме за следните четири денови,

дестинацијата. Ќе прикаже потенцијални

на TomTom за да можете соодветно

заедно со минималните и максималните

места за паркирање на улицата врз

да планирате каде да застанете за да

температури, брзината на ветрот и

основа на историските податоци и места

дополните гориво.

шансите за сонце или дожд.

за паркирање надвор од улицата чија

Информации за гориво
Кога горивото во резервоарот ќе биде

достапност е прикажана со бои.

Android AutoTM е дизајниран за да ви помогне да бидете совршено поврзани со телефонот, а истовремено да го сведе вознемирувањето
на минимум за да бидете безбедни на патот. Едноставниот, интуитивен интерфејс ви овозможува да пристапите до карактеристики
како што се Google Maps, апликации, музика и говорна контрола и автоматски ги организира информациите во едноставни картички
што се појавуваат токму кога ви се потребни.

Apple CarPlayTM е паметен, безбеден начин да користите iPhone додека возите. Ги собира сите работи што можеби сакате да
ги направите и ги става во екранот на XCeed за да може да добивате насоки, да повикувате и да слушате музика, а погледот
постојано да ви биде насочен кон патот.
* Паметните телефони со претплата за податоци треба да ги активираат услугите. ** Може да важат законски ограничувања за овие услуги во зависност од земјата на користење.

вашата независност
Додека возбудата од патот што претстои и возбудата од новите искуства ве
водат напред, добро е да знаете дека постојано сте заштитени. Затоа новиот
Kia XCeed доаѓа со ADAS на Kia (Напредни системи за помош на возачот) – цела
палета иновативни карактеристики и напредна технологија за да овозможи
што е можно подобра безбедност за вас и за патниците.

Помош за избегнување преден судар (FCA)
Системот стандардно може да открие возила пред вас и пешаци, и,

Паметен темпомат (SCC)* со функција Stop and
Go

како опција, велосипедисти. Using a camera to

Со користење на камера и радар, паметниот темпомат може да ги

Системот користи камера и радарски сензори за да ја набљудува

регулира брзината и растојанието на XCeed во однос на возилото

брзината и растојанието меѓу возилата и го предупредува возачот

напред. Системот го одржува растојанието до возилото напред

во случај на можен ризик од судар со активирање на визуелно

така што автоматски ја приспособува брзината на автомобилот.

предупредување. In conjunction with the optional radar sensor that

Ако возилото напред забрза, XCeed забрзува до поставената

Во комбинација со радарскиот сензор што открива велсипедисти

брзина. Ако возилото напред забави и поставеното безбедно

што е достапен како опција, управувачот вибрира за да ве

растојание не може да се одржи, системот ќе ја намали брзината,

предупреди. Ако нема реакција од возачот, автомобилот сопира

па дури и ќе го сопре автомобилот. Корисна функција, особено во

автоматски за да избегне незгода или да ги намали последиците.

сообраќај со многу застанувања.

Безбедност и помош

Заштитете ја …

Систем за предупредување за судар во мртви
агли (BCW)

Помош за задржување на сообраќајната лента
(LKA)

Системот за предупредување за судар во мртви агли има радарски

Нема потреба да се грижите дека ќе излезете од вашата сообраќајна

сензори што ги набљудуваат мртвите агли и ве предупредуваат за

лента. Помошта за задржување на сообраќајната лента користи

автомобили што доаѓаат со симбол во ретровизорот на вратата.

камера што се наоѓа во горниот дел од ветробранот за да ги
набљудува ознаките на сообраќајната лента и ако случајно излезете
од сообраќајната лента, системот ќе ве предупреди, па дури и ќе го
насочи автомобилот назад во лентата.

Набљудување зад возилото (RVM) со
динамично насочување при паркирање

Предупредување за внимание на возачот (DAW)

Набљудувањето зад возилото е достапно на мултимедијалните

го следи шаблонот на управувачот, трепкачите, забрзувањето и

екрани и екраните за навигација од 8" или 10,25" и ви дава

вкупното траење на патувањето. Ако покажете знаци на поспаност

целосна слика кога возите наназад во место за паркирање

или невнимание, DAW ве предупредува и препорачува да направите

така што прикажува динамични насоки што ви помагаат да се

пауза.

паркирате.

Системот открива дали концентрацијата ви се намалува така што

вашите опции
Новиот Kia XCeed е посветен да ви ја обезбеди слободата да го доживеете неочекуваното додека значително го
олеснува секојдневното возење со иновативните функции што ви овозможуваат да возите побезбедно. Треба да се
пробиете низ сообраќаен метеж, потребна ви е помош при паркирање или повеќе светло навечер? XCeed се грижи
за тоа за да може да ја избегнете потенцијалната опасност.

