Nowa Kia

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze
chwile.

Otwórz się na nowe
perspektywy

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego
pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy
samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne
zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem
niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich
najdłuższą w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca
nam jeden cel: przekraczać oczekiwania. To cel, który
określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli
„Zdolność Zaskakiwania”. Jak go osiągamy?
Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

www.kia.com

Image status:
Correct QR code needs supplying

Czy można wyobrazić sobie coś bardziej ekscytującego?
Bardziej, niż oddawanie się ulubionym przyjemnościom?
Szczególnie, gdy przyjemności te oznaczają mocne wrażenia.
Takie, jak prowadzenie atrakcyjnego hatchbacka… Nowy pro_cee’d
powstał by wyprzedzać te oczekiwania. To prawdziwy indywidualista
w rodzinie. Jego istotą jest dawanie czystej przyjemności z jazdy.
Sprzyjają temu dynamiczne silniki, komfort i dobór nowoczesnych
rozwiązań. Musisz go wypróbować. Przekonasz się, że to samochód
właśnie dla Ciebie.

Zakochanie od pierwszego prowadzenia.
Nigdy nie będziesz mieć dość
Nowa Kia pro_cee’d

Stylistyka

Dreszczyk emocji
Stworzona, by zawrócić Ci w głowie
„To auto, które chcesz prowadzić, nie tylko posiadać” —
tak właśnie Peter Schreyer, szef zespołu projektantów Kia,
opisał nagradzaną wersję pro_cee’d. Ma dynamiczną sylwetkę,
zwężające się szyby boczne i muskularny tył. Wyraziste
diodowe lampy tylne stanowią przedłużenie mocno zaakcento-wanej linii bocznej. Przekonasz się, że wygląd zewnętrzny
to tylko jedna z wielu zalet tego samochodu.
Największe atuty bywają ukryte. Kia pro_cee’d jest produkowana
zgodnie z najwyższymi standardami przemysłu motoryzacyjnego.
Dzięki temu możemy z dumą objąć ją najlepszą w branży, 7-letnią
gwarancją. Jak to możliwe, że gwarantujemy tego typu ochronę?
To proste. Kia pro_cee’d to model wytwarzany w naszych
nowoczesnych zakładach produkcyjnych na Słowacji. Został
rygorystycznie przetestowany pod kątem niezawodności
i trwałości. Ponadto gwarancja przechodzi na ewentualnych
kolejnych właścicieli pojazdu, co korzystnie wpływa na
jego wartość przy odsprzedaży.

7-letnia gwarancja Kia
Wszystkie nowe samochody marki
Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu.
Obowiązuje ona we wszystkich
krajach UE (oraz w Norwegii,
Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze).
Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są
w książce gwarancyjnej.

Ruszamy!
Nowa Kia pro_cee’d tylko czeka,
by zaprezentować swoje możliwości.

Kia pro_cee’d:
dynamika ponad wszystko

Stylistyka

Delektuj się każdym detalem
Chcesz się wyróżnić? Wybierz nową Kia pro_cee’d!
Charakterystyczny dla marki Kia grill chłodnicy przykuwa
uwagę już na pierwszy rzut oka. Wrażenia dopełniają diodowe
światła do jazdy dziennej oraz przeprojektowane obramowania świateł przeciwmgielnych. Nowe 17” obręcze kół ze stopu
lekkiego podkreślają sportowy charakter auta. Zwieńczeniem
są diodowe lampy zespolone, które akcentują masywny tył
samochodu.

Komfort i jakość

Pozytywne emocje
Szukasz miejsca na relaks? Oto ono!
Wnętrze Kia pro_cee’d ujmuje wysokiej jakości materiałami
wykończeniowymi i ergonomią rozplanowania. Chromowane detale,
sportowy zestaw wskaźników z trzema tarczami i dyskretne
oświetlenie konsoli centralnej podkreślają sportowego ducha pojazdu.
Komfortowe fotele przednie z wygodnym mechanizmem składania
oparć ułatwiają dostęp do tylnej kanapy. Dostępne jest opcjonalne,
trzystopniowe podgrzewanie fotela kierowcy i pasażera. Komfort
jazdy latem podnosi klimatyzacja manualna lub dwustrefowa
klimatyzacja automatyczna. Z kolei opcjonalne okno dachowe
daje wspaniałe perspektywy i dodatkowo rozświetla wnętrze.

