
Dane Pojazdu

  Model CEED

  Nadwozie Shooting brake

  Pojemność silnika 1.6

  Rodzaj silnika T-GDI

  Skrzynia biegów 7DCT

  Typ paliwa BENZYNA

  Moc

  Kolor lakieru (B3L) BLUE FLAME

  Kolor wnętrza (WK) 1-TONOWE CZARNE

  Wersja GT

  Rok produkcji

  Rok modelowy 2022

Szczegóły Oferty

Cena katalogowa 126.990,00zł

 Cena koloru 2.500,00zł

Wyposażenie dodatkowe:

 AEB DCT - Pakiet bezpieczeństwa dla 7DCT 4.000,00zł

 PNS -  Szklany dach 3.500,00zł

 PRE - Pakiet Premium dla wersji GT 3.500,00zł

 TEC - Pakiet Technologiczny 5.000,00zł

145.490,00złŁączna cena samachodu z akcesoriami 

82321-002



Specyfikacja Kia CEED

Wyposażenie standardowe

Bezpieczeństwo

• Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera

• Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń

• Pasy bezpieczeństwa z napinaczami (przód) oraz czujnikami obecności pasażera (przód / tył), system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

• ESC - System stabilizacji toru jazdy, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, ABS - System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

• Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych

• Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy

• Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

• High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania

• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu

• Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach

• Czujniki parkowania z tyłu

• Auto Park Assist – system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego z przednimi oraz tylnymi czujnikami

• Przednie lampy przeciwmgielne wykonane w technologii LED

• Tylne lampy wykonane w technologii LED z funkcją świateł do jazdy dziennej

• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED

Technologia / Komfort

• Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego

• Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

• Regulacja wysokości siedziska fotela kierowcy oraz pasów bezpieczeństwa dla pasażerów przednich siedzeń

• Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych

• Elektrycznie regulowane, podgrzewane oraz składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED

• Alarm obwodowy, immobilizer

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości

• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z wyświetlaczami w pokrętłach oraz funkcją automatycznego odparowywania przedniej szyby

• Skórzane wykończenie kierownicy oraz drążka zmiany biegów

• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne

• Radioodtwarzacz z 6 głośnikami i sterowaniem z kierownicy, złącze USB, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, tuner radia cyfrowego DAB

• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

• UVO Connect – zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do nformacji o Twoim samochodzie

• Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz pokrywie bagażnika przycisk uruchamiający

silnik START/STOP

• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, konsola centralna z regulowanym wzdłużnie podłokietnikiem, nawiewami na tył i portem USB dla tylnego rzędu

• Kolorowy wyświetlacz LCD komputera pokładowego o przekątnej 4.2”, regulacja podświetlenia zegarów

• Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego foteli przednich, manualna regulacja wysokość siedziska fotela pasażera

• Pakiet zimowy: podgrzewane przednie fotele z możliwością stopniowania, podgrzewana kierownica, podgrzewana szyba przednia

• Tryb Sport (dla wersji GT Line dostępny dla skrzyni 7DCT)

• Elektroniczny generator dźwięku (dostępny w trybie Sport)

• Sportowy układ wydechowy z aktywnymi klapami

• Live Services – zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym w zakresie: ruchu drogowego, informacji pogodowych, informacji o punktach

użyteczności publicznej, cenach paliw, miejscach parkingowych i stacjach ładowania



Specyfikacja Kia CEED

• 7-letni plan darmowej, stacjonarnej aktualizacji map

• OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji całej Europy i Rosji, darmowa przez okres jednego roku

Wygląd / Styl

• Spojler dachowy w kolorze czarnym lakierowany na wysoki połysk, światło stop w kształcie trójkąta

• Czarna podsufitka

• Zderzaki, klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia, barwione szyby

• Satynowe obramowanie szyb, zewnętrzne ozdobne elementy nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym

• Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym, chromowane klamki wewnętrzne

• Krata wlotu powietrza w kolorze czarno-czerwonym z satynowym wykończeniem

• Przyciemniane szyby tylne

• Aluminiowe nakładki na pedały

• Sportowy wzór kierownicy

• Aluminiowe wewnętrzne nakładki progowe

• Lusterka zewnętrzne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym

• Ozdobne elementy nadwozia lakierowane w kolorze czerwonym

• Dwie chromowane końcówki układu wydechowego, dyfuzor tylnego zderzaka

• Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym

Tapicerka

• Sportowe fotele, tapicerka skórzano – zamszowa w kolorze czarnym z emblematem GT, czerwone przeszycia foteli, boczków drzwi, kierownicy, drążka zmiany biegów

Koła

• Zestaw naprawczy (dla silnika 1.5T-GDI MHEV oraz 1.6T-GDI)

• 18” aluminiowe obręcze kół GT z oponami Michelin Pilot Sport 4 w rozmiarze 225/40/R18 , 17-calowe tarcze hamulcowe przód

Funkcjonalność

• Roleta przestrzeni bagażowej

• Sortownik pod podłogą bagażnika, schowek na roletę

• Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary

• Gniazdo 12V w konsoli centralnej

• Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika

• Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

• Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania

• Przednie gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych

• Kieszenie w oparciach przednich foteli

• Podłokietnik centralny tylnej kanapy z uchwytem na kubki

• Składana oraz dzielona tylna kanapa 40:20:40, uchwyty do składania kanapy w bagażniku

Wyposażenie opcjonalne wybrane



Dane Techniczne Kia CEED