Помош за следење на сообраќајната лента (LFA)
Автономниот систем за возење на Kia од второ ниво претставува џиновски исчекор кон полуавтоматско возење.
LFA ги контролира забрзувањето, сопирањето и управувањето во зависност од возилата напред. Тоа го олеснува
возењето во сообраќајни метежи и го прави побезбедно. Системот користи камера и радарски сензори за да
одржи безбедно растојание од возилото напред и го набљудува ознаките на патот за да го задржи автомобилот во
средината на сообраќајната лента. LFA работи при брзини од 0 до 180 km/h.

Безбедност и помош

Ослободете ги …

Предупредување за судар од заден вкрстен
(RCCW)

Помош за долго светло (HBA)

Кога излегувате во рикверц од место за паркирање или приод,

долгите светла. Кога камерата во ветробранот ќе открие светло од

предупредувањето за судар од заден вкрстен сообраќај ве

предните фарови на возило што доаѓа кон вас навечер, системот

предупредува за потенцијален сообраќај што ви го сече патот.

за помош за долго светло автоматски се префрла на средно светло

Кога условите го дозволуваат тоа, XCeed автоматски ќе ги вклучи

за да не ги заслепите другите возачи.

Паметна помош за паркирање (SPA)
Паметната помош за паркирање значително го олеснува

Интелигентно предупредување за
ограничување на брзината (ISLW)

паркирањето. Ги користи предните, страничните и задните

Функцијата за информација за ограничување на брзината ви

сензори за да пронајде место за паркирање и ви помага при

ги дава сите потребни информации за да бидете во рамките

паралелно и напречно паркирање. Вие треба само да управувате

на ограничувањето на брзината. Со користење на камерата на

со сопирачката, гаста и степените на пренос, а системот се грижи

ветробранот, системот ги чита ограничувањата на брзината и на

за управувањето. Може да ви помогне и да излезете од паралелни

претекнувањето, па јасно ги прикажува информациите на екранот

места за паркирање.

за навигација и групата инструменти.

Моќен дизајн на моторот
За динамично возење во град и на
отворен пат, новиот Kia XCeed доаѓа
до 4 моќни големини на мотори и 5
варијанти на излезна моќност од 120
до 204 коњски сили. Со поддршката на
стручното инженерство на секое ниво,
сите агрегати ги исполнуваат најновите
европски стандарди за издувни гасови.

Исполнете ги …
вашите копнежи
Динамичното возење, агилноста и добиената моќност се во срцето на тоа што го одвојува Kia XCeed
од остатокот на кросоверите. Агрегатите на XCeed може да се конфигурираат за да се добијат
максимални перформанси со 6-степениот рачен или 7-степениот пренос со двојна спојка што нудат
чувство на брза реакција при секое патување. А за безгрижната возбуда, рачките за менување
степени на пренос ви овозможуваат лесно и беспрекорно да ги менувате степените на пренос без
да ги отстраните рацете од управувачот, а со дополнителните опции за режими на возење секое
патување станува незаборавно доживување.

Агрегат

Рачен менувач

7-степен пренос со двојна спојка (DCT)

Рачниот менувач комбинира брза и глатка промена на степените

7-степениот пренос со двојна спојка од најновата генерација

на пренос и сооднос на степените на пренос што е во согласност

овозможува спортско возење и одлична економичност на

со кривите на вртежниот момент на моторот. Резултат? Совршена

потрошувачката на гориво.

рамнотежа помеѓу моќноста и ефикасноста.

Рачки за менување степени на пренос*

Избор на стилот на возење (DMS)*

Рачките за менување степени на пренос ви овозможуваат да ги

Направен да го одведе задоволството од возењето на следното ниво,

менувате степените на пренос без да ги отстраните рацете од

изборот на стилот на возење може да го направите преку копчето

управувачот. Го прават возењето подинамично и поинтуитивно,

за спортски режим што се наоѓа до рачката на менувачот. Заедно

но контролата е во вашите раце.

со DCT, ја зголемува динамичноста на возењето преку подобар
одговор на гаста и забрзувањето од мирување, како и оптимизирани
перформанси при претекнување. DMS овозможува подобра реакција

* DMS и рачките за менување степени на пренос се достапни само
за модели со менувач DCT.

при управување и совршено ги дополнува тркала од лесна легура
од 18“ за потполно динамично возење.

Исполнете ја …
својата страст

Ако другите одат во таа насока, а вие инстиктивно
скршнувате во спротивната, ако вашите одлуки ги носите со
главата, но и со срцето, тогаш добре дојдовте во новиот Kia
XCeed LX или XCeed EX.

