Nya Kia

Spänning som känns

Självförtroende som syns

Söker du nya inspirerande utmaningar? Är du redo att överge din bekvämlighetszon? Välkommen till helt nya Kia
XCeed. Upplev en urban crossover som kombinerar de praktiska egenskaperna från en suv med sportig design och en
dynamisk körupplevelse. Lägg extra märke till fronten, där grill, strålkastare och luftintag har ett distinkt uttryck. När
man beskådar den djärva designen och den lekfulla personligheten så blir det självklart att helt nya Kia XCeed är till för
dig som letar efter nästa äventyr.

En sportig crossover

som drar blickarna till sig

Gå din egen väg; sätt på din favoritmusik, lägg i växeln och
ge dig ut på ditt nästa äventyr. Med helt nya Kia XCeed
är möjligheterna oändliga! Med sin sportiga crossover-silhuett, snabba linjer och stora hjul så är det ingen hemlighet
att Kia XCeed sticker ut från mängden. Högre markfrigång
och sportiga säten inbjuder till aktiv körning både i och
utanför staden.

Varför nöja sig med något mediokert? Den fantastiska interiören och de integrerade smarta lösningarna hos Kia
XCeed ger dig full kontroll över nästa äventyr och all komfort du kan önska dig.

LED-Baklyktor

						med 3D känsla

Vidga
dina vyer
Njut av en smart 10,25 tums pekskärm för navigation som är förberedd för UVO Connect.
Ett telematiksystem som kopplar ihop bilen med omvärlden och din mobil. Tillvalet
Yellow-Pack ger dig sportig inredning med säten i svart artificiell delläder med gula
sömmar. Invändinga detaljer i blank svart finish med gula metallinlägg.

Släpp loss

				 friheten
Älskar du både citylivet och äventyret utanför stan så är helt nya Kia XCeed din
perfekta resepartner. Med dess dynamiska och rymliga nya former så behöver du inte
välja mellan stil eller funktion. När du upptäcker att baksätet går att fälla 40:20:40 och
har en lastkapacitet på 426 liter med flera smarta förvaringsfack så märker du att
bilen är deisignad för att vara praktisk och samtidigt dra blickarna till sig.

Boosta		

		din kreativitet
Nya Kia XCeed erbjuder en plats för spänning, äventyr och reflektion.
Förarmiljön är komfortabel, intuitiv och tilltalande och stimulerar verkligen
till kreativitet.

Uppvärmda säten
Oavsett väder så är helt nya Kia XCeed redo för ditt nästa äventyr. Både fram- och baksäte (ytterplatser) kan
värmas upp och justeras i tre steg.

Bagage 40:20:40

12,3" Helt digital instrumentering

Tack vare de fällbara sätena så kan du anpassa XCeed till dina

Det valbara fullständiga digitala instrumentklustret har en 12,3 “

behov - perfekt för att transportera både passagerare, baggage

högupplöst display som levererar klar och tydlig information till

samt för transport av skrymmande föremål som sportutrustning,

föraren.					

skidor och mycket mer.

uppkopplad

Infotainment

Håll dig …
Möjligheterna är oändliga. Helt nya Kia XCeed
håller dig uppkopplad med den senaste tekniken
som är både användarvänlig och kompatibel med
Apple CarPlay samt förberedd för Android Auto .
Välj nästa resmål via navigationssystemet i den
stora 10,25” displayen. Använd Bluethooth med
röstigenkänning för all din musik och dina samtal
vart du än är på väg!
TM

TM

TM

HÅLL DIG UPPKOPPLAD
FÖRBEREDD FÖR KIA UVO CONNECT
Helt nya Kia XCeed är förberedd för UVO Connect, en tjänst som är utvecklad för Kia och som möjliggör en mängd information
om din resa i realtid till ditt navigationssystem. UVO-appen visar även en mängd data och information om din bil på din
Android eller Apple smartphone. Dessutom har denna spännande nya teknik utvecklats för att följa de senaste EU-reglerna
vilket garanterar högsta grad av datasäkerhet, öppenhet och skydd.

Kia Live
Aktivera Kia Live med det medföljande SIM-kortet. Då hämtas
relevant information som uppdateras i realtid. På så sätt
får du tillgång till sömlös information som visas direkt på
navigationsskärmen.

Live trafikinformation

Intressanta platser

Navigationssystemet levererar mycket exakt trafikinformation
i realtid från TomTom. Informationen uppdateras varannan
minut så att du får reda på var trafiken flyter smidigt eller vilka
vägar som ska undvikas. Vid hinder kan systemet även föreslå
alternativa rutter.

