Новият XCeed

Новият Kia XCeed.
Кросоувърът. С нова дефиниция.
Има места, които искате да посетите, хора, с които да се видите, идеи, на които да
вдъхнете живот. Имате нужда от автомобил, който може да поддържа вашето темпо.
Верен спътник, който е не само практичен, но и ви осигурява онзи стил, иновация
и вдъхновение, които ви движат напред. Новият Kia XCeed е кросоувър, който дава
нова дефиниция на тази категория. Кросоувър, който ви предлага впечатляваща
функционалност, заедно с всички най-важни за вас неща. Ще харесате подчертания
спортен дизайн. Начинът, по който моделът предизвиква хората да го забележат.
Функциите за интелигентна свързаност, които ви дават възможност да поддържате
връзка в движение. Вярваме, че в новия Kia XCeed ще откриете кросоувър, създаден
да отговори на вашия стил на живот. И да надмине всички очаквания.

Духът на чистата
динамика.
Новият Kia XCeed е създаден да се отличава. Да се откроява,
да изпълва пространството и да привлича тези, които ценят
красивото. Експресивният, изваян дизайн веднага грабва
вниманието. Ясно очертаните пропорции са в основата
на категоричната, самоуверена осанка и разпознаваемия,
емблематичен силует. Елегантните елементи при GT-line
версията включват нови LED задни светлини, атрактивна
решетка и обновена броня. Тъмните вложки от матов хром
и новият специален дизайн на 18’’ GT-line алуминиеви
джанти допълват атлетичната визия на кросоувъра и издигат
спортната естетика на още по-високо ниво.

Пространство,
което говори вашия език.
Новият Kia XCeed предлага баланс между комфорт, спортен дух и стил. В интериора
ще откриете пространство, в което ще се чувствате изключително комфортно
благодарение на изисканите детайли, първокласни материали и изчистена
технологична естетика. Воланът с D-Cut профил и атрактивна GT-line емблема се
усеща също толкова добре, колкото изглежда. Новата черна облицовка на тавана,
скоростният лост с перфорирана кожа и стилните сиви шевове на кожените седалки
създават отличителен стил и гарантират удоволствие при всяко пътуване.

Авангардни технологии
за свързаност.
Добрите идеи нямат работно време, а вдъхновение може да получите по всяко време.
Може би за място, на което никога не сте били или за обаждане, което сте искали да
направите отдавна. Може би за приятел, с когото трябва да се видите. С пълната си
гама от разширени функции за свързваност и иновации, новият Kia XCeed ще ви даде
възможност да държите света близо до себе си – когато и колкото е необходимо.

Дигитален инструментален панел

Безжично зареждане

10.25” навигационна система

Премиум JBL саунд система

USB charger за задните места

Винаги във връзка
където и да сте.
Днес свързаността е всичко. В работата и в свободното време. В начина, по който
комуникирате с любимите хора. Във вашия автомобил. Всъщност свързаността по
време на път носи онези удобства, спокойствие и практическа полза, които правят
всяко пътуване още по-приятно. С приложението Kia Connect и мобилните услуги
Kia Connect ще бъдете информирани за важните неща по всяко време. Бърза и
постоянна онлайн навигация с данни за пътнотранспортната обстановка в реално
време, информация за най-близките бензиностанции или зарядни станции, места за
паркиране, метеорологична прогноза и интересни обекти (POI), гласово управление и
много други. Приложението Kia Connect осигурява и възможност за прехвърляне на
потребителски профили, както и достъп до Last-Mile навигация, функциите Valet Mode
и Find My Car, дистанционно управление на заключването и редица възможности и
удобства, които правят живота зад волана истинско удоволствие.

Електричество? Няма проблеми! Нашите иновативни електрически модели са създадени да правят живота по-добър и
всички техни практични предимства са подчинени на тази идея. Смартфон приложението Kia Connect ви осигурява удобна
възможност да стартирате, да спрете и да планирате процеса на зареждане на батерията, а намирането на подходяща
станция за зареждане е напълно лишено от стрес - мобилните услуги Kia Connect дават актуална информация в реално време
за най-близките зарядни станции, както и подробни данни за тях като наличието на свободни места, подходящи куплунги и
съвместими кабели.

