
Kia ProCeed



Otwórz się na nowe perspektywy

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.

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego pomagamy  
odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy samochody o znakomitej  
stylistyce, pełne zaawansowanych rozwiązań technicznych.  
Najdłuższa w branży, 7-letnia gwarancja jest dowodem najwyższej  
jakości naszych pojazdów. Przyświeca nam jeden cel: zawsze  
przewyższać oczekiwania.

To cel, który określamy hasłem „The Power to Surprise”, 
czyli „Zdolność zaskakiwania”. 
Jak go osiągamy? Przeczytaj i daj się zaskoczyć.



MARZENIA SIĘ 
SPEŁNIAJĄ...

Niektóre samochody wywołują prawdziwe emocje i żywsze bicie serca. 
Dzięki wyjątkowej stylistyce i sportowemu duchowi przyciągają pełne zainteresowania spojrzenia.  
Do jazdy zachęcają nieprzeciętnymi osiągami, przestronnością i funkcjonalnością.
Taka właśnie jest nowa Kia ProCeed, dostępna w wersji GT oraz GT Line. 



...PRZEKONAJ SIĘ SAM

Innowacyjne nadwozie nowej Kia ProCeed to efekt połączenia  
eleganckiej linii coupé z praktycznością kombi. 
Opływowa, dopracowana sylwetka wyróżnia się silnie opadającą linią dachu 
oraz wydatnymi przetłoczeniami bocznymi. Wraz z 18-calowymi obręczami kół 
ze stopu lekkiego demonstruje sportowy charakter modelu ProCeed. 



GODNY PODZIWU

Nowoczesne nadwozie Kia ProCeed pozostawia  
niezapomniane wrażenie. To zasługa dynamicznego tyłu
z charakterystycznymi lampami LED oraz dwóch końcówek  
układu wydechowego.



Oryginalność i niezwykłość nowej Kia ProCeed przejawia się w każdym detalu.  
Elektryzujące, czerwone linie sportowych nakładek na progi i aerodynamicznego zderzaka 
przedniego komponują się idealnie z akcentami grilla chłodnicy wersji GT.
Lampy przednie i światła do jazdy dziennej LED w kształcie kostek lodu budzą 
zainteresowanie. Podobnie jak oryginalne obręcze kół ze stopu lekkiego.

PEWNY SIEBIE



Nadwozie Kia ProCeed to przykład idealnego połączenia elegancji  
z wyjątkową przestronnością. Przestrzeń bagażowa wynosząca 594 litrów  
to jeden z najlepszych wyników w tym segmencie pojazdów.
Na wszechstronność i wygodę wpływa również łatwy w użyciu system składania 
oparcia kanapy tylnej, dzielonego w proporcji 40:20:40 oraz funkcja automatycznego 
otwierania klapy bagażnika (Smart Power Tailgate). Listę zalet wydłuża wiele  
pomysłowych schowków i udogodnień dla kierowcy i pasażerów.

NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI



Nowa Kia ProCeed zachęca do jazdy. To zasługa wysokiej jakości materiałów użytych do wykończenia 

wnętrza oraz ciekawych akcentów stylistycznych. Siedzenia obszyte czarną, skórzano-zamszową tapicerką 

wykończono szarymi szwami w wersji GT Line lub czerwonymi szwami w wersji GT.

Za sportową, spłaszczoną u dołu kierownicą znajdują się łopatki zmiany biegów. Poczucie komfortu  

dopełnia starannie rozplanowana deska rozdzielcza z 8-calowym ekranem dotykowym, system nawigacji 

oraz automatyczna klimatyzacja z cyfrowym wskazaniem temperatury wnętrza.
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PODGRZEWANE FOTELE PRZEDNIE
W chłodne dni podgrzewane fotele przednie zapewniają niezbędny 

komfort. Szybko się nagrzewają, a po osiągnięciu ustawionej  

temperatury odpowiednio ją podtrzymują. 

SKŁADANIE SIEDZEŃ
Aby złożyć na płasko kanapę tylną, wystarczy pociągnąć za dźwignię 

w bagażniku. Znakomicie ułatwia to załadunek.