Klimatyzacja
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
zapewnia pełen komfort jazdy w upalne dni.

Ergonomia jazdy

Zawsze przed siebie

Nie musisz już operować kluczykiem w stacyjce.
Aby uruchomić silnik, wystarczy nacisnąć przycisk
Start/Stop.
Kokpit Kia pro_cee’d to środowisko przyjazne dla kierowcy. Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny w zestawie
wskaźników prezentuje rozmaite podpowiedzi oraz wskazania komputera pokładowego. Kierownica o regulowanym kącie
pochylenia z regulacją teleskopową może być podgrzewana.
To udogodnienie docenimy zwłaszcza w mroźne poranki.
„Inteligentny kluczyk” (Kia Smart Key) i przycisk Start/Stop
Koniec z kłopotliwym szukaniem zwykłego kluczyka! Teraz wystarczy,
że nosisz tzw. „inteligentny kluczyk”. Samochód automatycznie
rozpoznaje jego obecność. Do odblokowania drzwi wystarczy
naciśnięcie przycisku na klamce zewnętrznej. Aby uruchomić
silnik wystarczy nacisnąć przycisk Start/Stop.

Rozwiązania wspierające kierowcę

Przyjazna technologia
Nie musisz już pilnować momentu tankowania czy
zastanawiać się, który bieg w danym momencie jest
najodpowiedniejszy.
Nowoczesna elektronika wykona to wszystko za Ciebie.
Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny zestawu wskaźników prezentuje rozmaite paramatry jazdy, takie jak: wskazania
komputera pokładowego, czujników parkowania oraz podpowiedzi
opcjonalnego systemu nawigacji.

1. Komputer pokładowy
	Podaje m.in. odległość możliwą do przejechania
przy aktualnej ilości paliwa, czas jazdy, zużycie
paliwa i średnią prędkość. Komputer monitoruje
również ciśnienie w oponach oraz przedstawia
wskazania czujników parkowania.
2. Zmienna siła wspomagania kierownicy
	Wyświetlacz komputera pokładowego pojazdu
z opcjonalnym układem Flex Steer pokazuje
aktualnie wybrany tryb wspomagania —
komfortowy, normalny lub sportowy.

3. Podpowiedź optymalnego przełożenia
	Komputer pokładowy informuje kierowcę, który
bieg jest w danej chwili optymalny pod względem
zużycia paliwa i ograniczenia emisji spalin.
4. Komputer pokładowy / podpowiedzi systemu 		
nawigacji
	Wskazówki dotyczące trasy są prezentowane
na wyświetlaczu komputera pokładowego.
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Słuchaj, oglądaj, jedź

O klasę wyżej
Rozbudowane
opcje systemu
audio pozwalają
cieszyć się znakomitą jakością
dźwięku.

Poznaj nowy wymiar możliwości Kia pro_cee’d.
Ciesz się zaawansowanym systemem audio
z tunerem cyfrowym, odtwarzaczem płyt CD
i 6 głośnikami. Dostępny dodatkowo, intuicyjny system
nawigacji z 7-letnim programem aktualizacji map* obejmuje m.in. nowy, 7-calowy ekran dotykowy. Syntezator mowy
podaje nazwy ulic, a ekran systemu wyświetla obraz z kamery
cofania.
Wszystkie wersje są wyposażone w gniazda AUX/USB dla
iPoda lub innych odtwarzaczy plików MP3. Dzięki przyciskom
sterowania na kierownicy można wygodnie regulować
głośność, obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą
łącza Bluetooth czy ustawiać tempomat. I co najważniejsze —
wszystko to bez odwracania wzroku od drogi i odrywania dłoni
od kierownicy.

