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Nya Kia cee’d kombinerar sitt sportiga utseende med hög komfort. Här hittar du den senaste tekniken 

och ännu effektivare motorer. Bilarna har massor av attityd och innovation, samt finns i 5 dörrars 

halvkombi och Sportswagon kombi-utförande, samtliga med olika utrustningspaket. Det finns mycket 

att upptäcka, så provkör redan idag.

Attraktion med begär  
Nya Kia cee’d 
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5-dörrar

Formad för
att imponera

Kilformad profil, mäktig skulderlinje och muskulös motorhuv. 

Kombinera det med låg profil, korta överhäng och lång hjulbas, 

då har du den typ av design som normal återfinns på en sport 

coupé. Här får du samtidigt en rymlig och funktionell 5 dörrars 

halvkombi, ritad av Kias prisbelönta designteam i Europa.

Europeisk design 
Ritad i Tyskland, tillverkad i vår 
toppmoderna fabrik i Slovakien.
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Sportswagon kombi

Självklar och praktisk

Detaljer med omsorg
Nya Kia cee’d Sportswagon får kombinationen rymd, mångsidighet och snygg design 

att verka självklar. Elegant taklinje, skulpterad front och stilrena LED-ljus framhäver 

den sportiga designen. Bagageutrymmests tröskel är plan, vilket gör det lättare att 

lasta i och ur. Bagageluckans fästen är placerade längre in på taket, vilket gör last-

öppningen större. Dessutom visar många timmar av testning i vindtunnlar, att frik-

tionen har minskat avsevärt, vilket gör cee’d mer bränsleeffektiv.

Framtidsinriktade
Våra designers har omvandlat ingenjörernas krav 
på ökad aerodynamik, till ett modernt formspråk.
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Tillvaron är full av spännande förvecklingar, 

därför ska du välja en bil att lita på.
Vi är stolta över att kunna erbjuda nya cee’d med vår bransch-

ledande 7-åriga nybilsgaranti. Vi kan erbjuda den generösa garantin 

eftersom cee’d är byggd enligt de högsta normerna, i vår moderna 

fabrik i Slovakien. Bilen har även genomgått stränga tillförlitlighets- 

och hållbarhetstester. Därför är det ganska troligt att du inte kom-

mer att behöva utnyttja garantin. Så länge som garantin är giltig 

kan den också överföras helt till nästa ägare, vilket gör att du kan 

maximera bilens andrahandsvärde om du vill sälja den. Det här är en 

bil med bra kvalitet och som du kan lita på.

Kvalitet

Att lita på

7 års nybilsgaranti
Nybilsgaranti 7 år/ 15 000 
mil. Giltig i EU (även Norge, 
Schweiz, Island och Gibraltar) 
och enligt lokala villkor och 
förhållanden.
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Kvalitet du 
kan lita på 
Det är vad Kia 
är kända för.
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Ergonomi för föraren

Funktioner i fokus

En välkomnande känsla
På insidan möts du av kupéns behagliga atmos-

fär där interiören präglas av kvalitetsmaterial och 

modern teknik. Mittkonsolen, USB och AUX-uttagen 

är behagligt upplysta. Instrumentbrädans mjuka yta 

och sportiga instrumentering bidrar till det eleganta 

utseendet. 

Förarplatsen är ergonomiskt konstruerad utifrån 

förarens behov, där alla reglage är logiskt placerade 

och lätta att manövrera.

Det ergonomiska temat fortsätter med det juster-

bara mittarmstödet och den asymmetriska mittkon-

solen som är riktad mot föraren. Du kommer märka 

att form och funktion kombineras på ett behagligt 

sätt

Atmosfärbeslysning 
En av många finesser som ger 
cee’d en välkomnande känsla.
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1. Navigationssystem (tillval vissa versioner)
 7" pekskärm med komplett kartsystem och  
 7 års fria kartuppdateringar.