Leter du efter en bra restaurang, ett lokalt företag eller
en speciell plats att besöka? Denna information, och mer
därtill, är lättillgänglig och hålls uppdaterad i onlinekatalogen.

Kamera
Kameran varnar för en rad fasta och stationära
hastighetskameror. Systemet varnar också för områden där
olyckor är särskilt vanliga.

Väderprognos
Skriv in din destination så får du en komplett sammanfattning
av en fyradagars väderprognos, inklusive minsta- och maximala
temperaturer, vindhastighet och risk för sol eller regn.

Parkering
Kia Live visar bland annat tillgängliga parkeringsplatser och
priser innan du kommer fram till din destination.

UVO Appen
Nya Kia XCeed är förberedd för UVO Connect Appen som är utformad för både
Android och Apple smartphones ger möjlighet att ta del av ett brett utbud av
funktioner och diagnositiska data om bilens status och dina resor.

Fjärrfunktioner

Fordonsinformation

Skicka till min bil

Hitta min bil
Hjälper dig hitta din bil på en stor parkeringsplats. Om du
glömt bort var bilen stod parkerad.

Nu kan du förplanera och ställa in din resa genom appen för
sömlös användning i navigationssystemet.
Dörrkontroll
Erbjuder fjärrlåsning och öppning av bildörrarna utan nyckel
eller fob.

Fordonsstatus
Ger en översikt över viktiga delar av din bils status som
dörrlås, tändning, batteri och laddningsnivå.
Mina resor
Ger en sammanfattning av din tidigare resa inklusive medelhastighet, distans etc.

Notiser
Du kommer att få notiser om när billarmet utlöses, diagnostiska meddelanden om bilens status och månadsrapporter som ger dig en översikt över din bilanvändning.

När? Var? Hur?
							Svaret finns här.
Vårt nya navigationssystem och Kia Connected Services drivs av TomTom och tar tillförlitlig
vägvisning till nästa nivå vad gäller noggrannhet och precision. Det hjälper dig att hålla kontakten
med omvärlden och erbjuder mer praktisk information än någonsin. I systemets nav finns en
WiFi-enhet som gör det möjligt att ansluta till Internet via smartphone*.

Kias Connected Services

Trafikinformation i realtid**

Hastighetskameror**

Navigationssystemet ger mycket noggrann trafikinformation som

Du kommer också att uppmärksammas var det finns

uppdateras varannan minut. Då vet du exakt var trafiken flyter på och

hastighetskameror samt var det finns zoner med begränsat tillträde.

vilka områden du bör undvika. När trafiken tätnar informerar systemet

Systemet varnar även för speciellt olycksdrabbade vägsträckor och

och föreslår alternativa vägar.

platser.

Lokala sökningar

Väderprognos

Om du letar efter en sushirestaurang, en mataffär eller en specifik

Kommer din helg att vara solig eller blöt? Säkrast är att kolla

plats så använder du funktionen för lokala sökningar. Databasen

väderprognosen. Skriv in din destination och få en fyra dagars

innehåller 500 sökbara kategorier, 25.000 nyckelord och 250.000

sammanfattning med min- och maxtemperatur, vindhastighet och

platser. Dessutom kan du söka på tio olika språk, även när du befinner

utsikter för sol eller regn.

dig utomlands.

*Apple CarPlayTM

*Förberett för Android AutoTM

Apple CarPlayTM är ett smart och säkert sätt att använda iPhone

Android AutoTM har ett enkelt och intuitivt gränssnitt till din smart-

medan du kör. Den tar allt du kan vilja göra på din telefon och visar på

phone, där du får tillgång till funktioner som Google Maps, appar,

bilens display. Du kan få vägbeskrivningar, ringa samtal och lyssna på

musik och röststyrning. Informationen organiseras automatiskt till

musik – utan att tappa fokus på vägen och bilkörningen.

enkla ikoner som visas på bilens display just när de behövs.

* Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster.
** Juridiska begränsningar för dessa tjänster varierar beroende på land.

Med ett sjätte sinne

Kia XCeed hjälper dig att hålla reda på din position och hur trafiken runt omkring dig rör sig,
och kan till och med vidta åtgärder för att skydda dig och dina medtrafikanter. Som ett par
extra ögon förser DRIVE WiSE-tekniken dig med viktig information, så att du på ett säkrare
sätt kan manövrera bilen och fatta omedelbara beslut. Systemen hjälper dig att hålla
avstånd till andra fordon och fotgängare, samtidigt som du enkelt och tryggt tar dig till din
destination.

