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Животот е таков каков што ќе го направите.
    Добре дојдовте во светот на Kia.

Животот е прекрасен. Живописен, непредвидлив и возбудлив во 
сите свои сегменти. Што и да се случи, каде и да одите и што и да 
откриете, Kia е со вас.

Ние во Kia ги посветивме нашите животи за да создадеме подобра 
иднина. Затоа развиваме и создаваме автомобили што ви помагаат да 
откривате и да уживате во нови хоризонти. Автомобили со впечатлив 
дизајн, напредни технологии и паметни решенија. Автомобили со 
нашата гаранција од неверојатни 7 години како доказ за нашиот 
извонреден квалитет. Што и да правиме, нас нѐ води една мисија: 
секогаш да ги надминуваме вашите очекувања.

Тоа го нарекуваме „The Power to Surprise“. Сега, ве покануваме да се 
задлабочите и да ни дозволите да ве изненадиме.



Kia Ceed семејство.
Ваш живот. Ваш избор.

Ваш начин на забава.

НАДВОРЕШЕН ДИЗАЈН

Најдобрата работа во животот е да може да уживате во него на многу начини. Ви го претставуваме семејството 
на новиот Kia Ceed. Создадено да ви обезбеди совршено уживање во возењето – со својот храбар стил, 
иновативна технологија и исклучителна удобност. Достапни се верзиите хечбек и просторен спортски караван со 
дополнително подобрен динамичен стил – благодарение на GT Line. Доколку сакате уште подобри перформанси, 
изберете го хечбек GT. Кој Ceed и да го одберете, ќе уживате во возењето.
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Ако сакате да уживате во секое возење, тогаш имате отворена покана. Ако сакате 
да ги завршите обврските додека се забавувате, тогаш зборуваме на ист јазик. А 
ако мислите дека динамичниот стил треба да биде дополнет со динамично возење, 
тогаш ние го имаме совршениот автомобил за вас. Новиот Kia Ceed веднаш ќе ви го 
привлече вниманието: храбриот дизајн има дводелна предна решетка врамена со 
целосни LED предни светла и впечатливи LED светла за дневно возење во вид на 
коцка мраз, хромирани лајсни на прозорците и спортски пневматици Michelin на 17"  
дво-тонски тркала од лесна легура.
Накратко, има сѐ што е потребно за да ја врати забавата во возењето.

Kia Ceed.
На вистинско место во вистинско време.
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НАДВОРЕШЕН ДИЗАЈН

Уште повеќе слобода

Сакате да уживате во повеќе простор во текот на денот? Ви 
го претставуваме новиот спортски караван Sportswagon од 
семејството на Kia Ceed. Комбинира сигурен, атлетски дизајн со 
голема просторност и динамично возење. Во предниот дел ги има 
карактеристиките на дизајнот на хечбек, додека спуштениот, гладок 
профил со прозорците со хромирани рамки продолжува до крај. 
Плус, глатките шини на покривот ви ја даваат слободата да додадете 
сѐ што ви е потребно. Не дозволувајте ништо да ве запре.
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Изберете го тимот од 
соништата.

Сакате да уживате во повеќе простор во текот на денот? Ви го претставуваме 
новиот спортски караван Sportswagon од семејството на Kia Ceed. Комбинира 
сигурен, атлетски дизајн со голема просторност и динамично возење. Во предниот 
дел ги има карактеристиките на дизајнот на хечбек, додека спуштениот, гладок 
профил со прозорците со хромирани рамки продолжува до крај. Плус, глатките 
шини на покривот ви ја даваат слободата да додадете сѐ што ви е потребно. Не 
дозволувајте ништо да ве запре.
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GT Line веднаш го привлекува вниманието со дводелната предна решетка и аеродинамичните 
магленки што се сместени во предниот браник. Спортските странични лајсни со сребрени 
елементи, 18“ тркала од лесна легура со ”Diamond-cut” завршница го нагласуваат овој моќен 
изглед. А како совршена завршница, во задниот дел има две издувни цевки.

GT LINE НАДВОРЕШНОСТ

Уживајте во вниманието
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Подгответе се да      
импресионирате.
Внатрешноста на GT Line има динамичен став со управувач во D-стил и стилски 
опции за тапацир. Достапен е во комбинација на црн антилоп и кожа со сиво шиење 
и лого на GT Line. Црниот тапацир на покривот го заокружува спортскиот амбиент 
во внатрешноста.

GT LINE  ВНАТРЕШНОСТ 15



Ceed GT е автомобил со кој може да се пофалите. 
Уникатни карактеристики? Забележливото лого GT 
на темна решетка со хромирана рамка и црно саќе со 
црвени елементи.