KANAPA TYLNA SKŁADANA NA PŁASKO,  
DZIELONA W PROPORCJI 40:20:40
Dzięki dzielonej, składanej kanapie tylnej można dostosować nową 

Kia ProCeed do różnych potrzeb. Świetnie sprawdzi się podczas 

jednoczesnego przewożenia pasażerów i sprzętu sportowego  

lub innych dużych przedmiotów.

Wnętrze samochodu może być eleganckie i pełne sportowego  
zacięcia, a zarazem wygodne i wszechstronne. Dzięki temu,  
niezależnie od tego, czy trzeba przewieźć wiele mniejszych  
bagaży, czy też coś dużego i nietypowego, Kia ProCeed sprosta 
niemal każdemu wyzwaniu.

W nowej Kia ProCeed drzemie duch przygody. Uniwersalne nadwozie o niepowtarzalnych kształtach zapewnia pasażerom dużą ilość miejsca. 

Przestrzeń bagażowa wynosi 594 l, a po złożeniu tylnych siedzeń powiększa się do 1545 l. Podgrzewane fotele przednie zapewniają komfort 

w chłodne dni. Składane oparcie kanapy tylnej pozwala przewozić większe przedmioty. Funkcjonalność podnosi również pokrywa bagażnika 

z funkcją automatycznego otwierania (Smart Power Tailgate). Kia ProCeed to idealny samochód na rozmaite okazje. 
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BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Ładowanie może być jeszcze prostsze! Wystarczy umieścić  

smartfona zgodnego ze standardem Qi na wygodnej ładowarce 

bezprzewodowej.

SYSTEM AUDIO JBL PREMIUM
Nowa Kia ProCeed jest wyposażona w najwyższej klasy system  

nagłośnienia JBL Premium Sound System. Dzięki ośmiu głośnikom 

i funkcji poprawiającej jakość plików w formacie MP3 (Clari-Fi) potrafi 

wypełnić wnętrze krystalicznie czystym dźwiękiem.

Najnowsze, intuicyjne w obsłudze rozwiązania Kia ProCeed  
zapewniają pełnię udogodnień. Aby dotrzeć do celu, wystarczy  
ustawić punkt docelowy na 8-calowym ekranie dotykowym  
systemu nawigacji, objętego 7-letnim programem aktualizacji map. 
Można również ładować bezprzewodowo telefon, sterować funkcjami 
za pomocą poleceń głosowych oraz korzystać z łącza Bluetooth®  
do odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych. 



* Do aktywowania usługi niezbędny jest smartfon z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.  
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

Informacje na temat dostępności usług znajdują się na stronach apple.com i android.com.

1. USŁUGA „LIVE TRAFFIC”**
System nawigacji podaje dokładne 

informacje dotyczące sytuacji na drodze, 

aktualizowane co 2 minuty. Powiadamia 

kierowcę o zwiększonym natężeniu ruchu 

i sugeruje wybór innej trasy. Dzięki temu 

pozwala uniknąć korków.

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 tempera-

turę minimalną i maksymalną, prędkość 

wiatru oraz prawdopodobieństwo  

wystąpienia opadów.

6. INFORMACJE O STACJACH PALIW 
W razie potrzeby system — korzystając 

z internetowej bazy danych TomTom — 

wyświetla lokalizację najbliższych stacji 

paliw wraz z cenami. Dzięki tej funkcji 

można wygodnie zaplanować tankowanie 

pojazdu.

2. USŁUGA „SPEED CAMERAS”**
System nawigacji ostrzega o punktach 

pomiaru prędkości oraz o obszarach 

ograniczonego dostępu. Wskazuje  

również miejsca oznaczone jako tzw. 

czarne punkty, w których często  

dochodzi do wypadków drogowych.

3. USŁUGA „LOCAL SEARCH”
Umożliwia znalezienie restauracji,  

supermarketu lub innej wybranej lokalizacji. 

Baza danych obejmuje 500 kategorii, 25 000 

słów kluczowych oraz 250 000 miejsc.  

Dzięki temu znajdziesz to, czego szukasz.

