The new Ceed
Family.

The new Kia Ceed family.
Connectivity that inspires.
Вярваме, че шофирането трябва да бъде нещо повече от чисто удоволствие.
Да ни помогне да се преместим на друго място, където можем да мислим различно,
да бъдем по-креативни и да изследваме нови връзки. Ако всичко това ви звучи
като нещо което търсите, тогава нямо по-добро място за ново начало от това тук.
Разгледайте впечатляващия Ceed с неговата обточена модерна стилистика.
Или зашеметяващия ProCeed за още повече динамика и мощ. Какво ще кажете за Ceed
Sportswagon за функционалност и приключения. Който и Ceed да изберете, ние ще
съчетаем дръзкия дизайн с иновативни технологии и изключителен комфорт.

Designed for a new direction.

Съчетанието между завладяващ дизайн и динамични качества създава вълнуващи
емоции у вас? В такъв случай новият Ceed GT-line незабавно ще грабне вниманието
ви. Погледнете отпред, където ще откриете „тигровият нос“ в спортната решетка,
впечатляващ дизайн на предната част с финален завършек в сатенен хром.
Вижте криловидно оформените LED дневни светлини и LED светлините за мъгла,
интелигентно интегрирани в предните светлини. Обърнете внимание на задните
светлини с оформени като пчелна пита стилни LED елементи и лакирания черен
дифузьор, отново с фин завършек в сатенен хром. Задните LED светлини включват
и мигачи с плавно преминаваща светлина. И, като завършек, на разположение са
17” алуминиеви колела за цялостно спортно излъчване.

Styled for forward thinking.
Мислите ли, че интериорът на автомобила
би трябвало да бъде свързан с желанията
и нуждите ви по начина, по който вие
сте свързани? В Ceed GT-line всичко е
композирано около водача. Заповядайте
и вижте цялостното, непрекъснато и
фокусирано върху водача оформление с
мека на докосване повърхност. Открийте как
новите технологии и иновативни решения
ви свързват с автомобила и външния свят с

помощта на навигацията с 10,25” сензорен
екран. Потопете се в черните седалки с
кожа, кадифе и контрастни сиви шевове.
Почувствайте спортния волан с GT-line и
динамичното усещане при управление на
лоста, облицован с перфорирана кожа.
Осигурете си удобството на безжичното
зареждане на смартфон. Внезапно
всички ваши сетива са свързани с нещо
запомнящо се.

Crafted for new horizons.
В Kia ProCeed GT ще се насладите на висококачествен интериор със
специално създадени седалки в черен велур и кожа, с контрастни червени
шевове. Пред вас се открива спортен волан скосен в долната част, оборудван
с лостчета за превключване и скоростен лост облицован с перфорирана
кожа. Обърнете внимание на красиво оформеното табло с 12,3” дигитален
инструментален панел за водача и 10,25” сензорен екран на мултимедийната
система с навигация. Свързаността продължава с премиум аудио системата
JBL и USB порт за зареждане за пътниците отпред. Съчетанието от всичко
това в ProCeed GT осигурява пространство на изтънченост и технологии
създадени за да свържат вас с предстоящото пътуване и света наоколо.

Made to make
connections.
В Kia, ние смятаме, че пространството говори
чрез обемите. Пространство за изследване
на вашата творческа страна. Пространство за
забавление. Пространство за свързване със
заобикалящата ви среда и с останалите. Ето
защо в моделното смейство Ceed ще откриете
безпроблемна и лесна за работа технология,
която ще ви поддържа постоянно свързани с
живота, хората и всичко, което има значение,
когато сте на път и се движите.

12.3" digital driver instrument cluster.

10.25" multimedia infotainment system with navigation.

JBL premium sound system.

Wireless phone charger.