Храбрите црвени елементи се достапни и на 
страничните лајсни и 18" тркала од лесна легура со 
“Diamond-cut” завршница. А во задниот дел, двете 
издувни цевки со високи перформанси го емитуваат 
звукот на секогаш спремниот 1.6 T-GDi агрегат.

Оставете впечаток.
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GT ВНАТРЕШНОСТ

Фокус на стилот

Во Kia Ceed GT, црвената го означува спортскиот дух: ќе најдете 
елементи во смела боја низ целата внатрешност, од контрастното 
шиење на кожата и тапацирот од антилоп до логото GT на седиштата и 
управувачот во D-стил.
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Рачките за менување степени на пренос*

Дизајнирани за поголема забава зад управувачот, рачките за менување 

степени на пренос ви овозможуваат да ги менувате степените на 

пренос со прстот, за подиректна и подинамична реакција.

7-степен DCT (пренос со двојна спојка) 

7-степениот пренос со двојна спојка од најновата генерација 

овозможува спортско возење и одлична економичност на 

потрошувачката на гориво.

Избор на стилот на возење (DMS)*

Направен да го одведе задоволството од возењето на следното ниво, изборот на стилот на возење може да го направите преку копче што 

се наоѓа до рачката на менувачот. Заедно со 7-степениот пренос со двојна спојка (DCT), ја зголемува динамичноста на возењето преку 

подобар одговор на педалата за забрзување и забрзувањето од мирување, како и оптимизирани перформанси при претекнување.

Изборот на стилот на возењето (DMS) овозможува подобра реакција при управување и совршено ги дополнува пневматиците Michelin 

Pilot Sport 4 од 18“ за потполно динамично возење. Издувниот систем со вентилска контрола го обезбедува полниот звук на робусниот 

мотор 1.6 T-GDi кога ќе се активира спортскиот режим.

* Избор на стилот на возење (DMS) и лопатките за менување степени на пренос се достапни само за модели со 7-степен пренос со двојна спојка (DCT).

ДИНАМИКА ВО ВОЗЕЊЕТО

Додајте повеќе сила.

Ceed GT не може да дочека да го претстави тоа што се наоѓа под 
елегантниот поклопец на мотор. Секогаш спремниот агрегат 1.6 
T-GDi, да бидеме попрецизни. Бензинскиот мотор од 150 kW/ 204 
коњски сили и 44 цилиндри може да се комбинира со 7-степен 
пренос со двојна спојка, агилна промена на степените на пренос за 
вистинско динамично, но ефикасно возење. Совршено за свиоци и за 
вашиот паричник.
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Ви треба изговор за да свртите крукче? Го имате. Секое патување 
започнува со стил и со целата удобност што можете да ја посакате. 
Привлечната внатрешност е опремена со тапацир од црна кожа, а 
вклучен е лизгачки потпирач за раце со црна кожа.

Подгответе се да бидете         
импресионирани.

ПРАКТИЧНОСТ И УДОБНОСТ

Вграден систем за меморирање (IMS)
Новиот Kia Ceed има вграден систем за меморирање што го помни 

омиленото поставување на седиштето за возачот за да може 

веднаш да ви биде удобно.

Греење и проветрување на предните седишта + греење на задните седишта
Подготвени сте за сите временски услови. Предните и задните седишта можат да се загреат кога времето е ладно. Седиштата имаат 

три поставувања за греење и брзо се загреваат, па температурата се израмнува кога ќе се постигне саканата температура. Новиот 

Ceed доаѓа и со загревање на управувачот, додека виртуелно невидливите жици за греење во ветробранот помагаат да го одмрзнете 

ветробранот за неколку секунди. А во топлите летни денови, предните седишта можат да се проветруваат за да ви биде свежо.

Паметен клуч
Нема полесен начин за да го започнете возењето исполнето 

со забава: уживајте во пристапот до автомобилот без клуч 

со користење на паметниот клуч и копчето за стартување/

исклучување на моторот што ви овозможува да го вклучите и да 

го исклучите моторот со едноставен допир. 

Далечинското управување со прозорците е корисна опција 

ако заборавите да ги затворите прозорците од автомобилот: 

притиснете го и задржете го копчето за заклучување на паметниот 

клуч за да ги затворите прозорците од далечина.
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Во движење, но секогаш поврзани. Во новиот Kia Ceed, технологијата е 
едноставно природна. Изберете ја вашата дестинација преку елегантниот 
екран на допир од 10.25“ со системот за навигација и секогаш бидете на 
вистинскиот пат. Управувајте со функциите преку вграденото препознавање 
глас и користете Bluetooth за музиката и повиците.

Бидете поврзани со вашиот свет. 

ПОВРЗУВАЊЕ

JBL Premium Sound System

За одличен звук, новиот Kia Ceed доаѓа со JBL Premium Sound 

System. Има осум звучници и напредна технологија Clari-FiTM за 

обновување на музиката за да го подобри квалитетот на MP3- 

нумерите и да понуди звук со висока дефиниција.

