The Kia XCeed

Преоткрийте…
вълнението

Ако търсенето на нови предизвикателства ви вдъхновява и всяко ново преживяване вдига
адреналина ви, то тогава добре дошли в различния ритъм на Kia XCeed. Обърнете внимание
на отличителната предна решетка, която инкорпорира фаровете с нов дизайн и типичния за
Ceed LED подпис в кубовидна форма. Погледнете отблизо - хромираните лайсни на праговете,
сребристите рейки на покрива и вграденият в задната броня метален елемент подчертават
динамичната визия и SUV излъчване на модела. Добавете към всичко това стилен, експресивен
и модерен дизайн - XCeed е създаден за тези, които обичат предизвикателствата.

Преминете в режим "правя това, което искам", "наслаждавам се на това, което ми харесва",
"играя по собствените си правила". С Kia XCeed възможностите са неограничени. От динамичното
купе с подчертан кросоувър силует, SUV-стилизираните екстериорни елементи, до 18” алуминиеви
джанти, с XCeed няма как да останете незабелязани. Добавете височината на каросерията и
повдигнатата позиция на седалките за оптимална видимост, и ви гарантираме, че XCeed
е перфектният партньор за откриване на нови хоризонти в града или извън него.

Предизвикайте…
възприятията

Разширете…
хоризонтите

Ако сте си изградили собствени стандарти за иновации, веднага ще разберете, че стилният
интериор на Kia XCeed поставя нови показатели за качество, комфорт, технология и свързаност.
В момента, в който се настаните удобно в купето му, ще забележите съвършената комбинация
от стил и висококачествена изработка – от елегантно оформеното табло до изисканите кресла,
от 12,3” изцяло дигитален инструментален панел до навигационна система с 10,25” дисплей.
Ще бъдете очаровани от иновативната телематична система UVO Connect с Live системата на Кia,
която използва собствена eSIM карта за изтегляне и актуализация на текущи данни.
За повече настроение може да добавите цветен интериорен пакет с жълти шевове за седалките
и вратите, жълти кантове на седалките, комбинация от черен гланц и акценти в цвят металик.

Разгънете…
въображението си

Отново ви предстои вълнуващо приключение? Тогава всяко общуване с
Kia XCeed ще се превърне в тръпка, на която не можете да устоите. Може
би защото той комбинира в себе си дързък дизайн, създаден за смели
натури, или защото предоставя просторен интериор с безапелационен
комфорт за тези, които оценяват високото качество - XCeed e автомобил,
който не спира да ви носи удоволствие. Отворето го със Smart Key,
поставете багажа си и запалете със Start/Stop бутона.
Нека прикюченията започнат!

Отопляеми и вентилирани предни седалки
+ отопляеми задни седалки

12.3" изцяло дигитален инструментален
панел

Пера за смяна на скоростите от волана

Drive Mode Selection / Избор на режим на
шофиране

Комуникирайте...
света си с останалите

Възможностите са навсякъде и животът никога
не спира, затова Kia XCeed е отдаден да
ви осигури непрекъсната свързаност. Изберете
дестинация чрез съвременната навигационна
система или просто я изпратете на своя XCeed
чрез мобилната апликация UVO Connect.
Зареждайте телефона си безжично, и където
и да ви отведе пътешествието, останете свързани
и подготвени за нови изживявания.

Иновативната телематична система UVO Connect ви предоставя полезна информация при шофиране. Достъпна през
опционалния 10,25" сензорен екран и смартфона ви, UVO Connect включва Live система на КИА, която използва собствена eSIM
карта за изтегляне и актуализация на текущи данни. Така получавате достъп до информация за трафика, прогнозата за времето,
POIs, както и подробности относно паркирането на посочен адрес – включително такса за платен паркинг, местоположение
и свободни места. Вторият елемент от диагностичните данни на UVO Connect позволяват да изпращате дистанционно към
автомобила инструкции за маршрута преди пътуването, да проверявате местоположението на автомобила и да имате
достъп до данни и диагностична информация.

Безжично зарядно устройство за
смартфон

JBL Премиум саунд система

Защитете …

своята независимост

Докато изпитвате удоволствие от шофирането
и се наслаждавате на динамично управление,
е важно да знаете, че сте постоянно защитени.
Kia XCeed ще ви предложи поредица иновативни
системи и усъвършенствани технологии за
сигурност и безопасност.

Blind-Spot Collision Warning (BCW)

Lane Keeping Assist (LKA)

Система за контрол на мъртвата зона.

Асистент за поддържане на траекторията
в лентата на движение.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)

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

Rear-View Monitor (RVM)
with Dynamic Parking Guidance

Driver Attention Warning (DAW)

Автономна система за наблюдение на зоната пред
автомобила с включена функция за аварийно спиране.

автоматично регулира скоростта.

Камера за движение на заден ход с динамично навигиране.

сънливост от страна на водача. Следи редица детайли в

Система за предупреждение при загуба на внимание и
поведението на автомобила, като при установена нередност
активира предупредителен звуков сигнал.

Освободете...
възможностите си

Rear Cross Traffic Collision Warning (RCCW)

High Beam Assist (HBA)

Система за предупреждение за пресичащи отзад

Система за автономно включване и изключване

автомобили, която установява наличието на напречно

на дългите светлини.

движещи се превозни средства при излизане на заден ход
на път с натоварен трафик.

Lane Following Assist (LFA)

Smart Parking Assist (SPA)

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)

Система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента. Разпознава пътната маркировка,

Интелигентен паркинг асистент.

Интелигентен асистент за ограничение на скоростта.

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 8 до 130 км/ч.

Поглезете…
сетивата си

Интериорни пакети

Yellow colour pack

LX standart grade

EX standart grade

EX optional grade

TX standart grade

Заявете…

Технически данни

своята индивидуалност
Екстериорни цветове

Cassa White

Deluxe White Pearl

Sparkling Silver

Black Pearl

Infra Red

Penta Metal

Copper Stone

Lunar Silver

Blue Flame

Cosmos Blue

Orange Fusion

Quantum Yellow

Джанти

Алуминиеви 16”
(само за PHEV)

Размери (mm)

Алуминиеви 16” Алуминиеви 18”
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