Новиот Kia XCeed LX
Уживајте во различен ритам со новиот LX, со црна предна
решетка, Iсо LED светла за дневно возење во вид на коцка
мраз со практична помош за долго светло за безбедно
возење навечер, 16" тркала од лесна легура, LED задни
светла, темпомат, помош за задржување на сообраќајната
лента и предупредување за преден судар. Стандардна
опрема во внатрешноста се радиото од 5", Bluetooth и
екран од 3,5" за групата инструменти, а може да ја додадете
опцијата за група за набљудување со екран од 4,2". За уште
поголема удобност, автоматската контрола на светлата,
предупредување за внимание на возачот и предните
електрични прозорци доаѓаат како стандардна опрема на LX.
Исто така, меѓу другата дополнителна опрема спаѓа мрежеста
црна хромирана решетка, задни електрични прозорци и 18"
тркала од лесна легура за подобар стил.

Тапацир

Новиот Kia XCeed EX
Ако екстра стил и удобност ви се на врвот од списокот на
желби, тогаш новиот EX е совршен за вас, со цел спектар
дополнителни спецификации, како што се црна хромирана
решетка во вид на двојно сечило, предни и задни LED светла
со предни и задни светла за магла, плус привлечни 18" тркала
од лесна легура со завршница diamond-cut и предни и задни
електрични прозорци со функција за автоматско спуштање. Во
внатрешноста, ќе најдете цела палета возбудливи дополнителни
карактеристики, како што е кожен управувач и кожена рачка
на менувачот, аудиоекран од 8" што може да се надгради на
екран за навигација од 10,25", Bluetooth со препознавање глас,
набљудување зад возилото за динамично паркирање и екран
од 4,2" за групата инструменти што може да го надградите на
изборниот целосно дигитален екран од 12,3". За уште полесно
користење, тука е и изборната технологија на паметен клуч,
како и притисното копче за стартување, а за надворешноста
може да изберете црна хромирана предна решетка за
дополнителен впечаток.

вашата оригиналност
Кога секоја можност претставува авантура што треба да се случи, новиот Kia XCeed
има цела палета додатоци за да одговори на вашата жед за авантура. Од брз викенд,
до спортски авантури или големи шопинг-екскурзии, нашата гама има практични
искуство за сите ваши потреби за да оставите свој личен печат. Вклучени се и многу
стилски решенија за да се нагласи динамичниот изглед на новиот XCeed. Што и да ви
е потребно, ние го имаме.

Носачи за на покрив, алуминиум
Овие цврсти алуминиумски носачи за на покрив се лесни, брзо
се монтираат и ви помагаат да пренесете сѐ што ќе ви затреба на
следната авантура.

Носач за велосипеди за сите куки за влечење
и кутија за на покрив
Носачот за велосипеди за сите куки за влечење е совршен
придружник за излетите со велосипед. Дизајниран е за
максимално уживање и минимални грижи. Може да носи два
велосипеди. Исто така, најверојатно ќе ви треба повеќе простор
за багаж од обично. Пред да почнете со стискање на работите
во кабината, уживајте во удобноста што ви ја нуди оваа глатка и
издржлива кутија за на покрив. Лесно се монтира, а отворањето од
двете страни овозможува брз пристап.

Додатоци

Надградете ја …

Украсна лента на задниот браник со оптичко
хромирање

Прагови на багажниот простор со оптичко
хромирање

Мал детаљ со префинет изглед. Ставете ја оваа префинета

Овие заштитници од сјаен не’рѓосувачки челик се совршени за

површина од темен не’рѓосувачки челик на задниот браник

додавање префинет хоризонтален детаљ на внатрешниот праг и

за суптилно нагласување на задниот браник. Достапна е и во

на задниот браник од багажниот простор на XCeed. Достапна е и

завршница од полиран алуминиум.

во завршница од полиран не’рѓосувачки челик.

Капаци за ретровизорите на вратите со
оптичко хромирање

LED-светла за багажниот простор и задната врата

Вниманието посветено на деталите некогаш е многу важно.

обидувате да најдете нешто во темнина, ниту да згазнете во нешто

Подобрете го вкупниот визуелен впечаток на вашиот XCeed така

кога го правите тоа. LED-светлата за багажниот простор и задната

што ќе ги додадете овие капаци од не’рѓосувачки челик со висок

врата се вклучуваат веднаш штом ќе ја отворите задната врата.

сјај. Достапна е и во завршница од полиран не’рѓосувачки челик.

Уживајте во совршената видливост внатре и надвор од багажниот

Никогаш повторно нема да се почуватвувате беспомошни кога се

простор.