Безжичен полнач за телефони

Заборавете ги каблите, само ставете го паметниот телефон со Qi 

технологија на практичниот безжичен полнач за телефони.

Како дел од нашето ветување за сеопфатен 

квалитет, сите нови возила Kia со фабрички 

поставен уред за навигација од LG имаат 

годишни ажурирања на картите при 

сервисирањето во текот на 5 години. 

Оваа уникатна програма обезбедува дека 

системот за навигација секогаш ги има 

најновите карти.

7-годишно ажурирање 
на картите
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* Паметните телефони со претплата за податоци треба да ги активираат услугите.  ** Може да важат законски ограничувања за овие услуги во зависност од земјата на користење.

Каде? Кога? Како?
Одговорот е овде.

УСЛУГИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ОД KIA

1. Информации за 
сообраќајот во живо**
Системот за навигација обезбедува точни 

информации за сообраќајот во живо што се 

ажурираат на секои две минути, така што 

вие ќе знаете каде точно сообраќајот се 

одвива без застои или кои области треба 

да се избегнуваат. Кога некаде има метеж, 

системот ќе ве извести и ќе ви предложи 

алтернативни маршрути.

4. Временска прогноза

Дали викендот ќе биде сончев или 

дождлив? Подобро проверете ја 

временската прогноза. Само внесете 

ја дестинацијата за да прегледате 

резиме за следните четири денови, 

заедно со минималните и максималните 

температури, брзината на ветрот и 

шансите за сонце или дожд.

6. Информации за гориво 

Кога горивото во резервоарот ќе биде при 

крај, системот ќе ви ги прикаже 

најблиските бензински станици и цените 

преку интернет-базата на податоци 

на TomTom за да можете соодветно 

да планирате каде да застанете за да 

дополните гориво.

2. Камери за мерење 
брзина**

Ќе добиете известувања и за многу 

камери за мерење брзина, и фиксни и 

мобилни, како и области со ограничен 

пристап. Системот може да ги земе 

предвид дури и областите каде што  

многу често се случуваат незгоди и да 

ве предупреди за овие црни точки.

3. Локално пребарување

Ако барате ресторан, супермаркет 

или некое конкретно место за средба, 

едноставно изберете Local Search 

(Локално пребарување). Базата на 

податоци содржи 500 категории за 

пребарување, 25.000 клучни зборови и 

250.000 места за да го најдете тоа што 

ви треба. 

5. Информации за 
паркирање 
За да ви помогне полесно да се 

паркирате, системот ќе ги означи местата 

за паркирање пред да пристигнете на 

дестинацијата. Ќе прикаже потенцијални 

места за паркирање на улицата врз 

основа на историските податоци и места 

за паркирање надвор од улицата чија 

достапност е прикажана со бои. 

Android AutoTM е дизајниран за да ви помогне да бидете совршено поврзани со телефонот, а истовремено да го сведе вознемирувањето 
на минимум за да бидете безбедни на патот. Едноставниот, интуитивен интерфејс ви овозможува да пристапите до карактеристики 
како што се Google Maps, апликации, музика и говорна контрола и автоматски ги организира информациите во едноставни картички 
што се појавуваат токму кога ви се потребни.

Apple CarPlayTM е паметен, безбеден начин да користите iPhone додека возите. Ги собира сите работи што можеби сакате да ги 
направите и ги става во екранот на Ceed за да може да добивате насоки, да повикувате и да слушате музика, а погледот постојано да 
ви биде насочен кон патот.

Нашиот нов систем за навигација со Услуги за поврзување од Kia што се 
обезбедуваат преку TomTom Live Services обезбедува доверливо наведување по 
маршрута до следното ниво на точност и совршеност. Ви овозможува да бидете во 
допир со надворешниот свет и нуди најпрактични информации. Во срцето се наоѓа 
уред со Wi-Fi што овозможува системот за навигација на Ceed да се поврзе на 
интернет преку паметниот телефон.*
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Помош за задржување на сообраќајната 
лента (LKAS)
Нема потреба да се грижите дека ќе излезете од вашата 

сообраќајна лента. Помошта за задржување на сообраќајната 

лента користи камера што се наоѓа во горниот дел од ветробранот 

за да ги набљудува ознаките на сообраќајната лента 

и ако случајно излезете од сообраќајната лента, системот ќе ве 

предупреди, па дури и ќе го насочи автомобилот назад во лентата.

