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ADVANCE PLUS   URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

• 6 st. krockkuddar och krockgardiner
• 18" aluminiumfälgar
• ACC, 2-zons klimatanläggning
• Adaptiv farthållare, stop & go
• Armstöd fram med förvaringslåda
• Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd
• AUX & USB-uttag & USB-laddare fram
• Automatiskt avbländbar innerbackspegel
• Bluetooth® med röststyrning
• 10,25" pekskärm med navigationssystem 

och DAB-radio
 • Apple CarPlay™ och Android Auto™
• Backkamera med dynamisk projicering 
• Delläderklädsel, artificellt läder
• Däckreparationskit 
• Däcktrycksvarning (TPMS)
• Dödavinkelvarning
• Elinställbart svankstöd i framstolar, 2-vägs
• ESC, elektronisk stabilitetsprogram
• Elfönsterhissar fram & bak  
• Elmanövrerad parkeringsbroms
• Eluppvärmda spolarmunstycken
• Eluppvärmbar, justerbar, läderklädd ratt
• Eluppvärmda framstolar
• Filhållningsassistans, aktiv (LKA)

• Filkörningssystem, aktivt (LFA)
• Förarstol, ställbar i höjdled
• Förberedd för dragkrok (kablage)
• Fjärrstyrt centrallås & belyst tändningslås
• Färddator
• HAC, Backstartassistans
• Helljusassistans, automatisk avbländning
• ISG, start&stopp
• Instrumentering, full digital 12,3" 
• Invändiga detaljer i matt kromfinish
• LED-strålkastare fram & LED-blinkers
• Mörktonade rutor från B-stolpen
• Nyckelfritt system
• Ryggstöd bak, fäll-/delbart 40/20/40
• Skyltskanning
• Ställbart bagagerumsgolv i två lägen
• Parkeringssensorer, bak
• Regnsensor
• Takreling
• Trötthetsvarnare (Driver Attention Alert) 
• Ytterbackspeglar elektriskt infällbara, 
   med blinkers
• Ytterplatser bak, eluppvärmbara
• UVO-Connect

1.5 BENSIN T-GDI 160HK DCT

XCeed

Produktfakta gäller fr.o.m. 1 januari 2021
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TILLVAL 
Metallicklack / Metalliclack (pearleffekt) / Speciallack            T
Yellow-Pack: Svart delläder med gula sömmar. Invändiga  
detaljer i blanksvart finish och gula metallinlägg   T 

Utrustningsspecifikation

INTERIÖR  
Armstöd fram med förvaringslåda   •
Avbländbar innerbackspegel    •
AUX & USB-uttag & USB-laddare fram    •
Invändiga detaljer i blanksvart och matt kromfinish   •
Instrumentering, full digital 12,3"    •
Klädsel i svart delläder, artificiellt läder   •
Radio inkl RDS, DAB och 6 högtalare      •
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 40/20/40   •
Solskydd med spegel, belysta    •
Ställbart bagagerumsgolv i två lägen   •
Växelspaksknopp i läder   •
KOMFORT 
ACC, klimatanläggning m. automatisk fuktsensor   •
10,25" navigationssystem med TomTom,  
Apple CarPlay™ och Android Auto™   •
Bluetooth® med röststyrning 1    •
Backkamera med dynamisk projicering   •
Elfönsterhissar fram & bak   •          
Elmanövrerad parkeringsbroms   •           
Farthållare, adaptiv, med stop& start   •
Nyckelfritt system   •
Helljusassistans, automatisk avbländning   •
Parkeringssensorer bak    •
Ratt, läderklädd och eluppvärmbar    •
Ratt, ställbar i höjd- & längsled    •
Reglage på ratten för manövrering av stereo   •
Regnsensor    •
Eluppvärmda framstolar   •
Förarstol med höjdinställning, manuell   •
Passagerararstol med höjdinställning, manuell   •
Skyltskanning   •
Svankstöd i framstolar, 2-vägs elinställbart   •
Ytterplatser bak, eluppvärmbara    •
UVO-Connect   •

SÄKERHET
ABS, låsningsfria bromsar   •
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd   •
Aktiva nackskydd, fram   •
Bältespåminnare, samtliga sittplatser   •
Bältessträckare, fram med kraftbegränsning   •
Däckreparationskit    •
Dödavinkelvarning   •
EBD, elektroniskt bromskraftfördelning   •
ESC, elektronisk stabilitetsprogram   •
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)   •
Filkörningssystem, aktivt (LFA)   •
HAC, Backstartassistans   •
ISG, start&stopp   •
Krockgardiner, A-C-stolpe    •
Krockkuddar fram, förare och passagerare   •
Nackstöd, 5 st. höjdinställbara    •
Passagerarkrockkudde, urkopplingsbar med nyckel   •
Sidokrockkuddar, fram    •
TCS, antispinnsystem    •
TPMS,  Däcktrycksvarning   •
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)    •
 