1. System nawigacji satelitarnej
	Nowy, 7-calowy ekran dotykowy systemu nawigacji oraz 7-letni
program aktualizacji map zapewnia dostęp do najnowszych danych.
2. Zdalne sterowanie systemem audio
	Koncentruj się na drodze i reguluj głośność bez odrywania dłoni
od kierownicy.
3. Gniazda USB, iPod i AUX
Podłącz urządzenie przenośne i słuchaj ulubionej muzyki.
4. Łącze Bluetooth
Nawiązuj i odbieraj połączenia telefoniczne za pomocą zestawu
głośnomówiącego — tak wygodnie, jak to tylko możliwe.
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* Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony
w system nawigacji firmy LG, umożliwia korzystanie
przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

System nawigacji TomTom

Dokąd? Kiedy? Którędy?
Z nawigacją wszystko staje się jasne
Nowy system nawigacji obejmujący usługi „TomTom” sprawia, że prowadzenie w trasie jest jeszcze
dokładniejsze i wygodniejsze. Pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze więcej
przydatnych informacji. Modem Wi-Fi umożliwia podłączenie systemu nawigacji do Internetu
za pomocą smartfona*.
1. Usługa „Live traffic”**
System nawigacji dostarcza dokładne informacje
dotyczące zatorów drogowych, aktualizowane co
2 minuty. Ta pożyteczna usługa pozwala uniknąć
utknięcia w korkach. System powiadamia kierowcę
o zwiększonym natężeniu ruchu i sugeruje wybór
innej trasy.

3. Usługa „Local Search”
Umożliwia zlokalizowanie restauracji, supermarketu
lub innego wybranego miejsca. Baza danych obejmuje
500 kategorii, 25 000 słów kluczowych oraz 250 000
miejsc. Dzięki temu niemal zawsze znajdziesz to, czego
szukasz. System umożliwia wyszukiwanie
w 10 językach, również podczas pobytu zagranicą.

2. Usługa „Speed cameras”**
System nawigacji ostrzega o fotoradarach
stacjonarnych i przenośnych oraz o obszarach
ograniczonego dostępu. Czarne punkty wskazują miejsca, gdzie często dochodzi do wypadków
drogowych.

4. Prognoza pogody
Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa? Lepiej
to sprawdzić. Wystarczy wprowadzić cel podróży
i uzyskać dostęp do pełnej prognozy pogody na 4 dni.
Obejmuje ona temperaturę minimalną i maksymalną,
prędkość wiatru i prawdopodobieństwo wystąpienia
opadów.
* Aby aktywować usługę, należy dysponować
smartfonem z planem taryfowym obejmującym
transmisję danych.
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać
ograniczeniom prawnym.
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Wersja pro_cee’d GT Line

Stylistyka na
najwyższym poziomie
Dobra prezencja, emocjonujące osiągi
Nowa Kia pro_cee’d w wersji GT Line oferuje
znacznie więcej od swoich konkurentów.
Jej atuty to nie tylko wygląd, ale również
sportowa charakterystyka zawieszenia.
Znakomicie odpowiada ona dynamicznemu,
a zarazem oszczędnemu silnikowi benzynowemu
1,0 l T-GDI (120 KM). Przygotuj się zatem na
ekscytujący dreszczyk emocji.

Olśniewający start
Światła diodowe do jazdy dziennej
w kształcie kostek lodu oraz światła
przeciwmgielne sprawiają, że zderzak
przedni wygląda energetyzująco. Równie
efektowne są 17-calowe obręcze kół ze
stopu lekkiego, zwiększające pewność
prowadzenia.

Wersja pro_cee’d GT Line

Dokąd dzisiaj?
Atletyczna stylistyka
Pro_cee'd w wersji GT Line wygląda
jeszcze bardziej rasowo. Wystarczy spojrzeć
na muskularny tył jego nadwozia. Zerknąć
na masywny zderzak z podwójną końcówką
układu wydechowego oraz na lampy
diodowe. Co sprawia, że auto w tej wersji
jest tak interesujące?
Odpowiedź brzmi: to GT Line.

Sportowy duch
Aerodynamiczne
zderzaki, spojlery
progowe, 17-calowe
obręcze kół ze stopu
lekkiego, chromowane
elementy wykończenia.
Oto wizytówka wersji
GT Line.