Паметен темпомат (SCC)* со функција 
Stop and Go

Со користење на камера и радар, паметниот темпомат може да 

ги регулира брзината и растојанието на новиот Ceed во однос 

на возилото напред. Системот го одржува растојанието до 

возилото напред така што автоматски ја приспособува брзината 

на автомобилот. Ако возилото напред забрза, Ceed забрзува до 

поставената брзина. Ако возилото напред забави и поставеното 

безбедно растојание не може да се одржи, системот ќе ја намали 

брзината, па дури и ќе го сопре автомобилот. Корисна функција, 

особено во сообраќај со многу застанувања.

* Паметниот темпомат (SCC) е достапен само за модели со менувач DCT.

Предупредување за внимание на возачот 
(DAW)
Системот открива дали концентрацијата ви се намалува така што 

го следи шаблонот на управувачот, трепкачите, забрзувањето

и вкупното траење на патувањето. Ако покажете знаци на 

поспаност или невнимателност, системот за внимание на возачот 

(DAW) ве предупредува со звук за предупредување и симбол со 

филџан кафе во групата инструменти.

Функција за информација за 
ограничување на брзината (SLIF)

Функцијата за информација за ограничување на брзината ви 

ги дава сите потребни информации за да бидете во рамките 

на ограничувањето на брзината. Со користење на камерата на 

ветробранот, системот ги чита ограничувањата на брзината и на 

претекнувањето, па јасно ги прикажува информациите на екранот 

за навигација и групата инструменти.

Систем за предупредување од 
сообраќајна незгода во мртви агли (BCW) 
и Помош при промена на сообраќајна 
лента (LCA)

Системот за предупредување од сообраќајна незгода во мртви 

агли има радарски сензори што ги набљудуваат мртвите агли 

и ве предупредуваат за автомобили што доаѓаат со симбол во 

ретровизорот на вратата. Системот за помош при промена на 

сообраќајна лента ви помага безбедно да менувате сообраќајни 

ленти. Ако го активирате трепкачот пред да ја промените 

сообраќајната лента и системот открие дека доаѓаат автомобили 

во паралелните сообраќајни ленти, тој ќе активира трепкање на 

сијаличка во ретровизорот на вратата за да ве предупреди.

Помош за избегнување предна сообраќајна 
незгода (FCA)

Системот за избегнување на предна сообраќајна незгода (FCA) 

стандардно може да открие возила пред вас и опционално е 

детектирањето на пешаци што ја минуваат улицата. Системот користи 

камера и радарски сензори за да ја набљудува брзината и растојанието 

меѓу возилата и го предупредува возачот во случај на можен ризик од 

судар со активирање на визуелно предупредување. Во комбинација 

со опционалното откривање пешаци, управувачот вибрира за да 

ве предупреди. Ако нема реакција од возачот, автомобилот сопира 

автоматски за да избегне незгода или да ги намали последиците.

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ

Спокојството е клучно за да уживате во возењето. Затоа новиот Kia 
Ceed доаѓа со иновативни карактеристики и напредна технологија за да 
овозможи најдобра безбедност за вас и за патниците.

Заштитете се со
напредните карактеристики.

29



Новиот Kia Ceed ви го отстранува товарот од плеќите. Ви помага со 
иновативните карактеристики што ви овозможуваат да возите побезбедно. 
Треба да се пробиете низ сообраќаен метеж, потребна ви е помош при 
паркирање или повеќе светло во свиоците навечер? Ceed се грижи за тоа за 
да може да ја избегнете потенцијалната опасност.

Бидете безбедни со паметната помош. 

БЕЗБЕДНОСТ И ПОМОШ

Предупредување за судар од заден 
вкрстен сообраќај (RCCW)

Кога излегувате во рикверц од место за паркирање или приод, 

радарскиот систем за предупредување за сообраќајна незгода од 

заден вкрстен сообраќај ве предупредува за потенцијална незгода 

што ви го сече патот.

Помош за долго светло (HBA)

Кога камерата во ветробранот ќе открие светло од предните 

фарови на возило што доаѓа кон вас навечер, системот за помош 

за долго светло автоматски се префрла на средно светло за да не 

ги заслепите другите возачи. Откако возилото ќе помине, долгото 

светло автоматски се вклучува повторно.

Помош за следење на сообраќајната лента (LFA)* 

Овој систем прави голем исчекор кон полуавтоматизирано возење. LFA ги контролира забрзувањето, сопирањето и 

управувањето во зависност од возилата напред. Тоа го олеснува возењето во сообраќајни метежи и го прави побезбедно. 

Системот користи камера и радарски сензори за да одржи безбедно растојание од возилото напред и ги набљудува ознаките на 

патот за да го задржи автомобилот во средината на сообраќајната лента. LFA работи при брзини од 0 до 130 km/h.

* Помошта за следење на сообраќајната лента (LFA) е достапна само за модели со менувач DCT.