Пълно обслужване. Напълно безгрижно. Гамата от мобилни услуги Kia Connect ще ви съдейства с всичко, от което имате
нужда. Търсите по-бърз маршрут? Ще получите точни насоки до всяка желана дестинация с актуална пътнотранспортна
информация в реално време и с постоянна актуализация на маршрута, както и очакваното време на пристигане.
Притеснявате се, че може да ви е студено? С онлайн услугите Kia Connect можете да проверите прогнозата за времето
и докато го правите, да се информирате за свободните парко места, интересните обекти (POI) наоколо, както и за
местонахождението на най-близките зарядни станции. Активирайте функцията за гласово разпознаване и можете да
освободите ръцете си – достатъчно е само да подадете съответната гласова команда. Можете също така да промените или
да възстановите настройките на автомобила си с прехвърляне на потребителския профил. Споменахме ли, че календарът
от вашия смартфон може да се ползва и на екрана на навигационната система чрез външно приложение? Така ще бъдете
насочени точно към мястото на следващата ви среща – винаги навреме, разбира се.

Kia Connect мисли вместо вас. Осигурете си удобство
навсякъде с интерактивното приложение Kia Connect.
Не си спомняте къде сте паркирали? Функцията Find My
Car ще ви информира незабавно. Last-Mile навигацията с
лекота и сигурност ще ви насочи до крайната цел. Когато
друг шофира вашия автомобил функцията Valet Mode ще
ви информира за неговото местоположение, времето на
шофиране, изминатото разстояние и максималната скорост.
Предстои ви голямо пътуване? С функцията Send To Car
можете да планирате маршрута и да зададете крайната
цел предварително, както да проверите актуалното
състояние на автомобила преди тръгване. Благодарение на
дистанционното управление Remote Door Control няма да се
притеснявате за заключването и отключването на вратите.
А ако искате да си припомните по-подробно всички минали
пътувания, можете да ги откриете обобщени в My Trips.

Сигурност, когато сте далеч и имате най-голяма нужда
от нея. С Kia Connect никога повече няма да се тревожите
за сигурността и състоянието на своя автомобил.
Алармата против кражба на Kia Connect ще ви предупреди
своевременно за всякакъв вид потенциални заплахи. А
моментите, в които умът ви е зает с други важни задачи,
сигналът за празен ход ще ви уведоми, ако неволно сте
оставили двигателя да работи в режим P (паркиране) на
трансмисията и отворена врата.

Безпроблемно паркиране и зареждане. Паркирането никога не е било по-лесно. С Kia Live Services вие имате информация
за парко местата още преди да пристигнете до крайната цел на пътуването. На базата на статистическите данни в системата
ще знаете къде са потенциално свободните места за улично паркиране, както и възможността за настаняване в обществени
паркинги. Също толкова лесно и удобно е зареждането за притежателите на електромобили и хибридни модели. Онлайн
базата от данни ви показва не само къде можете да намерите най-близката зарядна станция, а и допълнителни подробности
като методи на плащане, наличие на свободни места, подходящи куплунги и съвместими кабели.

Свържете се
с удобствата.
Най-добрите дни са тези, в които всичко се случва според очакванията
ни. Както с Kia Live Services. Шофирането е по-комфортно, по-безопасно
и по-интелигентно. Можете да разчитате на актуална информация за
пътнотранспортната обстановка в реално време, което да ви отведе до
избраната цел възможно най-лесно и бързо. Функцията Live Traffic ви държи
в течение на това, което се случва по пътищата и ви съветва къде и какво
да избягвате. С Local Search можете да откриете най-доброто място за кафе
пауза или най-лесния вариант за паркиране, а с прогнозата за времето ще
бъдете винаги подготвени.

Безопасността на пътя винаги е на първо място, а с Apple CarPlayTM можете
да използвате вашия iPhone напълно спокойно и сигурно, докато сте зад
волана. Нуждаете се от напътствия по маршрута до мястото за вечеря или
искате да послушате любимия си подкаст, докато шофирате към офиса? Apple CarPlayTM ще ви предостави всичко това на екрана на навигационната
система, за да запазите пълната си концентрация върху пътя.

Android AutoTM предоставя всичко, от което водачът има нужда, в удобна и
лесна за употреба форма. Опростеният и интуитивен интерфейс ви дава
достъп до функции като Google Maps, смартфон приложения, музика и
гласово управление, организирайки автоматично информацията в лесни
за възприемане карти, с които да приемате обаждания, да проверявате
информацията от приложенията или просто да пуснете любимата песен с
едно движение – без разсейване на вниманието и в пълна безопасност.