2. Rattreglage ljudanläggning
 Håll fokus på vägen: justera ljudanläggningen  
 utan att lyfta händerna från ratten.

3. AUX/iPod/USB
 Anslut enkelt din favoritspelare och njut av din 
 favoritmusik.

4. Bluetooth-anslutning (ej EX)
 Hantera dina telefonsamtal enkelt med  
 Bluetooth hands-free.

cee'd erbjuder ett brett utbud av smart teknik som du normalt 

inte skulle förvänta dig av en bil i den här klassen. Ett exempel är 

ljudanläggningen med ny DAB-radio (Digital Audio Broadcasting), 

CD- och MP3-spelare och ljudsystem med 6 högtalare. 

För att på ett bekvämt sätt vägledas fram till din destination kan 

du välja vårt senaste, heltäckande navigationssystem med 7" 

pekskärm och 7 års fria kartuppdateringar. Systemet har röst-

igenkänning på upp till 10 språk samt en text-till-tal-funktion 

som anger gatuadresser medan du kör. Displayen visar även vy 

från backkameran som hjälper dig att parkera manuellt. Samtliga 

ljudanläggningar har AUX/USB-uttag för iPod/iPhone eller andra 

MP3-spelare.

För ökad säkerhet och komfort är cee’d-modellerna utrustade med 

rattreglage. Då kan du justera radiovolymen, ringa via Bluetooth 

och ställa in farthållaren, samtidigt som du håler hålla ögonen på 

vägen.

Anslutningar

Underhållare, navigatör, operatör 
eller helt enkelt nya Kia cee'd

Backkamera
Beroende på utrust-
ningspaket manövreras 
ljudanläggningen med en 
7” TFT LCD skärm, där 
även backkamerans och 
navigationens vy visas.
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1. Trafikinformation*
Navigationssystemet ger kontinuerlig trafikinforma-
tion som uppdateras varannan minut, där ser du 
enkelt vilka vägar som är lättframkomliga och vilka 
du bör undvika. Systemet föreslår även alternativa 
vägval.

2. Fartkameror**
Systemet gör dig uppmärksam på förekomst av 
både fasta och stationära fartkameror. Det varnar 
även när du närmar dig olycksdrabbade områden.

3. Lokalkännedom med "Local search"
Om du letar efter en sushi-restaurang, en stormarknad 
eller en viss mötesplats – låt ”Local Search” hjälpa dig. 
Databasen innehåller 500 sökbara kategorier, 25.000 
nyckelord och 250.000 platser. Dessutom kan systemet 
söka på tio språk, även utomlands.

4. Väderprognos
Kommer din helg att vara solig eller regnig? Skriv bara in 
din destination för att se en fyra dagars väderprognos, 
komplett med min- och maxtemperatur, vindhastighet 
och chanserna för sol eller regn.

Vårt nya navigationssystem med TomTom-tjänster tar tillförlitlig vägledning till nästa nivå. Systemet är 

noggrant och erbjuder information mer lättillgängligt än någonsin. Navet i TomTom-systemet är en WiFi-

enhet som ansluter bilens navigationssystem till Internet via din smartphone*.

TomTom navigationssystem

Var? Hur? När?  
Svaret finns här

1 2 3

* Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster.
** Rättsliga begränsningar för dessa tjänster kan finnas 
beroende på i vilket land tjänsterna anävnds.

14



4

15



Komfort & kvalitet

För alla sinnen

Utformad för att överträffa dina förväntningar.
Material av hög kvalitet och särskild uppmärksamhet på ergono-

min, gör att du känner dig som hemma på vägen. Om du inte kan 

få nog av moderna bekvämligheter har cee’d mycket att erbjuda. 

Såväl ratten som förar- och passagerarsätena har eluppvärmning 

– perfekt för kalla vinterdagar. 

Du kan också välja mellan manuell eller automatisk 2-zons luft-

konditionering. Tack vare den senaste luftkonditioneringstekniken 

erbjuder båda systemen mycket god bränsleekonomi.