Паметна помош за паркирање

Со паметната помош за паркирање, паркирањето е лесно како 

песна. Користи предни, странични и задни сензори за да ви 

помогне при паралелно, аголно и косо паркирање. Вие треба 

само да управувате со сопирачката, педалата за забрзување и 

степените на пренос, а системот се грижи за управувањето. Може 

да ви помогне и да излезете од паралелни места за паркирање.

Задна камера

Задната камера ви ја дава целосната слика кога возите во рикверц 

во местото за паркирање така што прикажува динамични водилки 

на екранот од системот за навигација за да ви помогне да ве 

насочи во местото.
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7-степен DCT (пренос со двојна спојка)

7-степениот пренос со двојна спојка од најновата генерација 

овозможува спортско возење и одлична економичност на 

потрошувачката на гориво.

Мануелен менувач

Мануелниот менувач комбинира брза и глатка промена на степените на пренос и 

сооднос на степените на пренос што е во согласност со кривите на вртежниот момент на 

моторот. Резултат? Совршена рамнотежа помеѓу моќноста и ефикасноста.

Спецификации

Мотор 1.0-литри T-GDi - GPF 1.4-литри T-GDi - GPF 1.6-литри CRDi (низок) – SCR 1.6-литри CRDi (висок) – SCR

Пренос 6-степен MT 6-степен MT 7-степен DCT 6-степен MT 7-степен DCT 6-степен MT 7-степен DCT

Погон FWD FWD FWD FWD

Тип гориво Бензин со филтер за бензински честички (GPF) Дизел со селективна каталитичка редукција (SCR)

Тип мотор 12 (четири по цилиндар) 16 (четири по цилиндар) 16 (четири по цилиндар) 16 (четири по цилиндар)

Зафатнина на моторот (cc) 998 1.353 1.598 1.589

Максимална моќност (КС/вртежи во мин.) 120 140 115 136

Максимален вртежен момент (Nm/rpm) 172 242 280 300 280 320

Максимална брзина (kpm) 190 210 206 192 192 200 200

CO2 (во град) (g/km) 142–150 
(SW: 143–150)

155-170 
(SW: 159-170)

151-152
(SW: 151-152)

110-115
(SW: 115)

113-116
(SW: 113-116)

118-122
(SW: 118-122)

116-119
(SW: 116-119)

CO2 (отворено) (g/km) 106-113
(SW: 106-113)

112-115
(SW: 109-115)

110-115
(SW: 110-115)

93-98
(SW: 93-98)

100-102
(SW: 100-102)

92-105
(SW: 94-105)

105-107
(SW: 105-107)

CO2 (комбинирано) (g/km) 119–126
(SW: 120-126)

128–135
(SW: 128-135)

125–129
(SW: 125-129)

99-104
(SW: 101-104)

105-107
(SW: 105-107)

102-111
(SW: 104-111)

109-111
(SW: 109-111)

Потрошувачка на гориво (во град) (l/100 
km)

6,2–6,5
(SW: 6,2-6,5)

6,8–7,5
(SW: 6,9-7,5)

6,6–6,7
(SW: 6,6-6,7)

4,2-4,4
(SW: 4,4)

4,3-4,5
(SW: 4,3-4,5)

4,5-4,7
(SW: 4,5-4,7)

4,4-4,6
(SW: 4,4-4,6)

Потрошувачка на гориво (на отворено) 
(l/100 km)*

4,6-4,9
(SW: 4,6-4,9)

4,9-5,0
(SW: 4,8-5,0)

4,8-5,0
(SW: 4,8-5,0)

3,6-3,7
(SW: 3,6-3,7)

3,8-3,9
(SW: 3,8-3,9)

3,5-4,0
(SW: 3,6-4,0)

4,0-4,1
(SW: 4,0-4,1)

Потрошувачка на гориво (комбинирано) 
(l/100 km)

5,2-5,5
(SW: 5,2-5,5)

5,6-5,9
(SW: 5,6-5,9)

5,5-5,7
(SW: 5,5-5,7)

3,8-4,0
(SW: 3,9-4,0)

4,0-4,1
(SW: 4,0-4,1)

3,9-4,3
(SW: 3,9-4,3)

4,2-4,3
(SW: 4,2-4,3)

Тежина на возилото (kg) (max.) 1.352  
(SW: 1.390)

1.380  
(SW: 1.408)

1.412
(SW: 1.439)

1.449
(SW: 1.481)

1.477  
(SW: 1.508)

1.449
(SW: 1.481)

1.477
(SW: 1.508)

Бруто тежина на возилото (kg) 1.800
(SW: 1.840)

1.820  
(SW: 1.850)

1.850
(SW: 1.880)

1.880 
(SW: 1.920)

1.900
(SW: 1.940)

1.880 
(SW: 1.920)

1.900
(SW: 1.940)

Максимална тежина за влечење (kg) со сопирачки 1.200 1.000 1.200 1.200 

Максимална тежина за влечење (kg) без сопирачки 600 450 600 600

Конкретната потрошувачка на гориво и вредностите за издувни гасови се определени според законски пропишаните процедури за мерење предвидени во (ЕУ) 2017/1153. Горенаведените 
вредности се тестирани според новата WLTP, Светски усогласена постапка за тестирање на лесни возила, циклус на тестирање и претворање во NEDC, Нов европски циклус на возење, и 
дополнително измерени според начинот RDE, Реални издувни гасови при возење.

