Новий Кіа

ДИЗАЙН
Нехай буденність залишиться позаду!
Для нового Ceed кожна подорож перетворюється на захопливу пригоду,
адже відтепер хетчбек став більш привабливим, емоційним та спортивним.
Нарешті настав час його появи після тривалого хвилюючого очікування!

Абсолютно новий Ceed набув незвичного та «свіжого» вигляду. Автомобіль
характерезують відточена аеродинаміка, повністю світлодіодна оптика та,
як ніколи, високий рівень технічного і опційного оснащення.

КОМФОРТ
Новий Ceed може похизуватися радикально оновленим інтер’єром з
високоякісним оздобленням, ретельно продуманою ергономікою та інтуїтивно
зрозумілими органами керування. Приємні на дотик матеріали, розвернута в бік
водія центральна консоль та безліч опцій полегшують життя власника нового
Ceed. Не відволікаючись від дороги, ви можете дистанційно управляти на кермі
мультимедійною системою з підтримкою Android Auto і Apple Car Play, а також
користуватися підключенням по Bluetooth, щоб слухати музику і здійснювати
телефонні дзвінки.

Чутливий 7-дюймовий сенсорний екран дає
можливість не тільки керувати
мультимедійною системою, але й
демонструє зображення камери заднього
огляду під час паркування, а також додатків,
сумісних з Android Auto та Apple Car Play.

Система безключового доступу в салон та
пуску двигуна дає можливість потрапити у
авто та завести мотор не виймаючи ключа з
кишені.

ПРИГОТУЙТЕСЬ
БУТИ ВРАЖЕНИМ
Щойно сівши за кермо, ви відчуєте комфорт,
про який раніше можна було тільки мріяти.

Клімат контроль
Для підтримки потрібної температури в салоні можна обрати
авто як зі звичайним кондиціонером з ручним керуванням,
так і комплектацію з двозонним клімат-контролем для
налаштування індивідуального клімату для водія і пасажира.

Виходи AUX / USB
Підключіть до роз’єму зовнішній пристрій
і насолоджуйтеся музикою. Автомобіль
комплектується додатковою розеткою
USB 2.0 для швидкої підзарядки.

З підігрівом керма і всіх сидінь (у окремих комплектаціях) автомобіль готовий
подарувати вам комфорт за будь-яких погодних умов. Практично непомітна
нагрівальна «сітка» на лобовому склі допомагає позбавити його від ожеледі
або прибрати ранкову росу за лічені секунди.

ДУШЕВНИЙ СПОКІЙ, ЯКИЙ ВАМ ПОТРІБЕН
З KIA Ceed приємно відчувати переваги,
яких ви так давно потребували.

Завдяки системі круїз-контролю з обмежувачем
швидкості вам буде легко підтримувати
оптимальну «крейсерську» швидкість, а також
встановити обмеження і дотримуватися
швидкісного режиму.

Камера заднього огляду з виводом зображення
на мультимедійний екран полегшує
маневрування навіть у тісних міських умовах
та робить паркування простим та безпечним.

БЕЗПЕКА
Новий Ceed оснащено новітніми системами
безпеки, покликаними забезпечити водієві
та пасажирам відчуття спокою та насолоди
від кожної поїздки.

Дитячий замок

Новий Kia Ceed має 6 подушок
безпеки, включаючи фронтальні,
бічні та шорки безпеки.

Електронна система стабілізації автоматично
контролює гальмівне зусилля та обертаючий момент
двигуна, допомагаючи зберегти контроль над
автомобілем навіть під час гальмування в повороті, в
тому числі на нерівній, вологій або слизькій поверхні.

Система допомоги під час старту на схилі допоможе
безпечно рушити з місця навіть не досить
досвідченому водієві.

ПРАГНІТЬ ТА ОЧІКУЙТЕ КРАЩОГО
Якщо ви прагнете підкорювати нові горизонти, тоді Кіа Ceed – саме для
вас. Автомобіль пропонується з перевіреними бензиновими двигунами
з робочим об’ємом 1,4 та 1,6 літри, а також новітнім турбомотором T-GDI
(Ті-ДжиДіАй) 1,4, що видає вражаючі 140 к.с. В залежності від типу
двигуна, Ceed може комплектуватися 6-ступінчатою механічною КПП,
класичним «автоматом» з такою ж кількістю передач або
7-ступінчастою роботизованою трансмісією з двома зчепленнями для
більшої точності при перемиканні і підвищеної економічності.

Механічна трансмісія

об'єднує в собі легкість і чіткість перемикання
з передаточними числами, точно підібраними
у відповідності із кривою обертального моменту.

Автоматична 6-ступенева коробка передач
з гідротрансформатором

Точне налаштування автоматичної коробки передач забезпечить
максимальний комфорт і динаміку на дорозі, а режим ручного
перемикання швидкості та підрульові пелюстки нададуть можливість
взяти управління трансмісією на себе.

Останнє покоління 7-ступінчатої роботизированої
трансмісії DCT (ДіСіТі) з двома зчепленнями забезпечує

спортивну динаміку і помірну витрату пального.

Кольори

Білосніжний

Білий Делюкс

Сяюче Срібло

Зоряне Срібло

Збройова Сталь

Морський Синій

Космічний Синій

Темна Мідь

Спортивний
червоний

Інфрачервоний

Чорна Перлина

Диски

15-дюймовий
сталевий диск

16-дюймовий
сталевий диск

16-дюймовий
легкосплавний диск

17-дюймовий
легкосплавний диск

Основні параметри
Тип кузова

П’ятидверний хетчбек
1.4 MPI «Комфорт»

Двигун та комплектація

1.6 MPI «Бізнес»

1.4 T-GDI DCT «Бізнес»

Бензиновий

Робочий об’єм, см3

1 368

КПП

6 MT

1 591

1 353

6 MT

Привід

6 АT

7 DCT

Передній

Потужність, к.с./об.хв.

100 / 6 000

128 / 6 300

140 / 6 000

Макс. оберт. момент, Нм/об.хв.

134/ 4 000

155 / 4 850

242 / 1 500-3 200

Незалежна пружинна типу Макферсон зі стабілізатором
поперечної стійкості

Підвіска передня

Незалежна багатоважільна, пружинна, з телескопічними гідравлічними
амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості

Підвіска задня
Споряджена маса (мін/макс), кг

1 185 / 1 325

1 204 / 1 343

1 232 / 1 364

1 260 / 1 402

Максимальна швидкість, км/год

183

195

192

206

Розгін до 100 км/год, с

12,6

10,5

11,5

9,2

6,0-6,4

6,8

7,3

5,5-5,7

Споживання палива, комбінований цикл (л/100 км)
Об’єм бензобаку, л

50

Об’єм багажного відділення, л

395

Об’єм багажного відділення при складених
задніх сидіннях, л
Розміри (д/ш/в), мм

1 291
4 310 / 1 800 / 1 447

Колісна база, мм

2 650
150

1,447

Мінімальний кліренс, мм

880

2,650
4,310

Детальні умови гарантії
та обмеження зазначені
в сервісній документації.

780

1,559 / 1,565 / 1,573
1,800
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