Wersja pro_cee’d GT Line

Pełnia szyku
Nieodzowne wyposażenie sportowe
Stylistyka wnętrza Kia pro_cee’d GT Line oddaje jej
dynamicznego ducha. Wyróżnia ją oryginalny wzór tapicerki.
Dwukolorowa kierownica obszyta jest perforowaną skórą
z kontrastującymi szarymi przeszyciami. Podobnie wygląda
uchwyt dźwigni zmiany biegów oraz tapicerka drzwi.
Sportowy charakter auta podkreślają pedały oraz
podpórka na stopę z nakładkami ze stopu lekkiego.
Wszystko to sprawia, że po zajęciu miejsca za kierownicą
od razu masz ochotę ruszać przed siebie!

Stylistyka? Sportowy duch przede wszystkim
Kierownica obszyta perforowaną skórą i szare przeszycia
— wnętrze wersji GT Line wprost zachęca do jazdy.

Silniki i skrzynia biegów

Wigor i moc
Wyższa moc, wyższy moment obrotowy, niższa emisja CO2... Udoskonalone
silniki zwiększają apetyt na jazdę. Trzy nowoczesne benzynowe jednostki napędowe
o mocy maksymalnej 100 KM, 120 KM i 135 KM zapewniają oczekiwane osiągi.
Innowacyjne rozwiązania zmniejszające masę jednostek napędowych wpływają na
obniżenie zużycia paliwa. W wersji z silnikiem 1,0 l T-GDI dostęny jest również układ
Start/Stop (ISG).

3 SILNIKI BENZYNOWE
4-cylindrowy silnik 1,4 l MPI (100 KM)
Jego moment obrotowy wynosi 134 Nm przy 4000 obr./min,
średnie zużycie paliwa to 6,0 l/100 km, a emisja CO2 równa
się138 g/km.
4-cylindrowy silnik 1,6 l GDI (135 KM)
Jest wyposażony w układ bezstopniowej zmiany faz rozrządu
(CVVT), podnoszący osiągi w całym zakresie prędkości
obrotowych. Ten silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny
rozwija moment obrotowy 164 Nm przy 4850 obr./min.
Jego średnie zużycie paliwa wynosi 5,8 l/100 km, a emisja
CO2 zaledwie 135 g/km.
3-cylindrowy silnik 1,0 l T-GDI (120 KM)
Nowoczesna jednostka o pojemności 998 cm3 dostępna
jest tylko dla wersji GT Line. W połączeniu z 6-biegową,
mechaniczną skrzynią biegów zapewnia przyjemne
prowadzenie i dobre osiągi.

Skrzynia biegów
Kia pro_cee’d oferowana jest
z 6-biegową przekładnią
mechaniczną.

Dynamika jazdy

Nic Cię nie zaskoczy
Na każdą drogę
Szeroka gama elektronicznych układów asystujących w nowej
Kia pro_cee’d wspiera kierowcę. Udoskonalone zawieszenie
przednie z kolumnami McPhersona oraz wielowahaczowe
zawieszenie tylne przekłada się na odpowiednie własności
jezdne i wysoki komfort prowadzenia. Wiele uwagi poświęcono
również akustyce. Zastosowane materiały dźwiękochłonne
wzmocnionego podwozia i zawieszenia tłumią hałas i drgania.
Układ stabilizacji pojazdu (VSM)
Układ VSM współpracuje z układem kierowniczym wspomaganym silnikiem elektrycznym (MDPS). Podnosi stabilność
podczas hamowania na zakrętach, zwłaszcza na śliskich
i wyboistych nawierzchniach.

1. Układ FLEX STEER
	Opcjonalny układ Flex Steer
umożliwia zmianę siły wspomagania
układu kierowniczego. Dostępny jest
tryb komfortowy ułatwiający parkowanie
i jazdę po mieście, tryb normalny oraz

Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
+ układ wspomagania hamowania (BAS)
Układ EBD zwiększa stabilność pojazdu i zapobiega poślizgom.
W związku ze zmianą obciążenia osi podczas hamowania,
układ automatycznie optymalizuje podział siły hamowania
pomiędzy koła przednie i tylne. Układ BAS analizuje szybkość
naciskania pedału hamulca, rozpoznając hamowanie
awaryjne. W koniecznych przypadkach hamuje z pełną siłą,
skracając tym samym drogę zatrzymania.

