


  Ако обичате иновативните технологии, 
Вие сте попаднали на точното място. 
  Ако динамичното управление отговоря на стила Ви, 
имаме специално предложение за Вас. 
  Ако обичате да се наслаждавате на всеки един момент, 
докато шофирате, ще Ви запознаем с Вашия нов приятел. 

KIA Ceed веднага грабва вниманието с атлетична фигура и модерен стайлинг. 
Дръзкият дизайн се отличава с агресивна предна решетка, атрактивно 
оформени LED дневни светлини, хромирани екстериорни елементи 
и спортни гуми Michelin със 17” алуминиеви джанти.

На точното място, 
  в точния момент



Интериорът е изпълнен от висококачествени материали, които ненатрапчиво
подчертават стилната обстановка в салона. Усещането за простор е допълнено 
от меки на допир повърхности. Централната конзола е ориентирана към водача 
за по-удобно управление на контролните уреди. Изключителният стайлинг е съчетан 
с иновативни технологии: навигационна система с 8-инчов сензорен екран и климатроник.

Мечтаният партньор

Вентилирани предни седалки с функции oхлаждане и oтопление + подгряване на задните седалки

Мемори пакет за 
шофьорската седалка

JBL Премиум саунд система

Безжично зарядно устройство за смартфон



Имате нужда от повече пространство? Представяме Ви новия Ceed Sportswagon.

Освен с обширен интериор, новият модел пленява с атрактивна визия и динамично 
управление. Предната част на автомобила е идентична с тази на 5-вратата версия, 
а страничният контур в подчертана хоризонтална равнина с инкорпорирани хромирани 
рамки на прозорците, създава усещане за пространство и повече комфорт. И ако това 
не е достатъчно, Ceed Sportswagon разполага с рейки на покрива, които Ви дават 
повече свобода за допълнителен багаж.

Добавете повече свобода



Повече място 
  за по-голям комфорт

Автоматично отваряне на багажника

Електрическа ръчна спирачка

USB и AUX входове за външни аудио източници  

Аудио система със 7” сензорен екран Отопляем волан



ProCeed е щипка допълнителен чар във все по-привлекателното, трето поколение Ceed. 
  Един автомобил, 
който пленява със зашеметяващ дизайн и редефинира определението за спортен стил. 
  Един автомобил, 
който надхвърля очакванията за пространство, гъвкавост и функционалност.
  Един автомобил, 
който ускорява пулса, активира страстта и завладява сърцата.

Мечтайте 
  по различен начин



С новия КИА ProCeed няма да се наложи да се лишите от стил за сметка на обширно 
вътрешно пространство. Салонът не само предлага комфорт за всеки на борда, но и 
вместимост на багажното отделение от цели 594 литра! Насладете се на климатизирани 
предни седалки със система за отопление и вентилация, дистанционно отваряне на 
багажника, 8” сензорен екран със съвременна навигационна система, безжично 
зарядно устройство и JBL Premium Sound System. 8” сензорен екран със съвременна навигационна система

Преоткрийте 
  истинското приключение



За ежедневно шофиране в града или динамично управление по високоскоростните 
магистрали, новият ProCeed е идеалният партньор, защото е оборудван с иновативни 
системи за сигурност и гама мощни двигатели. Моделът се предлага с бензинови или 
ефективни дизелови мотори, оборудвани с ръчна скоростна кутия или 7-степенна 
автоматична трансмисия с двоен съединител, комбинирана с пера за смяна на 
предавките от волана и система за избор на режим на шофиране.

Усетете тръпката 
  от динамичното управление



Когато се чувствате защитени, управлението на автомобила Ви доставя още по-голямо
удоволствие. Ето защо Ceed Ви предлага иновативни системи и усъвършенствани
технологии, които гарантират сигурността на всички пътници в автомобила.

Високо ниво на защита и сигурност

Lane Keeping Assist (LKAS)
Асистент за поддържане на траекторията 
в лентата на движение.

Smart Cruise Control (SCC) with Stop and Go
Системата поддържа дистанция с автомобила 
отпред като автоматично регулира скоростта.

Speed Limit Information Function (SLIF)
Система, разпознаваща знаците за 
ограничение на скоростта.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Автономна система за наблюдение на зоната пред автомобила, 
с включена функция за аварийно спиране.

Blind-Spot Collision Warning (BCW) and Lane Change Assist (LCA)
Система за контрол на мъртвата зона. Система за безопасна смяна на пътната лента.

Driver Attention Warning (DAW) Система за 
предупреждение при загуба на внимание и сънливост 
от страна на водача. Следи редица детайли в 
поведението на автомобила, като при установена 
нередност активира предупредителен звуков сигнал.



Lane Following Assist (LFA)
Система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента. 
Разпознава пътната маркировка, поддържа траекторията на автомобила в 
пътното платно, контролира ускорението, спирането и управлението в зависимост 
от колоната превозни средства пред автомобила. Системата използва външни сензори, 
за да поддържа безопасна дистанция и оперира в скоростен диапазон от 0 до 130 км/ч.Smart Parking Assist

Интелигентен паркинг асистент.

High Beam Assist (HBA) 
Система за автоматично включване и изключване на дългите светлини.

Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) 
Система за предупреждение за пресичащи отзад 
автомобили, която установява наличието на 
напречно движещи се автомобили при излизане 
на заден ход на път с натоварен трафик.

Rear View Camera
Камера за движение на заден ход 
с динамично навигиране.



Optional black leather

Интериорни пакети

LX standard black

Optional grey colour pack

EX standard black

Optional black colour pack



Интериорни пакети

Black leather /GT Line/Two-tone part-leather /SX/



Orange FusionCosmo Blue Copper Stone

Sparkling SilverDeluxe WhiteCassa White

(само за SX и GT Line)(без SX и GT Line) (без SX и GT Line)

Екстериорни цветове

Lunar SilverPenta MetalBlack Pearl

Track RedInfra RedBlue Flame

Размери (мм)



Алуминиеви 
джанти 16” 

Алуминиеви 
джанти 17”

Технически данни

Алуминиеви 
джанти 17”

Алуминиеви 
джанти 18”

Алуминиеви 
джанти 18”



КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
София 1138, бул. “Цариградско шосе” 144, Т 0700 14 777

www.kia.bg