5. WYSZUKIWANIE MIEJSCA  
PARKINGOWEGO 

Przed przybyciem do miejsca docelowego 

system ułatwi znalezienie miejsca  

postojowego. Na podstawie analizy  

danych statystycznych pokaże  

potencjalne miejsca postojowe znajdujące 

się zarówno przy ulicy, jak i na  

wyznaczonych parkingach.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu bez odwracania uwagi od prowadzenia.  
Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny interfejs zapewnia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki i funkcji 
poleceń głosowych. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas prowadzenia samochodu. Wszystkie informacje  
i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji, nawiązywać połączenia  
telefoniczne i wybierać ulubioną muzykę bez utraty koncentracji.

Nowy system nawigacji obejmuje najnowsze funkcje dostępu, oparte na usługach 
TomTom Live. Dzięki nim prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze i wygodniejsze.
 
Takie rozwiązanie pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze więcej 
przydatnych informacji. Wbudowany modem Wi-Fi umożliwia podłączenie systemu 
nawigacji do Internetu za pomocą smartfona*.
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SDOKĄD? 
KIEDY? 
KTÓRĘDY? 
Z NAWIGACJĄ  
ODNAJDZIESZ 
WŁAŚCIWĄ DROGĘ
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ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU  
(KIA KEEP LANE ASSIST)
Dba o to, by zmęczony lub zdekoncentrowany kierowca nieświado-

mie nie zjechał z drogi. Układ korzysta z kamery zamontowanej na 

szybie czołowej i monitoruje trasę przed pojazdem. Jeżeli samochód 

bez włączonych kierunkowskazów zaczyna powoli zjeżdżać  

z prawidłowo oznakowanego pasa ruchu, układ ostrzega kierowcę, 

a nawet może skierować pojazd z powrotem na opuszczany pas.

AKTYWNY TEMPOMAT* Z UKŁADEM START/STOP (KIA SMART CRUISE CONTROL)
Dzięki kamerze i radarom aktywny tempomat (Kia Smart Cruise Control) może utrzymywać zarówno prędkość,  

jak i bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego. Kiedy pojazd z przodu przyspiesza, nowa Kia ProCeed odpowiednio 

zwiększa prędkość. Kiedy zwalnia i dystans zmniejsza się, aktywny tempomat hamuje lub nawet może zatrzymać 

samochód. Ta przydatna funkcja sprawdza się szczególnie w ruchu o dużym natężeniu.

* Aktywny tempomat jest dostępny tylko wraz z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

SYSTEM OSTRZEGANIA O ZMĘCZENIU KIEROWCY  
(KIA DRIVER ATTENTION WARNING)
Na bieżąco wykrywa obniżenie koncentracji kierowcy, analizując 

sposób operowania kierownicą i kierunkowskazami, szybkość reakcji 

oraz czas jazdy. W przypadku stwierdzenia obniżonej koncentracji 

i oznak senności układ ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym 

oraz symbolem filiżanki kawy w zestawie wskaźników.

SYSTEM AUTONOMICZNEGO HAMOWANIA AWARYJNEGO (KIA FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST) 
Wykrywa zarówno pojazdy jadące z przodu (w wersji standardowej), jak i pieszych przechodzących przez jezdnię (w wersji  

opcjonalnej). Dzięki czujnikom oraz kamerze monitoruje odległość i prędkość wykrywanych obiektów. W przypadku ryzyka  

kolizji ostrzega kierowcę wizualnie. W wersji opcjonalnej po wykryciu pieszego kierownica zaczyna delikatnie drgać.  

W razie braku reakcji kierowcy samochód może zahamować automatycznie, zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego skutki.

INTELIGENTNA
OCHRONA

Spokój ducha to podstawa pełnej satysfakcji i spokojnej jazdy.  
Właśnie dlatego nowa Kia ProCeed dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami 
technicznymi, a nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów czuwają  
najnowsze układy elektroniczne.



UKŁAD UTRZYMYWANIA NA PASIE RUCHU (KIA LANE FOLLOWING ASSIST)*
Stanowi kolejny krok w kierunku półautomatycznej jazdy. Dzięki niemu samochód może automatycznie przyspieszać i hamować, 

uwzględniając zachowanie pojazdów poprzedzających. W ten sposób czyni jazdę w korkach znacznie prostszą i bezpieczniejszą. 