Luftkonditionering
Välj mellan manuell luftkonditionering eller 2-zons 
klimatanläggning för att justera klimatet individuellt 
för förar- och passagerarsidan.
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Komfort & kvalitet

Lastutrymme med möjligheter

Med gott om kupéutrymme och benutrymme sitter alla 

bekvämt. Med 380-liters bagageutrymme i halvkombin, så 

är det en av de mest generösa i klassen. Om du behöver mer 

utrymme för att lasta större eller långa föremål, kan baksätena 

fällas delvis i 60/40. Du kan också enkelt fälla ner båda baksäte-

na för ett platt yta, då kan du lasta hela 1318 liter.
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Sportswagon - praktisk & mångsidig

För alla tillfällen

Dynamisk på utsidan, rymlig på insidan
Den smarta designed av utrymmet skapar gott om benutrymme 

och takhöjd så att alla passagerare kan färdas bekvämt. Bagage-

utrymmet för kombin är 528 liter, en av de mest generösa i  

klassen. Om du behöver mer utrymme för att lasta större eller läng-

re föremål, kan baksätet delas 60/40 eller så kan du vika ned båda 

sätena för att få ett plant lastutrymme och ett bagageutrymme på 

1642 liter. Det finns dessutom gott om tillbehör som hjälper dig att 

förvara och säkra dina föremål, t.ex. praktiska krokar och nät, sido-

fack samt förvaringslådor under bagageutrymmets golv. På olika 

platser i kupén finns det även mugghållare, förvaringsutrymmen i 

armstöd och ett rymligt, kylbart handskfack.

1. Mindre och större utrymmen
  I den ergonomiskt utformade kupén hittar du 

även dryckeshållare, armstöd med förvarings-
utrymme samt ett rymligt och kylbart handsk-
fack.

2. Rejält bagageutrymme 
 Med baksätena nedfällda, erbjuder Sports-  
 wagon 1642 liter bagageutrymme. Det finns  
 gott om plats för packning till varje äventyr. För  
 enklare lastning är bagageutrymmets tröskel  
 helt plan.

3. Förvaringsfack under bagageutrymmets golv
 Sportswagon har två fack under bagageutrym 
 mets golv; ett djupare fack och ett större planare.  
 Även utrymmena runt hjulhusen består av prakti- 
 ska förvaringsfack på båda sidor. 
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cee’d GT Line

Uttryck eller utrymme? Varför inte båda?

Vidga dina vyer
Utrymme och dynamik utgör en prefekt kombination i cee'd Sportswagon GT Line. Med 

ett gediget lastutrymme kan du packa och göra dig redo för långa och spännande även-

tyr. Den sportiga främre stötfångaren och de framträdande varselljusen i LED, under-

stryker bilens energiska prestanda. Våra designers har gett kombidelen särskilt fokus, 

här lever man verkligen upp till namnet ”Sportswagon”.
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cee’d GT Line

Sport och komfort i balans

Redo att ta kontrollen?
Du behöver inte vara racerförare för att känna adrenalin bakom ratten, det är bara att 

se sig omkring i kupén. Den är väl försedd med sportiga detaljer som får din puls att slå 

fortare, notera en sportig klädsel med unik design och greppvänlig ratt i läder – Känner du 

dig redo att trampa på gasen och njuta av en åktur i spännande GT Line, provkör då hos din 

Kia-återförsäljare.

2424

Design med precision
  
Med grå kontrast-sömmar 
på ratten, växelspaken och 
klädseln, bevisar cee’d GT 
Line sitt öga för styling.
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Action interiör
- Svart instrumentpanel
- Svart tygklädsel
- Silvermetalleffekt på instrumentbrädan
- Silvermetalleffekt på dörrhandtag

ACTION INTERIÖR

cee’d interiörer

Attraktiv i 
många skepnader

Kia cee'd är väldesignad inifrån och ut: alla 

versioner av cee’d har en snygg klädsel och en 

interiör som matchar dess sportiga yttre.

Det finns tre paket att välja mellan: Action, 

Komfort och GT Line.
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Komfort interiör
– Svart instrumentpanel
– Svart tygklädsel
- Svart pianolackerad instrumentbräda
- Svarta pianolackerade interiördetaljer

GT Line interiör
– Svart instrumentpanel
– Svart tygklädsel med grå kontrast-sömmar
- Svart matt instrumentbräda
- Svarta pianolackerade interiördetaljer

KOMFORT INTERIÖR

GT LINE INTERIÖR
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Köregenskaper

Körglädje varje dag

Förfinade köregenskaper för ökad komfort
Våra ingenjörer har arbetat hårt för att erbjuda en kör- 

upplevelse som ger dig körglädje varje dag. Upphängningen har 

finjusterats i detalj. vilket innebär att cee’d erbjuder mycket 

god manövrering och körkomfort, också på ojämna vägar. Både 

det förstärkta chassit och upphängningen är utrustade med 

ljudisolerande material för att minska vägbuller och vibrationer. 