			вашите сетила
Опции за внатрешноста, внимателно избраните материјали и храбрите тапацири,,
веднаш ќе сакате да седнете зад управувачот. Изберете од стандардниот црн
текстилен тапацир, со сатенска хромирана контролна табла и отвори за воздух;
или, како алтернатива, изберете ја опцијата тапацир од вештачка кожа и ткаенина
во сива или црна боја за тој специјален допир. За најдобриот стилски впечаток,
достапна ви е опција за пакет во жолта боја со жолто шиење, дизајн на седиштата
во вид на саќе, впечатливи жолти додатоци на контролната табла и црни линии на
покривот, или, за најпрефинетиот Kia XCeed, во внатрешноста може да се користи
тапацир од природна црна кожа.

EX опција за пакет во жолта боја
Овој пакет во жолта боја доаѓа со седишта од црна вештачка кожа и ткаенина со жолто шиење
и дизајн во вид на саќе, заедно со централна инструмент-табла со висок сјај и впечатливи
жолти метални елементи на контролната табла.

Пакети за внатрешност

Разгалете ги …

Стандардно ниво LX

Стандардно ниво EX

Во стандардниот пакет LX се вклучени црн текстилен тапацир на

Стандардното ниво EX има седишта од сива вештачка кожа и ткаенина

седиштата и впечатливи сатенски хромирани завршници.

и впечатлива централна инструмент-табла со висок сјај со сатенски
хромирани завршници.

Опција за црн пакет EX

EX опција за квалитетна црна кожа

Изберете црни седишта со тапацир од сив текстил и вештачка кожа,

Седиштата со меки перничиња со црна природна кожа нудат удобност

со централна инструмент-табла со висок сјај и впечатливи сатенски

при долго седење. Совршен спој за украсите со висок сјај и сатенски

хромирани завршници.

хромирани додатоци на контролната табла.

впечаток

Со избор од 12 впечатливи бои на каросеријата и избор
на 16" или 18“ тркала од лесна легура, постои Kia XCeed
направен за да ви биде миленик.

Бои за каросерија

Cassa White (WD)

Deluxe White Pearl (HW2)

Sparkling Silver (KCS)

Black Pearl (1K)

Infra Red (AA9)

Penta Metal (H8G)

Copper Stone (L2B)

Lunar Silver (CCS)

Blue Flame (B3L)

Cosmos Blue (CB7)

Orange Fusion (RNG)

Quantum Yellow (YQM)

Тркала

Димензии (mm)

16" тркало од лесна

18" тркало од лесна

легура

легура

Спецификации и бои

Оставете …

Спецификации
Мотор

1.0 T-GDI - GPF

Пренос

6-степен MT

Погон
Тип гориво
Тип мотор

1.4 T-GDI - GPF

6-степен MT

FWD

1.6 T-GDI - GPF

7-степен DCT

6-степен MT

FWD

Бензин со филтер за бензински честички (GPF)

1.6 CRDi (low) – SCR

7-степен DCT

6-степен MT

7-степен DCT

FWD

FWD

Бензин со филтер за бензински
честички (GPF)

Дизел
со филтер за бензински честички (SCR)
16 (четири по цилиндар)

12 (четири по цилиндар)

16 (четири по цилиндар)

16 (четири по цилиндар)

998

1.353

1.591

1.598

Максимална моќност KW (КС)/вртежи во мин.

88,3 (120) / 6000

103 (140) / 6000

150(204) / 6000

85(115) / 4000

Максимален вртежен момент (Nm/rpm)

172 / 1500-4000

Зафатнина на моторот (cc)

280 / 1500 -2750

300 / 1500 -2500

Максимална брзина (kph)

186

200

200

220

220

200

200

CO2 комбинирано (во град) (g/km)

156

175

158

197

173

122

124

CO2 комбинирано (отворено) (g/km)

115

123

122

135

133

110

119

CO2 комбинирано (комбинирано) (g/km)

130

142

135

158

148

114

120

Потрошувачка на гориво (во град)

6.8

7.6

6.9

8.6

7.6

4.6

5.2

5

5.4

5.3

5.9

5.8

4.2

5

5.7

6.2

5.9

6.9

6.5

4.3

4.6

Тежина на возилото (kg) (max.)