Смело продължете напред. Когато сте на път, винаги
можете да разчитате на изключително точна информация
за пътнотранспортната обстановка. Тя се актуализира на
всеки две минути, за да пътувате бързо, плавно и далеч
от неприятности като принудителни отклонения, пътни
ремонти и задръствания. Системата следи постоянно всичко,
което може да ви забави и ако трафикът стане натоварен, ще
ви предупреди и ще предложи алтернативен маршрут.

Открийте всичко, което търсите. Търсите подходящ
ресторант или близка книжарница? Local Search ще намери
всичко, от което се нуждаете. Винаги ще сте подготвени и с
прогнозата за времето - просто въведете крайната цел на
пътуването и ще получите пълна четиридневна прогноза с
информация за минималните и максимални температури,
скоростта на вятъра и вероятността за валежи, облачно или
слънчево време.

Съчетание
от мощ и елегантност.
Ние вярваме, че пътуването с автомобил е нещо много повече от придвижване
между точки А и Б. Движението е магичен баланс между мощ и динамика, начин да
почуствате вдъхновение. С новия Kia XCeed ще откриете, че всяко пътуване може да
се превърне в истинско удоволствие. Очаква ви динамично, уверено поведение на
пътя благодарение на модерната гама от задвижващи агрегати, които могат да бъдат
съчетани с 6-степенна механична или 7-степенна трансмисия с два съединителя.
Допълнителната възможност за избор на режим на шофиране ви дава свобода и
желание да прекарвате повече време зад волана на своя Kia XCeed.

Aвтоматична трансмисия. Новият Kia XCeed редефинира усещането за спортното шофиране
– както с оглед на динамичните характеристики, така и по отношение на дизайна. Новият
блестящо черен панел PRND на централната конзола ви дава не само ясна индикация
при избор на режимите на трансмисията - P(arking) R(everse) N(eutral) и D(rive), а е и смело
стилистично допълнение в интериора. При GT-line ще откриете стилно оформен скоростен
лост с облицовка от перфорирана кожа.

Дигитално табло. Насладете се на всяко следващо пътуване с увереност, че всичко, което
изисква вниманието ви, е разположено удобно и прегледно точно пред вас. Изискано
оформеният в спортен стил блок на контролните прибори използва широкоформатен екран
и графични изображения с висока разделителна способност, за да ви осигури пълна картина
на ситуацията през цялото време.

Driver Attention Warning+

Highway Driving Assist

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance

Lane Following Assist

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist

NSCC - Smart Cruise Control

Teхнологии
за безопасно пътуване.
Знаем, че някои неща не подлежат на обсъждане. Като спокойствието, безопасността
и усещането за пълен контрол на управлението. Ето защо всички наши автомобили са
създадени с мисъл за първостепенния приоритет на безопасността – вашата и на вашите
спътници. Благодарение на най-новите интуитивни технологични решения и асистиращи
функции, новият Kia XCeed дава възможност да се насладите в максимална степен на
вашите пътувания. Защото можете да бъдете спокойни, че сте напълно защитени.

Интериорни пакети.

Comfort standard

Executive artificial leather

Executive standard

GT-line leather

Екстериорни цветове.
Технически характеристики.
РАЗМЕРИ

1.0 T-GDI GPF
6MT

Екстериор (mm)

1.5 T-GDI GPF
6MT

1.6 T-GDI

7DCT

Дължина x широчина x височина
Междуосие

Deluxe White Pearl

Black Pearl

2 650

10,6

Мин. (багажно пространство)

ДВИГАТЕЛИ

426-1 378 / 380-1 332 (MHEV)
1.0 T-GDI GPF
6MT

Общи характеристики

Работен обем (cc)
Диаметър и ход на буталото (mm)
Компресия
Макс. мощност

Penta Metal

Lunar Silver

Blue Frame

Върт. момент

(ps / rpm)

1.5 T-GDI GPF
6MT

Yuca Steel Grey

1 598

71.0 x 84.0

71.6 x 92.0

77.0 x 85.44

77.0 x 85.8

10,5

10,5

10

15,9

120 / 6 000

160/ 5 500

204/ 6 000

136 / 4 000

150 / 6 000

100 / 4 000

88.3 / 6 000

117.5/ 5 500

172/ 1 500~4 000

253/ 1 500~3 500

T-GDi

T-GDi

T-GDi

Orange Fusion

Евро Дизел с AdBlue

Обем (L)

50
1.0 T-GDI GPF

Пред. числа

7DCT

6MT

7DCT

1ва

3,769

3,615

3,929

3,786

3,636

3,786

2ра

2,045

1,962

2,318

2,261

1,962

2,261

3та

1,286

1,257

2,043

1,870

1,189

1,957

4та

0,971

0,951

1,070

1,047

0,844

1,023

5та

0,774

0,778

0,822

0,822

0,702

0,778

6та

0,639

0,674

0,884

0,860

0,596

0,837

7ма

-

-

0,721

0,717

-

0,681

3,700

3,583

5,304

4,826

3,583

5,074

1.5 T-GDI GPF

1.6 T-GDI

1.6D MHEV

6MT

6MT

7DCT

7DCT

6MT

7DCT

1 347

1 370

1 400

1 421

1 445

1 472

(с тегло на водача от 75 kg)

Макс.

