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Dane Pojazdu

  Model XCeed

  Pojemność silnika 1.5

  Rodzaj silnika T-GDI

  Skrzynia biegów 7DCT

  Typ paliwa Benzynowy

  Moc

  Kolor lakieru B3L Blue Flame

  Kolor wnętrza (WK) 1-TONOWE CZARNE

  Wersja L

  Rok produkcji

  Rok modelowy 2023

Samochód w rozliczeniu

  Czy wiesz, że możesz zostawić swój samochód w rozliczeniu?

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać wycenę swojego obecnego

  samochodu i uwzględnić ją w warunkach zamówienia. (Wycena jest
aktualna na dzień sporządzenia kalkulacji i może ulec zmianie)

Szczegóły *

Cena katalogowa 127.500,00zł

 Cena koloru 2.500,00zł

Wyposażenie dodatkowe:

Promocje i Rabaty:

 Łączna cena samochodu 130.000,00zł

 Łączna cena samochodu z rabatami 130.000,00zł

Łączna cena samochodu i akcesoriów 130.000,00zł

Łączna cena samochodu i akcesoriów z rabatami 130.000,00zł

Kwota ogółem z VAT(23%) 130.000,00zł

Kwota ogółem bez VAT(23%) 105.691,06zł

WAŻNE! Niniejszy dokument jest wyłącznie przykładową informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) oraz innych właściwych przepisów prawa (nawet jeżeli został nazwany ofertą). Stanowi
jedynie zaproszenie w rozumieniu art.71 KC do zawarcia umowy sprzedaży. Kia Polska Sp. z o.o. oświadcza, że dane zawarte w cenniku i specyfikacji są aktualne na dzień sporządzenia tych dokumentów. Kia Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo dokonywania bez uprzedzenia zmian informacji zawartych w cennikach i specyfikacjach pojazdów. Powyższe może być spowodowane w szczególności brakiem określonych części wyposażenia lub oznaczonych
funkcji samochodu. W celu weryfikacji faktycznie dostępnych  właściwości danego pojazdu i jego wyposażenia oraz cen zalecany jest kontakt z autoryzowanym dealerem KIA, który udzieli w tym zakresie aktualnych informacji.
Wszelkie zgody i informacje z zakresu ochrony danych osobowych zostały już udzielone podczas pierwszego kontaktu z siecią sprzedaży KIA.W odniesieniu do konsumentów niniejsze zaproszenie nie stanowi wykonania obowiązków
informacyjnych, o których mowa w ustawie z 30-05-2014 r. o prawach konsumenta, nie stanowi  też oświadczeń (w tym jakichkolwiek zapewnień) sprzedawcy lub  importera lub producenta, o których mowa w powołanym akcie prawnym
oraz KC. Niniejsze oświadczenie w żadnym wypadku nie jest udzieleniem gwarancji na pojazd. Szczegółowe warunki gwarancji na pojazd jak również  okresy gwarancji udzielanej na pojazd marki KIA i na jego części są określone w
odrębnej umowie tj. Książce Gwarancyjnej, która jest zawierana dopiero przy zakupie pojazdu.
* Wskazane wartości mają charakter referencyjny i mogą ulec zmianie w zależności od dostępności, kursu euro, kosztów produkcji i kosztów transportu.
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Specyfikacja Kia XCeed

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

• System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych FCA

• System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy DAW

• Asystent utrzymania pasa ruchu LKA

• Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania HBA

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

• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED

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

• Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego

• Czujniki parkowania z tyłu

• Asystent jazdy utrzymujący samochód pośrodku pasa ruchu LFA

• System autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania rowerzystów FCA

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 i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

• Alarm obwodowy, immobilizer

• Pełnowymiarowa konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości

• Skórzane wykończenie kierownicy, wykończenie skórą ekologiczną drążka zmiany biegów

• Funkcja zdalnego sterowania centralnym zamkiem, składany kluczyk, automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu

• Radioodtwarzacz z 6 głośnikami i sterowaniem z kierownicy, złącze USB, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym

• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

• Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń

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

• Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania

• Relingi dachowe w kolorze srebrnym (czarne dla wersji GT-Line)

• Gniazdo 12V w konsoli centralnej

• Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej z przodu oraz z tyłu dla pasażerów tylnych siedzeń

• Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika

• Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

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

• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

• Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne z cienką ramką

• Przyciemniane szyby tylne
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Specyfikacja Kia XCeed

• Podłokietnik centralny tylnej kanapy z uchwytem na kubki

• Regulowana wysokość podłogi bagażnika

• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, konsola centralna z regulowanym wzdłużnie podłokietnikiem i nawiewami na tył

• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED

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

• Kieszenie w oparciach przednich siedzeń

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

• System nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, 10.25” kolorowy ekran dotykowy LCD, 7 letni plan darmowej aktualizacji, tuner radia cyfrowego DAB, Bluetooth z możliwością

podłączenia dwóch urządzeń

• Składane oraz dzielone tylne oparcie 40:20:40

Wygląd / Styl

• Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED

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

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

• Przedni grill z elementami chromowanymi

• Chromowane klamki wewnętrzne, elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym

Tapicerka

• Tapicerka skórzano – materiałowa (skóra ekologiczna) w kolorze czarnym, boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną w kolorze czarnym, jasne przeszycia foteli (kolorystyka wnętrza

WK)

Koła

• Koło zapasowe dojazdowe (niedostępne dla silnika 1.6CRDi MHEV)

• Zestaw naprawczy (dla silnika 1.6CRDi MHEV)

• Felgi aluminiowe 18-calowe z oponami 235/45/R18

Usługi łączności Connected Car

• Zestaw usług cyfrowych Kia Connect zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie

• Zestaw usług cyfrowych Kia Live zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym w zakresie: ruchu drogowego, informacji pogodowych, informacji o punktach użyteczności

publicznej, cenach paliw, miejscach parkingowych i stacjach ładowania

• 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

Wyposażenie opcjonalne wybrane
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Dane Techniczne Kia XCeed
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