Dzięki kamerze i czujnikom radarowym cały czas zachowuje wymaganą odległość od pojazdu poprzedzającego i pomaga utrzymać samochód 

pośrodku pasa ruchu. Układ działa podczas jazdy z prędkością do 180 km/h.

* Układ utrzymywania na pasie ruchu (Kia Lane Following Assist) jest dostępny tylko z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PARKOWANIA  
(KIA AUTO PARK ASSIST)
System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego 

znakomicie ułatwia wykonywanie manewrów. Czujniki przednie, 

boczne i tylne wspierają parkowanie równoległe, skośne  

i prostopadłe. Kierowca obsługuje jedynie hamulec, pedał  

przyspieszenia i zmienia biegi. Resztą zajmuje się elektroniczny 

asystent. Układ wspomaga kierowcę również podczas wyjeżdżania 

z równoległego miejsca postojowego.

ASYSTENT ŚWIATEŁ DROGOWYCH  
(KIA HIGH BEAM ASSIST)
Podczas jazdy w nocy, w przypadku wykrycia świateł pojazdu  

nadjeżdżającego z przeciwka, system automatycznie przełącza 

światła drogowe na światła mijania. Następnie w odpowiednim 

momencie ponownie włącza światła drogowe.

SYSTEM MONITOROWANIA RUCHU POJAZDÓW  
PODCZAS COFANIA (KIA REAR CROSS TRAFFIC  
COLLISION WARNING)
Dzięki tej funkcji unikniesz niemiłych niespodzianek podczas  

wyjeżdżania tyłem z miejsca postojowego. Ostrzega on przed  

pojazdem nadjeżdżającym z boku w trakcie włączania się tyłem  

do ruchu.
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Nowa Kia ProCeed wszechstronnie wspiera swojego kierowcę. Dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom technicznym jej prowadzenie jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.  
Pozwala ominąć korki, wspomaga parkowanie i doświetla zakręty po zmroku.  
Dzięki niej unikniesz przeciwności i potencjalnych zagrożeń.



Dynamika, pewność prowadzenia, znakomite własności jezdne.  
Układ napędowy Kia ProCeed skonfigurowano tak, by zapewnić jak najlepsze osiągi.  
Idealnie skonfigurowane zawieszenie potrafi zmienić każdą jazdę w pełną  
pozytywnych emocji przygodę. Łopatki przy kierownicy umożliwiają wygodną i szybką 
zmianę biegów bez konieczności odrywania dłoni od kierownicy. Całości dopełniają 
dwie końcówki układu wydechowego (wersja GT). Aż chce się ruszać w drogę! 

DRESZCZ RYWALIZACJI



SPECYFIKACJA

Silnik 1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 T-GDi 1.6 CRDi SCR

Skrzynia biegów 6 MT 6 MT 7 AT DCT 6 MT 7 AT DCT 6 MT 7 AT DCT

Napęd Na koła przednie (2WD)

Paliwo Benzyna, z filtrem cząstek stałych (GPF) Olej napędowy, z systemem selektyw-
nej redukcji katalitycznej (SCR)

Rodzaj 3-cylindrowy, 12-zaworowy 4-cylindrowy, 16-zaworowy

Pojemność skokowa (cm³) 998 1353 1591 1598

Moc maks. (KM przy obr./min) 120 / 6000 140 / 6000 204 / 5500 136 / 4000

Moment obrotowy maks. (Nm przy obr./min) 172 / 1500~4000 242 / 1500~3200 265 / 1500~4500 280 / 1500~3000 320 / 2000~2250

Prędkość maks. (km/h) 190 210 205 230 225 200 200

Emisja CO2 (cykl mieszany, Euro 6d Temp) (g/km) 127~139 135~146 137~147 169 163 125~136 133~138

Zużycie paliwa (cykl mieszany) (l/100km) 5,6~6,1 5,9~6,4 6,0~6,5 7,4 7,2 4,8~5,2 5,1~5,3

Masa własna (kg) 1285 1303 1330 1336 1363 1363 1390

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1820 1840 1870 1870 1900 1900 1920