Stay connected. Get inspired.
В Kia, ние вярваме, че връзките вдъхновяват безкрайни възможности. Възможности, които ви
вдъхновяват да претворявате идеите в реалност. В автомобила, в телефона, където и да сте, каквото
и да търсите. Точно това ще откриете с приложението Kia Connect и бордовите услуги Kia Connect,
създадени за да следите постоянно вашия автомобил и да предлагат безпроблемно информация за
вашето пътуване. Бъдете винаги информирани с онлайн навигация, използваща данни за трафик в
реално време, както и станции за зареждане, паркинги, информация за времето и интересни места,
включително и гласово разпознаване. Чрез приложението Kia Connect можете да имате достъп до
трансфер на профила на потребителя, last-mile навигация, find my car, контрол на вратите и много
други функции. С толкова много възможности на една ръка разстояние никога не е съществувало
по-добро време за превръщане на всяко пътуване във вълнуващо шофиране.

Подкрепа за безопасност и услуги. С Kia Connect,
можете да поддържате вас и вашия автомобил в
безопасност използвайки гама от важни дистанционни
известия. Състояние на автомобила (Vehicle status)
предлага широкомащабен отчет за вашия автомобил,
включително дали няма отворени прозорци, заряд
на батерията и друга жизненоважна диагностична

информация. Kia Connect ви изпраща също информация
за важни действия свързани с алармата. Алармата
против кражба ви предупреждава за потенциално
нахлуване в автомобила. Алармата за празен ход на
автомобила ви предупреждава ако сте забравили
двигателя да работи в режим Park (позиция P) с
отворена врата.

Удобно свързване. Дори когато не сте в автомобила си
използването на интерактивното приложение Kia Connect
чрез смартфона ви е лесен и удобен начин да спестявате
време и да бъдете свързани. Докоснете функцията
find my car за да потърсите автомобила си в големи
паркинги или на непознати улици. След като веднъж сте
паркирали, оставете last-mile навигацията да ви отведе до
крайната цел. Планирайте и настройте вашето пътуване
предварително с изпращане до автомобила (send to
car) и проверете състоянието на автомобила (vehicle
status) преди да потеглите. Можете дори дистанционно
да отключите и заключите вратите с door control и да
проследите предходни пътувания в my trips.

Винаги в движение. С бордовите услуги Kia Connect вие
имате достъп до широки възможности от интегрирана и
подробна информация за вашето пътуване. Използвайте
навигацията за най-бързия път до желаната дестинация
с трафик на данни в реално време (real-time traffic data),
които включват постоянно актуализирани настройки и
изчислено време за пристигане. С Kia Connect live services
можете да следите времето и да откриете наличности
на паркоместа и зарядни станции. Активирайте гласово
разпознаване (voice recognition) за hands-free гласови
команди. Променете или възстановете настройките
на вашия автомобил като използвате трансфер на
потребителски профил (user profile transfer). Осигурете си
достъп до календара на смартфона на вашия навигационен
екран с календар на трети страни (third-party calendar) и
го оставете директно да ви води към локацията на вашите
предстоящи ангажименти.

Информация за паркиране и зарядни станции. За да ви
помогне да паркирате автомобила си бързо системата
идентифицира зони за паркиране преди да достигнете
вашата дестинация. Тя открива потенциални места за
паркиране на улицата, на базата на исторически данни

и места извън улиците с наличност базирана на цветови
кодове. Онлайн директория изобразява локации на
зарядни станции, както и други подробности, като методи
за плащане, наличност на конектор за зареждане и
съвместими конекторни типове.

Трафик на живо. Навигационната система осигурява
трафик на живо с висока прецизност на информацията,
която се актуализира на всеки две минути, така че да
знаете къде трафикът се движи и кои зони да избягвате.
Когато движението е натоварено, системата ви информира
и ви предлага алтернативни маршрути.

Локално търсене и прогноза за времето. Ако търсите
суши ресторант, супермаркет или конкретно място за
среща, просто изберете Local Search. Дали уикендът
ви извън града ще бъде слънчев или ще вали?
Просто проверете прогнозата за времето. Напишете
дестинацията си за да видите четиридневна прогноза,
допълнена с минимални и максимални температури,
скорост на вятъра, слънчево или дъждовно време.