1.383

1.840

Бруто тежина на возилото (kg)

1.820

1.000 (1.410)

Максимална тежина за влечење (kg) со
сопирачки

1.200

450 (600)

1.410

1.200 (1.500)

Максимална тежина за влечење (kg) без
сопирачки

600

450 (600)

600

600 (650)

Потрошувачка на гориво (отворено)
Потрошувачка на гориво (комбинирано)

Мотор
Пренос

242 / 1500-3200

1.424

1.452

1.472

1.496

1.860

1.880

1.900

1.920

1.6 CRDi (high) – SCR

6-степен MT

Погон

7-степен DCT
FWD

Тип гориво

Дизел со селективна каталитичка
редукција (SCR)

Тип мотор

16 (четири по цилиндар)

Максимална моќност KW (КС/вртежи во мин.)

Димензии и капацитети
Вкупна должина (mm)

4.395

1.598

Вкупна висина (mm)

16"/1.483 18"/1.495

100(136) / 4000

Преден препуст (mm)

905

Зафатнина на моторот (cc)
Максимален вртежен момент (Nm/rpm)

1.860

265 / 1500-4500

280 / 1500 -2750

320 / 2000 -2250

Максимална брзина (kph)

196

198

CO2 комбинирано (во град) (g/km)

132

131

CO2 комбинирано (отворено) (g/km)

109

118

CO2 комбинирано (комбинирано) (g/km)

117

122

Потрошувачка на гориво (во град)

4.9

5.8

Потрошувачка на гориво (отворено)

4.1

5.2

Потрошувачка на гориво (комбинирано)

4.4

4.6

Тежина на возилото (kg) (max.)

1.472

1.496

Бруто тежина на возилото (kg)

1.900

1.920

Максимална тежина за влечење (kg) со
сопирачки

1.200 (1.500)

Максимална тежина за влечење (kg) без
сопирачки

600 (650)

Резервоар за гориво (литри)

Вкупна ширина (mm)

1.826

Меѓуоскино растојание (mm)

2.650

Заден препуст (mm)

840

50

Багаж (VDA)

426/1.378

Внатрешност
Растојание до покривот (mm)

Прв ред

Втор ред

987

953

Простор за нозете (mm)

1.073

883

Простор за рамена (mm)

1.428

1.406

Конкретната потрошувачка на гориво и вредностите за издувни гасови се определени според законски пропишаните процедури за мерење предвидени во (ЕУ) 2017/1153.
Горенаведените вредности се тестирани според новата WLTP, Светски усогласена постапка за тестирање на лесни возила, циклус на тестирање и претворање во NEDC, Нов европски
циклус на возење, и дополнително измерени според начинот RDE, Реални издувни гасови при возење.

Безгрижноста
што ви е потребна
7-годишна гаранција
Секој нов автомобил Kia има гаранција од 7 години/150.000 km .Првите 5 години
од гаранцијата се фабрички и се однесуваат од браник до браник е бесплатна и
пренослива на идните сопственици, под услов автомобилот редовно да се одржува
според распоредот за сервисирање. Доополнителните 2 години ги дава Киа Mоторс
Македонија се однесуваат само на погонската група (мотор и менувач)

5-годишна гаранција на бојата и 10-годишна гаранција против
корозија
Квалитетната боја на каросеријата обезбедува долготрајна заштита и сјај на новиот
автомобил Kia. Доаѓа и со супериорна заштита од корозија и 10-годишна целосна
гаранција од корозија.

Бидете во контакт со Kia
Посетете ја веб-локацијата www.kia.com за најновите вести. Дознајте повеќе за
Kia и нашата палета на возбудливи нови автомобили. Добивајте ги најновите вести
за достигнувањата во развојот на алтернативни горива, како што се течен гас,
хибридна технологија и технологија на горивни ќелии.

Финансирање
Локалниот претставник на Kia може да ви помогне со финансиски план што
најдобро ќе одговара на вашите потреби. Побарајте го за да добиете понуда.

7-годишна гаранција од Kia Motors Macedonia
Првите 5 години вашето возило се покриени сo фабричка гаранција од браник

ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

до браник каде што овој гарантен пакет е опишан во главната гаранциска
книшка и важноста е секаде во европа, додека давател на гаранцијата од
дополнителни 2 години е Kia Motors Macedonia.

www.kiamotors.com.mk

Kia Motors Macedonia
ул.Перо Наков 25
1000 Скопје
Северна Македонија
тел.: 02 2580 300
kia.mkd
kiamotorsmacedonia

Сите информации, илустрации и спецификации се точни во времето на печатењето
и се предмет на промена без известување. Моделите и спецификациите што се
прикажани во оваа брошура може да се разликуваат во зависност од моделите што
се достапни на вашиот пазар. Поради ограничувањата на процесот на печатење,
прикажаните бои на каросеријата може незначително да се разликуваат од
конкретните бои. За најновите информации, контактирајте со локалниот продавач
на Kia.