EXTERIÖR 
Aluminiumfälgar 18" (235/45R18)   •
Dimljus fram   •
Dörrhandtag, lackerade i bilens färg   •
Eluppvärmda spolarmunstycken   •
Förberedd för dragkrok (kablage)   •
LED-varselljus fram & bak   •
LED-strålkastare fram & LED-blinkers   •
Mörktonade rutor från B-stolpen    •
Takreling   •
Ytterbackspegelkåpor, lackerade i bilens färg    •
Ytterbackspeglar elektr. justerbara & uppvärmb.    •
Ytterbackspeglar elektriskt infällbara, m. blinkers    •
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1 Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.
2 För att kunna utnjutta tjänsten Kia UVO Connect krävs ett konto som enkelt kan registeras i mobilappen. Funktionerna som avser batteristatus och 
fjärrstyrning av temperaturen i kupén avser endast elbilen e-Soul, ej övriga modeller som är utrustade med UVO Connect. Kontakta en lokal 
Kia-återförsäljare vid frågor.

• =  Standardutrustning                  T   =  Tillval
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MOTOR  Antal cylindrar   4
 Cylindervolym (cm3)   1482
 Motoreffekt hk vid varv/min   160/5500
 Motoreffekt kW vid varv/min   117.5/5500
 Max vridmoment vid varv/min (Nm)    253/3500
 Bränsle   Bensin
 
ELSYSTEM Batteri (Ah)    70
 Generator (V/Ah)      13,5/150 
 Startmotor (V/kW)   12/1,2

VOLYMER Bränsletank (l):    50 

BRÄNSLE- Blandad körning (l/100 km) (WLTP)   6,2

FÖRBRUKNING Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km) (WLTP)   141

PRESTANDA  0-100 km/h (sek)    9,2
 Toppfart (km/h)   208

STYRNING Typ / Vändcirkel    Elektrisk servostyrning / 10,6 m

  
HJULUPPHÄNGNING   Fram: McPherson  
     Bak: Multi Link

HJUL Däckdimension    235/45R18
  Fälg   7.5Jx18 

BROMSSYSTEM    Låsningsfria bromsar (ABS)
 Bromsar fram    Ventilerade skivor 
 Bromsar bak    Skivor   
 Parkeringsbroms    Verkar på bakhjulen

 
DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång    4395 / 1826 / 1483 / 184
BAGAGEUTRYMME  Baksäte uppfällt / nedfällt (liter)   426 / 1378

 
VIKTER (kg)  Totalvikt    1870
 Tjänstevikt   1446
 Max släpvagnsvikt   1410
  Max taklast   80

MILJÖKLASS     Euro 6d
FORDONSSKATT (kr) 2021, Nybilsregistreringar t.o.m. 31 mars, år 1-3 / år 4-   4 157 / 1 020
 2021, Nybilsregistreringar fr.o.m 1 april, år 1-3 / år 4-   6 092 / 1 020

MOTOR         1.5 T-GDi 
VÄXELLÅDA         7 vxl. DCT 
                            Advance Plus

Teknisk specifikation

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfa-
rande som utgår ifrån ett annat körmönster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning 
och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning.  Andra faktorer 
såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.
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Deluxe White (HW2) 
metallic (pearleffekt)

Black Pearl (1K) 
metallic (pearleffekt)

Exteriörfärger

Aurora Black Pearl (ABP)  
metallic (pearleffekt)

Dark Penta Metal (H8G) 
metallic

Cassa White (WD) 
solid

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående 
meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla 
rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produkt blad 
skall vara uppdaterat och korrekt vid 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.

Interiör

Fälg

Benutrymme (fram) 1,073
Benutrymme (bak)     883
Takhöjd (fram)   987
Takhöjd (bak)  953
Axelbredd (fram)  1,428
Axelbredd (bak)  1,406  

Mått (mm)

Svart interiör med svart artificiell 
delläderklädsel. Invändiga detaljer i 
blanksvart och matt kromfinish. 

18” 
aluminiumfälg

Yellow-Pack: Svart interiör med svart 
artificiell delläderklädsel och gula 
sömmar. Invändiga detaljer i blanksvart 
finish och gula inlägg.

Lunar Silver (CSS) 
metallic

Blue Flame (B3L)
metallic (pearleffekt)

Quantum Yellow (YQM) 
speciallack

Infra Red (AA9) 
metallic

Orange Fusion (RNG) 
speciallack

Dimensioner (mm)