tryb sportowy, dogodny na trasach
szybkiego ruchu.
2. Znakomite własności jezdne
	Udoskonalone zawieszenie przednie z kolumnami
McPhersona i tylne zawieszenie wielowahaczowe
gwarantuje pewność prowadzenia.
3. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
	W momencie gwałtownego hamowania układ
ESC osobno steruje hamowaniem każdego koła.
Jednocześnie obniża moc silnika, pomagając
w ten sposób zachować kontrolę nad
pojazdem i powrócić na zamierzony
tor jazdy.

fgfegefcvwdv
Consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua
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WERSJA wyposażenia L (czerń)
Warianty wykończenia wnętrza nowej Kia pro_cee’d

Różne oblicza piękna

Wnętrze nowej Kia pro_cee’d wywiera nie mniejsze
wrażenie, niż linia nadwozia. Masz do wyboru
kilka eleganckich tapicerek i wariantów
wykończenia. Wszystko w najwyższym
standardzie jakości.

WERSJA wyposażenia M (czerń)

Wersja wyposażenia M:
elegancja, styl, pewność siebie
Charakterystyka wersji:
– Jednolita czarna deska rozdzielcza
– Czarna tapicerka z tkaniny
– Srebrzysta metaliczna konsola centralna
– Czarne klamki drzwi

Wersja wyposażenia L:
Czarnoszara tapicerka Premium
z efektownym splotem
i skórzanymi wstawkami

Charakterystyka wersji:
– Jednolita czarna deska rozdzielcza
– Czarnoszara tapicerka Premium z tkaniny
ze skórzanymi wstawkami
– Czarna konsola centralna o wysokim połysku
–C
 zarne gniazda klamek drzwi o wysokim
połysku oraz czarne obszycie kierownicy
– Czarna podsufitka

WNĘTRZE WERSJI wyposażenia GT LINE

Dynamiczne wnętrze wersji GT Line:
oryginalna tapicerka z przeszyciami
w kształcie rombów i kontrastującymi
szarymi szwami

Charakterystyka wersji:
– Jednolita czarna deska rozdzielcza
– Czarna tapicerka z tkaniny z kontrastującymi szwami
– Czarna matowa konsola centralna
– Czarne gniazda klamek drzwi o wysokim połysku

Układy bezpieczeństwa

Umiejętność przewidywania
Inteligentne układy bezpieczeństwa
Nowa Kia pro_cee’d przeszła setki godzin rygorystycznych testów. Ich wyniki potwierdzają, że jest gotowa na każdą sytuację.
Ale to nie wszystko. Wyposażyliśmy ją również w wiele układów, które pomagają uniknąć zagrożenia.

1. Projekcyjne światła mijania

2. Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC)

Aby zapewnić dobrą widoczność podczas jazdy w nocy, Kia pro_cee’d
została wyposażona w światła przednie typu projekcyjnego z układem
statycznego doświetlania zakrętów.
W ciągu dnia doskonałą widoczność pojazdu zapewniają światła do
jazdy dziennej wykonane w technologi LED.

 kład HAC zapobiega cofaniu podczas ruszania na stromych podjazdach.
U
Koła pojazdu pozostają zahamowane przez 2 sekundy, dając czas na
spokojne naciśnięcie pedału przyspieszenia.
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Układy bezpieczeństwa

EkoTechnologia

Na wszelki wypadek

Z myślą o środowisku

Kia pro_cee’d nie tylko wygląda na bezpieczną.
Aby chronić kierowcę i pasażerów, atrakcyjne nadwozie skrywa wytrzymałe elementy
konstrukcyjne i szeroką gamę układów bezpieczeństwa. Zarówno wersja 3-drzwiowa,
5-drzwiowa jak i kombi wyposażone są w takie same rozwiązania.