Очекувајте повеќе.
Уживајте повеќе.
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Новиот Kia Ceed во изведба на спортски караван не само што обезбедува повеќе простор за сите 
патници – капацитетот на багажниот простор е меѓу најдобрите во сегментот – туку и просторот 
работи за вас. Без разлика дали се работи за задните седишта што целосно се преклопуваат
со еден допир, добро поставени прегради за складирање или задна врата што се отвора без 
користење раце – овој Ceed изобилува со идеи што ќе ве однесат чекор понапред.

Паметна електрична задна врата
Корисна функција, особено кога рацете ви се зафатени. Само приближете се до задниот дел од Kia Ceed додека 

паметниот клуч ви е во џебот или во торбата и багажникот ќе се отвори автоматски.

Уште повеќе
простор.

РАЗНОВИДНОСТ

Багажен простор

Со преклопени задни седишта, ќе уживате во багажен простор од 1.694 литри. Исто така, има две прегради за 

складирање под подот за да имате уште повеќе простор за багаж. Практичната палета на куки, мрежи за багаж и 

систем за багаж со приспособливи шини ви помага багажот да биде безбеден и организиран. Покрај тоа, просторот 

за складирање под прекривката во багажниот простор може да ви помогне да ги скриете помалите предмети од 

љубопитните погледи.

40:20:40 седишта со целосно 
преклопување

Благодарение на седишта што се делат и се преклопуваат, 

спортскиот караван се приспособува на вашите потреби – одличен 

за пренос на спортска опрема или други долги предмети. 

Преклопување од далечина

Спортскиот караван Kia Ceed Sportswagon овозможува брзо 

и лесно товарење без гломазно преклопување: едноставно 

користете ја рачката во багажниот простор за целосно да ги 

преклопите седиштата од далечина. 
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Интелигентни идеи 

Предниот дел на Kia Ceed ја вклопува напредната технологија 

со впечатливиот дизајн за максимален ефект. Има целосни LED 

предни фарови и впечатливи LED светла за дневно возење во вид 

на коцка мраз, магленки и 17" дво-тонски тркала од лесна легура.

ОПЦИИ ЗА ОПРЕМА

Нема компромиси со удобноста и практичноста во Kia Ceed. Интелигентните идеи, 
од греењето на управувачот до екранот на аудиосистемот од 8" ви овозможува 
најопуштено и најинспиративно возење.

Дозволете Ceed да се погрижи за тоа.

Електронска сопирачка за паркирање

Во Kia Ceed, практичноста и безбедноста одат рака под рака: 

нема потреба да повлекувате за да ја активирате сопирачката за 

паркирање – треба само да допрете копче. 

Греење на управувачот 

Вашиот Kia Ceed има многу функции од највисоко ниво:  

во ладните денови, греењето на управувачот ви овозможува 

удобно да го започнете патувањето.

Екран на аудиосистемот од 8" 

TFT LCD-екранот на допир на аудиосистемот од 8" е лесен за 

користење и има корисни функции како што се контрола на 

дигитално емитување аудио (Digital Audio Broadcast - DAB), 

поврзување со паметен телефон Android Auto® и Apple CarPlay®, 

како и приказ на задната камера.

Излези за USB и AUX

Бидете поврзани каде и да одите: излезите за USB и AUX во 

предната централна конзола ви овозможува да ги вклучите 

уредите за да слушате музика и да го полните телефонот или 

таблетот со USB-полначот.
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Изберете го Ceed што го сакате.

ТАПАЦИР

LX

Опремен е за вашата безбедност и удобност, 

со дневни LED светла и автоматска контрола 

на светлата, Bluetooth  и 8” LCD дисплеј со 

поддршка за Android Auto и Apple Car Play кои 

обезбедуваат мултимедијално уживање. Тука е 

и темпоматот, како дополнителна удобност при 

управувањето.

Задната камера и задните сензори за паркирање 

претставуваат дополнителна помош при 

паркирање.

Сето ова ни ја дефинира стандардната опрема 

во LX верзијата.

EX

Ако стилот и удобноста ви се најважни, тогаш  

EX е вашиот избор.  

Впечатливата надворешност која е исполнета со 

16" тркала од лесна легура,  дводелна решетка 

во предниот дел со хромирани елементи, предни 

светла за магла и задни LED светла. 