Autobroms

Adaptiv farthållare med start och stopp

Systemet upptäcker bilar och fotgängare som korsar din väg.
Med hjälp av radar och kamera vet systemet hur nära det är till
andra bilar, men också vilken hastighet de håller samt varnar
vid risk för kollision. Om föraren inte hinner reagera, så bromsar
bilen automatiskt.

En radarsensor bakom grillen mäter avståndet till
framförvarande fordon och håller automatiskt ett säkert
avstånd, även om den förinställda hastigheten måste sänkas.
När fordonet framför inte är kvar, återgår hastigheten till den
förinställda.

Säkerhet

Säkerhet…

Dödavinkelvarning

Aktiv filhållningsassistans

Varnar föraren med en ljussignal om det finns ett
fordon i dödavinkeln vid tex. en omkörning.

Den aktiva filhållningsassistansen förhindrar att du
hamnar på fel kurs om du tillfälligt skulle tappa
koncentrationen. En kamera övervakar bilens position i
förhållande till filen du kör i. Om nödvändigt varnas du
genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka bilen in
i filen.

Backkamera

Trötthetsvarnare

Backkamera med dynamisk projicering och
parkeringssensorer bak som underlättar vid parkering
och hjälper dig att upptäcka låga föremål bakom bilen.

Genom att övervaka fordonets och förarens beteenden,
upptäcker systemet om du förlorar koncentrationen under
körning. Om det är dags att ta en paus, hörs en varning och
en symbol på instrumentpanelen blir synlig.

med teknik

Helt nya Kia XCeed ger dig friheten att uppleva det oväntade samtidigt som vardagskörningen blir problemfri med
innovativa funktioner som gör att du kan köra säkrare. Se trafikstockningar, varningssystem eller automatiskt avbländning på natten är några exempel.

Aktiv filhållningsassistans
Den aktiva filhållningsassistansen förhindrar att du hamnar på fel kurs om du tillfälligt skulle
tappa koncentrationen. En kamera övervakar bilens position i förhållande till filen du kör i. Om
nödvändigt varnas du genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka bilen in i filen.

Säkerhet

Fullmatad …

Helljusassistans med automatisk avbländing
En kamera i framrutan identifierar mötande och upphunna
fordon. Systemet justerar automatiskt ljuset till hel- eller halvljus
vid mötande trafik eller beroende på trafiksituationen.

Kollisionsvarning
Radarbaserad varning som känner av fordon som
kommer mot dig när du backar ut från tex. en
parkeringsficka.

Intelligent skyltavläsning
Ger dig nödvändig hastighetsinformation och hjälper dig att
optimera din körning.

och hitta din egen stil
Utöka spänningen med din nya Kia XCeed. Välj dina favoriter
bland våra specialdesignade aluminiumfälgar och ge din bil en
egen karaktär. Oavsett om du söker en sportig look eller stilsäker
elegant design hittar du fälgarna som passar din personliga stil
till din Kia XCeed. Och naturligtvis är alla tillverkade enligt Kias
höga krav. Vad du än väljer, så väljer du rätt.

Lasthållare/takräcke, aluminium

Cykelhållare för dragkrok

Stadiga och perfekt anpassade lasthållare av aluminium med

Lättanvänd, låsbar cykelhållare för 2 cyklar, maxlast 60 kg.

låg vikt som är enkla att montera. Passar endast bilar med

Cykelfästet går att luta, så att bagageluckan kan öppnas även

OE takreling. Lämpade för fordon med panoramasoltak i stängt

när cyklarna är lastade.

läge. Kontakta din återförsäljare för maximal taklast.

E823055001

J7211ADE00AL

Tillbehör

Inspireras …

Stötfångarskydd bak

Dekorlist för baklucka

Liten detalj som ger en snygg, sofistikerad touch på stötfångaren

Dekorlisten på bakluckan framhäver andra stylingdetaljer, välj

och också skyddar mot lackskador vid lastning och lossning av

mellan borstat rostfritt stål eller högblankt krom.

tunga föremål eller bagage.