1 468

1 491

1 521

1 531

1 559

1 586

1 820

1 840

1 870

1 880

1 920

Доп. тегло за теглене (kg)

Без спирачки!

*(с включен "Тrailer pack")

Със спирачки!

Ускорение (sec)

Спирачен път (с ABS)

500

500 (*600)

1 950

600

600 (*650)
1 200 (*1 500)

1 000

1 000 (*1 410)

1 410

1.0 T-GDI GPF

1.5 T-GDI GPF

1.6 T-GDI

1.6D MHEV

6MT

6MT

7DCT

7DCT

6MT

186

208

208

220

196

198

0 → 100 km/h

11,5

9

9,2

7,5

10,6

10,1

80 → 120 km/h

14,2

9,7

6,3

5,1

10,5

7,4

Макс. скорост (km/h)

Размери GT-line (mm)

Еднодисков, сух тип за 6МT; Двудисков, сух тип за 7DCT

Мин.

ДИНАМИКА

18" алуминиеви джанти
за GT-line

1.6D MHEV

7DCT

Собствено тегло (kg)

Тегло - пълен (kg)

18" алуминиеви джанти

1.6 T-GDI

6MT

1.0 T-GDI GPF

*без GT-line

16" алуминиеви джанти

1.5 T-GDI GPF

6MT

Тип

ТЕГЛО

Джанти

CRDi - Common Rail Direct Injection

EURO 6d-TEMP

Задна

New Infra Red

265 / 1 500~4 000 280/1 500-3 000, 320/ 2 000-2 250

Бензин 95H

*без GT-line

Съединител

7DCT

1 591

(Nm / rpm)

ТРАНСМИСИЯ

Celadon Spirit Green

1.6D MHEV
6MT

1 482

Ниво на вредни емисии

Lemon Splash

7DCT

998

Гориво

Скоростна кутия

1.6 T-GDI

7DCT

(kw / rpm)

Система на впръскване

Резервоар

7DCT

172 (16'') / 184 (18'')

Минимален диаметър на завой (m)
Обем на багажника по VDA (L)

1.6D MHEV
6MT

4 395 x 1 826 х 1 483 (16'') / 1 495 (18'')

Минимален просвет (mm)

Cassa White

7DCT

100 → 0 km/h (m)

35,0
1.0 T-GDI GPF

РАЗХОД НА ГОРИВО & CO2
NEFZ

7DCT

1.5 T-GDI GPF

1.6 T-GDI

1.6D MHEV

6MT

6MT

7DCT

7DCT

6MT

7DCT

7,7

4.5 - 4.3

4.7 - 4.5

Разход на гориво (L/100 km)

Градско

7.1 - 6.9

7,1

7.6 - 6.7

(16'' - 18'')

Извънградско

4.9 - 4.7

5.3 - 4.9

5.3 - 5.0

5,8

4.3 - 4.1

4,4

Комбиниран

5.7 - 5.5

5.9 - 5.7

6.1 - 5.6

6,5

4.4 - 4.1

4.6 - 4.4

131-126

134 - 129

139 - 128

147

115 - 109

121 - 116

CO2 (g/km) (16'' - 18'')

Комбиниран

1.0 T-GDI GPF

РАЗХОД НА ГОРИВО & CO2
WLTP

1.5 T-GDI GPF

1.6 T-GDI

1.6D MHEV

6MT

6MT

7DCT

7DCT

6MT

7DCT

Разход на гориво (L/100 km)

Комбиниран

6.3-5.9

6.4 - 6.0

6.4 - 6.2

7,1

5.1 - 4.9

5.2 - 5.0

CO2 (g/km)

Комбиниран

143-134

145 - 136

144 - 139

161

133 - 128

136 - 130

Киа България
София 1138,
бул. “Цариградско шосе” 144,
Т 0700 14 777
www.kia.bg