Pomysły przyjazne środowisku i finansom
Układ Start/Stop (ISG), dostępny tylko z silnikiem 1,0 l T-GDI 120 KM, automatycznie
wyłącza silnik po zatrzymaniu samochodu. Tym samym zmniejsza zużycie paliwa i emisję
CO2. Kolejne rozwiązanie proekologiczne to układ odzyskiwania energii. Jego aktywacja
następuje po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia. Auto wykorzystuje wtedy energię
kinetyczną do ładowania akumulatora. Oto kolejny przykład inteligentnego rozwiązania,
przyjaznego dla środowiska i naszej kieszeni!

Aby zapewnić najwyższą sztywność nadwozia i maksymalną zdolność absorbowania uderzeń,
nadwozie zostało wzmocnione i wyposażone w liczne strefy kontrolowanego zgniotu.
Każda wersja jest wyposażona standardowo w 6 poduszek powietrznych — dwie przednie,
dwie boczne i dwie kurtynowe. Wszystkie te rozwiązania zostały rygorystycznie
przetestowane, zgodnie z najbardziej wymagającymi przepisami europejskimi w zakresie
bezpieczeństwa.
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Nadwozie
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego wzmocnione elementy karoserii połączono
ze strefami kontrolowanego zgniotu. Podłużnice główne dodatkowo wzmocniono, a słupki
środkowe wykonano ze stali o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości.

1. Układ odzyskiwania energii
Po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia energia
kinetyczna pojazdu jest wykorzystywana do
ładowania akumulatora.

2

Poduszki powietrzne
Sześć poduszek
powietrznych chroni
kierowcę i pasażerów.

Ekonomiczny styl jazdy, potwierdzony
odpowiednią sygnalizacją, w połączeniu
z układem Start/Stop ogranicza
emisję CO2.

2. Układ Start/Stop (ISG)
Po zatrzymaniu na światłach i zwolnieniu
pedału sprzęgła układ Start/Stop automatycznie
wyłącza silnik pojazdu. Kierowca decyduje, kiedy
ponownie go uruchomić. Rozwiązanie takie
pomaga oszczędzać paliwo podczas jazdy
miejskiej i chroni środowisko naturalne.
Aktywny układ „ECO”
Kolejne rozwiązanie obniżające zużycie paliwa
to aktywny układ „ECO”. Ogranicza on zużycie
energii odpowiednio sterując sprężarką układu
klimatyzacji oraz alternatorem.
Pakiet „ECO”
Zastosowano cały wachlarz rozwiązań obniżających zużycie paliwa. Nad ekonomiką jazdy czuwa
układ Start/Stop (ISG), układ podpowiadający
optymalne przełożenie dla danych warunków
jazdy oraz opony o niskich oporach toczenia.

Opcje wyposażenia

pro_cee’d. Pro indywidualność

Kia pro_cee’d odznacza się imponującym wachlarzem
wyposażenia standardowego. Równie długa jest jej lista
wyposażenia opcjonalnego. To samochód, który potrafi
sprostać najróżniejszym wymaganiom!
1. Klimatyzacja manualna
Oznacza komfort podróżowania nawet
w upalne dni.

8.

Kamera cofania
Bardzo pomocna podczas 		
parkowania.

2. Eleganckie klamki wewnętrzne 		
i uchwyty
Łączą atrakcyjny wygląd z pełną 		
ergonomią.

9.

Lusterka zewnętrzne 		
z kierunkowskazami
Połączenie eleganckiego, nowo-		
czesnego wyglądu i bezpieczeństwa.

3. Podgrzewana kierownica
Niezwykle cenne rozwiązanie 		
w mroźne poranki.

10. Światła powitalne
	Ulokowane pod lusterkami
zewnętrznymi oświetlają podłoże tuż
przy samochodzie, a umieszczone
wewnątrz klamek pomagają przy
otwieraniu drzwi. Dostępne tylko
z opcjonalnym „inteligentnym
kluczykiem”.

4. Przednie nawiewy powietrza
Dzięki nim kierowca i pasażer mogą
podróżować w komforcie.
5. Pedały z nakładkami ze stopu lekkiego
Oznaka kierowcy ze sportowym
zacięciem.
6. Standardowy zestaw wskaźników
Czytelnie prezentuje najważniejsze 		
dane.
7. Schowek przedni
Przestronny i chłodzony, użyteczny
podczas dłuższych wyjazdów. 		
Dostępny z klimatyzacją manualną
lub automatyczną.