Bilen har även en rad avancerade system för ökad komfort och 

säkerhet.

VSM (Vehicle Stability Management; stabiliseringssystem)
VSM ser tillsammans med servostyrningen till att bilen ligger sta-

digt på vägen vid inbromsningar i kurvor, särskilt på våta, hala och 

dåliga vägar.

EBD (Electronic Brake Force Distribution; elektronisk broms-

kraftsdistribution) + BAS (Brake Assist System; panikbroms-

assistans)
EBD hjälper till att upprätthålla en jämn inbromsning genom 

att fördela bromstryckets balans mellan fram- och bakhjul när 

fordonets last och viktfördelning förändras BAS upptäcker panik-

bromsning beroende på hur snabbt du trycker på bromspe- 

dalen. BAS bidrar till att förkorta den totala bromssträckan genom 

automatisk generering av full bromskraft.

HAC (Hill start Assist control; hjälp vid start i backe)
Perfekt när du startar i uppförsbacke eftersom funktionen ser till 

att du inte rullar bakåt. Bromstrycket behålls under två sekunder, 

tills du gasar.

1. Utmärkta vägegenskaper och komfort
 Tack vare avancerad främre fjädring från  
 MacPherson och en multi-link-upphängningbak.

2. E SC (Electronic Stability Control; elektronisk 
 stabilitetskontroll)
 Om du måste göra en plötslig inbromsning ser  
 ESC till att bromstrycket fördelas mellan hjulen.  
 ESC minskar också motoreffekten och hjälper  
 dig att behålla kontrollen och föra tillbaka bilen  
 på rätt kurs.
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1.  Växellåda med dubbelkoppling, 6- och 7  
växlad DCT

 Njut av all det bekväma med automatlåda.  
 Den senaste generationen dubbelkopplingslåda  
 kombinerar sportig och lättsam körning med  
 hög bränsleeffektivitet.

2. Manuell växellåda 
  Snabb, mjuk växling, tack vare Kias senaste  

växelteknik.

1 2
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MOTORER
Ett urval av sofistikerade och effektiva 

motorer som ändå ger önskad kraft. Välj 

mellan en dieselmotor och två bensin-

motorer, se detaljer längre ner på denna 

sida. Dieselmotorn på 1.6-liter kan med 

fördel kombineras med vår nyutvecklade, 

7-stegade DCT dubbelkopplingslåda. 

1.4 liter bensinmotor med 100 hk
100 hk erbjuder 134 Nm vid 6 000 rpm och 

förbrukar från 6,0 l bränsle per km med CO2 

-utsläpp från 138 g/km.

1.6 liter bensinmotor med 135 hk
135 hk har variabla ventilinställningar för 

förbättrad prestanda vid alla hastigheter och 

ger 164 Nm vid 6300 rpm. Förbrukar från 5,8 

liter per 100 km för 5 dörrars och från 5,9 

liter för Sportswagon. CO2-nivåerna ligger på 

från 135 g/km för 5 dörrars och från 136 för 

Sportswagon. Dubbelkopplingslåda DCT finns 

som tillval för detta motoralternativ.

Motor & växellåda

Förfinad prestanda

1.6 liter dieselmotor med 136 hk
Denna nyutvecklade dieselmotor visar fin 

prestanda även vid lägre varvtal, med ett 

max. vridmoment på 300 Nm. Det leder 

givetvis till låga CO2-utsläpp med värden på 

bara 94 g/km, en av de lägsta CO2-nivåer 

för en konventionell förbränningsmotor 

inom detta segment. Bränsleförbrukningen 

per 100 km är från 3,6 liter för 5 dörrars 

versionen och 4,0 liter för kombin.

VÄXELLÅDOR
Du kan välja mellan en 6-växlad manuell 

och en 6-stegad dubbelkopplingslåda (DCT). 