Вклучени се и допонителни елементи за вашата 

безбедност, како: систем за предупредување 

од сообраќајна незгода и помош за задржување 

на автомобилот во лента и удобноста ја 

заокружуваме со автоматски двозонски клима 

уред.
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GT/GT LINE

GT 

GT го комбинира атлетскиот изглед со 

најмоќниот мотор во гамата на Ceed. Со црвените 

елементи внатре и надвор, тапацирот од 

антилоп и кожа и двете издувни цевки, овој 

Ceed е подготвен за највозбудливи авантури во 

возењето.

GT Line 

Кај GT Line, спортските перформанси се во 

центарот на вниманието – од атлетските 

елементи до квалитетната внатрешност – во 

комбинација со изборниот тапацир од антилоп и 

кожа и управувачот во D-стил. 

Изберете Ceed што
ќе ви го забрза пулсот.
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Кутија за на покрив 330

Кога одите на одмор, најверојатно ќе би треба повеќе простор за багаж од обично. Пред да почнете со стискање на 

работите во кабината, уживајте во удобноста што ви ја нуди оваа глатка и издржлива кутија за на покрив. Лесно се 

монтира, а отворањето од двете страни овозможува брз пристап. Монтирајте ја кутијата на багажникот за на покрив кај 

верзијата хечбек и на шините на спортскиот караван.

Патосница за багажниот простор, со две 
лица

Одите на училиште, во продавница, на одмор: товарот е различен 

во зависност од ситуацијата. Патосницата за багажниот простор 

со двојна функција ви овозможува разновидна заштита, со мек 

и квалитетен велур од едната страна и површина отпорна на 

нечистотија од другата.

Капаци за ретровизорите на вратите

Вниманието посветено на деталите некогаш е многу важно. 

Подобрете го вкупниот визуелен впечаток на вашиот Ceed така 

што ќе ги додадете овие капаци од не’рѓосувачки челик со висок 

сјај. Достапни се и во полирана завршница.

Патосници за секакво време, со елементи 
во боја

Без разлика во каква авантура се впуштате, не грижете се за 

мокрите, калливи чизми или сандали полни со песок кога ќе 

влезете во автомобилот. Овие издржливи патосници што лесно се 

чистат го штитат целиот под во кабината. Со приспособена форма, 

лого Ceed со црвена и сива боја и точки за прицврстување за да 

не се движат.

Украсна лајсна на задниот браник

Мал детаљ со префинет изглед. Ставете ја оваа префинета 

површина од не’рѓосувачки челик со висок сјај на задниот браник 

за суптилно нагласување на задната врата. Достапна е и во 

полирана завршница.

ОРИГИНАЛНА ГАЛАНТЕРИЈА

Ако сакате новиот Ceed да биде целосно подготвен за сите ваши потфати, 
тогаш оригиналната галантерија од Kia е тоа што ви треба. Од долги викенди, 
до спортски авантури или големи шопинг-екскурзии, галантеријата има 
практични додатоци за сите ваши потреби за да оставите свој личен печат. 
Вклучени се и многу стилски решенија за да се нагласи динамичниот изглед 
на новиот Kia Ceed.

Максимално уживање.
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ПАКЕТИ ЗА ВНАТРЕШНОСТ 

Овде почнува забавата: со стилските опции за внатрешноста, внимателно избраните материјали и 
храбрите тапацири, веднаш ќе сакате да седнете зад управувачот. Изберете од двата стандардни 
црни пакети и опцијата за сив или црн пакет со текстил и вештачка кожа. За најпрефинет 
Kia Ceed, внатрешноста може да биде целосно опремена со тапацир од црна кожа.

Подобро расположение
со повпечатливи детали.

EX опционално со квалитетна црна кожа

Меките и пријатни седишта со црна кожа нудат долготрајна удобност.

Совршен додаток за тапацирот со висок сјај и сатенските хромирани детали на контролната табла.

EX опционално во сива боја

Двобојни седишта со тапацир од сив текстил и вештачка кожа, со 

тапацир во црна боја со висок сјај и сатенските хромирани детали 

на контролната табла.

EX опционално во црна боја

Овој пакет во црна боја доаѓа со седишта со тапацир во црна боја 

со висок сјај и сатенските хромирани детали на контролната табла.

LX стандардно во црна боја

Во стандардниот пакет LX се вклучени црн текстилен тапацир и 

впечатливи елементи во боја на темен метал на контролната табла.

EX стандардно во црна боја

Во стандардниот пакет EX се вклучени црн текстилен тапацир и 

впечатливи елементи во боја на темен метал на контролната табла.
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GT

Навистина впечатлив: црн тапацир од антилоп и кожа со црвено шиење.

GT Line стандардно

Овој прекрасен двобоен тапацир комбинира текстил со 

вештачка кожа.