Maks. masa holowanej przyczepy (z hamulcami) (kg) 1200 1000 1410 1200

Maks. masa holowanej przyczepy (bez hamulców) (kg) 600 450 600 600

Długość całkowita (mm) 4605 Szerokość całkowita (mm) 1800

Wysokość całkowita (mm) 1442 Rozstaw osi (mm) 2650

Zwis przedni (mm) 885 Zwis tylny (mm) 1070

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50

Bagażnik (wg normy VDA) 594 ~ 1545

1 rząd 2 rząd

Odległość od siedzisk do dachu (mm) 962 950

Miejsce na nogi (mm) 1073 875

Szerokość na poziomie ramion (mm) 1428 1399

WYMIARY I POJEMNOŚCI WNĘTRZE
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DANE TECHNICZNE

Dynamiczna jazda w mieście? Swoboda poza nim? W każdym przypadku nowa Kia ProCeed sprawdzi się znakomicie! Skąd mamy  
tę pewność? Ponieważ każde jej rozwiązanie techniczne to efekt pracy najlepszych inżynierów. Gama jednostek napędowych  
obejmuje dynamiczne silniki benzynowe i wysokoprężne oferowane z precyzyjną przekładnią mechaniczną lub z 7-biegową  
przekładnią dwusprzęgłową (DCT). Biegi można wygodnie zmieniać za pomocą łopatek przy kierownicy. Z kolei przycisk wyboru 
trybu jazdy zwiększa dynamikę oraz optymalizuje osiągi podczas wyprzedzania. 
Wszystkie jednostki napędowe udoskonalono tak, by spełniały najnowsze europejskie normy emisji spalin.

ŁOPATKI PRZY KIEROWNICY*
Umożliwiają wygodną i szybką zmianę biegów bez konieczności 

odrywania dłoni od kierownicy. Dzięki nim można prowadzić bardziej 

dynamicznie, a zarazem bezpiecznie.

7-BIEGOWA PRZEKŁADNIA DWUSPRZĘGŁOWA (DCT)
7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa (DCT) ułatwia prowadzenie 

ze sportowym zacięciem i wpływa na obniżenie zużycia paliwa.

WYBÓR TRYBU JAZDY (DMS)*
Do wyboru trybu jazdy służy przycisk znajdujący się obok dźwigni 

zmiany biegów. Funkcja ta współpracuje z przekładnią DCT.  

Poprawia dynamikę jazdy, zapewniając szybszą reakcję na wciśnięcie 

pedału przyspieszenia i lepsze przyspieszenie od niskich prędkości 

obrotowych silnika. Ponadto poprawia osiągi podczas wyprzedzania.

* Wybór trybu jazdy oraz łopatki przy kierownicy dostępne są tylko z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT).

MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW (M/T)
Daje możliwość precyzyjnej, szybkiej i płynnej zmiany biegów.  

Jej przełożenia dopasowano do przebiegu momentu obrotowego  

silnika. Zalety? Pełne wykorzystanie mocy z niskim zużyciem paliwa.

6 MT - skrzynia biegów mechaniczna, 6-biegowa;  7 AT DCT - skrzynia biegów automatyczna, 7-biegowa, dwusprzęgłowa

Wartości zużycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikają z wersji / wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały 
uzyskane na stanowisku pomiarowym  zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste 
mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne 
nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/). 
Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 
przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

SCR - selektywna redukcja katalityczna (układ z wtryskiem z roztworu mocznika)



Nowa Kia ProCeed to kwintesencja wysmakowanego połączenia  
sportowego charakteru z pełną elegancją. Wystarczy spojrzeć  
na zapierającą dech linię dachu, przedłużoną spojlerem rodem ze  
sportów motorowych, wyprofilowane powierzchnie boczne i dyfuzor  
w dolnej części tylnego zderzaka. To samochód godny podziwu. 

ZACHWYCA
POD KAŻDYM WZGLĘDEM



ODKRYJ MOC WYBORU
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KIA PROCEED GT LINE
Szukasz samochodu przepełnionego sportowym 

duchem? Łączącego elegancję stylistyki coupé 

z funkcjonalnością nadwozia typu kombi?  