11. 	Układ monitorowania ciśnienia
w oponach (TPMS)
	W przypadku spadku ciśnienia
w ogumieniu poniżej wartości
progowej, w zestawie wskaźników
pojawia się odpowiednie ostrzeżenie.
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Jesteś pod wrażeniem? Z pewnością.
Nowa Kia pro_cee’d jest pełna
najnowszych rozwiązań.
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12. Chromowana końcówka układu 		
wydechowego
Stylowy, wpadający w oko dodatek.

Oryginalne akcesoria Kia

Belki dachowe i owiewki
Aerodynamicznie ukształtowane owiewki umożliwiają jazdę
z opuszczoną szybą. Nawet wtedy, gdy wieje wiatr lub pada
deszcz. Oryginalne belki dachowe są niezwykle lekkie

Więcej fantazji

i wytrzymałe. Stanowią bazę do montowania uchwytów
o różnym przeznaczeniu (tylko dla samochodów bez
panoramicznego okna dachowego).

Kia pro_cee’d została zaprojektowana z myślą o ludziach z charakterem. Oryginalne akcesoria dodatkowo podnoszą jej
funkcjonalność. Wszystkie zaprojektowano i wyprodukowano z największą precyzją i z materiałów najwyższej jakości.
Więcej informacji zawartych jest w katalogu akcesoriów.

1. Uchwyt „Xtender” do nart i desek snowboardowych
Ten zamykany uchwyt pozwala przewieźć 6 par nart lub
4 deski snowboardowe. Po zsunięciu uchwytu z belek,
załadunek i rozładunek odbywa się bez wysiłku.
Konstrukcja uchwytu zapewnia pełną wygodę
użytkowania.

4. Czerwone diody LED podświetlające miejsca na nogi
Wnętrze Kia pro_cee’d może być jeszcze bardziej
energetyzujące. Delikatne światło czerwonych diod LED
włącza się po otwarciu drzwi i gaśnie po ich zamknięciu.
Po uruchomieniu silnika oświetlenie automatycznie
przyciemnia się.

2. Dwustronny dywanik bagażnika
Uniwersalny i dwufunkcyjny, stanowi nieodzowne
akcesorium praktycznego kierowcy. Z jednej strony
pokryty miękkim i sprężystym welurem wysokiej jakości,
do bezpiecznego przewożenia delikatnych przedmiotów. Druga strona z wytrzymałą powierzchnią gumową,
odporną na zabrudzenia.

5. Uchwyt na iPada®
Niektórzy wolą jeździć z tyłu. Zwłaszcza, jeżeli na oparciu
fotela przedniego zamontujemy specjalny uchwyt. Jego
konstrukcja umożliwia zamocowanie, obracanie lub
przechylanie iPada®. Pasuje do iPada® 1, 2, 3 i 4 oraz
iPada®Air 1 i 2. Zestaw nie obejmuje iPada®.

3. Nakładki progów
Dzięki nim można wywrzeć wrażenie samym otwarciem
drzwi. Idealnie dopasowane, zabezpieczają przed
możliwymi zarysowaniami.
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Lakiery, obręcze kół i dane techniczne

Lakiery nadwozia
Kia pro_cee’d

Do wyboru, do koloru

Nasi projektanci stworzyli samochód. Teraz kolej na Ciebie.
Wybierz ulubiony kolor, odpowiednie obręcze kół i preferowany silnik.
Cassa White (WD)

Deluxe White (HW2)

Sparkling Silver (KCS)
Dane techniczne Kia pro_cee’d:
Silniki
Rodzaj silnika

Benzynowy 1,4 l MPI

Benzynowy 1,6 l GDI

MPI, 4-cylindrowy

GDI, 4-cylindrowy

16-zaworowy

16-zaworowy

Pojemność skokowa (cm³

1368

1591

Moc maks. (KM/obr./min

100/5500

135/6300

Moment obr. maks.