Den sistnämnda kan endast kombineras 

med 1.6 liters bensinmotorn. Vår helt 

nyutvecklade 7-stegade DCT-låda erbjuds 

endast tillsammans med 1.6 liters diesel-

motorn. Växellådan med dubbelkoppling kan 

även manövreras med hjälp av praktiska 

reglage på ratten.
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Krockkuddar
För att skydda dig och 
dina passagerare är 6 
krockkuddar strategiskt 
utplacerade runt om i 
kupén.

Säkerhet

Din säkerhet, vårt fokus

Oavsett var du är på väg så finns skydd för din säkerhet under hela resan.
För att ge största stabilitet och stötdämpning har den förstärkta karossen helt sammankopplade vrid-

styvhetsdelar. För att ge hög passagerarsäkerhet är bilen utrustad med 6 krockkuddar – dubbla främre 

krockkuddar, två sidokrockkuddar och två krockgardiner. Alla säkerhetsåtgärder har genomgått stränga 

tester för att uppfylla de strikta europeiska säkerhetsbestämmelserna.

Kaross
De förstärkta karosspanelerna är konstruerade med helt 
sammankopplade vridstyvhetsdelar. Kärnkomponenter har 
förstärkts ytterligare och B-stolpen är tillverkad av höghåll-
fast stål.

Hög säkerhet
Precis som 5 dörrars halvkombin så har även Sportwagon 
kombi tilldelats fem stjärnor i Euro NCAP säkerhetsklassi-
ficering.
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Alla Kia-bilar som bär emblemet ”Eco Dynamics” 
är utrustade med det bränslebesparande  
systemet start/stopp, även kalla ISG.

Miljöbesparande teknik

En varaktig löfte till vår planet

Innovationer för ett bättre klimat och billigare bilkörning.
Bränsleeffektiva systemet start/stopp (ISG) erbjuds på enskilda cee'd-motorer, så även vårt energiåtervinningssystem. ISG minskar 

bränsleförbrukning och CO2-utsläpp genom att automatiskt stänga av motorn när bilen står stilla. 

Energiåtervinningssystemet aktiveras när du tar foten från gaspedalen. Systemet använder då den genererade energin, som nor-

malt går förlorad, till att ladda batteriet.

1. Energiåtervinningssystem
Detta system hjälper dig att spara bränsle och 
minska CO2-utsläppen. När du tar foten från 
gaspedalen och bromsar, då tar bilen tillvara på 
energin och använder den för att hjälp-ladda 
batteriet. Om batteriet redan är fulladdat, då är 
laddningsgeneratorn frikopplad.

1

Active Eco Display
En annan intelligent åtgärd för mer bränsle-
snål körning är vårt ”Active Eco System”. För 
att spara energi drivs luftkonditioneringens 
kompressor och generator på det mest energi-
effektiva sättet.

ECO Pack
Denna teknik innefattar en rad effektiviser-
ingsåtgärder, till exempel en växlingsindikator 
som hjälper dig att köra mer effektivt samt 
energisparande bildäck, som reducerar bränsle-
förbrukningen genom minskad väg friktion.
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5 dörrars eller Sportswagon, här visar vi ett smakprov på praktiska 

och bekväma funktioner som ingår i de olika paketen.

1. Fack under bagageutrymmets golv
 Sportswagon har två fack under bagage- 
 utrymmetsgolv; ett djupare fack och  
 ett större planare. Även utrymmena  
 runt hjulhusen består av praktiska  
 förvaringsfack på båda sidor.

2.  Utblås i chromefinish
 En elegant detalj. (Endast 5d)

3. Strålkastarspolning
 Gör att du ser och blir sedd.

4. Finish för dörr och handtag
 Stilfult lackerade med svart pianolack.

5.  Rattvärme
 Perfekt under den kalla årstiden.

6.  Mittarmstöd bak
 Med mugghållare. Bara en av alla  
 smarta förvaringslösningar i cee'd.

7.  Luftventiler fram
 För bästa klimat i främre kupén.

8. Luftventiler bak
 För bästa klimat i bakre kupén.

Utrustningsalternativ

Detaljer som gör skillnad

1

6 7

12 13

9. Aluminiumpedaler
 För en sportigare finish.

10.  Standardinstrumentering
 Elegant och ergonomisk med   
 viktig information.

11.  Kylbart handskfack
 Rymligt och ventilerat, håller   
 föremål i svala.

12.  Backkamera
 Hjälper dig att parkera 
 manuellt.

13.  Manuell luftkonditionering
 Justera temperaturen som du
 vill ha den.

14.  Blinkers i sidobackspeglar
 Ökar synbarheten och
 säkerheten.

15.  Paddelväxlar på ratten
 Växla utan att lyfta  
 händerna från ratten.

16.  Däcktrycksvarning (TPMS)
 Om däcktrycket sjunker under  
 rekommenderat värde, tänds 
 en varningslampa på instru- 
 mentpanelen