J7491ADE50ST (högblank krom)

J7274ADE50ST (högblank krom)

J7491ADE50BR (borstat stål)

J7274ADE50BR (borstat stål)

Backspegelkåpor

LED-belysning bagageutrymme och baklucka

Detaljer som gör hela skillnaden, förhöj din XCeeds utseende med

Praktisk belysning som tänds när bakluckan öppnas och lyser upp

borstade eller glansiga backspegelkåpor.

både bagageutrymmet och marken runtomkring bakluckan.

J7431ADE00ST (högblank krom)

66652ADE00

J7431ADE00BR (borstat stål)

			

personlig

Det roliga börjar här med eleganta interiöralternativ, noggrant utvalda material samt
Pluspaket som gör att du vill stanna kvar i bilen. Välj bland vår eleganta standard
svarta klädsel med satin krom detaljer på instrumentbräda samt luftventiler. Eller
lägg till konstläder i svart eller grått för den lyxigare känslan. För den djärva finns det
till och med ett valbart gult paket med gula sömmar, design av honungmönster på
stolarna, stilfullla gula detaljer på instrumentbrädan och svart tak.

Yellow Pack
Svart interiör med svart artificiell delläderklädsel och gula sömmar. Invändiga
detaljer i blank svart finish och gula metallinlägg.

Interiör

Ännu mer …

Standard klädsel
Svart interiör med svart artificell delläderklädsel. Invändiga detaljer
i blanksvart och matt krom finish.

Yellow Pack
Svart interiör med svart artificiell delläderklädsel och gula
sömmar. Invändiga detaljer i blank svart finish och gula
metallinlägg.

Specifikationer

Vilken …
väljer du
Färger

Cassa White (WD) Solid

Deluxe White Pearl (HW2) Metallic

Sparkling Silver (KCS) Metallic

Black Pearl (1K) Metallic

Infra Red (AA9) Metallic

Penta Metal (H8G) Metallic

Copper Stone (L2B) Metallic

Lunar Silver (CCS) Metallic

Blue Flame (B3L) Metallic

Cosmos Blue (CB7) Metallic

Orange Fusion (RNG) Speciallack

Quantum Yellow (YQM) Speciallack

Fälgar

18" alu. fälg

Specifikationer & Dimensioner (mm)

Exteriör
Längd (mm)
Höjd (mm)
Överhäng fram (mm)

4,395
16"/1,483 18"/1,495
905

Bredd (mm)

1,826

Hjulbas (mm)

2,650

Överhäng bak (mm)

Bränsletank (liter)

50

Bagage (liter)

426

840

Interiör
Inre takhöjd (mm)

Framsäte

Baksäte

987

953

Benutrymme (mm)

1,073

883

Axelbredd (mm)

1,428

1,406

För tekniska specifikationer och bränsleförbrukning hänvisar vi till separat faktablad som kan laddas ner från www.kia.com eller
hämtas hos din lokala Kia-återförsäljare.

Ett tryggt
			bilägande
7 års nybilsgaranti från fabrik
Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt
tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller
under förutsättning att Kias underhållsservice
och reparationsanvisningar följts under hela
garantitiden. 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.
Överträds detta upphör garantin att gälla.
Även EV-batteriet omfattas av den sjuåriga
nybilsgarantin från fabrik. Läs mer på www.
kia.com.
3 års vagnskadegaranti
Bilägaren sparar in kostnaden för
vagnskade-försäkringen under 3 år.
Vagnskade-garantin följer bilen.

5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti
Lackgarantin gäller för skador som uppstått
på grund av ytkorrosion och som är följden
av produktionsfel. Lackgarantin täcker
reparationer eller utbyte av komponenter
med lackdefekter
som bekräftats av
tillverkaren. 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.
Fri Assistans i upp till 7 år
När du köper en ny Kia ingår Fri Assistans till
första servicetillfället. När du därefter servar
din Kia hos en auktoriserad Kia-verkstad får du
automatiskt en kostnadsfri förlängning av Kia
Assistans som gäller till nästa servicetillfälle.
Det gäller ända till den dagen då din bil är 7 år
eller har gått 15 000 mil*.

*Kia serviceaktiverad assistans gäller för bilar som genomgått Kia Originalservice
hos en auktoriserad Kia-verkstad från och med den 1 januari 2018.

Kias 7 åriga nybilsgaranti
Gäller i 7 år/15.000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz, Island
och Gibraltar) och enligt lokala villkor och förhållanden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 12
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com
19-09-20

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. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att
innehållet i denna broschyr skall vara uppdaterad och korrekt vi trycktillfället.
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.