GT Line опционално 

Меките и пријатни седишта со оригинална црна кожа нудат 

долготрајна удобност.

ПАКЕТИ ЗА ВНАТРЕШНОСТ

Кај Ceed GT Line и Ceed GT се користат материјали со висок квалитет. Меките површини и 
внимателното шиење на седиштата создаваат пријатна и префинета атмосфера. Изберете од 
текстилот со стандардно ткаење и вештачка кожа, опција за тапацир од антилоп и кожа или 
целосен тапацир од кожа со седишта со функција за проветрување и меморија за GT Line.
GT доаѓа со тапацир од антилоп и кожа со црвено шиење.

Редефинирање на спортскиот стил.

GT Line опционално

Комбинацијата од црн антилоп и кожа е дополнета со контрастно сиво шиење.
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Обој ја забавата. 

СПЕЦИФИКАЦИИ И БОИ

Со избор од 12 бои на каросеријата и 7 впечатливи тркала, постои Kia Ceed кој 
ќе ви стане миленик.

2,650

4,325

885 790

1,
44

2

1,555*/1,559

1,800 

1,563*/1,567

* with 18” alloy wheel

2,650

4,310

880 780

1,
44

7

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800

1,567 / 1,573 / 1,581

2,650

4,605

885 1,070

1,
46

0

1,559/1,555 
(17“ / 18“)

1,800 

1,567/1,563 
(17“ / 18“)

2,650

4,600

880 1,070

1,
46

5

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800 

1,567 / 1,573 / 1,581

Бои за каросерија

Димензии (mm)

Димензии (mm) 
GTL

Тркала

GTL 

17" тркало од 

лесна легура

GTL 

18" тркало од 

лесна легура

GT
18" тркало од лесна 

легура

15" тркало од 

челик со пластичен 

поклопец

16" тркало од 

челик со пластичен 

поклопец

16" тркало од 

лесна легура

17" тркало од лесна 

легура со "Diamond-

cut" завршница 

(дво-тонска)

Cosmo Blue (CB7) 
(не е достапна за GT и GT Line)

Copper Stone (L2B)
(не е достапна за GT и GT Line)

Lunar Silver (CSS)Blue Flame (B3L)

Sparkling Silver (KCS) Infra Red (AA9)
(не е достапна за GT)

Track Red (FRD)Penta Metal (H8G)

Cassa White (WD)
(не е достапна за GT)

Deluxe White (HW2) Orange Fusion (RNG) 
(достапна само за GTL + GT)

Black Pearl (1K)
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БЕЗ ГРИЖИ 

7-годишна гаранција 

Секој нов автомобил Kia има гаранција од 7 години/150.000 km (до 
3 години неограничена; од 4 години 150.000 km). Оваа гаранција од 
браник до браник е бесплатна и пренослива на идните сопственици, 
под услов автомобилот редовно да се одржува според распоредот за 
сервисирање.

5-годишна гаранција на бојата и 12-годишна гаранција против перфорирање 
Квалитетната боја на каросеријата обезбедува долготрајна заштита и сјај 
на новиот автомобил Kia. Доаѓа и со супериорна заштита од корозија и 
12-годишна целосна гаранција од корозија.

Бидете во контакт со Kia 
Посетете ја веб-локацијата www.kiamotors.com.mk за најновите вести. 
Дознајте повеќе за Kia и нашата гама на возбудливи нови автомобили.
Добивајте ги најновите вести за достигнувањата во развојот на 
алтернативни горива, како што се течен гас, хибридна технологија и 
технологија на горивни ќелии.

Финансирање 
Локалниот претставник на Kia може да ви помогне со финансиски план 
што најдобро ќе одговара на вашите потреби. Побарајте го за да добиете 
понуда.

Безгрижноста 
што ви е потребна.

7-годишна гаранција од Kia Motors Macedonia

Првите 5 години вашето возило се покриени сo фабричка 

гаранција од браник до браник каде што овој гарантен 

пакет е опишан во главната гаранциска книшка и важноста 

е секаде во европа, додека давател на гаранцијата од 

дополнителни 2 години е Kia Motors Macedonia. 

ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА
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Сите информации, илустрации и спецификации се точни во времето на 
печатењето и се предмет на промена без претходно известување. Моделите и 
спецификациите што се прикажани во оваа брошура може да се разликуваат 
според моделите што се достапни за вашиот пазар. Поради ограничувањата од 
процесот на печатење, боите на каросериите на прикажаните автомобили може 
незначително да се разликуваат од вистинските бои. Посетете го локалниот 
претставник на Kia за да ги добиете најновите информации.

Kia Motors Macedonia
ул.Перо Наков 25
1000 Скопје
Македонија
тел.: 02 2580 300

kia.mkd

kiamotorsmacedonia

www.kiamotors.com.mk