2
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Alloy wheel 17" Sohari 
17" bi-colour five-double-spoke alloy wheel, 

7.0x17, suitable for 225/45 R17 tyres.

1 2

Sidoskyddslister  

och Sohari aluminiumfälg
Skyddande lister som kan lack-

eras i bilens färg. 17" aluminium-

fälg Sohari, kompletterar bilens 

sportiga och dynamiska design. 
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Kia originaltillbehör

Detaljer som gör skillnad

Kia cee’d har designats för att ge livskvalitet i vardagen. Med Kia originaltillbehör kan du förfina designen och 

funktionerna ytterligare, och samtidigt göra bilen ännu mer personlig och praktisk. 

Alla Kia originaltillbehör har konstruerats och tillverkats enligt samma höga standard och strikta krav på kvalitet, 

hållbarhet och passform som cee’d. En Kia återförsäljare är redo att ge vidare råd och stöd för att du ska få ut 

det mesta av bilen.

4 53

1. Lasthållare i aluminium
Lätta i vikt och enkla att montera. Dessa tåliga last-

hållare i aluminium hjälper dig att transportera allt 

du behöver på ditt nästa äventyr, eller tur till  

byggvaruhuset.

2. Lasthållare och ProRide cykelhållare
Våra tåliga och lätta lasthållare i aluminium ger en 

bra stabilitet vid montering av olika taklastsystem;  

t ex takboxar och cykelhållare.

3. Instegslister
För ett sportigt intryck och ett effektivt skydd mot 

repor och märken.

4. Textilmatta i velour
Skräddarsydd, mörkgrå textilmatta i velourmaterial. 

Mattorna har en baksida med anti-slip-yta samt fäst-

punkter som passar bilens golv. Levereras i set om 

fyra delar, där mattan till förarplatsen har en präglad 

cee’d-logotyp.

5. Främre vindavvisare
Den aerodynamiskt utformade avvisaren ändrar 

luftflödet, avvisar regndroppar och minskar störande 

vindbrus. Levereras i en sats om två delar.
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cee’d 5 dörrar - exteriöra dimensions (mm)

Cassa White (WD) Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) Sirius Silver (AA3)

Sand Track (D5U)Track Red (FRD) Infra Red (AA1)

Planet Blue (D7U) Dark Gun Metal (E5B) Black Pearl (1K)

Bronze Metal (MY3)

1571 / 1561 / 1563 / 1557

14
70

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (with mirrors)

2650

4310

900 760
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6 växlar

-

6 växlar

-

cee’d specifikationer
Motor

Motortyp

Cylindervolym (cm3)

Motoreffekt hk varv/min

Max vidmoment (Nm)

Toppfart (km/h) 5d

Toppfart (km/h) SW

Växellåda
5d – manuell

5d – DCT

Sportswagon – manuell

Sportswagon – DCT

Färg, fälg & tekniska data

Vilken är din favorit?
Våra designers har gjort sitt, nu är det din tur.
Välj din favoritfärg, fälgar och typ av motor för att skapa den 

cee’d som passar dig bäst.