Stay informed. Get exploring.
От ежедневните пътувания до приключенията през уикенда или кратка
разходка извън града, услугите Kia Live Services правят пътуването поинтелигентно и безопасно. Възползвайте се от надеждните и прецизни
инструкции по маршрут, което може да идентифицира най-бързия път
до целта с трафик информация в реално време. Останете осведомени за
всичко, което се случва, използвайки трафик на живо (Live Traffic), локално
търсене (Local Search) и прогноза за времето (Weather). На практика,
накъдето и да иска да ви отведе животът, с услугите Live Services вие сте
готови за нови приключения.

Apple CarPlayTM е интелигентен и безопасен начин да
използвате вашия iPhone по време на шофиране. Той
изобразява всичко, което желаете на дисплея на вашия
автомобил, така че можете да получите насоки, да
направите обаждане и да слушате музика, докато винаги
оставате фокусирани върху пътя.

Android AutoTM е създаден за да поддържа перфектна
свързаност с телефона ви, така че да се движите на пътя
по максимално безопасен начин. Интуитивният интерфейс
ви помага да имате достъп до функции като Google Maps,
приложения, музика и гласов контрол, и автоматично
организира необходимата информация.

Set for safer journeys.

Prepared for what lies ahead.

Ако вярвате, че безопасността и сигурността при шофиране са важни колкото забавлението и
удоволствието зад волана – знайте, че и за нас, от Kia, тези неща са еднакво важни. Ето защо новата
моделна гама Ceed разполага с иновативни системи и авангардни технологии за да гарантира,
че вие и вашите пътници сте защитени от неочакваното по максимално възможен начин. Което
означава, че можете да се насладите на възможността да изследвате каквото и където пожелаете.

Сред толкова много неща, които се случват около нас, как бихме могли да останем
фокусирани? Как да шофираме безопасно? Уверяваме ви, че може да разчитате на
новия Ceed. Моделът е оборудван с редица иновативни системи, които ви позволяват да
шофирате сигурно и безопасно. Технологии, които предпазват от потенциални опасности
или асистират на пътя.

Smart Cruise Control (SCC) with Stop and Go.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA).

Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA).

Smart Parking Assist (SPA).

Lane Following Assist (LFA) + Lane Keeping Assist (LKA).

Highway Drive Assist (HDA).

Safe Exit Warning.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW).

High Beam Assist (HBA).

Navigation-assisted SCC Curve (NSCC-C).

Driver Attention Warning (DAW+).

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA).

Dedicated to individuality.
Независим. Прогресивен. Вдъхновяващ. Самоуверен. Четири думи
които винаги описват същността на нашите автомобили Kia. Гама от
стилни опции за интериора, внимателно подбрани материали и дръзко
оборудване ще ви подканят зад волана на момента. Изберете между две
стандартни черни нива и опционални черни цветови пакети, включващи
велур и изкуствена кожа. За най-рафинираната Kia Ceed, интериорът
може да бъде оборудван с изцяло кожена тапицерия.

EX standard black grade

LX standard black grade

GT

EX optional black colour pack

GT-line

EX optional full black leather grade

Eager to make our own.

Casa White
Не се предлага за GT

Deluxe White

Silky Silver
Не се предлага за GT-line,
GT и PHEV

Black Pearl

Yucca Steel Grey
Не се предлага за GT-line
и GT

Machined Bronze
Не се предлага за GT-line
и GT

Lunar Silver

Blue Flame

Experience Green

Orange Fusion
Само за GT-line и GT

Infra Red

Splash Lemon
Не се предлага за GT-line
и GT

16" стоманени

16" алуминиеви

16" алуминиеви (PHEV)

Penta Metal

15" стоманени

17" алуминиеви

GT-line 17" алуминиеви с
diamond-cut завършек
в два тона

GT-line 18" алуминиеви

GT 18" alloy wheel
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