Oto spełnienie Twoich wymagań! W dopracowanym, 

przestronnym i funkcjonalnym wnętrzu znajdziesz 

system nawigacji, wysokiej klasy system nagło-

śnienia, a także sportową, spłaszczoną u dołu  

kierownicę z łopatkami zmiany biegów  

i ergonomiczne fotele z wyszytym logo wersji. 

Wygląd zewnętrzny podkreślają stylowe obręcze 

kół ze stopu lekkiego. Można ruszać na spotkanie 

przygody!

KIA PROCEED GT
Jeżeli cenisz zdecydowany design, śmiałą  

sportową stylistykę i znakomite osiągi — to 

wersja stworzona właśnie dla Ciebie. Wystarczy 

spojrzeć na grill chłodnicy z logo GT, światła LED 

w kształcie kostek lodu, opadający ku tyłowi dach, 

diodowe lampy tylne czy dwie końcówki układu  

wydechowego. To samochód przyciągający wzrok  

i budzący nieodpartą chęć jazdy! Wnętrze jest 

równie imponujące. Znajdziesz w nim wysokiej 

klasy system nawigacji i nagłośnienia, sportową, 

spłaszczoną u dołu kierownicę z łopatkami zmiany 

biegów oraz ergonomiczne fotele z wyszytym 

logo wersji GT.



WERSJA GT LINE — STANDARD
Standardowo wersja GT Line wyposażona jest w czarno-szarą tapicerkę będącą połączeniem tkaniny i skóry ekologicznej.

WERSJA GT
Wyposażona jest w czarną skórzano-zamszową tapicerkę siedzeń z czerwonymi szwami oraz z czerwonym logo na oparciu.

DOPRACOWANY  
DO PERFEKCJI

WERSJA GT LINE — OPCJA
Opcjonalnie wersja GT Line oferowana jest z czarną tapicerką zamszowo-skórzaną z szarymi szwami oraz z szarym logo na oparciu.

Starannie dobrane materiały i stylowe detale budzą zainteresowanie 
i zachęcają, by zająć miejsce za kierownicą. Wystarczy wybrać rodzaj 
tapicerki. Fotele wersji GT Line wykończono szarymi przeszyciami, 
natomiast wersja GT wyróżnia się czerwonymi szwami.  
Na oparciach foteli znajduje się również logo wersji. 
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Orange Fusion (RNG)

WYRAŹ SIEBIE!
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17” obręcze kół ze stopu 
lekkiego (GT Line)

18” obręcze kół ze stopu 
lekkiego (GT Line)

18” obręcze kół  
ze stopu lekkiego (GT)

OBRĘCZE KÓŁ

KOLORY NADWOZIA

Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G) Sparkling Silver (KCS)

Track Red (FRD) Deluxe White (HW2)

Black Pearl (1K) Cassa White (WD)
(tylko wersja GT Line)

Blue Flame (B3L)

Gama lakierów nadwozia Kia ProCeed GT liczy osiem kolorów, natomiast paleta  
lakierów Kia ProCeed GT Line liczy dziesięć kolorów. Wybór należy do Ciebie!

WYMIARY (MM)

Infra Red (AA9)
(tylko wersja GT Line)



7-letnia gwarancja Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją 
na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (w tym pierwsze 3 lata bez limitu kilometrów). Jeżeli samochód 
poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna i przechodzi 
na kolejnych 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 o nowych, ekscytujących modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami 
w rozwijaniu technologii paliw alternatywnych. 
Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe.

Angażujemy się również 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 najkorzystniejszy dla Państwa plan sfinansowania 
zakupu samochodu. Z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.
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7-letnia gwarancja Kia  Gwarancja Kia obejmuje okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji  
lub 150 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Obowiązuje we wszystkich krajach UE 
(a także w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze). Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
(np. dotyczące akumulatorów, powłoki lakierowej lub wyposażenia) określone są w książce  
gwarancyjnej. Więcej o 7-letniej gwarancji Kia na stronie www.kia.com. 



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 są sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. 
Przedstawione dane zostały zebrane przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem,  
że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne 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 sprzedaży marki Kia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających wymagania w zakresie możliwości odzysku 
i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały 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.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia 0801 542 542
kia.com/pl