134/4000

164/4850

183

195

6-biegowa

6-biegowa

(Nm obr./min)
Prędkość maks. (km/h)

Skrzynie biegów

Sirius Silver (AA3)

Sand Track (D5U)

Mechaniczna

16” obręcze kół ze stopu
lekkiego 205/55R

Bronze Metal (MY3)

Jednostka: (mm)
Długość całkowita

4310

Szerokość na poziomie

Szerokość całkowita (bez lusterek zew.)

1780

ramion (z przodu)

Wysokość całkowita

1430

Szerokość na poziomie

Odległość od siedzisk do dachu (z przodu)
Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu)
Miejsce na nogi (z przodu)

1420

(z przodu)

ramion (z tyłu)

1372

Szerokość na poziomie bioder

939

Rozstaw osi

2650

(z tyłu)

Rozstaw kół (przód)

1563

Pojemność bagażnika (l)

Rozstaw kół (tył)

1571

(tylna kanapa całkowicie złożona

894

Zwis przedni

900

Zwis tylny

760

Pojemność zbiornika paliwa (l)

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące etykietowania opon są dostępne na naszej stronie
internetowej www.kia.com/pl/.
* Wszystkie informacje i ilustracje opracowano na podstawie danych dostępnych w momencie przekazania publikacji
do druku. Parametry i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Track Red (FRD)

Infra Red (AA1)

1430

Urban Yellow (AAY)

900

Planet Blue (D7U)

Dark Gun Metal (E5B)

Black Pearl (1K)

2650
4310

760

1555
1780 / 2035 (z lusterkami)

Kia pro_cee’d — wymiary zewnętrzne (mm)

140

Szerokość na poziomie bioder

986
1067

Miejsce na nogi (z tyłu)

Prześwit

1563

1362
1308
1225
53

Lakiery, obręcze kół i dane techniczne

Niezwykły pro_cee’d GT Line
Co wyróżnia wersję pro_cee’d GT Line? Silniki, obręcze kół,
dane techniczne — tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze
informacje i parametry.
Deluxe White (HW2)

Sparkling Silver (KCS)

Dane techniczne Kia pro_cee’d GT Line
Silniki

Benzynowy 1,0 l T-GDI

Rodzaj silnika

T-GDI, 3-cylindrowy
12-zaworowy

Pojemność skokowa (cm³)

998

Moc maks. (KM przy obr./min)

Lakiery nadwozia
Kia pro_cee’d GT Line

120/6000

Moment obrotowy maks. (Nm przy obr./min)
Prędkość maks. (km/h)

Urban Yellow (AAY)

Track Red (FRD)

171/1500 ÷ 4000
190

Skrzynie biegów
6-biegowa

Mechaniczna

1430

17” obręcze kół ze stopu
lekkiego 225/45R

Dark Gun Metal (E5B)

Black Pearl (1K)
900

2650
4310

760

1549
1780 / 2035 (z lusterkami)

Kia pro_cee’d GT Line — wymiary zewnętrzne (mm)

1557

Spokój ducha

Nowa Kia cee’d — 7 powodów,
żeby powiedzieć „tak”
7-letnia gwarancja
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na
7 lat lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat: bez ograniczeń, powyżej
4 lat: do 150 000 km). Bezpłatna gwarancja przechodzi na
ewentualnych przyszłych właścicieli. Szczegółowe okresy
gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.
5-letnia gwarancja na powłokę lakierową
i 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą
ochronę i odpowiedni wygląd samochodów marki Kia.
Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed korozją
i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.
Pozostań w kontakcie z Kia!
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami.
Dowiedz się więcej o marce Kia i nowych ekscytujących modelach
samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu
technologii paliw alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd
hybrydowy i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym aktualnie
pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe ochrony
środowiska.
Angażujemy się w duże imprezy sportowe. Kia Motors to oficjalny
partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju
tenisowego Australian Open i światowej gwiazdy tenisa —
Rafaela Nadala.
Finansowanie
Wybrany dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej korzystny
dla Państwa plan sfinansowania zakupu samochodu oraz
z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
Wszystkie nowe samochody marki
Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu.
Obowiązuje ona we wszystkich
krajach UE (oraz w Norwegii,
Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze).
Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są
w książce gwarancyjnej.

7 lat / 150 000 km gwarancji.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim.
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
samochodów marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

www.kia.com