Axelbredd (fram)

Axelbredd (bak) 

Hjulbas

Överhäng (fram)

Överhäng (bak)

Markfrigång

Bränsletank (liter)

1,420

1,392

2,650

900

760

140

53 

Längd

Bredd (exkl backspeglar)

Höjd

Takhöjd (fram) 

Takhöjd (bak)

Benutrymme (fram)

Benutrymme (bak) 

4,310

1,780

1,470

1,018

976

1,067

894

(mm)cee’d 5 dörrar dimensioner

 (mm)cee’d Sportswagon dimensioner

Axelbredd (fram) 1,420

Axelbredd (bak)  1,392

Hjulbas 2,650

Överhäng (fram) 900

Överhäng (bak) 955

Markfrigång   140

Bränsletank (liter)     53

Längd 4,505

Bredd (exkl backspeglar) 1,780

Höjd 1,485

Takhöjd (fram)  1,024

Takhöjd (bak) 996

Benutrymme (fram) 1,067

Benutrymme (bak)  894

6 växlar

-

6 växlar

-

6 växlar 

7 växlar

6 växlar

7 växlar

4 cylindrar 

16 ventiler

1368

100/5,500

134

183

182

1.4  bensin 
100 hk

4 cylindrar 

16 ventiler

1591

135/6300

164

195

192

1.6  bensin 
135 hk

4 cylindrar 

16 ventiler

1582

136/4,000

280/300

196/200

194/197

1.6 diesel  
136  hk

39

15" stålfälg med kapsel 

195/65R  (Action)

16" aluminiumfälg 
205/55R  (Komfort)

17" aluminiumfälg 
225/45R  (GT Line)

cee’d Sportswagon - exteriöra dimensions (mm)

1571 / 1561 / 1563 / 15572650

4505

900 955

14
85

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (with mirrors)
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Dark Gun Metal (E5B) Black Pearl (1K)Track Red (FRD)

cee’d 5 dörrar GT Line - exteriöra dimensioner (mm)

1557

1
4

7
0

1549

1780 / 2035 (with mirrors)

2650

4310

900 760

Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) Urban Yellow (AAY)
Finns endast för 5-dörrar, GT Line



Färg, fälg och tekniska data

Genuin och unik:
GT Line

Här presenterar vi alternativ och fakta för GT Line, som finns 

att få både i 5 dörrars- och Sportswagon-utförande.

17" aluminumfälg
225/45R  

6 växlar

7 växlar

cee’d GT Line specifikationer

4 cylindrar

16 ventiler

1,582

 136/4,000

28.6/1,500-3,000

194

1.6L diesel  
136 hk

Motor

Motortyp

Cylindervolym (cm3)

Motoreffekt hk varv/min

Max vridmoment (Nm)

Toppfart (km/h) SW

Växellåda 
Sportswagon – manuell

Sportswagon – DCT

41

cee’d Sportswagon GT Line - exteriöra dimensioner (mm)

2650

4505

900 955

1
4

8
5

1549 1557

1780 / 2035 (with mirrors)



Garanti & support

Ett tryggt ägande

7 års nybilsgaranti
Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och 

förmånsbilar. Garantin gäller under förutsättning att Kias under-

hållsservice och reparationsanvisningar följts under hela garan-

titiden. Service och reparation ska ha utförts av auktoriserad Kia-

verkstad, eller av annan verkstad, förutsatt att arbetet utförts på 

ett fackmässigt sätt enligt Kias serviceprogram. Service ska utföras 

enligt det som först inträffar, körsträckan eller årligen. Maximal 

överträdelse i tid och körsträcka är 2 månader respektive 200 mil. 

Överträds dessa marginaler upphör garantin att gälla. För bilar i 

kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15 000 mil, det 

som först inträffar. Läs mer om våra garantier på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti
Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. 

Vagnskadegarantin följer bilen.

5 års lackgaranti och 12 års rostskyddsgaranti
Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion 

och som är följden av produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin 

så utförs reparation om någon del av karossen är genomrostad så 

att det uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad reparerar 

rostskadan utan kostnad om den uppstått när bilen brukats på det 

sätt som bilen är konstruerad för.

3 års assistansservice
Assistansservicen fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det 

inträffar ett missöde med bilen under en resa garanterar Kia att 

de som färdas i bilen kan komma vidare. Kia assisterar genom att 

vid nödläge ordna med bärgning och/eller reparation av bilen, så att 

resan kan fortsätta.

Kias 7-åriga 
nybilsgaranti
Gäller i 7 år/15 000 mil. 
Giltig i EU (även Norge, 
Schweiz, Island och Gibral-
tar) och enligt lokala villkor 
och förhållanden.
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www.kia.com

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra 
tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning och 
CO2-halt, se separat faktablad. 
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 12
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com

150908


